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MESLEKİ EĞİTİM
KURSLARI

Mesleki Eğitim Kursları ile
Hem İşsizliğe Hem Mesleksizliğe Son!
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Mesleki Eğitim Kursu
Nedir?

Herhangi bir mesleği olmayan, mesleğini geliştirmek 
isteyen veya mesleği iş gücü piyasasında geçerli 
olmayan işsizlerin iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan 
niteliklere uygun bir meslek edinmesini sağlamak 
amacıyla düzenlenen kurslardır.

Mesleki eğitim kursları sayesinde hem işverenlerin talep 
ettiği nitelikte elamanlar yetiştirilir hem de işsizlerin bir 
meslek veya beceri edinmesi sağlanır.
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15 yaşını tamamlamış olan,

Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel 
şartları taşıyan,

Daha önce İŞKUR’un aynı meslekte düzenlediği 
kursu tamamlamamış olan,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden 
faydalanmış olan,

Emekli olmayan,

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olan kişiler mesleki eğitim 
kurslarına katılabilirler.

Mesleki Eğitim Kursuna
Kimler Katılabilir?
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Mesleki eğitim kursları en fazla 160 fiilî güne kadar 
düzenlenebilir. Günde en az 5 en fazla 8 saat 
uygulanan kurslar; haftada 6 günü geçmemek üzere 
en az 30 en fazla 40 saat olarak düzenlenir.

Mesleki Eğitim Kursları Hangi
Mesleklerde Düzenlenir?

İşverenlerden veya iş gücü piyasasından gelen talepler 
doğrultusunda her meslekte kurs düzenlenebilir.

Kurslarının Süresi
Ne Kadardır? 
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Mesleki Eğitim Kursu 
Süresince Kursiyere 
Ödeme Yapılır mı?

Kursiyerlere, kursa devam ettikleri günler için 
günlük zaruri gider olarak ifade edilen cep 
harçlığı ödemesi yapılır.

Kurs süresince kursiyerlerin genel sağlık 
sigortası primleri ile iş kazası ve meslek 
hastalığına ilişkin sigorta primleri Kurumumuz 
tarafından ödenir.

Ayrıca sanayi sektöründe  düzenlenen kurslara 
katılan ve 2-5 arasında çocuğu olup çocukları 
kreşe devam eden kadın kursiyerlere Çocuk 
Bakım Desteği ödemesi yapılır.



8

İşsizlik ödeneği alanlar asgari son çalıştığı işin 
koşullarını sağlamak şartıyla; kişisel kariyer ve 
statülerine, eğitim, yaş ve sağlık koşullarına uygun olan 
bir kursa ödenekleri kesilmeksizin katılabilir.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar, isteğe bağlı 
sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve 
yetim aylığı alanlar da kurslardan yararlanabilmektedir.

İşsizlik Ödeneği Alanlar
Kurslara Katılabilir mi?
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Yapılacak eğitim için asgari standartlara sahip eğitim 
mekânı olan işverenler ile iş birliği içinde kurs açılabilir. 
Açılan kurslarda kursiyerler eğitimlerin teorik kısmını 
bu mekânda görürken mesleğin pratiğini de iş yerinde 
öğrenme fırsatı yakalamış olur. Ayrıca istenirse bu 
eğitime işverenin çalışanları da katılarak belge sahibi 
olabilir.

İhtiyaç duyulan mesleklerde hizmet alımı yöntemiyle 
üniversiteler, eğitim kurumları, ticari kurumlar, sivil 
toplum kuruluşları gibi hizmet sağlayıcılar ile de kurs 
düzenlenebilir.

Kurslar
Hangi İş Yerlerinde
Düzenlenir?
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Eğitimlere katılmalarına ve istihdam edilmelerine engel 
durumları bulunmayan yükseköğretim ve açık öğretim 
öğrencileri kurslara katılabilirler.

Öğrenciler Mesleki Eğitim 
Kursuna Katılabilir mi?
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Mesleki eğitim kursları istihdam garantili ve istihdam 
garantisiz olarak düzenlenir. İstihdam garantili olarak 
düzenlenen kurslarda kursiyerlerin en az %50’si, kurs 
sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç 
30 gün içinde işe başlatılmak şartı ile 120 günden az 
olmamak üzere en az fiilî kurs günü kadar istihdam 
edilir.

Kurs Sonrasında
Kursiyerler
İstihdam Edilir mi?

%50
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Kurslara katılmak için İŞKUR’a kayıt yaptırarak internet 
sitemizden ön başvuru yapılabilir veya en yakın İŞKUR 
Hizmet Merkezi/İl Müdürlüğüne şahsen başvuruda 
bulunulabilir.

Kursa Nasıl
Başvurulur?
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Mesleki Eğitim
KurslarıİŞBAŞI EĞİTİM

PROGRAMLARI

İŞKUR’dan İşverenlere Büyük Destek, 
İşsizlere Büyük Fırsat!
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İşbaşı eğitim programı, Kuruma kayıtlı işsizlerin yine 
Kuruma kayıtlı iş yerlerinde daha önce edindikleri 
mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, 
iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini 
sağlamak amacıyla düzenlenen ve işin işte 
öğrenilmesini sağlayan programlardır.

Programa Kimler Katılabilir?
15 yaşını tamamlamış olan,

Emekli olmayan,

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı, eşi ve 
son 3 ayda çalışanı olmayan,

Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun 
vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olan,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden 
faydalanmış olan,

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olan kişiler işbaşı eğitim 
programlarına katılabilirler.

İşbaşı Eğitim Programı
Nedir?
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Katılımcının mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak 
ve İl Müdürlükleri tarafından uygun bulunan tüm 
mesleklerde program düzenlenebilir.

Program Süresi Ne Kadardır?
Bilişim ve imalat sektörlerindeki iş yeri ve 
mesleklerde en fazla 6 ay,

Geleceğin mesleklerinde en fazla 9 ay,

Muhabirlik mesleğinde en fazla 9 ay, 

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde modül süresi 
kadar,

Diğer sektörlerde en fazla 3 ay düzenlenir.

Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak 
üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 
45 saati geçmeyecek şekilde planlanır.

Program Hangi
Mesleklerde
Düzenlenir?
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Program sonunda katılımcıların en az %50’si altmış 
günden az olmamak üzere en az program süresi 
kadar istihdam edilir.

Program Süresince Katılımcıya
Ödeme Yapılır mı?

Programa devam edilen günler için katılımcılara 
günlük cep harçlığı ödemesi yapılır.

Program süresince katılımcıların genel sağlık sigortası 
primleri ile iş kazası ve meslek hastalığına ilişkin 
sigorta primleri Kurumumuz tarafından karşılanır.

Ayrıca imalat sektöründe düzenlenen programlara 
katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olup çocukları kreşe 
devam eden kadınlara Çocuk Bakım Desteği 
ödemesi yapılır.

Program Sonrasında Katılımcılar
İstihdam Edilir mi?
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Program devamlarında herhangi bir engel bulunmayan 
tüm ortaöğretim, yükseköğretim ve açık öğretim 
öğrencileri programa katılabilir.

Program süresince öğrencilerin aldıkları burs veya 
kredi ödemelerinde herhangi bir kesinti yapılmaz. 

İşsizlik Ödeneği Alanlar
Programa Katılabilir mi?

İşsizlik ödeneği alanlar programa katılabilir. 

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı 
sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı 
ile dul ve yetim aylığı alanlar da programdan 
yararlanabilmektedir.

Öğrenciler Programa
Katılabilir mi?
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Program Hangi İş Yerlerinde
Uygulanabilir?

Kamu kurumu teşkilatı içerisinde yer almayan en az 2 
sigortalı çalışanı bulunan ve Kuruma kayıtlı olan tüm iş 
yerlerinde uygulanabilir.

Katılımcılar program düzenlenecek iş yerini kendileri 
bulabildikleri gibi Kurumdan da talep edebilirler.

Programa Nasıl Başvurulur?

İŞKUR İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezlerinden veya
https://esube.iskur.gov.tr/ adresinden başvuru 
yapılabilir.

https://esube.iskur.gov.tr/
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GELECEĞİN 
MESLEKLERİ 

İŞBAŞI EĞİTİM 
PROGRAMI

Geleceğin Mesleklerinde
Dijital İş Gücünü Yetiştiriyoruz.
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Geleceğin mesleklerinde işbaşı eğitim programları; 
siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme ve 
kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak 
görülen alanlarda bilişim sektöründe ihtiyaç duyulan 
nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla düzenlenen 
programlarıdır. 

Program Hangi Mesleklerde 
Düzenlenir?

Bilgi güvenlik uzmanı, yazılım mühendisliği, mobil 
yazılım geliştirici gibi geleceğin mesleği olarak 
belirlenen 100 farklı meslekte program düzenlenir.

Geleceğin Mesleklerinde
İşbaşı Eğitim Programının

Amacı Nedir?
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Geleceğin mesleklerinde en fazla 9 aya kadar program 
açılabilir.

9 ay program düzenlenebilecek üst sınır olup işveren 
ve katılımcı arasında farklı bir süre belirlenmesi ve İl 
Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi hâlinde daha 
kısa süre ile program düzenlenmesi mümkündür.

Program Hangi İş Yerlerinde 
Düzenlenir?
Geleceğin mesleklerinde işbaşı eğitim programları, en 
az iki çalışanı bulunan Teknokentler, Ar-Ge merkezleri, 
tasarım merkezleri ile bilişim sektöründe faaliyet 
gösteren en az 20 çalışanı bulunan iş yerlerinde 
düzenlenir.

Program Süresi
Ne Kadardır? 
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18-29 yaş aralığında olan,

Emekli olmayan,

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı, eşi ve 
son 3 ayda çalışanı olmayan,

Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun 
vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olan,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden 
faydalanmış olan,

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olan kişiler işbaşı eğitim 
programlarına katılabilir.

Programa
Kimler Katılabilir?
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Programa devam edilen günler için katılımcılara cep 
harçlığı ödenir.

Ayrıca program süresince katılımcıların genel sağlık 
sigortası primleri ile iş kazası ve meslek hastalığına 
ilişkin sigorta primleri karşılanır.

Program
Süresince Katılımcıya 
Ödeme Yapılır mı?
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Programın Katılımcı ve İşveren
Açısından Avantajları Nelerdir?

Katılımcılar tecrübe eksikliğini gidererek mesleki 
deneyim ve beceri kazanırlarken program süresince 
gelir elde etme imkânı elde ederler.

Ayrıca öğrenciler zorunlu veya isteğe bağlı stajlarını 
program kapsamında yapabilirler.
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Program devamlarında herhangi bir engel bulunmayan 
öğrenciler programa katılabilir.

Program süresince öğrencilerin aldıkları burs veya 
kredi ödemelerinde herhangi bir kesinti yapılmaz. 

Program Sonrasında Katılımcılar
İstihdam Edilir mi?

Programlar en az %50 istihdam garantili düzenlenir. Bu 
kapsamda katılımcıların en az %50’si 60 günden az 
olmamak üzere program süresi kadar istihdam edilir.

Öğrenciler
Programa
Katılabilir mi?
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İŞKUR İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezlerinden veya
https://esube.iskur.gov.tr/adresinden işbaşı eğitim 
programına başvuru yapılabilir.

Programa Nasıl 
Başvurulur?

https://esube.iskur.gov.tr/
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NİTELİKLİ
BİLİŞİM ELEMANI

YETİŞTİRME
PROJESİ (NBUY)

Bilişim Sektörüne
Nitelikli İş Gücü Yetiştiriyoruz.
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NBUY Projesi
Nedir?

Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi (NBUY), bilişim 
sektörünün ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli iş gücü 
ihtiyacının karşılanması amacıyla kursiyerlerde, hizmet 
sağlayıcılarda, eğiticilerde, eğitimlerin düzenleneceği 
eğitim mekânlarında ve sertifikalandırmada özel 
şartların arandığı mesleki eğitim kurslarıdır.

NBUY Projesinde Hangi 
Mesleklerde Eğitim Verilir?

Proje kapsamında yazılım ve donanım alanları başta 
olmak üzere bilişim sektöründeki mesleklerde eğitimler 
düzenlenir.
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Proje Kapsamındaki
Eğitimler Ne Kadar
Sürer?

Proje kapsamında düzenlenen mesleki eğitimler; 
Millî Eğitim Bakanlığı veya üniversite tarafından 
onaylanan eğitim programları çerçevesinde en 
fazla 160 fiilî gün olarak düzenlenir. 
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15-35 yaş aralığında olan,

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olan,

Emekli olmayan,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden 
faydalanmış olan,

Daha önce bu mesleklerde düzenlenen kursu 
tamamlamamış olan,

Bilişim teknolojileri alanında ön lisans, lisans veya 
sayısal bölüm mezunu olmak şartlarını taşıyanlar 
NBUY kapsamında düzenlenen mesleki eğitim 
kurslarına katılabilirler.

NBUY Projesine
Kimler Katılabilir?



31

NBUY Projesi
Hangi İş Yerlerinde 
Düzenlenir?

Eğitimler Ankara ve İstanbul illerinde verilir.

Eğitimlerin düzenleneceği işyerleri Kamu İhale 
Kanunu kapsamında hizmet alımı yöntemiyle 
yapılacak ihale sonucunda belirlenir. 

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 
Kamu İhale Kanuna tabi olarak düzenlenen 
hizmet alımı yönteminde,  eğitim düzenlenmesi 
öngörülen meslek için teklif veren hizmet 
sağlayıcıların teklifleri birim maliyet, istihdam 
oranı, eğitici, tecrübe gibi kriterler çerçevesinde 
değerlendirilmekte ve en yüksek puan alan hizmet 
sağlayıcı ile sözleşme imzalanarak eğitimler 
gerçekleştirilmektedir.
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Öğrenciler Projeye 
Katılabilir mi?

Eğitimlere katılmalarına ve istihdam edilmelerine engel 
durumları bulunmayan yükseköğretim ve açık öğretim 
öğrencileri kurslara katılabilirler.
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Projenin Katılımcı
Açısından Avantajları 
Nedir?

Eğitim süresince gelir elde edilir,

Eğitim süresince kısa vadeli sigorta primleri yatırılır,

Kursiyerlerin mesleğe ilişkin teorik bilgileri artar,

Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan 
kursiyerlere Mesleki Yeterlilik Belgesi veya MEB/
üniversite onaylı kurs bitirme sertifikası verilir.
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Proje Süresince
Katılımcılara Ödeme Yapılır mı?

Programa devam edilen günler için kursiyerlere günlük 
cep harçlığı ödemesi yapılır.

Ayrıca program süresince katılımcıların genel sağlık 
sigortası primleri ile iş kazası ve meslek hastalığına 
ilişkin sigorta primleri Kurumumuz tarafından ödenir.
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Proje Bittiğinde
İstihdam Edilir miyim? 

Eğitimlerin tamamı %50 istihdam garantili olarak 
düzenlenir.

Projeye Nasıl Başvurulur?

Kurslara katılmak için İŞKUR’a kayıt yaptırılarak internet 
sitemizden ön başvuru yapılabilir veya  en yakın İŞKUR 
Hizmet Merkezi/İl Müdürlüğüne şahsen başvuruda 
bulunulabilir.
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