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İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINDAKİ KATILIMCILARA ÖDENEN 
GÜNLÜK ÜCRETLERİN ARTTIRILMASI 
 

 

Aktif işgücü hizmetleri kapsamında düzenlenmekte olan İşbaşı 
Eğitim Programı kapsamında olan katılımcılara ödenen 
ödenekler, asgari ücretin artması ile birlikte 01/01/2021’den 
itibaren aşağıdaki tutarlar üzerinden yapılacaktır. 
 
İşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara, programa 
fiilen katıldıkları gün üzerinden; 
 
1.  İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68TL, 

öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 
54,34TL zaruri gider ödemesi, 

2.  İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu 
olan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde 
işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 95 TL 
zaruri gider ödemesi, 

3.  Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde 
düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 100 TL zaruri 
gider ödemesi, 

4.  İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı 
eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü 
oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım 
desteği ödemesi, 

5.  Genel sağlık sigortası primi, 
6.  İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz 

tarafından işbaşı eğitim programı süresince 
karşılanmaktadır. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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Ayrıca İşbaşı eğitim programı katılımcılarına program sonunda, katıldıkları programa 
ilişkin bilgileri gösteren İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası verilmektedir. 
 
 
2021 İşbaşı Eğitim Programı Günlük Ödenek Tablosu 

 
 
Söz konusu ücret tutarlarının artışında katılımcının iş yerinde haftada 6 ve ayda 26 
gün çalışması halinde net asgari ücret tutarı 2.825 TL Halk Bankası hesabına 
yatacaktır. Aynı zamanda katılımcıya ödenen Sağlık Sigortası Primleri kapsamında, 
SGK mevzuatında bildirilen prim gününün sağlanması halinde bakmakla yükümlü olan 
yakınları da sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerdir. 
 
Detaylı bilgi ve uzman görüşü için bize ulaşabilirsiniz. 
 
Saygılarımızla. 
 
 
Dr. Halit Başbuğa 
halit.basbuga@bdo.com.tr 
Manager / Social Security and Labour 
Law 
0538 949 5627 

Derya TERCÜMAN 
derya.tercuman@bdo.com.tr 
Semi Senior / Social Security and Labour 
Law 
0536 866 6874 

  
 

İŞ ARAYAN 108,68 TL 

ÖĞRENCİ 81,51 TL 

İŞSİZLİK MAAŞI ALAN 54,34 TL 
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