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 İLAVE İSTİHDAM - 7103 
      (4447 sayılı kanun geçici 19. madde)  

TEŞVİKLER 

 KADIN, GENÇ VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ 
OLANLARA YÖNELİK TEŞVİK 

 İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 

 BİR SENDEN BİR BENDEN  
      (4447 sayılı kanun geçici 20. madde) 

MEGİP 
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İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ 

Genel Şartları : 

 İşe alınan kişinin son 3 aydır işsiz olması, 

 İŞKUR’ a aktif kayıtlı olması, 

 İşyerinin 2017 çalışan sayısının 

ortalamasına ilave olması 
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İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ 

Destek süresi : 

  18 – 25 yaş arası erkek, 18 yaşından 

büyük kadınlar ve engelliler için 18 ay 
 

 25 yaşından büyük erkekler için 12 ay 
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İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ 

Destek miktarı : 

 
 İmalat ve Bilişim sektöründe Prime esas kazanç 

tutar üzerinden (2.151,45 TL ye kadar) 

 

 Diğer sektörlerde 883,01 TL ‘dir 
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KADIN, GENÇ VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ 
OLANLARA YÖNELİK TEŞVİK 

Son 6 ayın çalışan sayısına ilave olarak alınacak ve 

son 6 aydır işsiz olan personeli, sahip olduğu nitelik 

ve mesleki belgeye uygun işte çalıştırmak koşuluyla; 

 18 yaş ve üzeri kadınlar için 24-54 ay 

 18-29 yaş erkekler için 12-54 ay 

 29 yaş üzeri erkekler için 6-30 ay  

Süresince SGK primlerinin işveren payını devlet 

karşılamaktadır. İŞKUR’ a kayıtlı bir işsiz istihdam 

edildiğinde destek süresi 6 ay uzamaktadır. 
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BİR SENDEN BİR BENDEN TEŞVİKİ 

 2017 çalışan ortalaması 1-3 çalışanı olan İMALAT 

işyerlerinde uygulanmaktadır. 

 2018 yılı çalışanlarına ilave edecekleri 18-25 yaş 

grubu gençlerin ücret, SGK prim ve vergileri 

işverene ödenecektir.  

 İşverenin ustalık belgesi olması zorunludur. 

 En fazla 2 kişi için faydalanabilir. 

 İşverenin birinci derece kan veya kayın hısımları -  

eşi faydalanamaz. 
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BİR SENDEN BİR BENDEN TEŞVİKİ 

 Teşvik kapsamında işe alınan İŞKUR’a aktif kayıtlı 

işsiz olmalıdır. 

 1/1/2018 ile 31/11/2018 tarihleri arasında işe 

alınmış olmalıdır. 

 İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden 

fazla sigortası olmamalıdır. 

 İşverenin SGK’ ya prim borcunun olmaması 
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BİR SENDEN BİR BENDEN TEŞVİKİ 

Teşvik Miktarı : 

(2018 Yılı için ücretli çalışanın maliyeti 2.486,14 TL) 

 

• Prim desteği: Sigortalı+ işveren Hisselerinin tamamı 

(761,06 TL) 

• Ücret Desteği: Prim gün sayısı*53,44 TL   

    (en fazla 1.603,20 TL) 

• Vergi Desteği: Maliye Bakanlığınca destek 

kapsamındaki sigortalıların asgari ücret üzerinden 

hesaplanacak gelir ve damga vergileri karşılanacaktır.  
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BİR SENDEN BİR BENDEN TEŞVİKİ 

Teşvik Süresi : 
  

Bu teşvik kapsamında sağlanacak destekler 

2018 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, 

sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan 

başlamak üzere her ikinci ay için yararlanılır. 
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                DİKKAT 
 

Teşviklerden faydalanmak için tahakkuk eden 

sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, 

Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, idari 

para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve 

gecikme zammı borçlarının bulunmaması 

gerekiyor. 

 
(6183'e göre yapılandırmada faydalanmaya devam edilir) 
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İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI  

En az 2 çalışanı olan işverenlerimizi 

işe alacağı personelin işi öğrenme 

sürecinde destekliyoruz. 
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İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI  

Kamu kurumu hariç, en az 2 çalışanı 

olan işyerleri «Çalışan personel 

sayısının %30’u kadar» personel 

talep edebilmekteler 
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İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI  

Herhangi bir meslekte düzenlenebilir, 

fakat vasıflı bir meslek olması şarttır. 

«Beden İşçisi, Temizlik Görevlisi gibi 

meslek sahibi olmayı gerektirmeyen 

unvanlardaki işler için olamaz.» 
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İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI  

Başvurular işveren tarafından 

doğrudan İŞKUR İl Müdürlüğüne 

veya Şube Müdürlüklerine yapılır 
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İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI  

İşveren, program başlangıcında 

mevcut çalışan sayısını koruma ve 

program katılımcılarının %50 ‘sini en 

az program süresi kadar istihdam 

etme sözü vermektedir 
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İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI  

Program süresi ve ödenen ücretler; 
 

 Geleceğin mesleği olarak görülen Siber Güvenlik, 

Bulut Bilişim vb. mesleklerde (18 – 29 yaş arası olma 

şartı ile) 9 ay, günlük 75 TL 

 Bilişim, Enerji ve İmalat sektörlerinde; 6 ay, günlük 

61,65 TL 

 Diğer sektörlerde; 3 ay, günlük 61,65 TL 

 Katılımcı öğrenci ise günlük 46,23 TL 

 İşsizlik maaşı alanlar da ise günlük 30,82 TL 

ödeme yapılır. 
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İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI  

Katılımcılar için aranan özellikler; 
 

 15 yaşını tamamlamış, 

 İşverenin 1. ve 2. dereceden kan hısmı – eşi 

olmayan, 

 Son 1 aydır işsiz, 

 Son 3 aylık sürede program düzenlenecek firmanın 

çalışanı olmayan, 

 Emekli olmayan kişiler katılımcı olabilir. 

 



19 

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI  

Program Çalışma Süreleri; 

 

Haftada en fazla 6 gün ve toplam 45 saati 

aşamaz. 

 

Günlük çalışma süreleri en az 5 ve en fazla 8 

saat olacak şekilde belirlenir. 
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İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI  

İŞE İLK ADIM PROJESİ ;  

Son iki yıl içinde mezun olmuş 18 – 29 yaş 

arası üniversite mezunu gençler programdan 6 

aya kadar faydalanabiliyor. Programdan sonra 

işveren tarafından işe alınmaları halinde 6 ay net 

asgari ücretin %50 ‘si oranında maaş desteği, 

12 ay daha istihdam sözü verilmesi durumunda 

1 yıl boyunca net asgari ücretin %25 oranında 

maaş desteği verilecek.  
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İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI’NDA   
ANNELERE ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ 

     Sanayi sektöründe düzenlenen %50 istihdam 

garantili Mesleki Eğitim Kurslarına ve İmalat 

sektöründe ki mesleklerde düzenlenen İşbaşı Eğitim 

Programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü 

oldukları 2 – 5 yaş arası çocukları için aylık 

400TL’lik bakım desteği (yalnız 1 çocuk için) 

program süresince İŞKUR tarafından karşılanacaktır. 
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Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme  
İşbirliği Protokolü (MEGİP) 

 

TOBB ile imzaladığımız, Mesleki Eğitim ve 

Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) 

kapsamında mesleki eğitim kurslarımızda 

teorik ve pratik eğitimi bir arada 

uygulayacağız. 
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Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme  
İşbirliği Protokolü (MEGİP) 

Bu kapsamda 8 aya kadar (160 fiili günü 

geçmeyecek şekilde) düzenlenecek mesleki 

eğitim kurslarımıza katılan vatandaşlarımıza 

günlük 61,65TL’ ye kadar cep harçlığı 

ödenecektir. Ayrıca vatandaşlarımızın iş 

kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık 

sigortası primlerini de karşılayacağız. 
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Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme  
İşbirliği Protokolü (MEGİP) 

. İl Çalışma Grubu; 

 İllerde İl Müdürlüklerimiz ile Oda ve Borsa yöneticileri ve personellerinden 

oluşan İl Çalışma Grubu kurulacaktır.  

İl çalışma grubu; 

 İşgücü taleplerini değerlendirerek hangi mesleklerde eğitimlerin 

düzenleneceğini belirleyecek, 

Mesleki eğitimler öncesinde işveren ve kursiyer eşleştirmesini 

gerçekleştirecek, 

 Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini sağlamak 

amacıyla mesleki eğitimler için gerekli çalışmalar yapacak, 

 Eğitimlerin Oda/Borsa tarafından belirlenen eğitim mekânlarında veya 

işyerlerinde gerçekleştirilmesini sağlayacak, 

Mesleki eğitimler sonunda, Mesleki Yeterlilik Belgesi verilen mesleklerde 

sınavların düzenlenmesine katkı sağlayacak. 
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Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme  
İşbirliği Protokolü (MEGİP) 

. 
 İşverenler kayıtlı sigortalı sayılarının %50’ sine 

kadar kontenjan talebinde bulunabilecektir. 

 

Bir meslekte en az beş kişilik talep olması 

halinde değerlendirme yapılabilecektir. 

 

 Eğitimlerde  MEB ya da Üniversiteler tarafından 

hazırlanmış eğitim planı ve programı 

kullanılacaktır. 
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Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme  
İşbirliği Protokolü (MEGİP) 

. 
Mesleki eğitimlerin günlük en az beş en fazla 

sekiz ve haftada altı günü geçmemek üzere, 

haftalık en az otuz en fazla kırk beş saat olması 

gerekmektedir. 

 

Eğitim süresi onaylanarak alınan eğitim planında 

belirtilen mesleki eğitim, uygulamalı ve teorik 

eğitimi içerecek şekilde uygulanacaktır. 
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Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme  
İşbirliği Protokolü (MEGİP) 

. İstihdam Yükümlülüğü;  

 Mesleki eğitimin ¼’ lük süresinin bitiminde 

eğitime devam eden kursiyerlerin en az %50’ si, 

120 günden az olmamak üzere en az fiili 

mesleki eğitim süresi kadar talepte bulunan 

işverene ait iş yerlerinde veya başka işyerlerinde 

istihdam edilmesi gerekmektedir. 
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