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MEGİB UYGULAMA GENELGESİ İSTİHDAM ZORUNLULUĞU 
DEĞİŞİKLİĞİ 
 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Aktif İşgücü Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığı tarafından 06.12.2021 tarihli ve 00010251953 
sayılı Genelge ile Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği 
Protokolü (MEGİB) Uygulama Genelgesinde değişiklik 
yapılmıştır. 
 
İşgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün 
yetiştirilebilmesi için kamu-özel sektör işbirliğiyle teorik ve 
uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesi suretiyle İŞKUR ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği tarafından mesleki eğitimler 
düzenlemektedir. Söz konusu eğitimler, Mesleki Eğitim ve 
Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİB) Uygulama 
Genelgesi ile düzenlenmektedir. 
 
İŞKUR Genel Müdürlük Makamının 03.12.2021 tarih ve 10147295 
sayılı Oluru ile “A) Taleplerin Değerlendirilmesi, Kontenjan 
Belirlenmesi ve Mesleki Eğitimlerin Düzenlenmesi” kısmında 
değişiklik yapılmıştır. Genelge kapsamında mesleki eğitim 
düzenlenen işverenler ile daha önce tamamlanan mesleki 
eğitimlere ilişkin istihdam yükümlülüğü tamamlanıp bu durumu 
belgelendirmemiş olanlar hakkında Aktif İşgücü Hizmetleri 
Yönetmeliği kapsamında mesleki eğitim kursu veya işbaşı eğitim 
programı düzenlenemeyecektir. 
 
Genelgede yapılan değişiklik ile 03.12.2021 tarihi itibariyle 
MEGİB kapsamında istihdam yükümlülüğü bulunan işverenler ile 
yükümlülüklerini tamamlamış fakat belgelendirilmemiş 
olanların daha önce sözleşme imzalanmış olsa dahi 03.12.2021 
tarihinden sonra fiili olarak başlatılmayan kurs ve programların 
başlatılmaması gerektiği ifade edilmiştir. 
 
Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız. 
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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. 
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