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KURUMUMUZA YÖNELİK TEDBİRLER

Cumhurbaşkanlığımız ile
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler

Bakanlığımızın aldığı tedbirler
doğrultusunda COVID-19

pandemisine karşı  
vatandaşlarımız ve personelimizin 
sağlık güvenliği için tüm önlemleri 

��zlikle uyguladık.

KURUMUMUZA YÖNELİK TEDBİRLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığımızın aldığı tedbirler

vatandaşlarımız ve personelimizin 
sağlık güvenliği için tüm önlemleri 



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un 
destekleriyle insan odaklı 
bir yaklaşım benimseyerek 
iş arayan ve işverenlerimize yönelik
sunduğumuz hizmetleri özveriyle 
yerine ge�rdik.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un 

iş arayan ve işverenlerimize yönelik
sunduğumuz hizmetleri özveriyle 
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COVID-19 süreci boyunca 
Genel Müdürümüz 

Bekir Aktürk ve yöne�cilerimiz  
81 İl Müdürlüğümüz yöne�cilerine 

alınan tedbirlere ilişkin 
iş ve işlemlerin yürütülmesi 

hususunda gerekli 
yönlendirmelerde bulundu. 

KURUMUMUZA YÖNELİK TEDBİRLER

81 İl Müdürlüğümüz yöne�cilerine 



Genel Müdürlüğümüz, 
İl Müdürlüklerimiz ve Hizmet 
Merkezlerimizde çalışma koşullarını 
yeniden düzenledik.

Personelimizin işe geliş gidiş 
durumlarıyla ilgili tedbirleri hayata 
geçirerek çalışan sayısını sosyal 
mesafe olacak şekilde ayarladık.

Merkezlerimizde çalışma koşullarını 

durumlarıyla ilgili tedbirleri hayata 
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Normalleşme sürecine kadar geçen 
zaman diliminde; evden çalışma 

sistemini hayata geçirerek 
vatandaşlarımıza 

kesin�siz hizmet sunduk. 

 Personelimizin evden çalışmasına 
imkân sağlayacak VPN sistemini

kurduk.

KURUMUMUZA YÖNELİK TEDBİRLER

Normalleşme sürecine kadar geçen 

 Personelimizin evden çalışmasına 



Pandeminin başlangıcından 
1 Haziran’a kadar; hamile, süt izni 
kullanan, kronik rahatsızlığı 
bulunan, engeli bulunan ve 
yöne�ciler hariç 60 yaş ve üzerinde 
olan çalışanlarımıza idari izin 
kullandırdık.
Çalışma ortamımızla ilgili gerekli 
tedbirleri alarak vatandaşlarımızın 
ve personelimizin hijyenini ar�rdık.

1 Haziran’a kadar; hamile, süt izni 

yöne�ciler hariç 60 yaş ve üzerinde 

tedbirleri alarak vatandaşlarımızın 
ve personelimizin hijyenini ar�rdık.
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VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK TEDBİRLER

Virüsün bulaşma yolları ve 
virüse karşı alınacak 

tedbirler hakkında binalarımıza ve 
ofislerimize bilgilendirme afişleri as�k.

İl Müdürlüklerimiz ve 
Hizmet Merkezlerimizde  
sosyal mesafe kurallarını 

uygulayarak vatandaşlarımızın 
kontrollü bir şekilde hizmet 

almasını sağladık.

VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK TEDBİRLER

tedbirler hakkında binalarımıza ve 
ofislerimize bilgilendirme afişleri as�k.
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Vatandaşlarımızın 
hizmetlerimizden ağırlıklı olarak 
online yararlanmasını sağladık.

E-Devlet’ten ve E-Şube’den 
hizmetlerimizi kesin�siz olarak 
vermeye devam e�k.
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(15 Mart-1 Haziran 2020)

Pandeminin başlangıcından 
normalleşme sürecine geç�ğimiz 
1 Haziran tarihine kadar online olarak 
sunduğumuz faliyetlerle ile 
vatandaşlarımızın hizmetlere kesin�siz 
erişimini sağladık.   

e-Şube Sayfasının 
Toplam Görüntülenme Sayısı: 

e-Şubeye Giriş Yapan 
Kullanıcı Sayısı:

396.329.774

11.181.319 

e-Şube İçin Görüntüleme Sayıları

e-Devlet Pandemi Dönemi 
Kullanım İsta�s�kleri
Hizmetlerimizin 
Toplam Görüntülenme Sayısı:

41.123.301

Vatandaşlarımızın sağlık güvenliği için 
normalleşme sürecinin ardından 
online hizmetlerimizi etkin bir şekilde 
sunmaya devam ediyoruz.
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600
GÜN

450

Prim ödeme 
şar�

indirildi.

Hizmet akdi

indirildi.

Kısa Çalışma Ödeneği ve 
Nakdi Ücret Desteği
İşsizlik Sigortası Kanunu’nda 
yapılan değişiklikle 
Kısa Çalışma Ödeneğinden 
yararlanma şartları esne�ldi. 

Son 3 yılda en az 600 gün olan prim ödeme 
şar� 450 güne, son 120 gün hizmet akdinin 
devam etmesi şar� ise 60 güne indirildi. 
Başvuruların dijital ortamda yapılması sağlandı.

GÜNE
60

120
GÜN

GÜNE
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Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma 
Ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 

15/03/2020 tarihinden sonra iş akdi 
feshedilen ancak İşsizlik Ödeneğine 

hak kazanamayan işsizlere 
Nakdi Ücret Desteğinden yararlandırdık.

Kısa Çalışma Uygulaması ve 
Nakdi Ücret Desteği yararlanma süresi 

Cumhurbaşkanımızın kararıyla üç kez uza�ldı. 
Vatandaşlarımızın Kısa Çalışma Ödeneğinden 

31/10/2020, Nakdi Ücret Desteğinden ise 
17/11/2020 tarihine kadar yararlanmaları sağlandı.

İlk Kez 
Nakdi Ücret Desteğini 

Uyguladık.



12

ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK TEDBİRLER

Kısa Çalışma ile İşsizlik Ödeneklerinin 
ödemelerini vatandaşlarımızın sağlık 
güvenliği için T.C. kimlik numaralarının son 
rakamına göre kademeli olarak yap�k.

Banka hesabı bulunmayan 
vatandaşlarımıza ise ödemeleri farklı 
günlerde  PTT şubelerinden yaparak
kalabalık ortamların oluşmasını önledik.

Ödemeleri öncelikli olarak doğrudan 
vatandaşlarımızın banka hesaplarına 
ya�rdık.
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Kısa Çalışma Ödeneği

Nakdi Ücret Desteği

İşsizlik Ödeneği

3.580.532

2.045.139

846.609

20.303.591.915 TL

5.116.119.331 TL

3.936.886.312 TL

Toplam: 29.356.597.558 TL
Pandemi sürecinde Kısa Çalışma Ödeneği, 
Nakdi Ücret Desteği ve İşsizlik Ödeneğinden 
Yararlanan Kişilerin İstatistikleri  (12.10.2020)

Ödeme 
Tutarı
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Normalleşme Desteği

01/07/2020 tarihinden önce 
Kısa Çalışma Ödeneği veya Nakdi Ücret 
Desteğine başvuran, bu ödemelerden 
yararlanan ve ha�alık normal çalışma 
sürelerine dönen sigortalıları çalış�ran 
işverenlere verdiğimiz desteği 
‘Normalleşme Destekleri’  adı al�nda 
vermeye devam ederek is�hdamı 
koruduk.
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Yarım Çalışma Ödeneği

Doğum ve evlat edinme sonrası 
Yarım Çalışma Ödeneği ile 

ebeveynlerimizi destekledik.

COVID-19 salgını sürecinde de yap�ğımız 
ödemeleri devam e�rdik. 

Doğum ve evlat edinme sonrası Yarım
Çalışma Ödeneği kapsamında kadın
is�hdamının korunmasını sağladık. 
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İş ve TYP Başvuruları

Pandemi döneminde kamu, özel sektör 
iş başvuruları ve TYP başvurularının 
elektronik ortamda yapılabilmesi için 
gerekli çalışmaları tamamlayarak 
vatandaşlarımızın başvurularını tamamen 
elektronik ortamda almaya başladık.
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ALO 170’i
arayarak

E-Devletten

esube.iskur.gov.tr
adresinden

7/24
ulaşabilirsiniz

Bize Vatandaşlarımızın 

E-Devlet ve ALO 170
üzerinden hizmetlerimizden 

yararlanabilmeleri için 
düzenli olarak kamuoyunu bilgilendirdik.

Mart ayından günümüze 
kadar İŞKUR ile ilgili  

ALO 170 çağrı merkezinden 4.542.716 ve 
CİMER üzerinden 84.558 başvuru aldık.

www.iskur.gov.tr
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İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri

Danışmanlık hizmetleri kapsamında 
gerekli tedbirleri alarak, çevrim içi 
görüşmelerle iş arayanlarla ve
işverenlerle irtibat hâlinde olduk.

67 il 74 birimde bulunan 
İş Kulüplerimizi çevrim içi ortama 
taşıyarak vatandaşlarımıza iş arama 
yöntemi ve motivasyon desteği 
verdiğimiz İş ve Meslek Danışmanlığı 
hizmetimizi sunmaya devam ettik.  
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63 il 74 birimde faaliyetlerini sürdüren İnsan Kaynakları Pla�ormlarımız 
aracılığıyla 10 ve daha fazla kişiyi is�hdam eden işyerlerinin İnsan Kaynakları 
Yöne�cileriyle çevrimiçi görüşmeler gerçekleş�rdik. 

Uygulamadaki;
                   
          İs�hdam teşvik ve destekleri,

          İŞKUR programları hakkındaki güncel değişiklikler ile ilgili bilgi verdik.

Şirketlerin insan kaynakları temsilcileri ile üniversite öğrencilerini bir araya 
ge�rerek kariyer planlamaları hakkında etkinlikler gerçekleş�rdik.
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Aktif İşgücü Programları Hizmetleri

Kurs ve programlar  kapsamında ara 
verme, uzaktan çalışma ve uzaktan 
mesleki eğitim gibi çeşitli 
metodolojileri değerlendirdik.

İşbaşı Eğitim Programlarında ara 
verme süresini uzatarak, kurs ve 
programlara 30 günden daha fazla 
ara verilebilme imkânı sağladık.  
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Devam eden İşbaşı Eği�m Programlarında kronik rahatsızlığı bulunanlar, 
engelliler, hamileler, COVID-19 nedeniyle karan�na al�na alınanlar için sistem 
üzerinde bireysel ara verme altyapısını oluşturduk.

1 Mart 2020 i�barıyle devam eden ve bu tarihten sonra açılan İşbaşı Eği�m 
Programları için  yapılan değerlendirmeler ne�cesinde yaşanmakta olan 
COVID-19 salgınını mücbir neden olarak belirledik ve kişilerin işe başla�lması 
gereken süreyi 1 Haziran 2020 tarihinden sonra başlamak üzere erteledik.

COVID-19 sürecinde Ak�f İşgücü Hizmetleri kapsamında düzenlemekte 
olduğumuz İşbaşı Eği�m Programlarında başvuruları İŞKUR web  sayfası 
üzerinden almaya başladık.



Mesleki eği�mleri uzaktan 
eği�m yoluyla vermeyi ve bu yolla
iş gücünün is�hdam edilebilirliğine ve 
vas�nın yüksel�lmesine katkı sağlamayı 
hedefledik. Bu hedef doğrultusunda 
Kurumumuz bünyesinde bir uzaktan 
eği�m pla�ormunun kurulması için 
araş�rma ve geliş�rme faaliyetleri 
çerçevesinde ilk girişimlerimizi 
gerçekleş�rdik.  

iş gücünün is�hdam edilebilirliğine ve 
vas�nın yüksel�lmesine katkı sağlamayı 
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Uluslararası İlişkiler

COVID-19 salgını sürecinde, küresel düzeyde işgücü
piyasalarındaki değişimler, ülkelerin çalışma haya�na ilişkin aldığı
tedbirler, uluslararası kuruluşlar tara�ndan yapılan analizler ve
COVID-19 salgını sonrası döneme ilişkin çeşitli değerlendirmeleri
yakından takip e�k. Elde edilen bilgiler ve verileri poli�ka yapıcıların
is�fadelerine sunarak, ülkemizin tecrübelerini diğer ülkelerle paylaş�k.





COVID-19 pandemisi ile mücadele 
sürecinde, görevini özveriyle yürüten 

81 ilimizdeki tüm personelimize  
teşekkür ederiz.






