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FAALİYETLERİNE ARA VEREN İŞ YERLERİNE
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü’nde yapılan Koronavirüsle
Mücadele Eş Güdüm Toplantısında çalışanlara “Kısa Çalışma Ödeneği” verilmesi kararlaştırıldı.
Pandemi nedeniyle çalışılmayan süreler için destek verileceğini aktaran Cumhurbaşkanımız “Kısa
Çalışma Ödeneğini devreye alacak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştıracak
ve hızlandıracağız. Böylece faaliyetine ara veren iş yerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği
verirken işverenlerin de maliyetini azaltmış olacağız. En büyük önceliğimiz, üretim ve istihdamın
sekteye uğramamasıdır. İnşallah bu süreçten kamu-özel sektör dayanışması ile daha da güçlenerek
çıkacağız.” dedi.
İstihdam Desteklenecek
Toplantıda istihdamın korunması ve artırılması yönünde kararlar da alındı. Asgari ücret desteğine
devam edeceklerinin bilgisini paylaşan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, mevzuattaki esnek ve uzaktan
çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesini temin edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanımız,
istihdamdaki sürekliliği sağlamak amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkardıklarını; ayrıca
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere
yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırdıklarını, tek başına yaşayan 80
yaş üstü yaşlılar için sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programını
devreye aldıklarını belirtti.
En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükselttiklerini duyuran Cumhurbaşkanımız, emeklilerin
bayram ikramiyesinin Nisan ayı başında ödeyeceklerinin de müjdesini verdi. Alınan kararların
milletimize ve ekonomimize hayırlar getirmesini Allah’tan dileyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan,
“Hiçbir virüs Türkiye’den, Türk milletinin birliğinden, beraberliğinden, kardeşliğinden aldığımız ve
alacağımız tedbirlerden daha büyük olamayacak. Ülkemizin maruz kaldığı virüs tehdidinin en kısa
sürede bertaraf edilmesi için devlet olarak tüm imkânlarımızı seferber ettik. Bu süreçte en büyük
görev fert fert milletimize düşüyor. Milletimin her bir ferdinden ricam, Kovid-19 tehdidi geçene kadar
mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarıdır.” dedi.
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BAKANLIĞIMIZ COVID-19’A KARŞI
GENELGE HAZIRLADI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs (COVID-19) salgınıyla
ilgili genelge hazırladıklarını açıkladı.
Kamu İşçisi Alımı Başvuruları Elektronik Ortamda Gerçekleştirilecek
Bakanımız Selçuk, genelge kapsamında İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen kamu işçisi alımı
başvurularının elektronik ortamda gerçekleştirileceğini belirterek “Tüm kurum ve kuruluşlarda
Sağlık Bakanlığının, Bilim Kurulunun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yayımladığı
rehberlere riayet edilecek.” dedi.
Bakanlık personelini, Sağlık Bakanlığının koronavirüs riskine karşı önerilen 14 kurala hassasiyetle
uyması konusunda uyardıklarına dikkat çeken Selçuk, Bakanlığa bağlı kuruluşlardan hizmet alan
özellikle engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmalarına müsaade
etmeyeceklerinin altını çizdi. Diğer kurum ve kuruluşlara yapılan ziyaretlerin ikinci duyuruya kadar
ertelendiğini ifade eden Selçuk, görüşmelerin telefon aracılığıyla yapılacağını ve zorunlu hâllerde
ziyaretçilerin sağlık kontrolünden geçirileceğini söyledi.
Özel Kreş, Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulüpleri Tatil Edildi
Bakanımız Selçuk, genelge kapsamında Bakanlık izniyle açılan özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk
kulüplerinin de 16 Mart itibarıyla bir sonraki açıklamaya kadar tatil edildiğini bildirdi. Selçuk, Sosyal
Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında, kronik hastalığı nedeniyle raporla ilaç ve tıbbi malzeme
alan hastaların 1 Mart itibarıyla süresi sona eren sağlık raporlarının da bir sonraki açıklamaya kadar
geçerli sayılacağını belirtti.
Vatandaşlar İçin Tanıtım Çalışmaları Etkinleştirilecek
Bakanımız Selçuk açıklamasında, vatandaşların e-Devlet uygulamalarına, web sitesi, iletişim
merkezi ve kurumsal medya hesaplarına daha kolay erişim sağlayabilmesi için tanıtım çalışmalarının
etkinleştirileceğini vurguladı.
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BAKANIMIZ ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK
ANADOLU AJANSI EDİTÖR MASASI'NIN
KONUĞU OLDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör
Masası’nın konuğu oldu. Covid-19 pandemisine karşı teyakkuz halinde olduklarını ifade eden
Bakanımız Selçuk vatandaşlardan hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için online
hizmeti kullanmalarını istedi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede Türkiye'nin en
başından beri gerekli tedbirleri aldığını, toplumu da bu konuda bilgilendirdiğini aktaran
Bakanımız Selçuk; vatandaşların, çalışanların ve işverenlerin mağdur olmaması için devletin
gereken adımları attığına dikkat çekti.
Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının
önemli mesafe katettiğini söyleyen Bakanımız Selçuk, online olarak en fazla ziyaret edilen kurumlar
arasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) yer aldığını belirterek
dijital ortamda 200'e yakın hizmet sunduklarını aktardı.
Bakanımız Selçuk’tan Vatandaşlara Uyarı: “İşlemlerinizi Online Yapın”
SGK ve İŞKUR'un birçok hizmetine dijital ortamda ulaşılabileceğini belirten Bakanımız Selçuk,
“Kamu işçi alımlarında lütfen başvurularınızı birimlerimize, binalarımıza gelerek değil, İŞKUR
E-Şube’den yapın. Fiziki ortamlardaki kalabalığı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak adına bu
çok önemlidir.” uyarısında bulundu. Bakanımız Selçuk sözlerine şöyle devam etti: “Dijital ortam,
toplumsal sağlığımızın devamlılığının sağlanmasında önemli fırsatlarımızdan biri. İnanıyorum ki bu
süreçte bu imkândan hepimiz daha etkin bir şekilde yararlanacağız.”
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Bakanımız Selçuk: “İşverenlerimizi Mağdur Etmeyeceğiz”
İşverenleri mağdur etmeyeceklerini ifade eden Bakanımız Selçuk “Kısa Çalışma Ödeneğinin
bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarda esneklikler de sağlayacağız.”
dedi. Bakanımız Selçuk “Kısa Çalışma Ödeneğinin şartlarını esneteceğimiz için çoğu işveren
bundan faydalanacak. Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkaracağız.” diye konuştu. Gündemi
değerlendiren Bakanımız Selçuk “Süreçte şartlar tutuyorsa koşulları esnetiyoruz. Şu anda özel kreş
ve gündüz bakımevleri, kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir durumda olacak.” dedi.
“Mümkün Olduğunca Evimizde Kalalım”
Koronavirüsün ortaya çıktığı ilk andan itibaren bakanlık olarak tedbirlerini kısa, orta ve uzun vadeli
fazlar olarak belirlediklerinin altını çizen Selçuk "Bu süreçte en önemli konu olan hijyen ve 14 kuralını
takip etmemiz gerekiyor. Mümkün olduğunca evimizde kalalım. Cumhurbaşkanımızın talimatı
üzerine hamileler, emzirenler ve 60 yaş üzeri çalışanlarımız için idari izin geldi. Bakanlığımız buna
dair alınan tedbirlere harfiyen riayet ediyor. Önümüzdeki süreç boyunca yeni program ve yeni
tedbirler, hem Sağlık Bakanlığı hem de Bilim Kurulumuzun önerileri ışığında devam edecektir."
ifadelerini kullandı.
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KORONAVİRÜSE KARŞI KURUM OLARAK
ÖNEMLİ TEDBİRLER ALDIK

Koronavirüs ile ulusal düzeyde yürütülen mücadelede İŞKUR olarak gerekli tedbirleri aldık.
Cumhurbaşkanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca
alınan tedbirleri ivedilikle uygulamaya koyduk.
İŞKUR olarak koronavirüse karşı gerek Genel Müdürlüğümüz gerekse İl Müdürlüklerimiz ve Hizmet
Merkezlerimiz olarak teyakkuz halindeyiz. İlgili makamlarca alınan tedbirleri vakit kaybetmeksizin
uygulayarak gereken önlemlerin alınmasını sağladık.
Genel Müdür Vekilimiz Bekir Aktürk’ün talimatıyla, hizmet sunumumuzu dijital ortamda yaygın
hale getirdik. İstihdam Fuarlarımızı ve Kariyer Günlerimizi sanal ortama taşıdık. Virüsün bulaşma
yolları ve virüse karşı alınacak tedbirler hakkında hizmet binalarımıza bilgilendirme afişleri astık.
Temizlik personelimizi içinde bulunduğumuz süreçte dikkat etmeleri gereken hususlar ve hijyen
kuralları konusunda bilgilendirdik.
Kurum personeli arasında teması önlemek için yemekhanemizin oturma planını seyrekleştirdik ve
yemekhane hijyenini artırdık. Salata büfesini geçici olarak kapattık. Personel çalışma alanları ile
ortak kullanım alanlarının temizlik seviyesini ve denetim sıklığını artırdık.
Asansör, personel turnikeleri, kapı kolları gibi el ile temasın yoğun olduğu alanların sıklıkla
temizlenmesi sağladık. Kat görevlilerine, mutfak ve yemekhane çalışanlarına cerrahi maske ve
eldiven dağıttık. Her kata dezenfektan aparatı takarak personel hijyenini artırdık.
Tedbirlerin devam edeceğini vurgulayan Genel Müdür Vekilimiz Bekir Aktürk “Unutmayalım ki
hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir, düsturuyla hareket ederek Kurumsal
olarak gerekli önlemleri alıyoruz. Tedbir ve önlem almak hem devlet memuru hem de vatandaş
olarak bizim en önemli vazifemiz. Ülke olarak bugünlerin geride kalacağına inanıyor ve herkesi
birlik olmaya davet ediyorum.” diye konuştu.
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İŞ KULÜBÜ EĞİTİMLERİMİZLE KATILIMCILARI
İŞGÜCÜ PİYASASINA HAZIRLIYORUZ

İş Kulüplerimizle kadınlar, gençler, engelliler, Roman vatandaşlar, uzun süreli işsizler, göçmenler,
işsizlik ödeneği alanlar gibi özel politika gerektiren kişilere İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti
yoluyla iş arama motivasyonu ve yöntem desteği vermeye devam ediyoruz. Öz geçmiş hazırlama,
mülakat teknikleri, iş arama kanalları hakkında teorik bilgilerin yanı sıra, katılımcılara işverenlerle
bire bir mülakat uygulaması hizmeti veriyor ve böylece iş hayatına girmekte zorlanan bireylerin
yoğunlaştırılmış danışmanlık desteği ile daha kolay iş bulmalarını hedefliyoruz. 67 ilde bulunan 74
İş Kulübümüzde, “iş arama kanalları, iş arama becerileri, öz geçmiş hazırlama, beden dili ve
mülakat teknikleri, iletişim, telefonda mülakat görüşmesi” gibi konularda eğitimler veriyoruz.
Bu hafta; Çorum, Elazığ, Erzurum, Isparta, Niğde, Ordu, Samsun, Yalova Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüklerimize bağlı İş Kulüplerimiz, katılımcılara yönelik eğitimler verdiler.
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ESKİ ULAŞTIRMA BAKANI KURSUMUZUN
AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile Ardahan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği
Başkanlığı iş birliğinde “Bayan Kuaförü” mesleğinde 12 kişilik Mesleki Eğitim Kursu açıldı. Kursun
açılış töreni, Eski Ulaştırma Bakanı Sayın Ahmet Arslan ve Ardahan Milletvekili Sayın Orhan Atalay'ın
katılımıyla gerçekleştirildi.

DANİMARKA İSTANBUL BAŞKONSOLOSU İŞBAŞI
EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLEDİĞİMİZ FİRMAYI
ZİYARET ETTİ

Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze bağlı Erbaa Hizmet Merkezi ile Danimarka’nın UTG
Canicas Tekstil firması iş birliğinde yürütülen İşbaşı Eğitim Programımızı ziyarete gelen Danimarka
İstanbul Başkonsolosu Anette S. Galskjøt program hakkında bilgilendirildi. Gerçekleştirilen ziyaret
esnasında Hizmet Merkezi Şube Müdürümüz Erol Demirbaş, Başkonsolos Galskjøt’e eşlik ederek
firma ile Aktif İşgücü Programları kapsamında yürütülen kurs ve programlar hakkında kendisine
bilgi verdi.
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DEV MARKALARI GENÇ YETENEKLER
İLE BULUŞTURUYORUZ

Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz, teknik lise öğrencilerini otomotiv sanayi üretimini
incelemek üzere Mercedes Benz Türk AŞ’nin kentte faaliyet gösteren fabrikasıyla buluşturdu. İl
Müdürlüğümüz ile Şehit Yavuz Çoban Endüstri Meslek Lisesi iş birliğinde gerçekleştirilen ziyarette,
son sınıf öğrencileri ile mezunlar fabrikayı gezerek üretimin aşamalarını görme fırsatı buldu.

İŞKUR’DAN MASKE ÜRETİMİNE BÜYÜK DESTEK

Batman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzün vermiş olduğu Mesleki Eğitim Kursu ve İşbaşı
Eğitim Programıyla, organize sanayi bölgesinde günde 500 bin maske üretiliyor. Ülkemizde Yeni
Tip Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından maske ihtiyacının artmasıyla İŞKUR, maske
üreten fabrikalara desteğini artırıyor. Batman İl Müdürlüğümüz ile Farex Tekstil firması iş birliğinde
düzenlenen İşbaşı Eğitim Programımız kapsamında firma tarafından günlük 500 bin maske
üretilmeye başlandı. Batman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzün İşbaşı Eğitim Programı ve
Mesleki Eğitim Kursları ile desteklediği firmada 550 kişi istihdam ediliyor. İldeki sağlık kuruluşlarının
ihtiyaçlarının yanı sıra iç ve dış talepleri karşılamayı hedefleyen firma, İŞKUR’un sağlamış olduğu
nitelikli işgücü desteğiyle fabrikada, günlük üretimi 300 milyona çıkarmayı hedefliyor.
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İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARIMIZDA KATILIMCILAR İŞİ
İŞBAŞINDA ÖĞRENİYOR
AKSARAY

Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile
Akmoda Tekstil firması iş birliğinde “Konfeksiyon İşçisi”
mesleğinde 26 kişilik, Akübra Tekstil firması iş birliğinde
“Dokuma Konfeksiyon Makineci” mesleğinde 18 kişilik
İşbaşı Eğitim Programı başlatıldı.

ARTVİN

Artvin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile Turkcell
Global Bilgi firması iş birliğinde "Çağrı Merkezi Müşteri
Temsilcisi" mesleğinde İşbaşı Eğitim Programı protokolü
imzalandı. Programa başlatılan 22 katılımcımız İş ve Meslek
Danışmanımız tarafından süreç hakkında bilgilendirildi.
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ÇANAKKALE

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile
Defacto Perakende firması iş birliğinde “Satış Danışmanı”
mesleğinde İşbaşı Eğitim Programı düzenlendi. İş ve
Meslek Danışmanımız Bülent Ezer ve firma yetkilisi
Yakup Ayhan işbaşı yapacak 10 katılımcıyı süreçle ilgili
bilgilendirdi.

GAZİANTEP

Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile
Canan Tekstil firması iş birliğinde “Akrilik İplik Üretimi”
mesleğinde İşbaşı Eğitim Programı protokolü imzalandı.
Tamamı kadın katılımcılardan oluşan 58 kişi, program
sonunda firma bünyesinde istihdam edilecek.
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İSTANBUL

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze bağlı
Bahçelievler Hizmet Merkezimiz ile DeFacto Parekende
Mağazaları iş birliğinde “Satış Danışmanı” mesleğinde
İşbaşı Eğitim Programı protokolü imzalandı. Bu kapsamda
92 katılımcımız firmaya bağlı mağazalarda işi işbaşında
öğrenecek.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz
ile KYS Yemekçilik firması iş birliğinde “Aşçı Yardımcılığı”
mesleğinde İşbaşı Eğitim Programı başlatıldı. Programdan
toplam 27 katılımcımız yararlanıyor.
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KÜTAHYA

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze bağlı
Tavşanlı Hizmet Merkezimiz ile Nursan Kablo Donanımları
iş birliğinde “Kablo Montaj İşçiliği” mesleğinde 155 kişilik
İşbaşı Eğitim Programı başlatıldı.

YOZGAT

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile Se Sa
Giyim firması iş birliğinde İşbaşı Eğitim Programı protokolü
imzalandı. Program sonunda 13 katılımcımız “Makineci
(Dikiş)” mesleğinde firma bünyesinde istihdam edilecek.
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MEGİP KAPSAMINDA AÇTIĞIMIZ KURSLARIMIZDA
KURSİYERLERİMİZ MESLEK EDİNİYOR
ERZURUM

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile Özsar
Makina Tektstil firması iş birliğinde Mesleki Eğitim ve
Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) imzalandı.
Protokol kapsamında “Model Makineci” mesleğinde
açılan Mesleki Eğitim Kursunda 12 kursiyerimiz meslek
edinecek. İl Müdürü Abdulkadir Mutlu işveren temsilcisi ve
kursiyerlerle görüşmek üzere fabrikayı ziyaret etti.

KASTAMONU

Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile
Konvoy Tekstil firması iş birliğinde Mesleki Eğitim ve Beceri
Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) imzalandı. Protokol
kapsamında “Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı”
mesleğinde 50 kişilik 2 grup halinde Mesleki Eğitim Kursu
açıldı. Kursumuz MEGİP İl Çalışma Grubu tarafından
ziyaret edilerek işveren ve kursiyerlerle görüşme sağlandı.
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MANİSA

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz, Manisa
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve Alaşehir Özel Gediz
Global Sağlık Hizmetleri iş birliğinde Mesleki Eğitim ve
Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) imzalandı.
Program kapsamında açılacak Mesleki Eğitim Kursunda
sağlık sektöründe 14 kursiyerimiz meslek edinecek.

ORDU

Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile Fatsa
ilçesinde faaliyet gösteren Belfor Tekstil firması iş birliğinde
Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü
(MEGİP) imzalandı. Protokol kapsamında 50 kişiye yönelik
“Dikiş Makinesi Operatörü” mesleğinde Mesleki Eğitim
Kursu başlatıldı.
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MESLEKİ EĞİTİM
KURSLARIMIZ DEVAM EDİYOR

ÇORUM’DA “GİRİŞİMCİLİK
VE KARİYER GÜNÜ”
ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

GİRESUN

Giresun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile Giresun
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde "Makyöz"
mesleğinde Mesleki Egitim Kursu başlatıldı. Başlatılan kurs
programında 15 kursiyerimiz meslek öğreniyor.

İSTANBUL

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze bağlı
Büyükçekmece Hizmet Merkezimiz ile Esenyurt Belediyesi
iş birliğinde, özel politika gerektiren gruplara yönelik
Mesleki Eğitim Kursu düzenlendi. “Aşçı Yardımcısı”
mesleğinde düzenlenen kursu başarıyla bitiren 17
kursiyerimiz sertifika aldı.
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Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile Hitit
Üniversitesi Girişimcilik ve İşletmecilik Kulübü iş birliği ile
Çorum Hitit Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
yerleşkesinde “Girişimcilik ve Kariyer Günü” etkinliği
düzenlendi. Etkinlik kapsamında İl Müdürümüz Sayın Ali
Şahan öğrencilere ve akademisyenlere yönelik “İstihdam
ve İŞKUR” konulu konferans verdi. İl Müdürlüğümüz
tarafından etkinlikte açılan stantta öğrencilere
Kurumumuzun hizmetleri tanıtıldı.

DÜZCE’DE “SÖZ
ÜYEMİZDE” ETKİNLİĞİNE
KATILDIK

Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz tarafından
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda Düzce
TSO 9. Meslek Grubu üyelerine yönelik düzenlenen “Söz
Üyemizde” etkinliğine İl Müdürümüz Ferhat Acar, Düzce
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Ticaret İl
Müdürü Çiğdem Acar, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Necmi
Köroğlu, KOSGEB İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin, Meclis
Başkanı Ahmet Dertli, Düzce Esnaf ve Sanatkârlar Kredi
Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı ile 9. Meslek Grubu
üyeleri katıldı.
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İŞKUR'LA KENDİ BAŞARI HİKÂYESİNİ
YAZANLARIN SAYISI GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR
“İŞKUR Sayesinde Sadece Para Değil
Özgüven de Kazandım”

Adım Halil Saygı, ilkokul mezunuyum ve 2
çocuk babasıyım. Adıyaman’da yaşıyorum.
Kalp
rahatsızlığım
nedeniyle
engelli
sayılıyorum. Çocukluktan beri berberlik
sektöründe birçok işverenin yanında çırakkalfa olarak çalıştım. Fakat geçimimi daha iyi
şartlar altında sağlayabilmek ve çocuklarıma
daha iyi bir gelecek hazırlamak için kendi işimi
kurmak istiyordum. Her daim aklımda kendi
işimi kurma planı olmasına rağmen maddi
yetersizlikten kaynaklı olarak bir girişimde
bulunamıyordum.
İŞKUR’un Desteğini Duyunca Cesaretim
Arttı
Bir gün televizyonda engellilerin kendi
işini kurabilmeleri için İŞKUR’dan hibe
desteği alabileceklerine dair haber görünce
heyecanlandım ve cesaretim geldi. Konu
hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak için
Türkiye İş Kurumu Adıyaman İl Müdürlüğüne
gittim.İŞKUR’da, çalıştığım iş yerinin yanında
bulunan komşu esnafın da aynı destekten
faydalandığını tesadüfen öğrenince cesaretim
daha da arttı. Destek programı ile ilgili ayrıntılı
14

Halil SAYGI

bilgi aldıktan sonra konuyu araştırarak proje
hazırlama sürecine girdim. Proje hazırlama
aşamasında İŞKUR personelinden de süreç
ile ilgili çok kez yardım aldım. Hazırlayıp
sunduğum proje kabul gördü ve böylelikle
kendi işimi kurdum. Hayalimi gerçekleştirmenin
verdiği heyecan ve mutlulukla iş dünyasına
adım attım.
Kalfa İken İşçi Çalıştıran İşveren Oldum
Yıllardır çalıştığım ve uzmanlaştığım berberlik
üzerine erkek kuaförü dükkânı açtım. Başka
işverenin yanında kalfa iken İŞKUR’un desteği
ile şu an yanında işçi çalıştıran bir işveren
oldum. Hayallerimin gerçekleşmesinin bir
mucize olmadığını gördüm. Bütün engelli
bireyler böyle destekleri takip etmeli. Özellikle
engelli olup bu tür girişimler kendisine ütopik
gibi gelen bireyler için hiçbir şey imkânsız
değil, engelli olmak girişimciliğe set olmamalı.
Bundan sonraki süreçte benim gibi diğer
engellilerin de hayallerini gerçekleştirebilmesi
ve hibe programlarından yararlanabilmeleri
için onlara elimden gelen bütün rehberliği
yapmaya çalışacağım.
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İSTATİSTİKLERLE
İŞGÜCÜ PİYASASI
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2019 YILI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ YAYINLANDI
TÜİK tarafından gerçekleştirilen Hane Halkı İşgücü Anketinin 2019
yılı sonuçları 20 Mart’ta açıklandı.

İşgücünde Artış Devam Ediyor
• İşgücü 2019 yılında bir önceki yıla göre 275 bin kişi artarak
32 milyon 549 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise %53 olarak
gerçekleşti.
• Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 4
milyon 469 bin kişi oldu.
• İşsizlik oranı %13,7 seviyesinde gerçekleşti.
• İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılında 28 milyon 80 bin kişi,
istihdam oranı ise %45,7 oldu.

Genç nüfusun işgücüne katılma oranı bir önceki yıla göre 0,4
puanlık artışla %44,4 seviyesinde gerçekleşti.
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı %25,4
istihdam oranı ise %33,1 oldu.
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İstihdam edilenlerin %56,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı
2019 yılında, istihdam edilenlerin %18,2'si tarım, %19,8'i sanayi,
%5,5'i inşaat, %56,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.
Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam
edilenler içindeki payı 1,6 puan, sanayi sektörünün payı 0,1 puan
arttı.

NUTS2 DÜZEYİNDE İŞSİZLİK ORANLARI (TÜRKİYE=%13,7)

En yüksek İşsizlik Oranı %30,9 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt
Bölgesindedir. En düşük işsizlik oranı ise %7,6 ile Kastamonu,
Çankırı ve Sinop Bölgesindedir.
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