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1. GİRİŞ 

Bu dokümanda, işverenlerin İşbaşı Eğitim Programı (İEP) başvurularını İŞKUR internet sayfası üzerinden 

nasıl yapabilecekleri anlatılmaktadır. 

 

1.1. Tanım ve Kısaltmalar 

İEP: İşbaşı Eğitim Programı 

Kurum kullanıcısı: İl Müdürlüğü / Hizmet Merkezi’nde görev yapan kullanıcı. 

 

2. İEP BAŞVURU İŞLEMLERİ EKRANI 

İşveren, kullanıcı bilgileri ile İŞKUR E-ŞUBE sayfasına giriş yapar. Ekranda en altta yer alan “İşbaşı Eğitim 

Programı (İEP) Başvurusu” linkini veya sayfanın üst kısmında yer alan menüden “Online İşlemler -> 

Kurs/Programlar -> İEP Başvuru İşlemleri” seçeneğini tıklar. 

 

Ekrana gelen İEP Başvuru İşlemleri sayfası aşağıdaki gibidir: 
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2.1. Sayfa Yapısı 

Ekranda yukardan aşağıya sıralı şekilde; butonlar, başvuru bilgileri ve varsa daha önce yapılmış olan 

başvuruların listesi yer alır. 

 

 

Butonlar 

<Başvuru Oluştur>: Yeni bir İEP başvuru kaydı oluşturmak içindir. 

<Başvuru Gönder>: Başvurunun işverenin bağlı olduğu İl Müdürlüğü / Hizmet Merkezi’ne gönderilmesi 

içindir. 

<Sil>: Daha gönderilmemiş / üzerinde işlem yapılmamış başvuru kaydının silinmesi içindir. 

 

Başvuru Bilgileri 

Butonların altında yer alan kontrollerdir. Yeni eklenecek başvuru kaydının veya güncelleme / silme 

işlemi için listeden seçilen kaydın bilgilerini göstermek amacıyla kullanılır. 

 Başvuru No: Sistemin otomatik olarak verdiği bir numaradır. 

 Başvuru Durum: Bir başvurunun alabileceği durumlar şunlardır: 

o “Yeni” 

Başvuru oluşturulmaya başlayınca durumu “Yeni” olur. İşveren başvurusunu 

tamamlayıp <Başvuru Gönder> butonu ile gönderme işlemini gerçekleştirene kadar 

durumu “Yeni” olarak kalmaya devam eder. 

o “Gönderildi” 

Başvuru, gerekli tüm belgeler taranıp yüklendikten sonra <Başvuru Gönder> butonu 

ile gönderilir. Başvurunun durumu “Gönderildi” olarak değişir. 

o “Eksik Belge Mevcut” 
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İl Müdürlüğü / Hizmet Merkezi’nde görev yapan kullanıcının (kurum kullanıcısının) 

yaptığı inceleme sonucunda başvurunun alabileceği bir durumdur. Belgede eksik 

bilgi, kısım veya sayfa olduğunu ifade eder. İşveren, eksiklik olan belgede düzeltme 

yapıp başvuruyu tekrar gönderebilir. 

o “Yanlış Belge Mevcut” 

Kurum kullanıcısının yaptığı inceleme sonucunda başvurunun alabileceği bir 

durumdur. Belgenin olması gerekenden farklı bir belge olduğunu ifade eder. İşveren, 

yanlış gönderilmiş belgeyi değiştirip başvuruyu tekrar gönderebilir. 

o “Kabul Edildi” 

Kurum kullanıcısının yaptığı inceleme sonucunda başvuruda eksik ya da hata 

bulunmadığını ve onay süreci için değerlendirmeye alındığını gösteren durumdur.  

o “Reddedildi” 

Kurum kullanıcısının yaptığı inceleme sonucunda başvurunun değerlendirmeye 

alınmayacağını gösteren durumdur. 

 Başvuru Tarih: Başvurunun gönderilme tarihidir. 

 Başvuru Sonuç Açıklama: Kurum kullanıcısı tarafından yapılan değerlendirme sonucuna 

dair metin olarak girdiği bilgidir. 

 

Başvuru Listesi 

İşverene ait tüm İEP başvurularının yer aldığı listedir. Listede yer alan kolonlar şunlardır: 

 <Seçim> Butonu 

 Başvuru No 

 Başvuru Durum 

 Başvuru Tarih 

 Başvuru Sonuç Açıklama 
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2.2. Başvuru Oluşturma 

 Yeni bir İEP başvurusu hazırlamak için <Başvuru Oluştur> butonuna basılır. 

 Sistem, taslak durumda (yani içeriği boş olan), durumu “Yeni” olan bir başvuru kaydı yaratır. 

 Kayıt yaratılınca “Başvuru taslağı oluşturulmuştur” bilgilendirme mesajı görüntülenir. 

 Sistem tarafından yeni başvuru kaydına otomatik olarak bir numara verilir. 

 Yeni kayıt, listede görünmeye başlar. Daha gönderilmeyen bir başvuru olduğu için Başvuru 

Tarihi ve Başvuru Sonuç Açıklama alanları listede boş olarak yer alır. 

 

 

 “Başvuru taslağı oluşturulmuştur” bilgilendirme mesajındaki Tamam tuşuna basılır. 

 Listede yeni yaratılan başvuru kaydı, solunda yer alan <Seçim> ( ) butonuna basılarak seçilir. 

 Seçilen başvuruya ait bilgiler Başvuru Bilgileri bölümünde gösterilir. 
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 Başvuru Belgeleri bölümü görünür hale gelir. Bu bölümde başvuruda yer alacak belgelerin 

listesi yer alır.  

 Bazı belgeler için (Taahhütname ve Ön Talep Formu) Şablon indir linki bulunur. Bu linklere 

basıldığında, ilgili belgeye ait şablon bilgisayara indirilir. Böylece işveren bu belgeyi doldurup 

tarayıcıdan geçirerek bilgisayarına yükleyebilir. 
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 Her belge için <Belge Yükle> butonu bulunmaktadır. Bu butonlar işverenin tarayıp 

bilgisayarında sakladığı belgelerin yüklenmesi içindir. 

 <Belge Yükle> butonuna basıldığında <Dosya Seç> ve <Yükle> butonları görünür hale gelir. 

 

 

 <Dosya Seç> butonuna basıldığında bilgisayarda kayıtlı dosyalardan ilgili belgenin seçimini 

sağlamak amacıyla Dosya Gezgini penceresi açılır. Buradan ilgili belge seçilir. Seçilen dosyanın 

adı ekranda görünür. 

 

 

 <Yükle> butonuna basılır. Eğer taranan dosya formatı JPEG, TIFF ya da PDF değilse hata mesajı 

alınır ve belge yükleme işlemi yapılmaz. 

 

 

 Doğru formatta belgenin yüklenmesi tamamlandığında aşağıdaki mesaj alınır. 

 

 

 

 Taranmış dosyası yüklenen belgeler için ekranda <Belge Göster> butonu görülür. 
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 <Belge Göster> butonuna basıldığında yüklenmiş olan belge yeni açılan bir sekmede 

görüntülenir. 

 

 Her belge için <Sil> butonu yer alır. Yüklenmiş bir belgenin silinmesi için kullanılan bu butonlar 

eğer belge yüklü değilse pasif durumdadırlar. 

 Silme için onay isteyen mesaj ekranında <Tamam> tuşuna basıldığında, başvuruda yer alan 

belge İŞKUR sisteminden silinir (bilgisayardan silinmez). 

 

 Yüklenmiş bir belge silinip tekrar belge yüklenebilir. 

 Silme işlemi yapmadan belge yüklemesi yapıldığında var olan eski belge yerine yeni yüklenen 

belge kaydedilir. 
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2.3. Başvuru Gönderme 

 Tüm belgelerin yüklenmesi tamamlandığı zaman başvuru kaydı, işverenin bağlı olduğu İl 

Müdürlüğü / Hizmet Merkezi’ne gönderilmeye hazır hale gelir. 

 <Başvuru Gönder> butonu, seçili başvurunun gönderilmesini sağlar. 

 Eğer başvurudaki belgeler tam değilse, <Başvuru Gönder> butonu aktif değildir. 

 

  

 Başvurudaki tüm belgeler için yükleme yapıldığında <Başvuru Gönder> butonu aktif hale gelir. 

 Belge listesinin üzerinde, Bilgilendirme Metni ve işverenin gönderme yapmadan önce 

işaretlemesi gereken taahhütname kutucuğu görünür hale gelir. 
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 <Başvuru Gönder> butonuna basıldığında, başvuru gönderildikten sonra belgeler üzerinde 

değişiklik yapılamayacağını söyleyen bir uyarı mesajı görüntülenir.  

 

 

 Taahhütname kutucuğu işaretlenmeden <Başvuru Gönder> butonuna basıldığında aşağıdaki 

mesaj görüntülenir ve işleme devam edilmez. 

 

 

 Taahhütname kutucuğu işaretlenmiş olan ve belgeleri tam olan başvuru için <Başvuru Gönder> 

butonuna basıldığında, gönderim işlemi tamamlanır ve işlemin başarı ile tamamlandığını 

belirten bir bilgilendirme mesajı görüntülenir. 
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 Listede başvuruya ait kaydın durumu “Gönderildi”, Başvuru Tarihi ise gönderilme işleminin 

yapıldığı tarih olarak güncellenir. 

 

 

 Gönderilen başvuruya ait kayıt listeden <Seçim> ( ) butonuna basarak seçildiğinde, <Başvuru 

Gönder> ve <Sil> butonları pasif hale gelirler (yani çalıştırılamazlar). 

 “Bilgilendirme Metni: İşbaşı Eğitim Programı başvurunuz alınmış olup talebiniz İl 

Müdürlükleri/Hizmet Merkezlerince değerlendirilecektir. İnceleme sürecinde başvuru 

evraklarında eksiklik olduğunun değerlendirilmesi halinde, sizinle irtibata geçilerek, söz konusu 

eksik evrakların elektronik ortamda intikal ettirilmesi istenecektir.” metni görüntülenir. 
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 Durumu “Yeni” olan, yani daha gönderilmemiş olan bir başvuru kaydı mevcut ise ikinci bir 

başvuru oluşturma işlemine başlanmak istendiğinde aşağıdaki hata mesajı verilir ve işleme 

devam edilemez. 

 

 

 Bir takvim ayı içinde en fazla 3 başvuru yapılabilir. Sistem, aynı takvim ayı içinde 4. başvurunun 

gönderilmesine izin vermez. 
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2.4. Başvuru Silme 

 Gönderilme işleminden sonra başvuruyu silme işlemi yapılamaz. Bu durumdaki başvuru 

kayıtları listeden seçildiğinde <Sil> butonu pasif (yani kullanılamaz) haldedir. 

 

 

 Silme işlemi sadece durumu “Yeni” olan bir başvuru kaydı için yapılabilir. İşlem gerçekleştiğinde 

aşağıdaki mesaj görüntülenir: 
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2.5. Başvuru Takip ve Güncelleme 

 Gönderilen başvuruya kurum tarafından yapılan incelemenin sonucu listeden ilgili kaydın 

görüntülenmesi ile öğrenilebilir. 

 

 

 Durumu “Eksik Belge Mevcut” veya “Yanlış Belge Mevcut” olarak değerlendirilen başvurular 

için, sadece “Uygun Değil” olarak işaretlenen belgeler üzerinde değişiklik yapılabilir ve tekrar 

gönderimde bulunulabilir. <Belge Yükle> butonu ile başvuruda olması gereken doğru belge 

yüklenip <Başvuru Gönder> butonu ile tekrar gönderimi sağlanabilir. 

 

 Durumu “Kabul Edildi” veya “Reddedildi” olarak değerlendirilen başvurular için hiçbir 

değişiklik yapılamaz.  

 Durumu “Kabul Edildi” olan başvurular, ön kabulden geçmiş olan başvurulardır. Programın 

başlatılması ile ilgili alınacak karar kurum personeli tarafından daha sonra işverene 

iletilecektir. 


