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İşbaşı Eğitim
Programı Nedir?



İşkur Teşvik Geliri
Nasıl Oluşur?

Personel alımları devletin belirlediği kriterleri
sağlayan adaylar arasından yapıldığında, belirli bir
süre için, ilgili çalışanın aylık ücret hakedişi İŞKUR
tarafından karşılanır. Bu vesileyle işveren, SGK ve vergi
ödemelerinden muaf tutulur.

15 yaşından büyük olan, işverenin birinci veya ikinci 
derece yakını olmayan,  emekli olmayan, 1 aydır işsiz 
olan, program düzenleyen firmanın veya firma 
ortaklarından birinin bir işletmesinde son 3 ay içinde 
çalışmamış olan herkes kursiyer olabilir.

Kursiyerlerin aylık asgari ücret kadar hakedişleri 
İŞKUR tarafından ödenir. (2.324,71 TL) İşveren, kursi-
yerleri için SGK ve vergi ödemelerinden muaf tutulur. 
(1.133,32 TL) Böylelikle Kursiyer olarak göreve başlatılan 
bir çalışan üzerinden işveren, aylık 3.458,03 TL teşvik 
geliri elde etmiş olur. 

Devletin
İşverenden
Beklentileri
Nelerdir?

İstihdam Taahhüttü
Programa başlayan çalışanlardan %50’sinin program 
bitiminde firmanın istihdam etmesi beklenir.
Çalışan Sayısı             
Program başlangıç ve bitiş tarihleri arasında firmanın 
çalışan sayısının azalmaması beklenir.

Kimler
Kursiyer
Olabilir ?İEP Nedir?



Biz Size Nasıl
Yardımcı Olabiliriz?



İŞKUR operasyonları yoğun geçen 
süreçlerdir. Firmanın İK ekibi, İEP için yeterli 
zamanı ayırmakta ve gerekli eforu 
sergilemekte zorlanabilir.

Aday, kursiyer olma konusunda ön yargılı 
davranabilir veya ikna edilmeye ihtiyaç 
duyabilir.

İŞKUR, kursiyerlerin gece vardiyası, hafta 
sonu çalışmaları ve çalışma saatleri ile ilgili 
kısıtlamalar getirebilir. Bu durum üretim 
operasyonlarınızı olumsuz etkileyebilir.

İstihdam ve çalışan sayısı takibinde olası bir 
hata olursa firmanız cezai bir yaptırım veya 
yasaklamayla karşılaşabilir.

Firmanız, olası bir hatalı uygulamada cezai 
bir yaptırımla karşılaşabilir.

SGK teşviklerine uygun (3 ve 6 ay işsiz) 
personel bulmak.

Size özel çalışacak olan proje 
uzmanlarımızla  tüm bürokratik işlemleri ve 
operasyonel süreci sizin adınıza yürüteceğiz. 

Proje uzmanlarımız, adaylar ile tek tek 
görüşerek şeffaf şekilde firmanızda 
çalışacak olan adayları ikna edecek.

İŞKUR ile görüşerek firmanızın için gereken 
esneklikleri yasal çerçevelere dayanarak 
alacağız.

Tüm istihdam süreçlerini kusursuz bir 
şekilde takip edeceğiz. Riskli anlarda 
alternatif çözüm planları ortaya koyacağız 
ve uygulayacağız.

Olası tüm yasal cezaları karşılamayı taahhüt 
ediyoruz. 

İEP üzerinden göreve başlayan çalışan firma 
bordrosunda yer almayacağı için, SGK'lı 
olarak bordroya geçtiği gün 3 ile 6 ay işsizlik 
kriterini sağlar hale gelir.

PROBLEM ÇÖZÜM



İş Yükü Hafifleyen İK Departmanı

Kursiyer Olmayı Tercih Eden Çalışanlar

Ölçülebilir Turnover Düşüşü

İş Gücü Kaybı Yaşamayan İş Sahipleri

Kendi Gelirini Üreten İnsan Kaynakları Departmanı

Taahhütlerimiz



Projede görevli uzman ve yardımcılarının tüm maliyetlerini
karşılıyoruz ve size yansıtmıyoruz. 

Tüm süreçler esnasında ortaya çıkacak operasyonel
giderleri üstleniyoruz. 

Firmanıza yansıyacak tek bedel, en başta anlaştığımız oranda
ilgili ayda size kazandırdığımız net teşvik tutarı üzerinden
hesapladığımız hizmet bedelidir. 

İş Modeli
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