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Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-93417974-203.01-00010015511 5.11.2021
Konu : Kurs ve Programlar Hakkında

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere daha önce il müdürlüklerimize gönderilen 5.10.2021 tarih ve 9762158 sayılı yazı
ile 06/10/2021 tarihi itibariyle yeni kurs veya program talebi alınmasına ara verilmiştir.

Bu hususa ilişkin olarak yapılan değerlendirmelerin ardından Genel Müdürlük Makamının
5.11.2021 tarih ve 10011548 sayılı Olurları ile 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 taahhüdünün 60 günden az olmamak üzere program
süresinin en az iki katı kadar olması zorunludur.” şeklinde değiştirilmesi, yapılan bu değişikliğin
05.11.2021 tarihinde ve 05.11.2021 tarihinden sonra fiili olarak başlatılacak işbaşı eğitim programları için
uygulanması ve daha önce düzenlenmesine ara verilen kurs ve programların 5.11.2021 tarihi itibarıyla
yeniden başlatılması uygun görülmüştür.

Bu kapsamda daha önce sözleşmesi imzalanan ancak henüz fiili olarak başlatılmamış işbaşı
eğitim programları ile 5.11.2021 tarihi ve sonrasında yeni sözleşme imzalanarak başlatılacak işbaşı
eğitim programlarında istihdam yükümlülüğüne ilişkin süreler 60 günden az olmamak üzere en az
iki katına çıkarılmış olduğundan hem daha önce sözleşmesi imzalanan ancak henüz fiili olarak
başlatılmamış programlara hem de yeni açılacak programlara ilişkin sözleşmelerin ve diğer
belgelerin ilgili kısımlarında gerekli değişikliklerin yapılarak kurs ve programların yeniden
başlatılması için gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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