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İş arayanlara yönelik hizmetler

İş verenlere yönelik  hizmetler
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 Self servis hizmetleri,

 Normal, Engelli, Eski hükümlülere yönelik kayıt , işe gönderme ve

işe yerleştirme hizmetleri,

 İşsizlik sigortası,iş kaybı tazminatı işlemleriyle ilgili hizmetler,

 Alo İŞKUR ( 444 75 87 ) ve e İŞKUR hizmetleri,

 İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri,

 Mesleki eğitim ve İş arama becerileri hizmetleri,

 İstihdam Fuarı ve Kariyer günleri
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 İşverenlerin eleman taleplerinin alınması ve karşılanması,

 İşgücü eğitimleri,

a) Mesleki Eğitim Kursları

b) Girişimcilik Programı

c) İşbaşı Eğitim Programları

İstihdam Fuarı Hizmetleri

Danışmanlık hizmeti,
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İşyerleri bugün ve gelecekte ihtiyaç duydukları her

türlü nitelikteki elemanları hiçbir ücret ödemeksizin

kurumumuz kanalı ile karşılayabilirler.
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 31.12.2020 tarihine kadar;

İşyerleri; yeni işe aldıkları Kurumumuza kayıtlı, en az 6 ay süreli
işsiz, işçileri nitelik ve mesleki belgeye uygun işte çalıştırılmaları ve
kurumumuza talep vererek istihdam etmeleri şartlarıyla;

 18-29 yaş arasındaki erkekler ile 18 yaşından büyük
kadınlardan;

Mesleki yeterlik belgesine sahip olanların 54 ay,

Mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme
kurslarını bitirenlerin 42 ay,

Hiçbir belge veya niteliğe sahip olmayanların 30 ay,
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 29 yaşından büyük erkeklerden;

 mesleki belge veya niteliğe sahip olanların 30 ay,

hiçbir mesleki belge veya niteliğe sahip olmayanların 6 ay,

 SGK işveren primi İŞKUR tarafından finanse edilecektir.
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UYGULAMADAKİ TEŞVİKLER

SIRA KANUN AÇIKLAMA Başlama-Bitiş Tarihleri Finansman

1 5510 5 Puan Prim Teşviki 01.10.2008-Sürekli
EKONOMİ 

BK.

2 4857 Engelli Teşviki 01.07.2008-Sürekli
EKONOMİ 

BK.

3 6111
Kadın,Genç ve MYK Belgeli 

Çalıştırma Teşviki
01.03.2011-31.12.2020 İŞKUR

4 5921
İşsizlik Ödeneği Alanları İstihdam 

Teşviki
01.10.2009-Sürekli İŞKUR

5 6645 İEP + İstihdam Halinde Teşvik
31.12.2017 Tarihine

Kadar
İŞKUR

6 687 KHK

+ 1 İSTİHDAM
31.12.2017 ye kadar

Maaş İŞVEREN ;
SGK ve VERGİ DEVLET

DESTEĞİ(773-TL)
İŞKUR

7 5225 Kültür Yatırımı Teşviki 01.08.2004-Sürekli KÜLTÜR BK.

8 5746 Arge Yatırım Teşviki 01.04.2008-31.12.2023 MALİYE BK.

9 5510-6322
Yatırımlarda Devlet Yardımları/Bölgesel 

Teşviki**
01.01.2012-31.12.2023 EKONOMİ BK.



09/02/2017 tarih ve 687 Sayılı Resmi Gazete’de söz 

konusu istihdam teşviki yayımlanmıştır. 
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 Teşvik uygulamasından özel sektör işverenleri yararlanacaklardır. 

 İşverenler, 31/12/2017 tarihine kadar 2016/Aralık ayına ilişkin aylık 
prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave aldıkları her 
bir sigortalı için dolayı bu teşvikten yararlanacaklardır.

 İşverenlerin 01/02/2017 tarihinden itibaren mevcut çalışanlarına 
ilave alacakları sigortalıların;  İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları ve işe 
alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna 
verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim 
hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları 
gerekmektedir. ( İşarayanların Son üç aydır işsiz olmaları 
gerekmektedir.)
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 Bugün için bir çalışanın işverene maliyeti 2.177 TL’dir. 

(SGK tarafından uygulanan 5 puanlık prim indirimi 

sonrasında işveren maliyeti 2.088,56 TL olmaktadır.)

 Uygulanacak teşvikle işverenler, mevcut çalışanlarına ilave 

olarak işe alacakları her 1 sigortalı için sadece 1.404 TL 

ödeyecek olup, geriye kalan 773 TL tutarındaki prim ve 

vergi yükümlülükleri devlet tarafından karşılanacaktır.

 Bu teşvikten yararlanacak işverenler; aynı sigortalı için 

aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve 

indirimlerden yararlanamayacaklardır.
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+ İSTİHDAM TEŞVİKİ

SGK ve VERGİ TERKİNİ

687 KHK – Yasal Dayanak (8/2/2017 RG)

BAŞLAMA TARİHİ :01.02.2017

BİTİŞ TARİHİ :31.12.2017

FİNANSMANI :İŞKUR



ASGARİ ÜCRET 1,777.50

SGK PRİMİ % 14 248,85  

İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 17,78  ASGARİ ÜCRET 1,777.50

GELİR VERGİSİ %15 93,32  (*) SGK PRİMİ % 20,5 ( İşveren Payı ) 364,38  

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 133,31  İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU  % 2 35,55  

DAMGA VERGİSİ  % 07,59 13,49  İŞVERENE TOPLAM  MALİYET(İndirimli) 2,088.56

KESİNTİLER TOPLAMI 373,44  5 Puanlık İndirimsiz Maliyet 2.177,44
NET ASGARİ ÜCRET 1,404.06 (**)

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

DEVLET DESTEĞİ 666,60 SGK + 106,81 Vergi = 773,00 TL 

İŞKUR
ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

01.01.2017 - 31.12.2017

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
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Amacımız düzenlenen kurslar sonrasında işsizlerin 
meslek sahibi olması sağlanarak istihdam edilme 
imkanlarını artırmaktır.
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 İŞKUR tarafından işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm 

mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam 

edilebilirliklerini artırmak amacıyla meslek edindirme ve 

geliştirme kursları düzenlenmektedir.

 15 yaşını tamamlamış İŞKUR’a kayıtlı bütün işsizler 

faydalanabilirler.

 Kursiyerlere günlük 20 TL zaruri gider ve İş Kazası ve Meslek 

Hastalığı ile GSS primleri ödenir.
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a) MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI



Müdürlüğümüz tarafından işbirliği ve/veya hizmet satın alma yolu ile

yetkili kurum ve kuruluşlardan alınan ve kendi işini kurmak isteyen işsizlerin

katıldığı bir programdır. Kişi aldığı bu eğitim ve sertifika ile işyerini kurarak

KOSGEB’in sağladığı maddi imkanlardan faydalanabilir. Kuruma kayıtlı 18

yaşını doldurmuş en az İlk Okul mezunu herkes bu programdan faydalanabilir.

Katılımcılara günlük 20 TL ödenmektedir.
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Kuruma kayıtlı işsizlerin yine kuruma kayıtlı işyerlerinde;

 Daha önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak

pekiştirmelerini ve mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla

düzenlenir.

 Program, işverenin istihdam edeceği kişiyi kendisinin yetiştirmesine

olanak sağlamaktadır.

 İşveren katılımcı adaylarını kendisi belirleyebileceği gibi Kurumdan da

talep edebilir.
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Program Düzenlenecek Alanlar ve İşverenler

 Herhangi bir vasıf gerektirmeyen alanlarda (Örnek: beden işçisi, temizlik

görevlisi, taşıma işçisi, çaycı vb.) program düzenlenmez.

 Öğretmenlik, avukatlık, mühendislik, muhasebecilik gibi nitelik

gerektiren mesleklerde de program düzenlenmesine engel bir durum

bulunmamaktadır.

 Program düzenlenecek meslekleri belirleme yetkisi İl Müdürlüklerindedir.

 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak en az 2 çalışanı bulunan ve kuruma

kayıtlı tüm özel sektör işverenler bu programdan faydalanabilirler.
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İşverenden;

 Vergi

 SGK primi ve prime ilişkin borcu

 SGK’ca kesilmiş idari para cezası olmadığına dair belge İSTENMEZ.
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Programa Katılım Koşulları

 Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

 15 yaşını tamamlamış olmak,

 İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olmamak,

 Emekli olmamak,

 Programın başlama tarihinden önce programın yapılacağı işyerinin çalışanı olmamak,

 Son 3 ay işsiz olmak,

 İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak, danışmanın uygun görüşünü

almak,
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Programa Katılım Koşulları

Öğrenci olmamak (Açık öğretim ilkokulu, ortaokulu ve lisesi ile

yükseköğretim öğrencileri hariç) şarttır.

Ancak programa katılmalarına ve program sonunda da istihdam edilmelerine

engel durumları bulunmadığı il müdürlüğünce uygun görülen;

 Açık öğretim ilkokulu, ortaokulu ve lisesi ile açık öğretim fakültesi

öğrencileri

 Yükseköğretim öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora,

ikinci öğretim) işbaşı eğitim programına katılabilirler.
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Kontenjanların Belirlenmesi

İşbaşı eğitim programına katılabilecek kişi sayısı;

 Programın başlama tarihi itibarıyla aynı il sınırları içerisinde,

 Aynı işverene bağlı işyerlerinde

 Aynı tüzel kişilik ve aynı vergi numarası altındaki değişik sigorta sicil

numaralarına sahip bütün işyerleri dikkate alınır.
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Programın Uygulanması

İşverenlerden;

 2 ile 10 arasında çalışanı bulunanlar 1,

 11 ve üzerinde çalışanı olanlar ise fiili çalışan sigortalı sayısının %10’u

kadar işbaşı eğitim programı katılımcısı talep edebilir.

(Talep edilmesi halinde işyeri çalışan sayısının %30’una kadar işbaşı eğitim

programı katılımcısı il müdürlüğü insiyatifi ile verilebilir. Bu durumda % 60

istihdam oranı ve işletmenin işkur ile çalışmaları dikkate alınmaktadır.)
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Yeni Katılımcı  Talebi ve Katılımcıların İstihdamı

 Yeni katılımcı talebinde bulunan işverenin, başvuru tarihinden
geriye dönük olarak son 1 yılda işbaşı eğitim programını tamamlayan
(mezun olan) katılımcılardan;

 En az%20’sini ,Kendi işyerinde veya başka işyerinde,

Programda belirtilen meslekte , En az 60 gün istihdam etmiş olması
gerekmektedir.

(Genel Müdürlüğümüzün 30.12.2016 tarihli talimatı gereğince
1 ocak 2017den itibaren istihdam taahhüdü %50 , istihdam süresi
ise program süresi olarak belirlenmiştir)
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Program Giderleri

Kurum tarafından, katılımcıya işbaşı eğitim programına

katıldığı her bir fiili gün için;

 Katılımcı zaruri giderleri (54 TL)

 Genel Sağlık Sigortası primleri (GSS Provizyonu alınmak kaydıyla)

 İş Kazası ve Meslek Hastalığı primleri ödenir.

 İŞVERENLER PROGRAM SÜRESİNCE HERHANGİ BİR GİDER

ÖDEMEMEKTEDİR.
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d) İstihdam Fuarı Hizmetleri
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 Mevzuat Danışmanlığı

 İnsan kaynakları danışmanlığı

 İstihdam danışmanlığı

 Özel istihdam büroları danışmanlığı

 İşgücü eğitim danışmanlığı   verilmektedir.

32



33



4857 sayılı İş Kanununun

30.Maddesi gereği 50 ve daha fazla

işçi çalıştıran işveren;

Kamu işyerlerinde en az %4, Özel

Sektörde ise en az %3 oranında

Engelli işçiyi meslek, beden ve ruhi

durumlarına uygun işlerde

çalıştırmakla yükümlüdürler.
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 https://www.turkiye.gov.tr/csgb-yabancilarin-calisma-

izinleri-otomasyon-sistemi
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4857 sayılı İş Kanununun 29.Maddesi

gereği işveren; ekonomik, teknolojik,

yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya

işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak

istediğinde, bunu en az otuz gün

önceden bir yazı ile Müdürlüğümüze

bildirmekle yükümlüdür.
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 Engelli işçi çalıştırmayan işverene her ay ve her bir engelli için

2.295 TL

 Kurumumuz tarafından istenilen belge ve bilgileri vermeyen

işyerlerine (Aylık İşgücü Çizelgesi, Anket, Vb.) 3.114TL

 Toplu işçi çıkarılarak bildirimde bulunulmaması halinde her işçi

için 606 TL
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 6735 Sayılı Kanunun 23. maddesi uyarınca;

(işkur)

a) Çalışma izni bulunmayan yabancıyı
çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 6229 TL

b) Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan
yabancıya 2491 TL
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 Çalışma izni olmaksızın bağımsız
çalışan yabancıya 4983TL

 İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık
fiili yanı sıra aynı zamanda iş
arayanlardan ücret alarak/menfaat temin
etmek 20.766TL

 Kurum izni olmaksızın kendi iş ve
faaliyetlerinde çalıştıracakları işçileri
yurt dışına işçi götürmek 3.114 TL

 İnceleme yapmak üzere yapılan davete 
işveren tarafından icabet edilmemesi 
halinde  14.702 TL
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 İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri ile ilgili

yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde,

 İşin Yürütümü yönünden yükümlülüklerin

yerine getirilmemesi halinde,

 Her iki ceza için de ceza miktarları

noksanlığın boyutuna göre değişmektedir
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 İş Müfettişlerince işyerlerine planlı/plansız

yapılan denetimler sonucunda tanzim edilen

raporlara göre ceza belirlenir,

 Cezanın tebliğini ve tahsilini İŞKUR yapar,

 Cezaların kaldırılması yönündeki itirazlar

İŞKUR’a değil adli mercilere yapılmaktadır.
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İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 

Merkez Bina

Seyhan Mahallesi 

Hasan Şaş Bulvarı No:4

Yüreğir/ADANA

Tlf : 0 322 321 15 95

Fax : 0 322 321 42 88

adanaiskur@iskur.gov.tr
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İLETİŞİM BİLGİLERİ:



Seyhan Ek Bina

İnönü Caddesi No:65

Seyhan/ADANA

Tlf : 0 322 359 91 72

Fax : 0 322 352 66 36

adanaiskur@iskur.gov.tr
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İLETİŞİM BİLGİLERİ:
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Bizi Dinlediğiniz için Teşekkür Ederiz…


