- Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli
sigorta kollarına ait primi yatırılmış olanlar,
- Programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde
programı düzenleyecek olan işverenin çalışanı olan kişiler,
bu işveren ile düzenlenecek olan İşbaşı Eğitim Programına
katılamamaktadırlar.

İşbaşı Eğitim Programına katılmak isteyen kişiler,
Kurumumuz internet sayfasında, Hizmet Merkezi veya İl
Müdürlüğü ilan panosunda yayımlanan ilanlara hem
internet üzerinden hem de Hizmet Merkezi veya İl
müdürlüğüne giderek başvuru yapabilirler.

AİLE, ÇALIŞMA VE
SOSYAL HİZMETLER
İLETİŞİM MERKEZİ

Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve
haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati
geçmeyecek şekilde planlanabilir.
İşbaşı Eğitim Programı imalat ve bilişim sektörlerinde
6 ay diğer sektörlerde 3 ay olarak düzenlenir.
Geleceğin meslekleri olarak belirlenen alanlarda ise
18-29 yaş arası genç katılımcılar için program süresi
9 ay uygulanabilmektedir.

Bunun yanı sıra İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezince
uygun görülmesi halinde vardiyalı olarak çalışılan
işyerlerinde normal mesai saatleri dışında da program
düzenlenmesi mümkündür.

İşverenler, programa katılan işsizlere ve öğrencilere işi
öğreterek istihdam etmek istedikleri kişiyi işbaşında
görme ve mesleki deneyim ve becerilerinin gelişip
gelişmediğini gözlemleme şansına sahip olmakta ve bu
sayede doğru işçiyi seçme imkanına kavuşarak hem işçi
arama maliyetlerinden kurtulmakta hem de işçi ararken
zaman kaybetmemektedir.
Diğer yandan program kapsamında işverenlerin
herhangi bir maddi yükümlülüğünün olmaması
işverenlere işgücü maliyet avantajını da sağlamaktadır.

İşbaşı Eğitim Programı katılımcılara eğitim aldıkları
meslekte veya başka bir alanda mesleki deneyim ve
beceri kazanma şansı sunmaktadır. Programa katılan
öğrenciler; zorunlu stajlarını bu program aracılığıyla
yapma şansına da sahip olduklarından, iş arama
süreçlerinde bu deneyimlerine CV’lerinde yer vererek iş
bulma sürecinde karşılaştıkları deneyim eksikliği
engelini de aşmaktadırlar.
İŞKUR tarafından program süresine bağlı olarak
katılımcılara net asgari ücret düzeyinde ödeme
yapılmaktadır; diğer yandan üniversite öğrencilerinin
program süresince burs veya öğrenim kredileri
kesilmediğinden öğrenciler burs veya kredilerini almaya
devam edebilmektedirler.
Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve
meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR
tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık
hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmaktadır.

