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İŞKUR TARAFINDAN DÜZENLENEN KURS VE PROGRAMLAR  
 
İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından 05.10.2021 tarih ve 
9762158 sayılı yazı ile 06.10.2021 tarihi itibariyle yeni kurs 
veya program talebi alınmasına ara verilmişti. 
 
Genel Müdürlük tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından 
Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesinin ‘‘16. İstihdam Taahhüdü 
Verilerek Kontenjan Artırım Talebinde Bulunulabilmesine İlişkin 
Uygulama Esasları’’ kısmında yer almakta olan ‘‘ Söz konusu 
istihdam yükümlülüğünün en az 60 gün süreyle yerine 
getirilmesi gerekmektedir.’’ ifadesinin ‘‘Söz konusu istihdam 
taahhüdünün60 günden az olmamak üzere program süresinin en 
az iki katı kadar olması zorunludur.’’ Şeklinde değiştirilmiş 
olup 05.11.2021 tarihi ve sonrasında fiili olarak başlatılacak 
işbaşı eğitim programları için uygulanması ve daha önce 
düzenlenmesine ara verilen kurs ve programların 05.11.2021 
tarih itibariyle yeniden başlatılması uygun görülmüştür. 
 
Bu kapsamda daha önce sözleşmesi imzalanan ancak henüz fiili 
olarak başlatılmamış işbaşı eğitim programları ile 05.11.2021 
tarihi ve sonrasında yeni sözleşme imzalanarak başlatılacak 
programlarda istihdam yükümlülüğüne ilişkin süreler 60 günden 
az olmamak üzere en az iki katına çıkarılmıştır.  
 
NOT: İşverenlerin programlardan dolayı doğan istihdam 
yükümlülüklerini sadece İŞKUR dan program kapsamında 
alınan katılımcılar üzerinden sağlama yükümlülüğü 
bulunmamaktadır. İstihdam yükümlülüğünü kanunda 
belirtilen süreler içerisinde İŞKUR a kayıtlı aynı meslekten 
başkaca sigortalılar tarafından da gerçekleştirebilirler.  
 
Konu ile ilgili detaylı bilgi için İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 
Departmanımız ile iletişime geçebilirsiniz. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 

 
 
 

 


