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PROGRAM DÜZENLENECEK ALANLAR 
 
İşbaşı Eğitim Programlarında vasıf gerektiren alanlarda 

işbaşı eğitim programı düzenlenebilir. Herhangi bir vasıf 
gerektirmeyen alanlarda (beden işçisi, temizlik görevlisi, 
taşıma işçisi, çaycı gibi) program düzenlenemez.  

 
Başvuru yapan kişilerin, başvuru yaptıkları meslekte 

son altı ay içinde  çalışmış olmaları durumunda o 
meslekte düzenlenecek olan işbaşı eğitim programına 
katılamamaktadırlar.  

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
        

PROGRAM UYGULANACAK İŞYERLERİ 
 
 
İşbaşı eğitim programı, en az iki çalışanı 

bulunan ve Kuruma kayıtlı işyerlerinde ve kamu 
kurum/kuruluşlarının payının yüzde ellinin altında 
olduğu iktisadi teşekküllerde uygulanabilmektedir. 

 



PROGRAM UYGULANACAK İŞYERLERİ  
 

- Özel Sektör İşyerleri 
- Dernekler,  
- vakıflar,  
- kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları,  
- meslek birlikleri,  
- sendikalar, ticaret ve sanayi odaları,  
- noterler ve benzeri yerlerde, işbaşı eğitim 
programı düzenlenebilir.  



 
 
 
 
 
         

İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
(İşbaşı Eğitim Programı Sorumlusu) 
 
İşveren tarafından işbaşı eğitim programı 

sorumlusu olarak bir personelin görevlendirilmesi 
gerekmektedir. Katılımcıya sadece program 
düzenlenen meslek ile sınırlı olmak üzere görev 
vermekle yükümlüdür.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         

KONTENJANLARIN BELİRLENMESİ 
 
İşbaşı eğitim programına katılabilecek kişi sayısı, 

programın başlama tarihi itibariyle aynı il sınırları 
içerisinde, aynı işverene bağlı işyerlerinde çalışan ve 
sigortalı hizmet listesinde görünen toplam sigortalı 
sayısı üzerinden kontenjan oluşturmak suretiyle 
belirlenecektir.  



 
 
 
 
 
 

         

 

İŞVERENİN TEKRAR İŞBAŞI EĞİTİM 
PROGRAMINA BAŞVURMASI 

 

İşyerlerinin belirlenen kontenjanın bir kısmını 
doldurarak daha sonra tekrar Çalışma ve 
İşkurumu’na başvuru yapması durumunda, 
yüklenicinin başvuru tarihinden geriye doğru son 
bir yılda işbaşı eğitim programını tamamlayan 
katılımcılardan en az % 20 sini kendi işyerinde veya 
başka işyerinde aynı meslekte en az 60 gün 
istihdam etmiş olması gerekmektedir.  



 
 
 
 
        

KATILIMCI SAYISININ BELİRLENMESİ VE 
PROGRAMIN UYGULANMA ŞARTLARI 

 
- İşyerlerinden 2 ile 10 arasında çalışanı 
bulunanlar 1,  

 
- 11 ve üzerinde çalışanı olanlar ise mevcut 
çalışan sigortalı sayısının onda biri kadar işbaşı 
eğitim programı katılımcısı talep edebilir.  

 
- Katılımcının, işyerine ait sigortalı hizmet 
listesinde bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına 
ilave olması gerekir.  

 

 



 KATILIMCI SAYISI VE PROGRAMIN 
UYGULANMASI 

 
Son üç aydaki sigortalı çalışan sayısı 

incelenirken, herhangi bir ayda işyerinde 
sigortalı çalışan bulunmuyorsa dahi –işyerinin 
en az üç aylık geçmişi olması kaydıyla- üç 
aylık ortalama hesaplanacaktır.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

KATILIMCI SAYISI VE PROGRAM UYGULANMASI 
 
Programın devamı sırasında işyerindeki sigortalı 

sayısının bir aylık süre içinde başlangıçtaki çalışan 
sayısına ulaşması esastır. Başlangıçtaki sayı 
ifadesinden, işbaşı eğitim programı kapsamında 
kontenjan hesaplamasında temel alınan 
başvurulan aya ait sigortalı hizmet listesindeki sayı 
anlaşılmalıdır. 

 

 



 
 

 
KATILIMCI SAYISI VE PROGRAMIN UYGULANMASI  

 
İşveren, azalan çalışan sayısını, azalmayı 

takip eden bir ay içerisinde sırasıyla işbaşı 
eğitim programı katılımcıları, Kuruma kayıtlı 
aynı/benzer meslek sahibi işsizler veya başka 
kaynaklardan istihdam ederek tamamlamak 
zorundadır.  



 
 
 
 

 
KATILIMCI SAYISI VE PROGRAMIN UYGULANMASI 

İşbaşı eğitim programına başlamış olan katılımcıların 
en az yüzde ellisinin istihdam edileceği taahhüdü 
verilmesi halinde; başlangıçtaki sigortalı sayısının, 
emeklilik, askerlik, kamu görevine atanma, başka ile 
nakil, tutukluluk/gözaltı, hamilelik/ doğum, ölüm ve 
uzun süreli hastalık nedenleriyle azalması 
durumunda azalan çalışan sayısı kadar katılımcının 
çalışmasına son verilmeyecektir. Ancak çalışanların 
istifa etmesi bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.  
 

 



KATILIMCI SAYISI VE PROGRAMIN UYGULANMASI 
 
Kuruma yapılması gereken bildirimin yapılmaması ya da 
süresinden sonra yapılması ve çalışan sayısındaki 
azalmanın süresi içinde tamamlanmaması halinde; 
katılımcının çıkarılması gereken tarihten bu durumun 
tespit edildiği tarihe kadarki sürede Kurum tarafından 
katılımcı için ödenen katılımcı zaruri gideri ve sigorta 
prim giderleri toplamının iki katı işverenden tahsil edilir, 
devam eden programlar sonlandırılır ve on iki ay 
süresince işveren ile işbaşı eğitim programı 
düzenlenmez.  
 
 
 



PROGRAMA KATILIM ŞARTLARI 
 

a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 
b) 15 yaşını tamamlamış olmak, 
c) İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı 
olmamak şartları aranacaktır. Birinci derece kan 
hısmı ifadesi, kişinin annesi, babası ve çocuklarını; 
ikinci derece kan hısmı ise kişinin kardeşleri, 
torunları, büyükanne ve büyükbabasını 
kapsamaktadır. İşverenin eşi, medeni kanun 
hükümleri gereğince kan hısmı olmadığı için işbaşı 
eğitim programına katılabilecektir.  



PROGRAMA KATILIM ŞARTLARI 
 

Başvuru tarihi itibari ile son 6 ay içinde işbaşı 
eğitim programı kapsamında başvurulan meslekte 
çalışmış kişiler, söz konusu meslekte işbaşı eğitim 
programlarına katılamazlar.  
Ayrıca, işbaşı eğitim programından 
yararlanacakların, programın başlama tarihinden 
önceki 3 aylık dönemde; programın yapılacağı 
işyerinin sigortalı hizmet listesinde kayıtlı veya 
kayıt dışı çalışanı olmaması gerekir.  
 
 



 
 
 
 

PROGRAMA KATILIM ŞARTLARI 
 
İkinci öğretim, açık öğretimdeki öğrenciler ve 
yükseköğretim (ön lisans, lisans, yüksek lisans 
ve doktora) öğrencileri, program sonunda 
istihdam edilmelerine engel durumları 
bulunmadığı il müdürlüğünce uygun görülmesi 
halinde, işbaşı eğitim programına katılabilirler. 



 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAM SÜRESİ 
 
Program süresi, günlük en az 5 en fazla 8 saat 

olmak üzere (dinlenme süreleri hariç),       
haftalık 45 saatten ve toplamda 24 ayda 160 fiili 
günden fazla olamaz.  



PROGRAM GİDERLERİ  
-İşbaşı eğitim programı giderleri, katılımcıya, 
işbaşı eğitim programına katıldığı her bir fiili gün 
için miktarı Yönetim Kurulunca belirlenen 
katılımcı zaruri giderlerinden (25 TL)  
 

-Programlara devam edilen süre içinde 
 Genel Sağlık Sigortası ve İş Kazası sigorta 
primlerinden oluşmaktadır. 



İDARİ YAPTIRIMLAR 
Sözleşmenin fesh edildiği durumlarda, fesih 
tarihinden itibaren on iki ay süre ile feshe neden 
olan taraf veya taraflarla işbaşı eğitim programı 
kapsamında sözleşme imzalanmaz.  
 
KATILIMCI BELGESİ  

İşbaşı eğitim programı katılımcılarına, katıldıkları 
programa ilişkin bilgileri gösterir Katılım Belgesi 
(EK-23) il müdürlüğü ve işveren/işveren yetkilisi 
tarafından imzalanarak verilir. 




