
GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN 

YABANCILARIN MESLEKİ EĞİTİMİ 

TÜRKİYE İŞ KURUMU



İŞGÜCÜ PİYASASINA ERİŞİM

 Mevcut durumda, Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler;

 Çalışma izni almaksızın en az altı aylık ikamet

süresini doldurduktan sonra İŞKUR’a başvurarak

kayıt yaptırabilmekte ve Kurumun bazı

hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

 Ancak kişinin çalışması için çalışma izninin olması

gerekir.
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İŞGÜCÜ PİYASASINA ERİŞİM

 İŞKUR tarafından Geçici Koruma Sağlanan

Suriyelilere;

İş Arayan kayıtlarının alınması,

İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi,

Mesleki eğitim kursu, girişimcilik eğitim programı

ve işbaşı eğitim programlarından faydalandırılması

vb. hizmetler verilmektedir.

Verilen hizmetler Kurumumuz kaynaklarından 

karşılanmaktadır.
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GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN 

YABANCILARIN MESLEKİ EĞİTİMİ 

 Haziran 2016 ayında İŞKUR Aktif İşgücü Mevzuatında

değişikliğe gidilmiş ve İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında

düzenlenecek olan mesleki eğitim kurs ve programlarına Geçici

Koruma Sağlanan Yabancıların (Suriyeli) katılımı önündeki

engeller kaldırılmıştır.

 Buna göre, yabancı kimlik numarasına veya geçici koruma

kimlik belgesine sahip olan ve Suriye’den gelen yabancıların

Kurumumuz tarafından İşsizlik Sigortası Fonu da dahil olmak

üzere ulusal veya uluslararası fon ve bütçe kullanılarak

düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki kurs ve

programlar kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim

programı ve girişimcilik eğitim programlarına katılması

mümkündür.
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GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN 

YABANCILARIN MESLEKİ EĞİTİMİ

 Mesleki eğitim kurs/programları Genel Müdürlüğümüzün

onayına müteakip başlatılacaktır.

 Genel Müdürlüğe sunulacak Projelerde, yapılacak faaliyetin

ayrıntılı şekilde açıklanması ve kaç kişinin faydalanacağı, somut

talebin kimden alındığı, kursiyer/katılımcı adaylarının sayısı,

özellikleri, Kurumumuzun yükümlülükleri, varsa diğer kurum ve

kuruluşların bilgileri ve yükümlülükleri, finansmanın nasıl

karşılanacağı ve bu kapsamda Kuruma maliyeti, hangi giderlerin

karşılanacağı vb. hususlara yer verilmesi gereklidir.
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GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN 

YABANCILARIN MESLEKİ EĞİTİMİ

 Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 12. maddesinde

belirtilen hükümler çerçevesinde Geçici Koruma Sağlanan

Suriyelilere yönelik Kurumumuzca çeşitli

kurum/kuruluşlarla işbirliği yapılarak istihdam garantili

veya istihdam garantisiz mesleki eğitim kursu

düzenlenebilir.

 Kamu kurum ve kuruluşları, devlet üniversiteleri ve Milli

Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları ile

işbirliği kapsamında kurs düzenlenmesi halinde istihdam

garantisi aranmaz.
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GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN 

YABANCILARIN MESLEKİ EĞİTİMİ

 Kamu kurum ve kuruluşları, devlet üniversiteleri ve Milli

Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları ile

işbirliği kapsamında kurs düzenlenmesi halinde

Kurumumuzca karşılanacak Giderler:

 1- Kursiyer Zaruri Gideri

 2- Genel Sağlık Sigortası Prim Gideri ile İş Kazası ve Meslek

Hastalığı Prim gideri

 3- İhtiyaç duyulması eğiticinin unvanı dikkate alınarak ek

ders saat ücretinin iki katını aşmamak üzere eğitici gideri

 Zorunlu hallerde toplam kursiyer zaruri giderinin yüzde

onunu geçmemek üzere eğitim sırasında kullanılacak sarf

malzeme gideri
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GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN 

YABANCILARIN MESLEKİ EĞİTİMİ

 Kamu kurum ve kuruluşları, devlet üniversiteleri ve Milli

Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları ile

işbirliği kapsamında kurs düzenlenmesi halinde

Kurumumuzca karşılanacak Giderler:

 1- Kursiyer Zaruri Gideri

 2- Genel Sağlık Sigortası Prim Gideri ile İş Kazası ve Meslek

Hastalığı Prim gideri

 3- İhtiyaç duyulması eğiticinin unvanı dikkate alınarak ek

ders saat ücretinin iki katını aşmamak üzere eğitici gideri

 Zorunlu hallerde toplam kursiyer zaruri giderinin yüzde

onunu geçmemek üzere eğitim sırasında kullanılacak sarf

malzeme gideri
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GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN 

YABANCILARIN MESLEKİ EĞİTİMİ

 Özel Sektör İşyerleri ile işbirliği kapsamında en az % 50

istihdam garantili kurs düzenlenebilir.

 Bu kapsamda düzenlenen kurslarda Kurumumuzca

karşılanacak Giderler:

 1- Kursiyer Zaruri Gideri

 2- Genel Sağlık Sigortası Prim Gideri ile İş Kazası ve Meslek

Hastalığı Prim gideri

 3- Eğiticinin hizmet sağlayıcının kendi bünyesinden

karşılanamaması halinde eğiticinin unvanı dikkate alınarak

ek ders saat ücretinin iki katını aşmamak üzere eğitici

gideri.
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GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN 

YABANCILARIN MESLEKİ EĞİTİMİ

 Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 99. maddesi ile Özel

Politika ve Uygulamaların Geliştirilmesine İlişkin Genelge

hükümleri çerçevesinde, Geçici Koruma Sağlanan

Suriyelilere yönelik Kurumumuzca çeşitli

kurum/kuruluşlarla işbirliği yapılarak istihdam garantili

veya istihdam garantisiz mesleki eğitim kursu

düzenlenebilir.
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GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN 

YABANCILARIN MESLEKİ EĞİTİMİ

 Kurumumuzca karşılanacak Giderler:

 1- Kursiyer Zaruri Gideri

 2- Genel Sağlık Sigortası Prim Gideri ile İş Kazası ve Meslek

Hastalığı Prim gideri

 3-Eğiticinin hizmet sağlayıcının kendi bünyesinden

karşılanamaması halinde eğiticinin unvanı dikkate alınarak

ek ders saat ücretinin iki katını aşmamak üzere eğitici

gideri.

11



GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN 

YABANCILARIN MESLEKİ EĞİTİMİ

 ÖNEMLİ: Mesleki eğtim kursu ve programlarda tercüman

gideri vb. giderler Kurumumuzca karşılanmamaktadır.
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İşbaşı Eğitim Programı, işsizlerin ve öğrencilerin mesleki

deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlayan geliştirilmiş

staj programıdır.

Bir mesleği işin başında uygulayarak öğrenmeyi

amaçlar.
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İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 

NEDİR?



İşbaşı Eğitim Programı

• En az 2 sigortalı çalışanı bulunan, İŞKUR’a 
kayıtlı;

• Özel sektör işyerleri

• Vakıflar, 

• Dernekler, 

• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 

• Meslek birlikleri,

• Sendikalar, 

• Ticaret ve sanayi odaları,

• Noterler,

• Vakıf üniversiteleri vb. kurum ve kuruluşlar

• Kamunun payının % 50’nin altında olduğu 
iktisadi teşekküller

PROGRAMDAN 
HANGİ 

İŞVERENLER 
FAYDALANABİLİR
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Katılımcı Sayısı (Kontenjan)

İşyerinin aynı il sınırları içerisinde çalışan toplam işçi sayısı

üzerinden kontenjan hesaplanmaktadır.

İşveren tarafından çalışan sayısının % 10’undan % 30’una

kadar katılımcı alınabilir.

Kontenjanın tek seferde kullanılması zorunlu değildir,

bölünerek de talep edilebilir.

İşveren ister % 10, isterse % 30 kontenjan kullansın her

halükarda % 50 istihdam taahhüdü vermek zorundadır.



PROGRAM SÜRESİ

Program süresi en fazla 3 ay olarak uygulanır.

Günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada en fazla 6
gün ve 45 saat uygulanabilir.

Vardiyalı çalışan işyerlerinde katılımcıların kabul
etmesi durumunda vardiyalı olarak da program
yapılabilir.

16



15 yaşını tamamlamış İŞKUR’a kayıtlı işsizler

Program başlama tarihinden önceki son bir ayda

adına uzun vadeli sigorta kollarına ait prim (1 gün bile

olsa) yatırılmamış olan işsizler,

İşverenin son 3 ayda çalışanı olmayanlar,

Lise ve üniversite öğrencileri.

KİMLER  KATILIMCI 

OLARAK ALINABİLİR?
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İşverenin birinci ve ikinci derece yakınları,

Emekliler ve aktif çalışanlar programa katılamaz .

Programa kimler katılamaz?



Programdan yararlanmak isteyen işverenlerin en az % 50 
istihdam taahhüdü vermesi gerekmektedir. 

İstihdam edilecek katılımcı sayısı program süresinin ¼’lük kısmı 
sonunda programa devam eden katılımcı sayısı üzerinden 
hesaplanır.

Örnek: 100 kişi ile başlayan 80 gün sürecek bir programın 20.
güne kadar 20 kişi ayrılmıştır. Bu durumda istihdam taahhüdü 80
kişi üzerinden hesaplanır.

İstihdam süresi 60 günden az olmamak üzere en az program
süresi kadar olmak zorundadır. Örnek: 45 fiili gün süren
programda istihdam 60 gün, 78 fiili gün süren programda
istihdam 78 gün olarak uygulanacaktır

Katılımcıların program bitiminden itibaren 30 gün içinde işe
başlatılması gerekmektedir.

19

İSTİHDAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ



Katılımcılara İŞKUR tarafından günlük 54-TL, öğrenci olanlara
günlük 40,50-TL, İşsizlik ödeneği alırken programa katılanlara
27-TL cep harçlığı verilmektedir.

İş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık
sigortası prim giderleri de İŞKUR tarafından ödenmektedir.
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İŞKUR TARAFINDAN 

KATILIMCIYA YAPILAN 

ÖDEMELER



İşveren tarafından, katılımcıya yapılan ilave ödemelerin
brüt asgari ücretin yarısına kadar olan tutarı kadar vergi
matrahından düşülebilmektedir.

ÖRNEK: Ayda 20 gün programa katılan kişiye İŞKUR
toplam 1.080 TL ödemektedir. İşveren katılımcıya yemek,
yol masrafı vb. adı altında 300 TL ödemek isterse bu
tutarı vergiden düşebilir.
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İLAVE ÖDEMELERİN VERGİDEN 
DÜŞÜRÜLMESİ



GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI

 Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilere yönelik Kurumumuzca

çeşitli kurum/kuruluşlarla (özel sektör işyerleri hariç)

işbirliği yapılarak Girişimcilik Eğitim Programı

düzenlenebilir.

 Girişimcilik eğitim programı düzenlenmesi ile ilgili bir

çalışma yapılacaksa katılımcı adaylarının program

sonrasında Türkiye’de iş kurma ve finansal destek alma ile

ilgili yasal engellerinin olmaması gerektiği araştırılmalıdır.

Aksi durumda eğitimin amacına uygun bir sonuç

gerçekleşmeyecektir.
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GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI

İş planına dayalı iş kurma ve yönetme hususlarında

eğitilmesi, iş planlarını oluşturmaları,

KOSGEB ve benzeri finansman kaynaklarına

erişimlerinin kolaylaştırılması için yürütülen eğitim

programlardır.

Girişimcilik eğitim programı 32 saat, 8 saat destek

modül eklenirse 40 saat Girişimcilik Temel Seviye

eğitimi, sınıf içi ve atölye çalışmasından oluşur.

Günde en az 5 en fazla 8 saat düzenlenir.

Program toplam 5-7 gün sürmektedir.
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GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI

 Kurumumuzca karşılanacak Giderler:

 1- Kursiyer Zaruri Gideri

 2- Genel Sağlık Sigortası Prim Gideri ile İş Kazası ve Meslek

Hastalığı Prim gideri

 3- İhtiyaç duyulması eğiticinin unvanı dikkate alınarak ek

ders saat ücretinin iki katını aşmamak üzere eğitici gideri
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