


Türkiye İş Kurumu İşlemler Elkitabı                                                                                                     EK: 5-12/1 

 

KURSİYER TAAHHÜTNAMESİ 

- SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalışıyorsanız veya Emekli iseniz 
Kursa katılamazsınız. Bu durumunu bildirmeyen ve kursa katılanların kursiyer zaruri gideri 
ve adına ödenen SGK primleri geri alınır.  

- Kursa devam zorunluluğu vardır.  
- Kurumun kabul edebileceği mazeretiniz olması halinde kurs süresinin 1/10’unu aşmamak 

üzere mazeret izni kullanabilirsiniz.(5 güne kadar olan sağlık raporu hariçtir.) Bu sürenin 
aşımı halinde, kursla ilişiğiniz kesilir. 

- Devam ettiğiniz her bir kurs günü için zaruri gideri hak edersiniz.  Devam etmediğiniz 
günler için ödeme yapılmaz. Zaruri gider açılacak banka hesabınıza aylık olarak yatırılır. 

- Aynı meslekte hiçbir zaman, farklı meslekte ise 24 ay geçmeden hiç bir şekilde başka bir 
kursa katılamazsınız.  
Ancak; İstihdam garantili, alınan mesleki eğitimin devamı veya tamamlayıcısı niteliğinde ya 
da aynı mesleği geliştirmeye yönelik üst düzeyde bir kurs programı olması koşuluyla, işgücü 
yetiştirme kurslarından üç defa yararlanabilirsiniz. Bu durumda ikinci katılımda kursiyer 
zorunlu giderlerinin yarısı ödenir. Üçüncü katılımda ise ödeme yapılmaz ve iki kurs arasında 
en az üç aylık süre bulunur. 

- Kurs/program devam ederken işe girmeniz; doğal afet, yangın, hastalık, ailece bir başka yere 
nakil, anne-baba, eş ve/veya çocuklarınızdan birinin ölümü vb. zorunlu sebepler dışında 
kurs/programı yarıda bırakmanız halinde 24 ay içerisinde Kurumumuzca düzenlenen 
herhangi bir kurs ve programdan yararlanamazsınız.. 

- İşsizlik sigortasından yararlanmakta iseniz; kursa katılmanız halinde işsizlik sigortası 
ödemesi kesilmez (hak ettiğiniz kadar işsizlik ödeneğini ve kursa katıldığınız her gün için 
kursiyer zaruri gideri almaya devam edersiniz). Ancak; 

- Geçerli bir gerekçe sunmadan katıldığınız kursu bırakmanız,  
- Doğal afet, yangın, hastalık, ailece bir başka yere nakil, anne-baba, eş ve/veya 

çocuklardan birinin ölümü vb. zorunlu sebepler dışında eğitime başlamamanız veya  
yarıda bırakmanız,  

- Kurs/program devam ederken herhangi bir nedenle zorunlu sigortalı ( SSK, Emekli 
Sandığı, Bağ-Kur)olmanız ve/veya gelir getirici bir işte çalışmanız,  

- Kurum tarafından yapılan çağrılara zamanında cevap vermemeniz, istenilen bilgi ve 
belgeleri süresi içinde iletmemeniz, 

- Resmi sağlık raporuyla belgelenen hastalık hali hariç olmak üzere eğitim süresinin 
1/10’ undan fazla devamsızlık yapmanız ve/veya disiplin kurallarına uymamanız, 

           durumunda bu tarihten itibaren kursla ilişiğiniz ve işsizlik ödeneğiniz kesilir.  
- Kurs süresi boyunca “iş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminiz” İŞKUR tarafından 

karşılanır. 
- Kurs sonunda yapılacak olan sınavlarda başarılı olmanız halinde MEB onaylı Kurs Bitirme 

Belgesi verilir. Geçerli mazeretiniz olmadan sınavlara katılmazsanız, başarısız 
sayılacaksınız. Sınavlara geçerli mazeretiniz nedeniyle katılmazsanız, mazeretinizin sona 
erdiği tarihten itibaren 5 gün içerisinde talepte bulunmanız halinde (mazeretleri İl/Şube 
Müdürlüklerince kabul edilenler) mazeret sınavına alınacaksınız. 

- Eğitim sonunda başarılı olmanıza karşın bir işe yerleştirilemediğiniz takdirde herhangi bir 
hak talep edemezsiniz. 

- Eğitime devam ederken veya eğitime katılmanız nedeniyle uğrayabileceğiniz hastalık 
ve/veya kaza nedeniyle Kurumdan hiçbir hak talep edemezsiniz. 

Okudum . Kabul  ve taahhüt ederim. 
Velisinin (Kursiyer 18 Yaşından Küçükse)              Kursiyerin  
Adı Soyadı :                 Adı Soyadı        :  
Tarih  :                Tarih (İşe Giriş)     :  
İmza  :                İmza         : 
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