
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI 

İşbaşı eğitim programı; nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri 

işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve 

işe alma konusunda isabetli karar verme programıdır. 

 
İşbaşı eğitim programı imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde 6 ay, Hizmet sektöründe ise 3 

aydır. 

 

İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma Şartları 

İşbaşı eğitim programı en az 2 sigortalı çalışanı bulunan ve Kuruma kayıtlı olan tüm işyerlerinde 

uygulanabilmektedir. Kamu kurumu olmayan, kamu kurumu teşkilatı içerisinde yer almayan, kısa 

çalışma ödeneğinden ve ücret garanti fonundan yararlanmayan tüm işverenler programa 

başvurabilmektedirler. 

Başvuru İçin İşverenden İstenen Belgeler 

1. Talep dilekçesi, 

2. İşveren taahhütnamesi, 

3. Ön Talep Formu, 

4. İşveren türüne göre; ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, merkezin bulunduğu ile 

ait birlik veya oda kaydı belgelerinin aslı veya noter onaylı örnekleri veya işverenin hukuki 

durumunu gösterir belge, 

5. Son üç aylık sigortalı çalışan sayısını gösteren belge veya katılımcı adaylarının son üç aya ait 

sigorta dökümünü gösterir belge 

6. İşverenin veya işverenin imzaya yetkili temsilcisinin imzasını gösterir belge 

 

İşbaşı Eğitim Programlarında Karşılanabilecek Giderler 

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 110 TL zaruri 

gider ödemesi, 

3. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara 

günlük 115 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. 

 

Başvuru Yeri Ve Zamanı 

Katılma şartlarını sağlayan tüm vatandaşlarımız Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet 

Merkezlerine veya Online Başvuru sayfamızdan istedikleri zaman programa katılmak için başvuruda 

bulunabilirler. 


