İSTİHDAM TEŞVİKLERİ
A. SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
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6111 Sayılı Kanun çerçevesinde sağlanan bu destek, 2015 yılı sonuna kadar
gerçekleştirilecek ek istihdamlar için geçerlidir. İşe alınacak kişinin adına son 6 ay
SGK primi yatırılmamış olmalıdır.

B. MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI
İŞKUR tarafından, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin
niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla, Meslek
Edindirme ve Geliştirme Kursları düzenlenmektedir.
Destekler: Kursiyerlere günlük 20 – 25 TL harçlık ödenmektedir. Ayrıca kursiyerlerin
İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile Sosyal Güvenlik Sigortası primleri de İŞKUR
tarafından karşılanmaktadır.
Kurslardan 15 yaşını tamamlamış ve İŞKUR’a kayıtlı işsizler faydalanabilir.
İşletmeler, sözkonusu kursların İŞKUR tarafından düzenlenmesini aşağıdaki 3 farklı
yöntem çerçevesinde talep edebilir:
1. İşbirliği Yöntemi
2. Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’ 10 Projesi
3. İşbaşı Eğitim Programı

1. İŞBİRLİĞİ YÖNTEMİ
 İşletmenin talebi doğrultusunda açılabilen ve teorik / pratik eğitimlerin işyerinde
yapılabildiği kurs programıdır.
 Kurs eğitim programı Milli Eğitim Bakanlığı onaylıdır.
 Eğitim yerini ve eğiticiyi işveren belirler.
 Eğitici olmak için en az Usta Öğreticilik Belgesi sahibi veya en az Meslek Yüksek
Okulu mezunu olma şartı aranır.
 Eğitime katılacak kursiyerlerde aranacak özellikleri işveren belirler.
 Eğiticinin işletme bünyesinden temin edilememesi durumunda eğitici ücretini
İŞKUR karşılar.
 Eğitim süresince kursiyerlere İŞKUR tarafından günlük 20 TL harçlık ödemesi
yapılır.
 Eğitim süresince kursiyerlerin Genel Sağlık Sigortası, İş Kazası ve Meslek
Hastalığı Sigorta Primleri İŞKUR tarafından karşılanır.
 Eğitimler bir grupta en az 10 en fazla 25 kişi olacak şekilde düzenlenir. Grup
sayısında sınır yoktur.
 Eğitimler günlük en az 5, en fazla 8 saat, haftalık 40 saat olacak şekilde
düzenlenir.
 Taahhüt: İşveren, kurs sonunda eğitime katılan kursiyerlerin en az %50’sini, 1
yıllık süre zarfında en az 120 gün, eğer kurs süresi 120 günden fazlaysa kurs
süresi kadar istihdam etmek zorundadır.
 Kurs neticesinde istihdan edilen kişilerin Sosyal Güvenlik Primi İşveren
Hissesi Desteği 36 + 6 ay’a kadar devlet tarafından karşılanacaktır.

2. UMEM BECERİ’ 10 PROJESİ
 Kursun işyeri bünyesinde düzenlenmesi halinde, uzman-usta öğretici niteliklerini
taşıyan mühendis, teknik öğretmen, tekniker, teknisyen, ustabaşı, usta ile ustalık
belgesi bulunmayan teknik elemanlar eğitici olarak görevlendirilebilir.
 Eğiticinin firma bünyesinden karşılanamaması durumunda eğitici ücretini İŞKUR
karşılar.

 Eğitim süresince kursiyerlere İŞKUR tarafından günlük 25 TL harçlık ödemesi
yapılır.
 Eğitim süresince kursiyerlerin Genel Sağlık Sigortası, İş Kazası ve Meslek
Hastalığı Sigorta Primleri İŞKUR tarafından karşılanır.
 Taahhüt: İşveren, kurs sonunda kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerin en az
%50’sini istihdam etmek zorundadır.
 Kurs neticesinde istihdan edilen kişilerin Sosyal Güvenlik Primi İşveren
Hissesi Desteği 36 + 6 ay’a kadar devlet tarafından karşılanacaktır.
 UMEM Projesi çerçevesinde 2 alt yöntem izlenebilir:

i.

ii.

Firma Bünyesinde kurs


Milli Eğitim Bakanlığı kurs programları kullanılır.



Teorik ve pratik eğitim işyerinde birlikte uygulanır.

Okul bünyesinde kurs


Meslek liseleri (kamu veya özel), üniveristeler veya yüksekokullarda
kurslar açılır.



Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversite onaylı kurs programları kullanılır.



Başarılı kursiyerler işbaşı eğitime yönlendirilir.

3. İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI
 En az 2 sigortalı çalışanı olan özel sektör işyerlerinde uygulanmaktadır.
 Katılımcı sayısı, 2 – 10 kişi arasında çalışanı olan işyerleri için 1 kişi, 11 ve daha
fazla çalışanı olan işyerleri için çalışan sayısının %10’u kadardır.
 Eğitim süresince katılımcıya İŞKUR tarafından günlük 25 TL harçlık ödemesi
yapılır.
 Eğitim süresince katılımcının Genel Sağlık Sigortası, İş Kazası ve Meslek
Hastalığı Sigorta Primleri İŞKUR tarafından karşılanır.

 Katılımcı günlük en az 5 en fazla 8 saat, haftada 45 saat, toplamda maksimum
160 fiili gün işyerinde çalışarak deneyimini artırır.
 Katılımcı kişi tecürbe kazanırken, işveren maliyeti olmayan işçi adayını tanıyarak
ve işyerinde çalıştırarak istihdam edeceği kişiyi kendisi yetiştirmiş olmaktadır.
 İstihdam zorunluluğu yoktur. Eğer eğitim programından 1 yıl içerisinde tekrar
yararlanmak istenirse, daha önce programa katılan kişilerin %20’sinin herhangi bir
firmada en az 60 gün istihdam edilmiş olması gerekmektedir. (veya program
başvurusunda bulunan firma ilk programa katılanların en az %20’sini kendi
bünyesinde istihdam edeceğini taahhüt edebilir)
 Bu eğitim programı çerçevesinde üniversite öğrencileri de katılımcı olabilir.

