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İşsizlikle Mücadelede
Aktif İşgücü Hizmetleri
Türkiye İş Kurumu, 2023 hedefleri kapsamında işsizliği % 5’lere
indirebilmek için istihdamı koruyucu ve ilave istihdam sağlayıcı
faaliyetler yerine getirmektedir.
İŞKUR, kamu istihdam kurumu olarak 1946 yılından itibaren
Türkiye’de işverenlerimizin aradığı nitelikteki işgücünü
işverenlerimizle birlikte yetiştirmekte ve bu kişileri istihdam
etmelerine aracılık ederken aynı zamanda ilave istihdamlara sigorta
prim teşviki ile destek olmaktadır.
İŞKUR, yaklaşık 8.500 çalışanı ile işsizlerimizin niteliklerini artırıcı
aktif işgücü programları uygulayarak onların istihdam edilebilme
imkanlarını artırırken, işini değiştirmek isteyenlere de yardımcı olarak
daha iyi şartlarda iş imkanları sunmaktadır.

Hangi Giderler
KARŞILANIYOR?
Kursiyer ve katılımcılara kurs/programa katıldıkları süre boyunca günlük zorunlu
ihtiyaçlarını karşılamak üzere miktarı Yönetim Kurulunca belirlenen zaruri gider
ödemesi yapılmaktadır.
Kurum Yönetim Kurulu kararı ile kursiyerlere/katılımcılara;
>> Mesleki eğitim kursları ve girişimcilik eğitim programlan kapsamında günlük
20 TL,
>> İşbaşı eğitim programı kapsamında aylık net asgari ücret (2016 için günlük
50 TL)
>> UMEM kapsamında düzenlenen mesleki eğitim kurslarında günlük 25 TL,
>> Hükümlülere yönelik mesleki eğitim kurslarında günlük 6 TL ödenmektedir
Ayrıca kurs ve programlara katılan herkesin iş kazası ve meslek hastalığı ile genel
sağlık sigortası primleri ödenmektedir.
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MESLEKİ EĞİTİM
KURSLARI

“Mesleksizlikle Mücadele Ediyoruz”
Mesleki Eğitim Kursları, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlarda
nitelikli işgücünün yetiştirilmesi amacıyla yürütülmekte olup, bu kurslar
aracılığıyla işsizlerin nitelikleri geliştirilerek istihdam edilebilirliklerinin
artırılmasına ve işverenin işgücü yetiştirme maliyetlerini azaltmasına
yardımcı olunmaktadır.
İşgücü piyasası araştırmaları ve işverenlerin talepleriyle belirlenen sektör
ve alanlar dikkate alınarak düzenlenen eğitimler, işgücü piyasasının
talep ettiği mesleklerde yetişmiş nitelikli eleman açığını karşılamaya
yönelik çalışmaların bir sonucudur.
2013 yılı ve sonrasında yapılan düzenlemeler kapsamında işgücü
piyasası talepleri çerçevesinde, uluslararası mesleki standart, yeterlilik
ve belgelendirme sistemlerinin esas alındığı bir yapıya geçilmesiyle
birlikte mesleki eğitim kurslarının uygulanması açısından diğer yıllarla
karşılaştırıldığında niteliği ön plana çıkaran bir yapıya geçilmiştir. Bu
sayede mevcut kaynakların daha ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde
kullanımına olanak sağlanmıştır.
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Kursiyerler Hem Bir Meslek
Ediniyor Hem de
İŞ HAYATININ
KAPILARINI ARALIYOR
Mesleki Eğitim Kursları hizmet alımı ve işbirliği
yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Bu kurslara
katılanlan en az yüzde ellisi, yüz yirmi günden az
olmamak üzere kurs süresi kadar istihdamda kalır.
15 yaşını tamamlamış her işsizimizin faydalanma
imkanı olan bu kurslar, teorik ve uygulamalı olmak
üzere iki bölümden oluşur ve mesleğin gerektirdiği
nitelikler çerçevesinde en fazla yüz altmış fiili gün
sürer.

Mesleki Eğitim
Kurslarından 2004-2008
yılları arasında 71.395 işsiz
vatandaşımız yaralanmışken;
2009 yılından bu yana
bir milyonun üzerinde
işsiz vatandaşımız
yararlanmıştır.

Eğitimin Bütün
Masrafları İŞKUR’dan
Mesleki Eğitim Kursları sonrasında sınavlara girerek başarı
gösterenlere MEB veya üniversiteler tarafından düzenlenen resmi
geçerliliği olan sertifikalar verilmektedir. Ayrıca eğitim verilen
meslekte Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgesi veriliyorsa kursiyerlerin bu
sınavlara girmesi ve belge alması sağlanmaktadır. Başarılı olanların
belge ve sertifika ücretleri de İŞKUR tarafından ödenmektedir.
Kurslara katılanlara günlük 20 TL cep harçlığı ödenirken, kursiyerlerin
program süresince genel sağlık sigortası primleri ve iş kazası meslek
hastalığı sigorta primleri yine İŞKUR tarafından yatırılmaktadır.
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İŞBAŞI EĞİTİM
PROGRAMI
“Mesleki Deneyim
Kazandırıyoruz”

İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin İŞKUR’a kayıtlı işyerlerinde; teorik
bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini ve mesleki
deneyim kazanmalarını amaçlayan işbaşı eğitim programı,
işverenlerin de hiçbir gider ödemeden istihdam etmeyi
planladıkları kişiyi kendilerinin yetiştirmesine olanak
sağlamaktadır.
En az iki çalışanı bulunan işverenlerin yararlanabildiği
bu program kapsamında iki ile on arasında çalışanı
bulunan işverenler bir, on bir ve üzerinde çalışanı
bulunan işverenler ise çalışan sayısının onda biri oranında
katılımcı talep edebilmektedir.İstihdam oranını daha
yüksek belirleyerek daha fazla katılımcı talep edilmesi de
mümkündür.

İşbaşı Eğitim Programından,
programın başladığı 2009
yılından bu yana 450 binin
üzerinde vatandaşımız
yararlanmıştır.

İşbaşında
YETİŞTİRİN
İşbaşında
KAZANIN

Programda istihdam zorunluluğu
olmadığı halde katılımcıların
%80’i program sonunda
istihdam edilmektedir.
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İŞKUR’dan Gençlere
Büyük Destek
On beş yaşını tamamlayan İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin katıldığı İşbaşı
Eğitim Programına yükseköğretim öğrencileri de katılabilmektedir.
İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin yararlanabildiği programa özellikle
yükseköğretim öğrencilerinin de katılabiliyor olması, bu kişilerin mezun
olduktan sonra karşılaşılan iş deneyimi eksikliğini gidermede kendilerine
önemli katkı sağlamaktadır.
İşverenlerin programdan yararlanma aşamasındaki en önemli
yükümlülüğü; programın başladığı tarihteki çalışan sayısının programın
bitiş tarihindeki çalışan sayısından düşük olmamasını sağlamalarıdır.
İşbaşı Eğitim Programında işverenler yeni işe alacakları kişileri iş
başında tanıma imkanı bulmakta; işsizler ve üniversite öğrencileri
ise işe girerken karşılarına çıkan “İş Tecrübesi” eksikliğini işbaşında
gidermektedir.

Kimler
PROGRAMA
KATILABİLİR?
>> 15 yaşını tamamlayan,
>> İŞKUR’a kayıtlı işsiz olan,
>> İşverenin birinci veya ikinci derece kan hışmı veya eşi olmayan,
>> Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde
programın yapılacağı işyerinde çalışmamış olan kişiler
programa katılabilir.
Ayrıca öğrenciler ve emekli olmayanlar da programdan faydalanabilir.
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İşbaşında
BÜYÜK

FIRSAT

İŞİ İŞBAŞI’NDA
ÖĞRENİN
Programa katılım
sağlanan her bir gün
için İŞKUR tarafından
ödeme yapılmakta olup,
ayda 26 gün katılım
sağlayanlara net asgari
ücret düzeyinde ödeme
yapılmaktadır.

Program en fazla 320 fiili gün olarak düzenlenmektedir.
Program günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere
ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati
geçmeyecek şekilde planlanabilir. Yani günde en az beş
saat olması durumunda haftada bir gün bile program
düzenlenmesi mümkündür.
Ayrıca katılımcılar program süresince sağlık hizmetlerinden
faydalanmakta; genel sağlık sigortası ile iş kazası ve
meslek hastalığı sigorta primleri İŞKUR tarafından
ödenmektedir.
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GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM
PROGRAMI
“Girişimci Olmak İsteyenleri
Destekliyoruz”

Girişimcilik Eğitim Programı, kendi işini kurmak veya mevcut işini
geliştirmek isteyen kuruma kayıtlı kişilere yardımcı olmak amacıyla
uygulanan bir programdır.
Bu Program kapsamında; ayrıca daha önce girişimcilik eğitimi almış
kişilere iş kurma ve geliştirme konularında danışmanlık ve mentorluk
hizmeti ile birlikte finansal desteklere erişim imkânlarını kolaylaştırıcı
hizmetler de verilmektedir.
18 yaşını doldurmuş Kuruma kayıtlı işsizlerin yanı sıra işletmesini
geliştirmek isteyenler için de girişimcilik eğitimleri verilebilmektedir.
İŞKUR’un Girişimcilik Eğitim Programı hizmetinin yanı sıra kendi işini
kurmak isteyen ve proje başvurusu kabul edilen engelli girişimcilere
yönelik 36 bin TL’ye kadar hibe desteği bulunmaktadır.

İŞKUR İle İşinizin
Patronu Olun
Girişimcilik Eğitim Programından, programın başladığı 2009 yılından bu
yana yaklaşık 180 binin üzerinde vatandaşımız yararlanmıştır.
İŞKUR’un düzenlediği Girişimcilik eğitimlerine katılanların profiline
bakıldığında; yararlananların yarıya yakınının kadınlardan oluştuğu, lisans
mezunlannın diğer kurs ve programlara kıyasla katılım oranlarının daha
yüksek olduğu görülmektedir.
Ayrıca Programa katılanlar ağırlıklı olarak 25-39 yaş aralığındaki kişilerden
oluşmaktadır.
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İŞ KURMAK ve İŞİNİ
GELİŞTİRMEK
İsteyenlere FIRSAT
Girişimcilik Eğitim Programı kapsamında verilecek olan
eğitim KOSGEB ile imzalanan protokol çerçevesinde
düzenlenmektedir. Bu eğitim Temel Seviye Girişimcilik Eğitimini
oluşturmakta olup, sınıf içi eğitim ve atölye çalışmalan dâhil
olmak üzere toplam 70 saatten (ortalama 9-12 gün) oluşur.
İŞKUR, programa katılan katılımcılara her gün için 20 TL cep
harçlığı ödemekte ve program süresince iş kazası ve meslek
hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini de karşılamaktadır.
Girişimcilik Eğitim Programı bitiminde; katılımcılara “Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi” verilmekte ve bu belgeyi
alan kişiler KOSGEB’in vermiş olduğu “Yeni Girişimci
Desteği”ne başvurmaya hak kazanmaktadır.

İŞ FİKRİNİZİ

Hayata
Geçirin

Programa katılmak için işsiz
olma şartı bulunmaz, iş fikri
olan herkes Girişimcilik Eğitim
Programına katılabilmektedir.
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ÇALIŞANLARIN
MESLEKİ EĞİTİMİ

“Çalışanlarınızı Belgelendirmenize
Destek Oluyoruz”
İŞKUR tarafından çalışanlann mesleki bilgi ve becerilerin geliştirmek ve yeni
teknolojilere uyum sağlamalanna yardımcı olmak amacıyla çalışanların mesleki
eğitimi için kurs düzenlenmektedir. İşyerlerinde mesleki eğitim kursu açıldığında
işyerinin çalışanları mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla bu kurslara
katılabildiği gibi ayrıca doğrudan çalışanlara yönelik olarak da işyerlerinde kurs
yapılabilmektedir.
Çalışanlann mesleki eğitimi kurslarında herhangi bir gider ödenmemekle birlikte
yüklenici eğiticiyi kendi bünyesinden temin edememesi halinde eğitici gideri
ödenebilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarıyla da protokol yapılması halinde çalışanlara yönelik mesleki
eğitim kursları düzenlenebilmektedir.
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Belgesiz Çalışan
Kalmasın
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılan işçilere yönelik
düzenlenen kurslara katılan kişiler eğitim sonunda yasal olarak
sahip olmalan gereken sertifikayı alma imkanına kavuşmaktadır.
Mesleki yeterlilik belgesi verilen mesleklerde İŞKUR tarafından
düzenlenen eğitim sonrasında; MYK tarafından yetkilendirilmiş
sınav ve belgelendirme kuruluşlarında teorik ve uygulamalı
sınavlara girip başarılı olanlann tebliğ edilen mesleklerde belge
masrafı ile sertifika ücretlerini de İŞKUR karşılamaktadır.
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ENGELLİLERE YÖNELİK
FAALİYETLER
Kurum olarak engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan
işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan
hem de işsizlik Sigortası Fonundan aktarılan kaynaklarla
engellilere yönelik kurslar ve projeler düzenlenmektedir.
Sosyal taraflardan oluşan Komisyon tarafından,
konusu engellilerin kendi işini kurması, mesleki eğitimi,
rehabilitasyonu ve istihdamı olan projeler değerlendirilir
ve uygun görülenlere hibe desteği verilir.

Mesleki Eğitim Kurslarına Yönelik Projeler
Engellilerin mesleki eğitim kursları sayesinde bir meslek öğrenerek rehabilitasyonu
ile sonrasında işgücü piyasasına entegrasyonunu ve gelir elde etmesini sağlayacak
projeleri kapsamaktadır.

İşe Uyum ve İstihdam Projeleri

Engellilerin kendi yaşamının sorumluluğunu alabilen bağımsız bireyler olmasına
katkıda bulunup işe kabulü için hazırlanmasını, işe yerleşmesini, işe ve işyerine
uyumunun sağlanmasını temin etmeyi amaçlayan projelerdir.
Mesleki eğitim kurslarına yönelik projeleri ve işe uyum ve istihdam projelerini
İŞKUR’a kayıtlı olan tüzel kişilikler sunabilmektedir. Proje sunacak tüzel kişiliklerin
(kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör işyerleri,
üniversiteler vb.) projenin uygulanacağı ilde kurulu olması (merkez veya şube olarak)
şarttır.

Destek Teknolojileri Projeleri

Engellinin bir işyerinde iş bulmasını, işe uyumunu, etkin ve güvenli bir şekilde
çalışmasını sağlayacak destek teknolojileri ile ilgili projelerdir.
Hazırlanacak projede, engellinin iş bulmasını ve etkin bir şekilde çalışmasını
sağlayacak destek teknolojisinin amacı, işlevi, miktarı, bedeli, istihdam taahhüt edilen
engelli sayısı, istihdam süresi ile projenin uygulanmasına ilişkin alınacak ekipman,
donanım ve bunlarda yapılacak tadilatlara ilişkin açıklayıcı bilgilere, belgelere ve
sürece yer verilmelidir.
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KENDİ İŞİNİ KURMA
Hibe Desteği
İşgücü piyasasında istihdamda zorluk yaşayan kişilerin kendi işlerini
kurarak, üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamak
sonra da yeni istihdamlara aracılık etmelerini amaçlanmaktadır.
Komisyon değerlendirmesi sonrasında kaynak tahsis edilmesine karar
verilen projelerde, başvuru sahibinin talep etmesi halinde, aşağıdaki
maliyetler fatura karşılığında karşılanabilecektir:
•

Kuruluş işlemleri desteği kapsamında işyeri kuruluşu için yapılan
resmi işlem masraftan için belge karşılığı olmak üzere en fazla 2.000 TL

•

İşletme gideri desteği kapsamında 12 ay süre ile belge karşılığı
olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım) en
fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 4.000 TL.

•

Kuruluş desteği kapsamında 12 ay boyunca belge karşılığı olmak
üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım,
donanım, ara madde, sarf malzeme, ofis malzemesi gibi maliyetler
için vergiler dahil en fazla 30.000 TL.

ENGELLERİNİZ
“ENGEL”

OLMAYACAK
Hibe desteği kapsamında 2014 ve 2015

yıllarında toplam 419 proje desteklenmiş

olup her proje için 36 bin TL olmak üzere
toplamda yaklaşık 15 milyon TL kaynak
tahsis edilmiştir.
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ÖZEL POLİTİKA VE
UYGULAMALAR

Dezavantajlı Kişi ve Gruplar İçin
İŞKUR tarafından işgücü piyasasına uyum konusunda sorun
yaşayan kişi ve gruplara yönelik olarak özel kurs ve programlar
düzenlenmektedir.
Bu kurs ve programlara katılanlar mesleki eğitim alarak bir
meslek öğrenirken aynı zamanda mesleki tecrübe eksikliklerini de
tamamlamaktadırlar.
Kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler, eski hükümlüler, engelli ve
aileleri, uyuşturucu bağımlılığı tedavisi görenler, Romanlar gibi
dezavantajlı konumdaki kişi ve gruplar bu kapsamdaki kurs ve
programların öncelikli hedef kitlesidir.

ESKİ HÜKÜMLÜ
İŞ KURMA HİBE DESTEĞİ
Eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden
tahsil edilen idari para cezaları fonu kaynakları ile eski hükümlülerin iş
kurması desteklenmektedir.
Kaynak tahsis edilmesine karar verilen projeler sonucunda eski
hükümlüler kendi işlerini kurarak hayata yeniden başlama imkanı
bulmaktadır.
Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün Adalet
Bakanlığının ilgili birimleri aracılığı ile projesini İl Müdürlüğüne iletilmesi
gereklidir. Başvuru sonrasında ilgili Komisyonca kaynak tahsis edilmesi
uygun görülen projelere vergiler dahil en fazla brüt asgari ücretin 10 katı
civarı kadar kurulacak işyeri için gerekli olan giderleri kapsayan “kuruluş
desteği” verilmektedir.
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Bizim İçin

ÖZELSİNİZ

UYUŞTURUCU
BAĞIMLILIĞI
İLE MÜCADELE
İŞKUR dezavantajlı
konumda olanlar
için özel kurs
ve programlar
düzenleyerek onları
işgücü piyasasına
hazırlıyor.

İŞKUR tarafından işsizlikle mücadele ve istihdamın korunması
bağlamında; diğer hedef kitlelere yönelik uygulandığı gibi
uyuşturucu bağımlılığı tedavisi gören veya rehabilitasyon
sürecindeki kişilere yönelik;
•

İş ve meslek danışmanlığı,

•

Meslek edindirme amaçlı mesleki eğitim kurslan,

•

Mesleki tecrübe amaçlı olarak işbaşı eğitim programı,

•

Kendi işini kurmak isteyenler için girişimcilik eğitimleri,

•

İşe yerleştirme

alanlarında hizmet verilmektedir.
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İŞKUR
HEP
YANINIZDA
İŞKUR’un sunduğu bu hizmetlere ulaşmak artık çok kolay

IŞKUR’a Kayıt Olmak İçin Nasıl
Başvuru Yapılabilir?

www.iskur.gov.tr

İŞKUR’a kayıt yaptırmak istiyorsanız www.iskur.gov.tr
internet adresinden veya size en yakın il müdürlüğü, hizmet
merkezi veya irtibat noktalanna giderek kolayca kayıt
yaptırabilirsiniz.
Geçerli bir şekilde kaydınızı yaptırdığınızda en geç 24 saat
içinde size hizmetlerimiz hakkında gerekli bilgiyi verecek
olan bir iş ve meslek danışmanı atanmaktadır.
Danışmanınıza İŞKUR’un hizmetleri hakkında merak
ettiğiniz her şeyi sorabilir, gelecekle ilgili beklentileriniz ile
ilgi ve yeteneklerinize en uygun olan kurs ya da programa
yönlendirmesini talep edebilirsiniz
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