
İȘKUR her zaman 
ișsizin yanında…

İș ve meslek danıșmanlığ ı  
hizmet lerimizden haberdar mısınız?

Her yerde geçerl i  bir  mesleğiniz 
olsun istemez misiniz?

İȘKUR’un geçici  is t ihdam 
hizmet lerinden haberdar mısınız?

İșinizi  kaybet t iğ inizde 
yanınızda biz varız…

Biz, 
  İş aramanıza ve bulmanıza,

  İşe yerleşmenize,

  Kendi işinizi kurmanıza,

  Meslek seçmenize,

  Meslek edinmenize,

  Meslek değiştirmenize,

yard ımcı  o luyoruz.

İ ș s iz  ka ld ığ ın ızda  iș s iz l ik  s igor tas ı  i le 
geçic i  gel i r  des teğ i  sağ l ı yoruz.

Mesleğiniz yok ya da sahip olduğunuz meslekte iş 
bulmakta zorlanıyorsanız İŞKUR’un iş danışmanları ile 
görüşün.

Danışmanlarımız ile birlikte hazırlayacağınız Eğitim 
ve İstihdam Planı en kısa sürede istihdam edilmenize 
katkı sağlayacak ve İŞKUR’un hangi hizmetlerinden 
yararlanacağınızı belirleyecektir.

Danıșmanın ız la  yapacağ ın ız 
görüșme sonucunda;

  Hangi meslek bana uygun?

  Ne iş yapabilirim?

  Ben nasıl bir iş istiyorum?

  Kendi işimi nasıl kurabilirim?

  İleriye yönelik amaçlarım nelerdir?

sorular ına  cevap bulacak ve  kendinize 
o lan  güveniniz  ar tacak t ı r. 

Danıșmanın ız la  görüșmek iç in; 
  Telefon ile, 

  İŞKUR internet adresini kullanarak,

  Ya da şahsen başvurarak

randevu a l ın ız.

“Doğru  Meslek ,  Güvenl i  b ir  Gelecek”
İŞKUR tarafından ücretsiz olarak sunulan İşgücü 
Yetiştirme Kursları’na katılarak bir meslek edinebilir, 
mesleğinizi değiştirebilir ya da geliştirebilirsiniz. 
Böylece işgücü piyasasında geçerli bir meslek sahibi 
olarak bir iş bulmanız çok daha kolay olacaktır. 

Bil iyor  musunuz?
Katıldığınız kurs süresince İŞKUR size cep harçlığı adı 
altında gelir desteği sağlamaktadır. 

İŞKUR’un işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde kısa 
süreli istihdamı amaçlayan Toplum Yararına Çalışma 
Programları’ndan yararlanabilirsiniz.

Kat ı ld ığ ın ız  bu  programlar  s ize;
  İstihdam,

  Ücret,

  Sosyal güvence

sağlamak tadı r.

Çalışırken kendi istek ve kusurlarınız dışında 
işsiz kaldıysanız işsizlik sigortasından 
faydalanmak için, size en yakın birimimize 
şahsen başvurabilir ya da www. iskur.gov.tr’den 
elektronik olarak başvurunuzu yapabilirsiniz. 

Gerek l i  șar t lar ı  t aș ımanız  ha l inde;
  İşsizlik ödeneği alabilir,

  Sağlık hizmetlerinden yararlanabilir, 

  Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme 
eğitimlerine katılabilir,

  Yeni bir iş bulmak için bizden yardım alabilirsiniz.



Hizmet lerimizden etk in olarak 
faydalanmak iç in…

  İş arayan kaydınızı yapabilir,

  Kayıt bilgilerinizi güncelleyebilir,

  Durumunuza uygun açık işleri takip edebilir,

  İş başvurusu yapabilir,

  Başvuru ve görüşme sonuçlarınızı takip edebilir,

  İşverenden ve İŞKUR’dan gönderilen mesajları 
görebilir,

  Fotoğraflı özgeçmiş oluşturabilir,

  İşgücü yetiştirme kurslarımıza başvuru yapabilir,

  İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz için 
randevu alabilir,

  Uzaktan eğitim uygulamalarından yararlanabilir,

  İşsizlik sigortası başvurusu yapabilir,

  Türk Meslekler Sözlüğü’ne ulaşabilirsiniz.

e- İȘKUR’la 
neler  yapabil irsiniz?

İȘKUR’a ulașmak 
çok kolay

Zaman ve mekandan bağımsız olarak, 7 gün 24 saat 
internet aracılığı ile oturduğunuz yerden İŞKUR’a 
ulaşabilirsiniz. Bunun için www.iskur.gov.tr adresini 
ziyaret etmeniz yeterli.

Ayrıca tüm illerde ve büyük ilçelerde bulunan Hizmet 
Birimlerimize, belediyelerde ve sosyal yardım 
kurumlarında bulunan İŞKUR Hizmet Noktası’na 
uğrayarak da e-İSKUR’a ulaşabilirsiniz.

İŞ ARAYAN
ve

  İŞKUR’a eksiksiz bilgilerle kayıt yaptırmanız ve 
kaydınızı sürekli güncellemeniz,

  Aktif biçimde iş aramanız,

  Danışmanınızla yaptığınız Eğitim ve İstihdam 
Planı’na uymanız,

  İş bulduğunuz  takdirde bunu danışmanınıza 
bildirmeniz,

  İŞKUR’la iletişiminizi sürdürmeniz

gerekmek tedir. 



Size nasıl yardımcı 
olabiliriz?

İşbaşı eğitim 
programlarımızdan 

haberdar mısınız?

Eleman ihtiyacınız mı var? 

İşe Almak Sizden 
Sigortası Bizden…

İhtiyacınız 
olan işgücünü 
birlikte yetiştirelim…

  Eleman ihtiyacınızı hızlı bir șekilde karșılamanıza,

  İșgücü taleplerinizi internet sayfamızda 
yayımlamanıza,

  Karșılanamayan açık ișleriniz için yapacağımız özel 
çalıșmayla aradığınız ișgücüne kavușmanıza,

  Zor zamanlarınızda kısa çalıșma ödeneği ve ücret 
garanti fonundan yararlanmanıza,

  İhtiyacınız olan personeli ișbașı eğitimlerle 
yetiștirmenize

İȘKUR’un sunduğu hizmetler konusunda sizinle birebir 
ilgilenecek ișverenden sorumlu personelimizle birlikte 

ücretsiz destek veriyoruz.

  İlanlarınız internet sayfamızda yayınlanarak geniș bir 
kitleye ulașır,

  İstek ve ihtiyaçlarınıza göre; alacağınız elemanların 
seçimini, Kurum tarafından ön incelemeye tabi tutulduktan 
sonra veya Kurumun gönderdiği adaylar arasında doğrudan 
kendiniz yapabilirsiniz.

  İș ilanınızda firma bilgilerinizi gizleyerek tüm ișlemlerin 
Kurumumuz tarafından yürütülmesini isteyebilirsiniz. 

31.12.2015 tarihine kadar;  yeni ișe aldığınız 18-29 yaș arası 
erkekler ile 18 yaș üstü kadınların SGK ișveren primini biz 
ödüyoruz. 

İșverenlerimizin teșviklerden yaralanması artık çok daha kolay…

İstihdam ettiğiniz çalıșanın sahip olduğu niteliğe ve belgeye 
uygun;

 Mesleki yeterlilik belgesi sahipleri için 48 ay,

 Mesleki ve teknik eğitim veren lise ile yüksek okul diploması 
veya İȘKUR kurslarını bitirenlere verilen kurs bitirme belgesi 
olanlar için 36 ay,

 Yukarıda sayılan belgelere sahip olmayanlar için 24 ay,

 Yukarıda sayılan belgelere sahip 29 yașından büyük erkekler 
için 24 ay,

 Yukarıda sayılan özelliklere sahip olanların İȘKUR’a kayıtlı 
ișsizlerden olması halinde ilave 6 ay,

 Halen sigortalı olarak bir iște çalıșanların yukarıda sayılan 
belgelere (kanunun yürürlük tarihinden sonra) sahip olmaları 
halinde 12 ay,

 18 yașından büyük olup da yukarıdaki șartları tașımayanların 
İȘKUR’a kayıtlı ișsiz olması halinde 6 ay,

SGK işveren primini biz ödüyoruz. 

İhtiyacınıza cevap verecek nitelikli ișgücü bulmakta 
zorlanıyor musunuz?

Mevcut boș pozisyonlarınıza yerleșebilecek olanları 
birlikte seçerek düzenleyeceğimiz kurslar ile ihtiyacınıza 
cevap verebilecek ișgücünü birlikte yetiștirebiliriz. 

  Eğitim maliyetlerini,

  Kursiyerlerin zaruri giderlerini,

  İș kazası, genel sağlık sigortası ve meslek hastalığı 
prim giderlerini kısacası eğitimin tüm maliyetlerini 
biz üstleniyoruz

Yapmanız gereken İȘKUR’a kayıt olmak 
ve mevcut ihtiyaçlarınız doğrultusunda 
düzenlemek istediğiniz eğitim için bize 
bașvurmak!

İhtiyaç duyduğunuz personeli İȘKUR’un desteğiyle 
kendiniz yetiștirebilirsiniz. Bu durumda katılımcıların cep 
harçlıklarını, iș kazası ve meslek hastalığı primlerini biz 
ödüyoruz.

 En az 5 çalışanınız varsa;
  İșyerinizde 5 ila 20 arasında sigortalı çalıșıyorsa bir 

kișiyi,

  20’den fazla çalıșanınız varsa her 20 sigortalı için bir 
kișiyi 

6 ay süreyle ișyerinizde kendi ihtiyacınıza göre İȘKUR’un 
desteğiyle yetiștirebilirsiniz.



  İșyeri kaydını yapabilir,

  Kayıt bilgilerini güncelleyebilir,

  Aylık ișgücü çizelgelerini gönderebilir,

  Kayıtlı ișgücünü (meslek, yaș, eğitim vb. kriterler) 
sorgulayabilir, 

  İșgücü talebinde bulunabilir,

Zor zamanlarınızda da 
yanınızdayız…

e-İŞKUR ile 
neler yapabilirsiniz?

Hâlâ İŞKUR’a 
kayıtsız mısınız?

  İșyerlerine ait açık ișleri takip edebilir,

  Bașvuran adayların davet-görüșme 
sonuçlarını ișleyebilir,

İŞVEREN
ve

  Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle,

  İșinizin geçici olarak en az dört hafta durması veya kısa 
çalıșma hallerinde,

ișçilerinize çalıștırılmadıkları süre için kısa çalıșma ödeneği 
ödüyoruz.

Bunun yanı sıra;
  Konkordato ilanı, 

  aciz vesikası alınması, 

  iflas gibi ödeme güçlüğüne düștüğünüz hallerde,
ișçilerinizin üç aylık ücretlerini Ücret Garanti Fonu kapsamında 
biz ödüyoruz.

Kurum hizmetlerimizden yararlanmak için İȘKUR’a kaydınızın 
olması gerekmektedir. 

Bunun için;
  7 gün 24 saat www.iskur.gov.tr adresinden kayıt olabilir,

  Veya Kurumumuza șahsen bașvuruda bulunabilirsiniz.

  İșgücü yetiștirme kursları için 
bașvuruda bulunabilir; eğitmenleri 
bildirebilir, kursiyer seçebilir,

  Yurtdıșına ișçi sevklerini 
yapabilirsiniz.

Detaylı bilgi için size 
en yakın İŞKUR ofisine veya 

“ALO 170”e başvurabilirsiniz.


