
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

 İşbaşı eğitim programları; Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim ve
tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı
görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla
düzenlenen programlardır.

 İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma Şartları

Belirtilen şartları sağlayan vatandaşlar işbaşı eğitim programlarına 
katılabilmektedir.

1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
2. 15 yaşını tamamlamış olmak,
3. İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
4. Emekli olmamak,
5. Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa 
başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
6. Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta 
kollarına ait primi yatırılmamış olmak,
7. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

Belirtilen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel
durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilmektedirler. Ayrıca
tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal
yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim
programından yararlanabilmektedirler.

 İşbaşı Eğitim Programlarının Süresi

İşbaşı Eğitim Programı; günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve
haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmektedir.

İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve
mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay,
tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin
asgari süresinden az olmayacak şekilde ve diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay
uygulanmaktadır.

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi
çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan
işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için 9 aya kadar
işbaşı eğitim programı düzenlenebilmektedir.
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İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP)

 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. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen 
programlarda katılımcılara günlük 115 TL zaruri gider ödemesi,
3. İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim 
programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası 
çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,
4. Genel sağlık sigortası primi,
5. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından 
işbaşı eğitim programı süresince karşılanmaktadır.

 İşbaşı Eğitim Programlarında Kontenjan Belirlenmesi

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, iki ile on arasında çalışanı bulunanlar bir, on bir ve üzerinde çalışanı
olanlar ise fiili çalışan sigortalı sayısının %10’ u kadar işbaşı eğitim programı
katılımcısı talep edebilir. Bu oranı %30’ a kadar çıkarmaya Kurum yetkilidir.

 İşbaşı Eğitim Programlarında Genel Şartlar

1. İşbaşı eğitim programı bitiminde işveren programa katılan kursiyerlerin 
%20’ sini en az program süresi kadar istihdam etmelidir.
2. İşverenin programın bittiği tarihteki fiili çalışan sayısı, programın 
başladığı tarihteki fiili çalışan sayısı ile aynı olmalıdır.

 İdari Yaptırımlar

İşverenin yukarıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit
edilirse, tespit tarihi itibariyle bir yıl yeni bir programa katılamaz ve varsa
devam eden programları sonlandırılır ve sonlandırılan program için yapılan
ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden geri alınır.

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olan kişilerin veya
işverenin çalışanlarının katılımcı olduklarının veya İşverenin veya katılımcının
işbaşı eğitim programından yararlanma şartlarını taşımadıklarının tespiti halinde
program sonlandırılır yapılan ödemeler yasal faizi ile tahsil edilir ve tespit
tarihinden itibaren işveren on iki ay süre ile yeni bir programa katılamaz.
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UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI 
(UEP)

Uygulamalı eğitim programları; çalışma yaşındaki Suriyeli
mültecilerin istihdamının arttırılması ve kayıt dışı istihdamın önüne
geçilmesi için İŞKUR tarafından uygulanan geçici koruma
kapsamındaki Suriyelilere yönelik istihdam programıdır.

 Uygulamalı Eğitim Programlarının Süresi

Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada
6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde ortalama 6 ay olarak
uygulanmaktadır.

Her katılımcı sadece bir kere proje kapsamındaki uygulamalı
eğitim programından yararlanabilecektir.

 Uygulamalı Eğitim Programlarında Kontenjan 
Belirlenmesi

Programa 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 ortalama %30’ u olarak
uygulanabilmektedir.

 Uygulamalı Eğitim Programlarında Genel Şartlar

Uygulamalı eğitim programına katılan kursiyerler için çalışma
izni alınmasına gerek yoktur. Ancak program bitiminde kursiyerlerin
%20’ si en az program süresi kadar istihdam edilmelidir. Bu
kapsamda işe başlatılan personeller için çalışma izni alınması
gerekecektir. 
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İşbaşı ve uygulamalı eğitim programları işyerine
aynı anda uygulanabilmektedir. Bu kapsamda
uygulamalı eğitim programından %30, işbaşı eğitim
programından da %20 uygulanmak suretiyle
mevcut personel sayısının %50’ sine kadar katılımcı
programa başlatılabilmektedir.

10 kursiyerlik bir programda 6 aylık kazanım
ortalama 252.213,60 TL olacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Piri Mehmet Paşa Mah. Şişmanoğlu Sok. No:2/3 Silivri/İstanbul

Telefonlar: 0543 576 9705 – 0532 221 1705 – 0212 728 1598 

www.flcoffice.com  danismanlik@flcoffice.com
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