
TEŞVİK ADI AÇIKLAMASI YARARLANABİLECEK İŞ YERLERİ YARARLANABİLECEK KİŞİLER DESTEK SÜRESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR KAZANDIRILAN TEŞVİK

İşbaşı Eğitim Programı 

(İEP)

   İşbaşı eğitim programı, işverenlere maliyete 

katlanmadan nitelikli personel kazandırma 

amacıyla yapılmaktadır. 3 ay süren bu kurs 

boyunca işçinin asgari ücret oranında maaşı ve 

genel sağlık sigortası işkur tarafından 

ödenmektedir.

1. En az 5 sigortalı çalışana sahip olunmalıdır.

2.Başvurulan meslekte İEP sorumlusu olarak işi 

öğretecek kişi SGK'li çalışan olmalıdır.

3. Aynı ilde ve aynı vergi numarası altında 

bulunan çalışan sayısının en fazla %30' u kadar 

katılımcı talep edilebilir.

1. İşkur'a kayıtlı işsiz olmak

2. Emekli olmamak

3. Son bir ayda işsiz olmak

4. Son bir yıldır firma çalışanı olmamak

5. İşverenin 1. ve 2. derece akrabası olmamak

6. 15 yaşını doldurmuş olmak

Günlük en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere haftalık 45 

saat ve 6 günü geçmeyecek şekilde 3 ay sürmektedir.

1. İşveren İEP bitiş tarihindeki SGK’li çalışan sayısının İEP 

başlama tarihindeki SGK’li çalışan sayısından az 

olmamalıdır.

2. İEP’e başlayıp ¼ lük süre sonunda mezun olan 

kursiyerlerden %70’ini 30 gün içinde işe almak ve 9 ay 

kadar süreyle aynı meslekte istihdam etmelidir.

3. İşverenin verdiği taahhüdün yerine getirilmemesi 

durumunda kursiyere yapılan ödemeler faizi ile 

işverenden tahsil edilir ve firma 24 ay İEP’ten 

yararlanamaz.

4. Nitelik gerektirmeyen mesleklerde İşbaşı Eğitim 

Programı düzenlenemez.

Program boyunca  işçinin asgari ücret kadar 

maaş+genel sağlık sigortası bedeli İşkur 

tarafından ödenmektedir.

 Kurs bitimi istihdam sözü yerine getirildiğinde +9 

ay  "İlave İstihdam Teşviğinden" de faydanılabilir.

İlave İstihdam Ücret 

Desteği

İşverenlerin çalışan sayısında artışa gittiği 

takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından; 

sigorta primi, damga ve gelir vergilerinin 

ödendiği teşvik sistemidir.

1. Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal 

süresinde verilmiş olmalı 

2. Primler yasal süresi içinde ödenmeli

 3. Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı

 4. Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya 

taksitlendirilmiş olmalı

 5. Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin 

gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı

 6. Yararlanma süreleri erkeklere ve kadınlara, 

sahip olunan belgelere ve yaşa göre 

değişmektedir.

1.İşe alındığı tarihten son 3  ay öncesine kadar 10 

günden fazla sigorta primi ödenmemiş olmalıdır.

2. Ortalama sigortalı sayısına ilave çalıştırılmalı

2023/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek 

süresi 1/1/2018 ile 31/12/2023 tarihleri arasında 

istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak 

istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 

yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya 

Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay 

süreyle uygulanacaktır.

1. İlk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden 

üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu 

destekten yararlandırılır.

2. Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer 

sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden 

yararlanılamaz.

ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime 

esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak 

tüm primler (959,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga 

ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 

1.113,14 TL)

İşsizlik Ödeneği Alanlara 

Yönelik Teşvik

 İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten 

önceki son altı aylık dönemde, prim ve hizmet 

belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına 

ilave olarak işe alınması durumudur.

İşverene destek sağlanan süre kişinin başlangıçta işsizlik 

ödeneği için belirlenen toplam hak sahipliği süresinden 

düşülür.

İşçinin, işten ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlaması 

halinde bu teşvik hükümlerinden yararlanılamaz.

işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden 

hesaplanan sosyal güvenlik priminin %1’lik kısmı 

hariç olmak üzere tamamı (1.676,34 TL) İşsizlik 

Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Mesleki Eğitim Kursu 

(MEK)

İşverenlerinin nitelikli eleman ihtiyacını herhangi 

bir maliyete katlanmadan istihdam edebilecek 

kapasiteye gelebilmesi için düzenlenen 

kurslardır.

En az 5 sigortalı çalışana sahip olunması 

gerekmektedir.

Mesleki eğitim kursları; günlük en az beş en fazla sekiz 

saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az otuz en 

fazla kırk beş saat düzenlenmektedir. Mesleki eğitim 

kurslarının toplam süresi yüz altmış fiili günü 

geçememektedir.

İşveren, kursiyerlerin en az %70'ini 120 günden az 

olmamak üzere program süresinin en az üç katı kadar 

süreyle istihdam etmelidir.

Mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerlere, 

kurslara fiilen katıldıkları günlerde ulaşım, 

beslenme gibi zaruri ihtiyaçlarını 

karşılayabilecekleri cep harçlıkları,  genel sağlık 

sigorta primleri ve iş kazası ve meslek hastalığı 

sigorta primleri İŞKUR tarafından 

karşılanmaktadır.

Kadın, Genç ve Mesleki 

Yeterlilik Belgesi 

Olanların Teşviki

31.12.2023 tarihine kadar işsiz olan kişileri 

istihdam eden özel sektör işverenlerin prime 

esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik 

primi işveren payları  İşsizlik Sigortası Fonundan 

karşılanmaktadır.

Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 

ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave 

olarak istihdam edilmesi gereklidir.

 Kişinin son 6 aydır işsiz olması

1- 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 

ila 54 ay,

2- 18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenlere 12 

ila 54 ay

3- 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 

ila 30 ay

4-  Çalışmakta iken; 01.03.2011 tarihinden sonra mesleki 

yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi 

tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını 

bitirenleri istihdam eden işverenlere 12 ay

5-süreyle destek sağlanmaktadır. İŞKUR’a kayıtlı olmayı 

teşvik etmek amacıyla kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması 

durumunda destek süresine 6 ay 

İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi 

içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi 

içerisinde ödenmesi gerekmektedir

Prime esas kazanç üst sınırına kadar bulunan sgk 

primi işveren payı ödenmektedir.

Uygulamalı Eğitim 

Programları (UEP)

 Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler (GK) ile 

Uluslararası Koruma Statü sahibi yabancılar (UK) 

ve Türk vatandaşlarının kendine yetebilirliğinin 

artırılarak işgücü piyasasına erişimlerinin 

desteklenmesi amacıyla Uygulamalı Eğitim 

Programları (UEP) düzenlenir.

1. En az 2 çalışanı olan İşkur’a kayıtlı firma 

olmalıdır.

2. Program sorumlusu aynı meslekte çalışıyor 

olmalıdır.

3. UEP’in tamamlandığı aydaki sigortalı sayısının 

başladığı aydaki sigortalı sayısından düşük 

olmaması şartı aranacaktır.

4. UEP döneminde KÇÖ alınmamalıdır

1. İşkur'a kayıtlı işsiz olmak

2. 18-40 yaş aralığında olmak

3. İşverenin 1. ve 2. derece akrabası olmamak

4. UEP düzenlenecek işverene ait vergi numarası 

altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak

5. UEP başlama tarihi öncesi son bir ayda SGK 

ödemesi yapılmamış olmalıdır.

1. Günlük en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere haftalık 45 

saatten ve 6 günden fazla olamaz.

2. Programın toplam süresi 3 aydan fazla olamaz.

1. UEP’in filli toplam süresinin 1/10’undan fazla 

devamsızlık olması halinde katılımcının UEP’le ilişiği 

kesilecektir.

2. UEP uygulamasından faydalanan işverenin fiili çalışan 

sigortalı sayısının en fazla %30’ u kadar katılımcı 

talebinde bulunabilecektir.

3. Katılımcı profili %50 GKSS %50 Türk vatandaşlarından 

oluşacaktır.

4. Proje kapsamında GKSS’lere pozitif ayrım yapmak 

adına bu %50’lik oran aşılabilir ancak hiçbir şekilde Türk 

vatandaşlarında bu oran aşılmayacaktır.

 Katılcımların 3 ay süreyle; günlük zaruri gider 

ödemesi, Genel sağlık sigortası ve iş kazası 

sigorta primi İŞKUR tarafından yatırılıcaktır.

Detaylı bilgi için:        umit.aydin@tursab.org.tr

                                                            bugrahan.tahmisoglu@tursab.org.tr


