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 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER 
BAKANIMIZ ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK: 
“KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARINI 
KOLAYLAŞTIRDIK”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu’nda kabul 
edilen yasa değişikliği ile "Kısa Çalışma Ödeneği’" şartlarının kolaylaştırıldığını duyurdu.

Kısa Çalışma Uygulamasından Yararlanmak İsteyen İşverenler Mevcut İstihdamı Koruyacak
Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının elektronik ortamda gerçekleştirildiğini belirten Bakanımız 
Selçuk, “Kısa çalışma ödeneğinden; kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet 
akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olanlar yararlanabiliyordu. Yeni 
koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan düzenlemeyle uygulama şartlarını kolaylaştırdık. Bu 
kapsamda kısa çalışma uygulamamızdan yararlanmak isteyenler için; 600 gün şartını 450 güne, 
120 gün şartını da 60 güne düşürdük. İşverenlerimiz için mevcut istihdamı koruma şartı da getirdik” 
dedi.

Bakanımız Selçuk, “Yeni koronavirüsün ekonomimiz ve istihdam üzerindeki olumsuz etkilerini 
hafifletmek için etkin bir şekilde kullanılacağına inandığımız bu imkânı hemen uygulamaya koyarak, 
işletmelerin ve çalışanların bu süreçte karşı karşıya kalabilecekleri belirsizlikleri ortadan kaldırmayı 
amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

7 Milyar Liraya Yakın Asgari Ücret Desteği Vereceğiz
Asgari ücret desteğine ilişkin de açıklama yapan Bakanımız Selçuk, “TBMM Genel Kurulu’nda kabul 
edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize 
ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bakanımız Selçuk, son olarak yeni düzenlemeler hakkında şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamındaki tedbirlerimizi 
adım adım hayata geçiriyoruz. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni düzenlemelerin hayırlı, 
uğurlu olmasını temenni ediyoruz.”



3

Genel Müdürlüğümüz • Sayı: 92 •  21-27/03/2020

 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER 
BAKANIMIZ ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK,  İL 
MÜDÜRLERİMİZLE VİDEO KONFERANS 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk 81 İl Müdürümüzle video 
konferans yoluyla bir araya geldi. Toplantıda Covid-19 pandemisi sebebiyle hizmetlerin 
kesintisiz yürümesi için gereken tedbirler ele alındı.

Toplantıya Bakan Yardımcılarımız Ahmet Erdem ve Mehmet Selim Bağlı, Genel Müdür Vekilimiz Bekir 
Aktürk, Genel Müdür Yardımcılarımız Nadide Yiğiteli ve Samet Güneş’in yanı sıra Daire Başkanlarımız 
da katıldı.Covid-19 sebebiyle Bakanlığımız ve İŞKUR’a hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi 
noktasında büyük sorumluluklar düştüğüne dikkat çeken Bakanımız Selçuk, İl Müdürlerimize hitaben 
yaptığı konuşmada “Malumlarınız zor bir süreçten geçiyoruz. Amacımız vatandaşımızın yanında 
olmak. Evine ekmek götürecek insanlardan alacağınız dua ve bu motivasyonla başarılı işlere imza 
atacağımıza inanıyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığının İŞKUR üzerinden alımını gerçekleştireceği 14 bin kamu işçisiyle ilgili de 
açıklamalarda bulunan Bakanımız Selçuk, İŞKUR İl Müdürlüklerince çalışmaların büyük bir 
hassasiyetle sürdürüldüğünü, Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili başvuruların ise en kısa sürede sonuca 
kavuşturulması için çaba gösterilmesi gerektiğini, sonrasında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca 
uygunluk tespitinin yapılacağını söyledi. Bakanımız Selçuk, gerek aktif gerekse de pasif işgücü 
tedbirlerinin titizlikle devam ettiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı: “İstihdamın korunması ve 
artırılması için üstlendiğimiz misyonun bilinciyle hareket ediyoruz. Gönül isterdi ki böyle bir süreç 
yaşamayalım. Ancak içinde bulunduğumuz süreci yönetmek adına artık çok hızlı hareket etmeliyiz. 
Kısa Çalışma Ödeneğine yoğun başvurular alıyoruz. Bu uygulamanın İl Müdürlüklerimizce yeterince 
tanıtılması için sizlere büyük görevler düşüyor.”

Şu an sadece virüs ile değil, virüsün insan psikolojisine etkisiyle de mücadele ettiklerini kaydeden 
Bakanımız Selçuk,  “Bu süreci inşallah hep beraber atlatacağız. Bizim için insan en öncelikli unsurdur. 
‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz” dedi. Bakanımız Selçuk, 
konuşmasının ardından İl Müdürlerimizle birebir görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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 BAKANLIĞIMIZDAN KAMU İŞÇİ ALIMLARINA 
DİJİTAL ÖNLEM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanlığının duyurduğu 
32 bin yeni sağlık çalışanı alımının 14 bininin İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceğini söyledi.

Kamu İşçisi Alımında Başvurular Elektronik Ortamda Yapılacak

Kamu işçisi alımında başvuruların elektronik ortamda gerçekleşeceğini belirten Bakanımız Selçuk, 
“Vatandaşlarımız İŞKUR birimlerine gelmeden başvurularını e-Devlet ya da esube.iskur.gov.tr 
üzerinden yapabilecek. Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezimizi arayarak da 
başvurularını gerçekleştirebilecekler” dedi.

Bakanımız Selçuk yeni covid-19 riski göz önünde bulundurularak ve halk sağlığını korumak amacıyla 
İl Müdürlüklerine fiziken yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğine dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı’nın 32 bin yeni sağlık çalışanı alımı için başvuruların 26 Mart’ta başladığını ifade 
eden Bakanımız Selçuk, 30 Mart tarihine kadar başvuru sürecinin devam edeceğini söyledi.
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 İŞKUR'LA KENDİ BAŞARI HİKÂYESİNİ 
YAZANLARIN SAYISI GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

“Genç yaşımda kendi işimin patronu olmanın 
verdiği mutluluk tarif edilemez. Çocukluk 
yıllarında bir çırak olarak başladığım 
meslekte 25 yaşında İŞKUR sayesinde 
hayallerim gerçek oldu. Bundan sonra 
İŞKUR hizmetlerinden ve teşviklerinden 
yararlanarak bir işveren olarak istihdama 
katkı sağlamak istiyorum.” 

1993 yılında Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 
doğdum. Lise mezunuyum. Ortaokuldan 
sonra bir kasapta tezgâhtar olarak çalışmaya 
başladım. Kasaplığı hep bir sanat olarak 
gördüm ve ustam sağ olsun bu sanatın tüm 
inceliklerini bana öğretti. Ailem ve çevremde 
çok iyi bir kasap olduğumu muhakkak kendimi 
daha da geliştirmem ve kendime ait bir yerimin 
olması gerektiğini tavsiye ediyorlardı. 

İş görüşmesi için Osmaneli Belediyesine 
gittiğim bir gün beni Bilecik Çalışma ve 
İş Kurumu İl Müdürlüğüne yönlendirdiler. 
Oradaki İş ve Meslek Danışmanım mesleğimi 
öğrenince girişimcilik eğitim programına 

katılmamın ve kendi iş yerimi açmamın 
daha iyi olacağını söyledi. Bu tavsiye üzerine 
öncelikle eğitime katıldım ve belgemi aldım. 
Ardından KOSGEB’e projemi verdim. Projem 
onaylanır onaylanmaz kendi kasap dükkânımı 
açmak için kolları sıvadım. 

Şu an yıllardır emek verdiğim meslekte kendi 
iş yerimi açmanın mutluğunu yaşıyorum. 
Bundan sonraki hedefim; işimi büyütmek, 
vatandaşlarımıza daima sağlıklı et yedirmek, 
ülkemizin ekonomisine az da olsa karınca misali 
katkıda bulunmak, İŞKUR’un hizmetlerinden 
ve teşviklerden faydalanarak daha çok kişiyi iş 
yerimde iş sahibi yapmak istiyorum.

Genç girişimci adaylarına en büyük 
tavsiyem ise bildikleri işleri yapmaya gayret 
göstermeleri.  Kendilerini bir meslekte çok 
geliştirip profesyonelleşsinler. Cesaretli 
olsunlar, girişimden korkmasınlar, çok 
araştırsınlar, çevrenin iş durumuna dikkat 
etsinler. Dürüst olsunlar, işlerini iyi yapsınlar 
zaten gerisi güzel olacaktır.

Halil   NARMAN 

“İŞKUR Sayesinde 25 Yaşında Kendi 
İşimin Patronu Oldum.”
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İSTATİSTİKLERLE
İŞGÜCÜ PİYASASI
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 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI FAALİYETLERİMİZLE 
İŞ ARAYAN, İŞVEREN VE ÖĞRENCİLERİMİZİN 
YANINDAYIZ.

2020 yılı Ocak-Şubat döneminde İş ve Meslek Danışmanlığı 
kapsamında,   939  bin  918  bireysel  görüşme  gerçekleştirilmiştir.

İş ve Meslek Danışmanlığı kapsamında;                   

Öğrencilerimize yönelik faaliyetlerimiz kapsamında gerçekleştirilen okul 
ziyareti sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %70 artarak 
4 bin 690 olarak gerçekleşmiştir. 

İşveren Danışmanlığı kapsamında gerçekleştirilen işyeri ziyaret sayısı 
bir önceki yılın aynı dönemine göre %35 artarak 127 bin 11 olarak 
gerçekleşmiştir.

Özel politika gerektiren gruplara yönelik motivasyon ve yöntem desteği 
vermeyi hedefleyen yoğunlaştırılmış bir İş ve Meslek Danışmanlığı 
programı olan İş Kulüplerinden ise 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde 5 bin 
441 vatandaşımız yararlanmıştır.      

939 bin 918
görüşme

gerçekleştirilmiştir.             

5 bin 10 
kişiyle
görüşülmüştür.             

Bireysel Görüşme;

Grup Görüşmesi;
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