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MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI  

BİLGİ NOTU  

-ÖZEL SEKTÖR İŞYERLERİ İLE İŞBİRLİĞİ- 

 

Tanım & 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 Türkiye İş Kurumu, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin 

geliştirilmesi ve işsizliğin azaltılması amacıyla «Mesleki Eğitim Kursları» düzenlemektedir. 

Kursların Açılması 

Kurs açılabilmesi için işyerlerinden talep gelmesi gerekir. Söz konusu talebin, İl Müdürlüğünce 

yapılacak çalışmalar sonucunda Kurum kayıtlarından karşılanamaması halinde (5 gün), sadece 

karşılanamayan kısım için en az %50 istihdam taahhüdü verilmesi şartıyla mesleki eğitim kursu 

açılabilir. 

Kurs Giderleri 

O Kursiyerlere eğitime katıldıkları her bir fiili gün için 20 TL kursiyer cep harçlığı 

O Kursiyerler ait iş kazası ve meslek hastalığı ve/veya genel sağlık sigortası primleri 

O Eğiticinin (en az usta öğreticilik belgesine sahip ve/veya ön lisans ve üzeri eğitime sahip olan) 

işyeri tarafından karşılanamaması halinde eğitici gideri 

Başvuru Belgeleri 

O Talep dilekçesi 

O İmza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği 

O Ticaret odasından alınacak faaliyet belgesi 

O Eğitim programı/planı (MEB veya üniversite onaylı) 

O Eğiticilere ait özgeçmiş ve diploma örneği  

O Eğitim mekânına ilişkin il müdürlüğü tespitine ilişkin belge 

Yukarıdaki belge ve formların bağlı olunan İŞKUR Hizmet Merkezine bir üst yazı ile iletilmesi yeterlidir. 
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Katılımcılarda Aranan Şartlar 

O Kuruma kayıtlı işsiz olmak 

O Emekli olmamak 

O 15 yaşını tamamlamış olmak 

O İşveren tarafından belirlenen özel şartlara (yaş, eğitim, ikametgâh vb.) sahip olmak 

O Programa katılmalarına ve program sonunda da istihdam edilmelerine engel 

durumları bulunmadığı il müdürlüğünce uygun görülen ikinci öğretim ve 

açık öğretimdeki öğrenciler kurslara katılabilirler. 

O Programlardan yararlanacakların iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak, 

danışmanın uygun görüşünü almaları gereklidir. 

O Kurstan yararlanan kursiyer, kursun tamamlanmasından itibaren 6 ay geçmeden yeni bir 

kurstan yararlanamaz. 

O Eğitimin başladığı tarihten 1 yıl öncesine kadar işyerinin ya da iş ortaklığını oluşturan 

işyerlerinin çalışanları bu yüklenicilerle düzenlenen kurslara katılamazlar. 

NOT: İşyerinin işçileri mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve yeni teknolojilere uyum sağlamak 

amacıyla katılabilir. Ayrıca sadece çalışanlara yönelik olarak da kurs düzenlenebilir. Bu kapsamda 

düzenlenen kurslarda eğitici gideri ödenebilir ancak kursiyerlere herhangi bir ödeme yapılmaz, sadece 

kurs bitirme belgesi verilir. 

Kursiyer Sayısı 

O Kurs sınıfları; eğitici sayısı, eğitim yerinin kapasitesi ve mesleğin özelliği de dikkate alınarak 

oluşturulur. En az 5 en fazla 25 kişiden oluşur. 

O Kursiyer sayısının en az % 25’i kadar yedek kursiyer belirlenir. 

O Kursun devamı sırasında kursiyer sayısının 5 kişinin altına düşmesi halinde İl Müdürlüğünce 

kurs iptal edilebilir. Ancak kurs süresinin 2/3’sinin tamamlanması halinde kurs iptal edilmez. 

Süreler 

O Toplam kurs süresi fiili 160 günü aşamaz. 

O Kurslar günde en az 5 en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30 en fazla 40 

saat olması gerekir. Yarım günlük tatiller dâhil olmak üzere milli, dini bayramlar ile resmi tatil 

olan günlerde eğitim yapılamaz ve bu süreler toplam eğitim gününe dâhil edilemez. 
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İstihdam Yükümlülüğü  

O Kursiyerlerin en az %50’si, kurs sonunda yapılacak olan sınav tarihinden itibaren en geç 30 gün 

içinde işe başlatılmak şartı ile 120 günden az olmamak üzere en az fiili kurs süresi kadar 

istihdam edilmelidir. 30 günlük süre, İl Müdürlüğünce uygun görülen hallerde iki katına kadar 

uzatılabilir.  

O İstihdam yükümlülüğünün sınav tarihinden itibaren fiili kurs süresinin en fazla üç katı kadar 

sürede tamamlanması gerekir. Süresi 120 günden az olan kurslar için bu süre 3600 gün olarak 

uygulanır. 

O İstihdam, kursiyerin eğitim aldığı meslekte gerçekleştirilir. Bu husus, istihdam sonra 

teşviklerden yararlanmak için de önemli bir kriterdir. 

O İstihdam edilenlerin ayrılması durumunda istihdam yükümlülüğünün, ayrılmayı takip eden 

otuz gün içinde:  

i. Mezun kursiyerler arasından;  

ii. Yeterli olmaması halinde diğer kursiyerler arasından;  

iii. Bunun da yeterli olmaması halinde, yüklenicinin yazılı talebi sonunda il 

müdürlüğünce en geç üç işgünü içinde gönderilen liste dikkate alınarak aynı veya 

yakın mesleklerde eğitim almış kişiler öncelikli olmak üzere, Kuruma kayıtlı kişiler 

arasından eğitim verilen meslekte tamamlanması gereklidir.  

iv. Buna rağmen istihdam edilecek kişi bulunamaması halinde, Kuruma kayıt 

yaptırılmak şartı ile diğer işsizler arasından yüklenici tarafından tespit edilen 

kişilerin istihdamı kabul edilebilecektir. 

O İstihdam edilmiş olmalarına rağmen istihdam süresi tamamlanmadan ayrılan kursiyerin yerine 
süresi içinde istihdam edilen kursiyer, ayrılan kursiyerden kalan süreyi tamamlar. 

O İstihdam yükümlülüğü kesinleşen kursiyer sayısına (Kursun başlamasından itibaren geçen 

1/10’luk sürenin bitim tarihi itibariyle kursa devam eden mevcut kursiyer sayısı) göre tespit 

edilir. Tüm kesirli rakamlar tama iblağ olunur. 

O İstihdam yükümlülüğünün yerine getirilmesi SGK işe giriş bildirgesi ve SGK hizmet dökümü ile 

yukarıda belirtilen süreler içinde belgelendirilir. İl Müdürlüğü istihdam yükümlülüğünün yerine 

getirilip getirilmediğinin tespiti amacıyla yüklenici ve/veya kursiyerlerden bunlar dışında bilgi 

ve belge isteyebilir ve yerinde denetim veya inceleme yapabilir. 

O Yarı zamanlı, periyodik çalışma, yevmiyeli eleman, ekstra eleman gibi çalışma durumunda 

istihdam yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılmaz. 

O İstihdam yükümlülüğünün; 
a) Süresi içinde hiç yerine getirilmemesi halinde: Kursiyerler için ödenen sigorta primleri ve 
kursiyer zaruri giderleri hariç, yükleniciye yapılan KDV dâhil tüm giderler yasal faizi ile birlikte 
alınır. Yüklenici ile 24 ay süresince hizmet alımı ve işbirliği kapsamında sözleşme veya protokol 
imzalanmaz. 
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b) Süresi içinde eksik gerçekleştirilmesi halinde: Kursiyerler için ödenen sigorta primleri ve 
kursiyer zaruri giderleri hariç, yükleniciye yapılan KDV dâhil tüm giderler yasal faizi ile birlikte 
alınır. Yüklenici ile 12 ay süresince hizmet alımı ve işbirliği kapsamında sözleşme veya protokol 
imzalanmaz. 
c) Süresi geçtikten sonra gerçekleştirilmesi halinde; yükümlülüğünü yerine getiren yüklenicinin 
durumunu belgelemesi ve konunun değerlendirilerek uygun bulunması halinde yüklenici ile 
hizmet alımı ve işbirliği kapsamında sözleşme veya protokol yapılmamasına ilişkin yaptırım il 
müdürlüğünce sistem üzerinden kaldırılır.  

Avantajları 

O İşveren, yetişmiş işgücü ihtiyacını kendi belirlediği şartlara sahip işsizler arasından sektöre 

ve/veya firmaya özgü koşullara göre kendisi yetiştirme fırsatı bulur. 

O Kurs süresince stajyerlerin günlük 2O TL cep harçlığı İŞKUR tarafından karşılanır. 

O Kurs süresince kursiyerlere ait Genel Sağlık Sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanır. 

O Program sonunda stajyerin istihdam edilmesi halinde kursiyerlerin özelliklerine göre 24 ay – 

42 ay süresince kişiye ait SGK primlerinin işverene düşen payı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 

karşılanır. (6111 sayılı kanun çerçevesinde) 

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 Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi 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 


