
     

1 Türkiye İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü 

 
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI 

BİLGİ NOTU 

 

 
TANIM & AMAÇ 

Günümüz dünyasında yeni teknolojilerin giderek daha yoğun bir şekilde kullanılması, işgücünün 

mevcut mesleki bilgi ve becerisinin daha hızlı bir biçimde geçersiz hale gelmesine neden olmaktadır. 

Bu nedenle Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde, daha önceden edindikleri teorik 

bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini veya mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla 

“İşbaşı Eğitim Programları” düzenlenmektedir. 

YARARLANMA ŞARTLARI (İŞVEREN) 

 Kuruma kayıtlı özel sektör işyeri olması 

 En az 2 çalışanı bulunması  

 Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmıyor olması 

YARARLANMA ŞARTLARI (KATILIMCI) 

 Kuruma kayıtlı işsiz olmak 

 15 yaşını tamamlamış olmak 

 İşverenin 1. veya 2. derece kan hısmı veya eşi olmamak  

 Emekli olmamak 

 Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programın yapılacağı işyerinin çalışanı 

olmamak 

 İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak, danışmanın uygun görüşünü almak 

 Öğrenci olmamak (Açıköğretim ve yükseköğretim öğrencileri programa katılabilir.) 
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BAŞVURU ŞEKLİ 

 Talep dilekçesi 

 İşveren taahhütnamesi (EK-20) 

 Ön talep formu (EK-35) 

 İşveren türüne göre; ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, birlik veya oda kaydı 

belgesi, dernek ve vakıflar için iktidadi işletmeye ait belgelerin aslı veya noter onaylı örnekleri 

 İmza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği 

 Ticaret odasından alınacak faaliyet belgesi 

 Katılımcıdan sorumlu personelin iletişim bilgileri 

Yukardaki belge ve formları bağlı oluğunuz İŞKUR Hizmet Merkezine bir üst yazı ile iletmeniz 

yeterlidir.  

KONTENJANLARIN  BELİRLENMESİ 

 İşbaşı eğitim programına katılabilecek kişi sayısı, programın başlama tarihi itibarıyla aynı il 

sınırları içerisinde, aynı işverene bağlı işyerlerinde programın başladığı tarihe ait fiili çalışan 

sayısını gösteren belgede yer alan çalışan sayısı üzerinden, kontenjan oluşturmak suretiyle 

belirlenir. 

 İşverenlerden iki ile on arasında çalışanı bulunanlar bir, on bir ve üzerinde çalışanı olanlar ise 

fiili çalışan sigortalı sayısının 1/10’u kadar katılımcı talep edebilir. 

 Katılımcı sayısının tespitinde bütün kesirler bir üst sayıya tamamlanır.  

 Katılımcı sayısı belirlenirken aynı il sınırları içinde aynı işverene bağlı işyerlerinde çalışan 

toplam sigortalı sayısı dikkate alınır. 

SÜRELER 

 İşbaşı Eğitim Programları fiili 160 güne kadar düzenlenebilir. 

 İşveren katılımcıların bir kısmını veya tamamını sözleşme süresinden önce işe alabilir. Bu 

durum sözleşme hükümlerine aykırılık olarak değerlendirilemez.  

 Programlar haftada 6 gün, günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere haftalık en fazla 45 saat 

olarak düzenlenir. 
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DİĞER ŞARTLAR  

 Katılımcıların bir kısmını veya tamamını işe alan ve/veya katılımcı sayısında azalma olan 
ve/veya talep edebileceği katılımcı sayısından daha az katılımcıyla program başlatan işveren, 
devam eden programın her safhasında yeni katılımcı talebinde bulunabilir. Yeni talep 
değerlendirilerek varsa mevcut katılımcılar hariç geriye kalan kontenjan kadar katılımcı ile 
işbaşı eğitim programı düzenlenebilir. 
 

 Yeni katılımcı talebi ile gelen işveren, başvuru tarihinden geriye doğru son 1 yılda işbaşı eğitim 

programını tamamlayan katılımcılardan en az % 20’sinin kendi işyerinde veya başka işyerinde 

aynı meslekte en az 60 gün istihdam etmiş olması ya da istihdam etmeye başladığına dair 

taahhütname (EK-34) vermesi gerekmektedir 

 İşverenin programın bittiği tarihteki fiili çalışan sayısının, programın başladığı tarihteki fiili 

çalışan sayısından düşük olduğunun tespiti halinde; işveren bu tespit tarihinden itibaren bir ay 

içerisinde programın başladığı ve bittiği tarih arasındaki fiili çalışan sayıları arasındaki farka 

karşılık gelecek sayıda kişiyi istihdam ettiğini bir aylık sürenin bitiminden itibaren en geç beş 

işgünü içinde il müdürlüğüne işe giriş bildirgesi ile birlikte bildirmezse işveren ile bu bir aylık 

sürenin son gününden itibaren on iki ay süreyle kurs ve program düzenlenmez.   

AVANTAJLARI 

 Stajyerler tamamen işyerine belirleyeceği şartlara uygun olarak işverence belirlenir. 

 Herhangi bir modül programa bağlı olmaksızın kişiler doğrudan mesleğe yönelik işbaşı eğitime 

tabi tutulurlar.  

 İşbaşı eğitim süresince stajyerlerin günlük 25 TL cep harçlığı İŞKUR tarafından karşılanır. 

 İşbaşı eğitim süresince stajyerlere ait Genel Sağlık Sigortası veya İş Kazası ve Meslek Hastalığı 

primleri İŞKUR tarafından karşılanır. 

 Program sonunda stajyerin istihdam edilmesi halinde 6 ay süresince kişiye ait SGK primlerinin 

işverene düşen payı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanır.  
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EK-20: İşbaşı Eğitim Programı İşveren Taahhütnamesi (Programa Başvuru Tarihine Ait) (2014/1 Sayılı Genelge Eki) 

 

 

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İZMİR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU 

…………………….. HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İŞVEREN TAAHHÜTNAMESİ 

(Programa Başvuru Tarihine Ait) 

 

1- Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği’nin 50. maddesinin üçüncü fıkrası doğrultusunda; içinde 

bulunulan ayın Sigortalı Hizmet Listesini ancak izleyen ayda  alabilmem nedeniyle başvuru 

yapmış olduğum …/…/…. tarihindeki fiili sigortalı çalışan sayımın ……..…(………………..)1 kişi 

olduğunu;    

2- 1. maddede beyan ettiğim çalışan sayısının, izleyen ayda çalışan sayısını gösterir belge 

üzerinden yapılacak kontrolde; programın başladığı tarihteki fiili çalışan sayısından farklı 

olması durumunda söz konusu belgedeki sayının esas alınacağını, taahhütnamedeki sayının 

ilgili belgedeki sayıdan yüksek olması ve bu durumun fazla kontenjan kullanılmasına neden 

olması halinde, kontenjan fazlası katılımcıya yapılan ödemelerin tespit tarihinden itibaren 

yasal faizi ile tarafımca ödenmesi gerektiğini, fazla katılımcının program ile ilişiğinin 

kesileceğini ve programa devam olunacağını: 

3- Programın bittiği tarihteki fiili sigortalı çalışan sayımın, programın başladığı tarihteki fiili 

sigortalı çalışan sayımdan düşük olduğunun tespiti halinde; bu tespit tarihinden itibaren bir ay 

içerisinde programın başladığı ve bittiği tarih arasındaki fiili çalışan sayıları arasındaki farka 

karşılık gelecek sayıda kişiyi istihdam ettiğimi bir aylık sürenin bitiminden itibaren en geç beş 

işgünü içinde il müdürlüğüne işe giriş bildirgesi ile birlikte bildirmemem halinde bu bir aylık 

sürenin son gününden itibaren on iki ay süreyle Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 

kapsamında kurs ve programlardan yararlanamayacağımı;   

4- Yeni katılımcı talep etmem halinde, başvuru tarihinden geriye doğru son bir yılda işbaşı eğitim 

programını tamamlayan katılımcılardan en az yüzde yirmisini kendi işyerimde veya başka 

işyerinde aynı meslekte en az altmış gün istihdam etmiş olduğumu gösterir SGK İşe Giriş 

Bildirgesi ve Hizmet dökümünü il müdürlüğüne ibraz edeceğimi,  

                                                           
1 Çalışan sayısı rakam ve yazı ile yazılacaktır. 
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5- Program katılımcılarının % ….’nı programın tamamlanmasından en geç 30 gün içinde işe 

başlatmak kaydıyla …. gün süreyle kesintisiz olarak istihdam edeceğimi; aksi takdirde on iki ay 

süreyle Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında kurs ve programlardan 

yararlanamayacağımı2;   

6- Birinci ve ikinci derece kan hısmım olan kişileri, eşimi ve programın başlama tarihinden önceki 

üç aylık dönemde işyerimde kayıtlı olarak çalışanları programa katılımcı olarak almayacağımı, 

bu hususlara aykırılık tespit edilmesi halinde bu durumdaki katılımcılara yapılan ödemeleri 

yasal faizi ile ödemem gerektiğini ve tespit tarihinden itibaren on iki ay süre ile Aktif İşgücü 

Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında kurs ve programlardan yararlanamayacağımı;  

7- Program başlangıcında yürürlükte olan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuatı3 

ile sözleşme hükümlerini okuduğumu, anladığımı ve bu hükümlere uymamam nedeni ile 

hakkımda uygulanacak yaptırımları bildiğimi kabul ederim. 

 

 

İşveren veya İşveren vekilinin 

Adı Soyadı: 

Tarih: 

İmza: 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Bu maddeye işveren tarafından ayrıca istihdam taahhüdünde bulunulması halinde yer verilecek olup, işveren 
bu yönde bir taahhütte bulunmazsa bu madde çıkarılacaktır. 
3 Yürürlükte olan yönetmeliğin ve genelgenin bir örneği işverene teslim edilecektir. 
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EK-34: İşbaşı Eğitim Programı Erken Başvuru İşveren Taahhütnamesi (2014/1 Sayılı Genelge Eki) 

 

 

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İZMİR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU  

……………………… HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI  
ERKEN BAŞVURU İŞVEREN TAAHHÜTNAMESİ 

 

1) Yeni katılımcı talebinde bulunurken sağlamam gereken istihdam şartını henüz yerine 

getiremediğimi, ancak gereken sayıda katılımcıyı; 4 

a) …/…/…. tarihinde işe başlatmış olmak kaydıyla en az … gün süreyle kesintisiz olarak 
istihdam edeceğimi taahhüt ederim. 

b) …/…/… tarihinde işe başlattığımı ve en az … gün süreyle kesintisiz olarak istihdam 
edeceğimi taahhüt ederim. 

c) En az … gün istihdam ettiğimi, ancak bu durumu resmi olarak belgelendiremediğimi beyan 
ederim.  

 

2) 1. maddenin …. fıkrasında yer alan taahhüdümü yerine getirmemem durumunda varsa devam 
eden programların sonlandırılacağını, bu programlar için katılımcılara ödenen tüm ödemeleri 

yasal faiziyle ödemem gerektiğini ve tespit tarihinden itibaren on iki ay süre ile Aktif İşgücü 
Hizmetleri Yönetmeliği kapsamındaki kurs ve programlardan yararlanamayacağımı kabul 
ederim. 

3) İşbu taahhütname vasıtasıyla başlayan ve devam eden program esnasında daha önce 
tamamlanmış ancak henüz bitiş tarihindeki fiili çalışan sayısı tespit edilememiş programların 
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği’nin 50. maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine 
uygunluğuna yönelik iş ve işlemlerin tesis edileceğini kabul ederim. 

4)    Program başlangıcında yürürlükte olan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuatı5 
ile sözleşme hükümlerini okuduğumu, anladığımı ve bu hükümlere uymamam nedeni ile 
hakkımda uygulanacak yaptırımları bildiğimi kabul ederim 

 

İşveren veya İşveren vekilinin 

Adı Soyadı: 

Tarih: 

İmza: 

                                                           
4 a, b ve c fıkralarından duruma uygun olana yer verilecek, diğer fıkralar metinden çıkarılacaktır. 
5 Yürürlükte olan yönetmeliğin ve genelgenin bir örneği işverene teslim edilecektir. 
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EK 35- İşbaşı Eğitim Programı Başvuru (Ön Talep) Formu) (2014/1 Sayılı Genelge Eki) 
 

 

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İZMİR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU  

………………… HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI  

ÖN TALEP FORMU 

 

İŞYERİ BİLGİLERİ 
İŞYERİNİN UNVANI  

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ (ADRES, TEL, 
FAKS, E-MAİL) 

 
 
 
 

YETKİLİ KİŞİ ADI SOYADI UNVANI –
TEL, E-MAİL 

 
 
 

SGK İŞ YERİ SİCİL NUMARASI 
(Aynı il sınırları içerisinde, aynı iş yerine 
bağlı birden fazla iş yeri mevcutsa bağlı 
tüm iş yerlerinin SGK iş yeri numaraları) 
(Fazla Olması Halinde Ek Bir Kâğıda 
Yazılacaktır.) 

1-….............................................................................. 

2-….............................................................................. 

3-….............................................................................. 

4-….............................................................................. 

5-…............................................................................... 

MESLEK VE PROGRAM BİLGİLERİ  

İSTENEN MESLEK  

ÖĞRENİM SEVİYESİ  

OKUL BÖLÜMÜ   

İSTENEN (AÇIK) KİŞİ SAYISI  

YAŞ ARALIĞI - CİNSİYET 
Not: İşin zorunlu gerekliliği 
olmadıkça yaş ve cinsiyet ayrımına 
gidilmemelidir. 

 (     ) Erkek        (     )  Bayan    

MESLEKTE ÇALIŞAN USTA, EĞİTİCİ, 
ÖĞRETİCİ SAYISI  

 

PROGRAMA AİT BİLGİLER 
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ  

PLANLANAN PROGRAMIN SÜRESİ 
(AY) (EN FAZLA 160 FİİLİ GÜN 
OLMALIDIR.) 

 

PROGRAM UYGULAMA GÜNLERİ – 
PROGRAM BAŞLAMA VE BİTİŞ 
SAATLERİ 
(PROGRAM HAFTADA 6 GÜN VE 45 SAATTEN 
FAZLA OLAMAZ.) 

Pazartesi Salı  Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar 

       

PROGRAMIN İŞ TANIMI  

PROGRAM UYGULAMA ADRESİ  

GÖRÜŞME ADRESİ  

KISACA İŞYERİ, İŞLETME ÖZ 
GEÇMİŞİ 

 

İŞVEREN YA DA YETKİLİ ADI 
SOYADI- UNVANI- KAŞE-İMZA, 
TARİH 
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HİZMET MERKEZLERİMİZİN İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

Bornova Hizmet Merkezi 

Mansuroğlu Mahallesi 1593/1 Sokak No:28/A Bayraklı                                          

0 232 486 16 27                                                                            

 bornova@iskur.gov.tr 

 

Çiğli Hizmet Merkezi 

No:424 Tankar İş Merkezi K:1 Serinkuyu                                                                    

0 232 386 09 00                                                                                             

cigli@iskur.gov.tr 

 

Karabağlar Hizmet Merkezi 

Yeşillik Caddesi No:502 Karabağlar                                                                     

0 232 237 26 98                                                                                

karabaglar@iskur.gov.tr 

 

Konak Hizmet Merkezi 

Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey Cad. No:47 Konak 

0 232 441 18 85                                                                                     

konak@iskur.gov.tr 

 

Torbalı Hizmet Merkezi 

Erdinç Tekirli Cad.No:21 Torbalı                                    

0 232 856 16 20                                                                             

torbali@iskur.gov.tr 
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