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İŞKUR’a kayıtlı olduğunuzu gösteren 
Kayıt Belgenizi e-Devlet sisteminden 

temin edebilirsiniz.

 
İş Arayan Kaydınızı 

e-Devlet sisteminden oluşturabilirsiniz.

Kriterlerinize uygun iş ilanlarına 
e-Devlet sisteminden

Bana Uygun İşler ekranından
 başvurabilirsiniz.

 
Sistemimizdeki Kayıtlı İş İlanlarını 
 e-Devlet üzerinden görüntüleyebilir, 

uygun ilana başvurabilirsiniz.

 
İşsizlik Ödeneğine başvurunuzu 

e-Devlet üzerinden yapabilir ve sorgulatabilirsiniz.

 
Kurs ve Programları 

e-Devlet üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

 
Türk Meslekler Sözlüğü’ne 
e-Devlet üzerinden ulaşabilirsiniz.

 
 İş ve Meslek Danışmanınızla 
görüşmek için e-Devlet üzerinden 

randevu alabilirsiniz.

Hizmetlerine 
Ulaşabilirsiniz.
 

İŞKUR 
e-Devlet 
 Kapısı Üzerinden   
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CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 
“İSTİHDAMIMIZ SALGIN ÖNCESİNE GÖRE 
2,7 MİLYON ARTMIŞTIR”

Tüm Dünyanın Ekonomik 
Manevralarını İstihdam 
Krizinin Önüne Geçmek 
İçin Yaptıkları Bir Dönemde 
Biz Daha Büyük Hedeflerin 
Peşinde Koşuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD heyetini kabulünde yaptığı 
konuşmada dört önemli başlığın sürekli gündemlerinde olduğunu 
belirterek “Büyüme ve ihracat gibi alanlardaki rekorlara ilave 
olarak istihdamımız salgın öncesine göre 2,7 milyon artmıştır ve 
bu çok büyük bir başarıdır. Tüm dünyanın ekonomik manevralarını 
istihdam krizinin önüne geçmek için yaptıkları bir dönemde biz 
daha büyük hedeflerin peşinde koşuyoruz. Onun için bu dört 
önemli başlık sürekli olarak bizim gündemimizde. O da nedir? 
Yatırım, istihdam, ihracat, üretim. Tabii bütün bunları getirip 
dayadığımız yer, yine iki önemli altyapıdır. Bu da istikrardır, 
güvendir. Yani bunları hiçbir zaman kaybetmeden yolumuza 
devam etmemiz lazım. Türkiye ekonomi modeliyle önceliğimiz 
bu söylediğim dört başlığı, cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmek, 
böylece ülkemizi dünyanın ana üretim merkezlerinden biri 
hâline getirmektir. Bu amaçla başta iş dünyamız olmak üzere 
toplumumuzun tüm kesimlerine gereken her türlü desteği 
sunuyoruz, sunacağız.” ifadelerini kullandı.
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BAKANIMIZ VEDAT BİLGİN: 
“BİZİM KAPIMIZ HER GÜN, 
24 SAAT BÜTÜN ÇALIŞANLARA AÇIKTIR”

Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Her Şeyden Önce 
Çalışanların, Emekçilerin 
Bakanlığıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, CNN Türk’te 
canlı yayın konuğu oldu. Burada gündemi değerlendiren Bilgin, 
“Muhalefetten gelen eleştirileri dikkate alıyorum. Farklı dünya 
görüşünde olan sendikalarla sürekli görüşüyorum.” dedi.

Bakanımız Bilgin, temsil ettikleri emeğin talepleri olduğu müddetçe 
farklı görüşteki sendikaların taleplerinin kendi görev alanında 
olduğunu söyledi. Bilgin, “Bizim kapımız her gün, 24 saat bütün 
çalışanlara açıktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, her şeyden 
önce çalışanların, emekçilerin Bakanlığıdır. Aynı zamanda işverenlerin, 
işletmelerin de iş süreçlerini devam ettirmelerinin şartı olarak 
işverenlerin sorunlarının çözüldüğü bir Bakanlıktır.  Bana ulaşmak 
çok kolay, paydaşlar her zaman bana ulaşırlar.” değerlendirmesinde 
bulundu. Bilgin ayrıca, çalışma hayatına ilişkin soruların ve taleplerin 
ALO 170 hattından 7/24 cevaplandığını kaydederek, “Doğrudan işin 
bilgisine sahip, eğitilmiş kişilerle 24 saat hizmet veriyoruz.” dedi.
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Beyaz Bayrak Uygulaması 
Önümüzdeki Günlerde Duyurulacak
Çalışma hayatıyla ilgili en önemli sorunlarından 
birinin kayıt dışı çalışma olduğunu hatırlatan Bakan 
Bilgin, sözlerine şöyle devam etti: “Rakamdan ziyade 
kayıt dışıyı ortadan kaldırmak için Türkiye’nin iki 
şey yapması gerekiyor: Örgütlenme özgürlüğünün 
genişletilmesi lazım. Bizim işverenlerimiz sendikaya 
karşı olumsuz yaklaşıyor, aksine işletme ile çalışan 
arasındaki iletişimi kurumsal hâle getirir. Bu zihniyetin 
değişmesi lazım, kayıt dışılığın önündeki sorunların 
çözümü için başka bir yol yok. Diğer bir mesele de 
sendikalarımızın örgütlenme konusunda daha yeni 
örgütlenme modelleri denemeleri lazım. Türkiye’deki 
işletme tipi daha çok Küçük Orta ölçekli işletmedir. 
Bunların işçi sayısı az olduğu için sendikalara 
örgütleme cazip gelmiyor. Biz bu konuyu teşvik etmek 
için önümüzdeki günlerde, Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliğimiz aracılığıyla basına duyuracağız. 

Beyaz Bayrak Uygulaması yapıyoruz, bir işletmede 
‘Burada örgütlü işçi vardır, sendikal özgürlükler burada 
kullanılmaktadır’ beyaz bayrağın anlamı bu. ‘Bu iş 
yerinin SSK prim borcu yoktur, vergi borcu yoktur, 
burası temiz bir iş yeridir’ anlamına gelen bayrağın 
alt köşesinde ‘Düzgün iş, örgütlü iş yeri’ yazıyor. Bu 
işletmelere sadece bayrak vermekle kalmayacağız, 
bazı kolaylıklar sağlayacağız. Bu Türkiye’nin çalışma 
barışına da katkı yapacak bir uygulamadır.”

Beyaz Bayrak Uygulaması 
Türkiye’nin Çalışma Barışına da 
Katkı Yapacak Bir Uygulamadır.
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İŞKUR PERSONELİNDEN 
KAN BAĞIŞINA DESTEK

Genel Müdürlüğümüz personeli Kızılay’a kan bağışında bulundu. Türk 
Kızılay Genel Başkanlığı Kan Hizmetleri Batı Kan Bağışı Merkezinden gelen 
ekiplerce verilen eğitimin ardından onlarca personel kan bağışlayarak 
ülkemizin kan ihtiyacının karşılanması konusunda destek oldu.

Türk Kızılay Genel Başkanlığı Kan Hizmetleri Ankara Batı Kan Bağış 
Merkezi tarafından “Kan ve Kök Hücre Bağışı” etkinliği düzenlendi. Kan 
bağışının öneminden bahsedilen eğitime Genel Müdürlük personeli yoğun 
ilgi gösterdi. Genel Müdürlük konferans salonunda gerçekleşen eğitimde 
kan bağışı işlemlerinin detayları ve kan bağışının öneminden bahsedildi.

Türk Kızılayı tarafından kurulan stantlarda ise kök hücre ve kan bağışı ile 
ilgili merak edilen sorular yanıtlandı. Kan bağışıyla ilgili bilgilendirmenin 
ardından onlarca personel kan bağışlayarak ülkemizin kan ihtiyacının 
karşılanması konusunda destek oldu.

İş birliğinin düzenlenmesine katkı sağlayan Genel Müdürümüz Oğuz Kağan 
Güldoğan’a Türk Kızılay Genel Başkanlığı Kan Hizmetleri Batı Kan Bağışı 
Merkezi tarafından kurumsal kan bağışçısı levhası takdim edildi.
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AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) kapsamında Türkiye ve Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülecek 
olan ve İŞKUR’un yararlanıcısı olduğu Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler (NEET) İçin İşgücü Piyasası 
Destek Programı (NEET PRO) Teknik Destek Bileşeni Başlangıç Toplantısı Ankara’da yapıldı.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin kapsamlı ve bütüncül iş gücü piyasası destekleri ile istihdam 
edilebilirliklerinin ve iş gücüne katılımlarının artırılmasını amaçlayan 30 ay süreli teknik destek projesinin açılış 
toplantısı Kurumumuz başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Proje faydalanıcısı olarak İŞKUR temsilcileri ile Bakanlığımız AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı 
ve Yüklenici (WEglobal) temsilcileri ile projede görev alacak kilit uzmanlar katılım sağladı.

NEET’lere Yönelik Kurumsal Kapasite Geliştirme Faaliyetleri Yürütülecek

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) kapsamında fonlanan projenin teknik destek bileşeni kapsamında 
genç istihdamına yönelik merkezi ve yerel düzeyde toplam 1.175 İŞKUR personeline yönelik politika geliştirme 
ve uygulama eğitimleri düzenlenmesi,  NEET’lere yönelik kapsamlı saha araştırmaları ile iletişim ve görünürlük 
stratejisi oluşturulması, bireysel eylem planı ve iş arama destek ödeneği uygulama modeli kurulması ve hibe 
projelerine ilişkin etki değerlendirme çalışmasının yürütülmesi planlanıyor.

Projenin hibe bileşenine ilişkin proje değerlendirme süreçleri devam etmekte olup 2022 yılının son çeyreğinde 
hibe bileşeninin de uygulama döneminin başlaması planlanıyor.

NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA OLAN GENÇLERE 
(NEET) YÖNELİK TEKNİK DESTEK PROJESİ BAŞLADI
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PERSONELİMİZE 
2022 YILI HEDEFLERİMİZİ ANLATTIK

“2022 Yılı 
Hedef Eğitimi” 
Çevrim İçi 
Olarak Gerçekleştirildi.

2022 yılı İl Müdürlükleri hedeflerinin tanıtımı, hedeflerin 
hesaplanması ve gerçekleştirilmesinde dikkat edilecek hususların 
aktarılmasına yönelik olarak “2022 Yılı Hedef Eğitimi” çevrim 
içi olarak gerçekleştirildi. İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi 
Başkanlığında görevli istihdam uzmanlarının eğitici olarak yer 
aldığı eğitimde 81 ilimizden ve tüm Hizmet  birimlerimizden 
çeşitli unvanlarda toplamda 260’ın üzerinde katılımcı hazır 
bulundu.
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İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Toplumsal Gelişim 
Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) iş birliği ile kadınlar ve 
gençler gibi iş gücü piyasasında özel politika gerektiren gruplar için mesleki eğitim kursu 
düzenlenmesine ve istihdama yönelik  olarak hazırlanan “İstihdam Projesi”  protokolü 
imzalandı. Protokol imza töreni İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TOGEMDER İcra Kurulu 
Başkanı Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Müdür 
Yardımcımız Serkan Özmen ve TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Türken Uysal’ın katılımlarıyla 
gerçekleşti. 

İSTANBUL’DA KADIN VE GENÇLERİN İSTİHDAMINA 
YÖNELİK PROTOKOL İMZALADIK

İSTANBUL

İLLERDEN HABERLER
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Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz, Isparta Millî Eğitim Müdürlüğü ve Isparta Belediye 
Başkanlığı iş birliğinde halı dokumacılığını tekrar canlandırmak amacıyla Isparta Belediyesi Prof. Dr. Turan 
YAZGAN Etnoğrafya Müzesinde açılan “Hereke-İpek Halı Dokumacısı” kursu tüm hızıyla devam ediyor. 

Halı dokumacılığını tekrar canlandırmak ve kadınların iş gücüne katılımlarını arttırmak amacıyla mesleki 
eğitim kursu kapsamında açılan halı dokumacılığı kursunda 12 kadın eğitim alıyor. Büyük bir sabır ve el 
emeğiyle birbirinden güzel motiflerle süslenmiş desenlere sahip halıları ortaya çıkaran kadın kursiyerler 
açılan bu kursun Isparta halı dokumacılığının canlanması açısından çok önemli bir imkân sağladığını 
belirtirken kursun açılmasında emeği geçen Isparta İl Müdürlüğümüze teşekkürlerini sundular.

ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN 
HALI DOKUMACILIĞINI CANLANDIRACAK KURS

ISPARTA
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MESLEĞİNDE 40 YILINI AŞMIŞ 
ÇINARLARA ÖDÜL VERİLDİ

Aksaray Valiliği öncülüğünde, Aksaray Çalışma 
ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile Aksaray Esnaf 
Sanatkârlar Odaları Birliği iş birliğinde düzenlenen 
“Çınarlara Vefa” gecesi Aksaray Kültür Merkezinde 
gerçekleştirildi.  Meslekte 40 yılı aşkın süredir 
görev yapan esnaf ve sanatkârların hünerleri 
Kültür Merkezinde sergilendi. Büyük ilgi gören 
etkinlik kapsamında hünerlerini sergileyen Aksaray 
Çınarları’na üstün hizmet ödülleri takdim edildi. AKSARAY

ERZURUM’DA TEKSTİLKENT’TE 
325 KİŞİLİK MESLEKİ EĞİTİM 
KURSU DÜZENLEYECEĞİZ

Erzurum’da hayata geçirilen Tekstilkent Projesi 
kapsamında, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğümüz ile Yavuz Tekstil firması iş birliğinde 
mesleki eğitim kursu düzenlenmesi için protokol 
imzalandı.  Protokol kapsamında çeşitli mesleklerde 
325 kursiyer mesleki eğitim kursumuzdan 
yararlanacak. Katma değerli ürünler üreterek denim, 
non-denim, dış giyim alanlarında hizmet veren firma 
tüm kursiyerlerimizi bünyesinde istihdam etmeyi 
planlıyor. ERZURUM

Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz 
ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 
imzalanan protokol kapsamında “Organik Tarım 
Ürünleri” ve “Budamacılık” alanlarında mesleki eğitim 
kursu düzenleniyor. Tamamı kadınlardan oluşan 
35 kursiyerimizin katılımıyla devam eden 
kursumuzda teorik ve pratik eğitim bir arada verilerek 
iş gücü piyasasında aranan nitelikte elemanlar 
yetiştiriliyor.

KURSİYERLERİMİZ ORGANİK 
TARIM ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİYOR 

GAZİANTEP
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DENİZLİ’DE İSTİHDAM GARANTİLİ KURS BAŞLATTIK

Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz, Denizli Organize Sanayi Bölgesi, Honaz İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğü ve Honaz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde bir protokol imzalandı. Protokol kapsamında 
Denizli Organize Sanayi Bölgesinde sanayicinin nitelikli iş gücüne katkı sağlamak amacı ile iş gücüne nitelik 
kazandırmak ve onları sanayiye kazandırmak için “Tekstil Model Makineci” kursu düzenlenecek.

Düzenlenecek istihdam garantili kurs kapsamında 14 kişiye 352 saatlik “Tekstil Model Makineci Eğitimi” DOSTEM 
Mesleki Eğitim Merkezinde verilecek. Eğitimler tekstil teknolojisi öğretmenleri tarafından teorik ve uygulamalı 
olarak gerçekleştirilecek. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet 
gösteren tekstil firmalarında istihdam edilecek.

Giresun İl Müdürlüğümüz ile Akce Tekstil iş birliğinde 
mesleki eğitim kursu düzenleniyor. “Erkek Üst 
Giysileri Dikimi” mesleğinde düzenlenen mesleki 
eğitim kursu ile 24 kursiyer meslek öğrenecek. 
Tekstil sektöründe nitelikli iş gücü yetiştirilmesine 
katkı sağlayan kurs, 25 Nisan tarihine kadar devam 
edecek.

GİRESUN’DA 24 KİŞİYE 
MESLEK ÖĞRETECEĞİZ

GİRESUN

DENİZLİ
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Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile 
Jantsa Jant Sanayi ve Tic. AŞ firması iş birliğinde 
düzenlenecek olan işbaşı eğitim programının 
protokolü imzalandı. Temel imalat ve montaj 
elamanı mesleğinde açılan program ile 62 kişi bir 
yandan mesleki deneyim kazanırken diğer yandan 
çalışma ortamına uyum sağlayacak. 

AYDIN’DA 62 KİŞİ 
İŞİ İŞBAŞINDA ÖĞRENECEK

AYDIN

ÜMRANİYE’DE DÜZENLEDİĞİMİZ İSTİDAM FUARINA ÇOK SAYIDA 
İŞ ARAYAN VE İŞVEREN KATILDI 

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze bağlı Ümraniye Hizmet Merkezimiz ile Ümraniye Belediyesi 
ile iş birliğinde 1. Ümraniye İstihdam Fuarı düzenlendi. İşveren temsilcileri ile iş arayanları buluşturan fuara 
katılım yoğun oldu. Ümraniye metro durağı girişinde düzenlenen fuarda açtığımız stantta, İş ve Meslek 
Danışmanlarımız tarafından ziyaretçilere Kurumumuzun hizmetleri, destekleri ve teşvikleri anlatıldı. 

İSTANBUL
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2022 yılı I. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim 
Kurulu (İİMEK) Toplantıları illerimizde pandemi 
önlemleri alınarak düzenleniyor. 

Kurul çalışmaları çerçevesinde il düzeyinde; 
istihdam ve mesleki eğitim politikalarının 
oluşturulmasına, istihdamı koruyucu, geliştirici 
ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif 
iş gücü programlarının belirlenmesi, istihdam 
etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının 
izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik 
çalışmalar yapılması ve yerel düzeyde istihdamın 
artırılmasıyla ilgili kararların alınması hedefleniyor.

I. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 
(İİMEK) Toplantılarını Ocak ayında gerçekleştiren 
illerimiz:  
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, 
Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, 
Bilecik, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, 
Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, 
Hakkâri, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, 
Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, 
Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Ordu, 
Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, 
Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Zonguldak.

2022 YILI I. OLAĞAN İL İSTİHDAM VE 
MESLEKİ EĞİTİM KURULU TOPLANTILARIMIZ BAŞLADI

VAN

DİYARBAKIRKASTAMONU

ISPARTA
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Kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, 
eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren 
gruplarda yer alan vatandaşlara yönelik iş arama 
motivasyonu ve yöntem desteği verilmekte olan 
İş Kulüpleri kapsamında düzenlenen eğitimler 
yaygınlaşıyor.

81 ilde 92 birimde faaliyet gösteren İş 
Kulüplerimizde özel politika gerektiren gruplara 
hangi yollarla iş aranacağı anlatılırken, işe 
kabul edilmek için neler yapılması gerektiği, iş 
görüşmesi sürecinde dikkat edilecek hususlar 
paylaşılıyor, ayrıca öz geçmiş hazırlama, 

iş arama becerileri, mülakat ve etkili iletişim 
teknikleri gibi konularda eğitimler veriliyor.
İş Kulüpleri, 2020 yılı Haziran ayı itibarıyla 
pandemi önlemleri doğrultusunda büyük oranda 
çevrim içi eğitime geçerek 81 ilde 94 kulüp ile 
faaliyet gösteriyor. Pandemi sürecinde eğitimlerine 
devam eden iş kulüplerimiz, yüz yüze eğitimin 
yanı sıra çevrim içi eğitimlerini de sürdürüyor.

2017 yılında “Bu Kulüpte İş Var” sloganıyla hayata 
geçirilen iş kulüpleri ile katılımcılara yöntem ve 
motivasyon desteği veriliyor. 

ÇEVRİM İÇİ İŞ KULÜBÜ EĞİTİMLERİMİZİ 
YAYGINLAŞTIRIYORUZ

KONYA

GAZİANTEPERZURUM

SAMSUN
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KARİYER GÜNÜ’NE 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİLERİNDEN YOĞUN İLGİ

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz 
koordinasyonunda Selçuk Üniversitesi Kariyer 
Merkezi, Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu, 
Mersin İş Kulübümüz iş birliği ile Selçuk Üniversitesi 
Taşucu Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik 
Silifke Belediyesi Kültür Merkezinde “Kariyer Günü 
Etkinliği” düzenlendi. 

Çok sayıda akademisyen, kamu kurumu yetkilisi ve 
öğrencinin katıldığı organizasyona gösterilen yoğun 
ilgi dikkat çekti. Açılış konuşmalarının ardından 
program kapsamında İş Kulübü Liderlerimiz 
tarafından Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu 
iş birliği ile mülakat canlandırmalarının da yapıldığı 
iş arama becerileri eğitimi verildi. MERSİN

KARİYER GÜNÜ’NDE 
İŞ ARAYANLARI 
İŞVERENLERLE BULUŞTURDUK

İSTANBUL

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze 
bağlı Tuzla Hizmet Merkezimiz ile Tuzla Belediyesi iş 
birliğinde Kariyer Günü düzenlendi. Toplam 24 farklı 
meslekte toplu iş görüşmesi yapılan etkinlikte İş ve 
Meslek Danışmanlarımız tarafından iş arayanlara 
Kurum hizmetlerimiz tanıtıldı. Kariyer Günü’nde 
6 işveren ile yaklaşık 100 iş arayan birey aynı 
platformda buluşturularak yüz yüze iş görüşmesi 
gerçekleştirmeleri sağlandı.
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TARIM VE HAYVANCILIK FUARI’NDA 
AÇTIĞIMIZ STANTTA 
ZİYARETÇİLERİ BİLGİLENDİRDİK

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz 
tarafından, Efeler Pamuk Satış Kooperatifi 
depolarında gerçekleştirilen 9. Aydın Uluslararası 
Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nda stant açıldı. İş ve 
Meslek Danışmanlarımız, standımızda, katılımcı firma 
temsilcileri ve ziyaretçilere Kurumumuzun teşvik ve 
destekleri konusunda bilgilendirmede bulundu.AYDIN

Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile Tokat 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi iş birliğinde “Geleceğin 
Meslekleri, Mesleklerin Geleceği” çalışmaları ve “Ulusal 
Genç İstihdam Stratejisi Eylem Planı (2021-2023)” 
kapsamında “Kariyer Akademisi” protokolü imzalandı. 

Kentte genç istihdam oranının artırılması amacıyla 
firmalarla iş birliği yapılarak firma ve sektör ihtiyaçlarına 
yönelik özel eğitim programlarının geliştirilmesi 
hedefleniyor. Proje sürecinde 50’den fazla firmayla iş 
birliği yaparak 1.500 öğrenci ve yeni mezunu sektörün 
ihtiyaç duyduğu güncel bilgiler ve uygulamalar ile 
donatarak nitelikli genç iş gücü yetiştirilmesi planlanıyor.

ÖĞRENCİ VE YENİ MEZUNLARIN 
İSTİHDAMINA YÖNELİK 
PROTOKOL İMZALADIK 

TOKAT

TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE 
YAPILAN BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISINA KATILDIK

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz 
tarafından, Aydın İl Göç İdaresince Yatırım İzleme 
ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu’nda 
gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlandı. 
Toplantıda yabancıların çalışma izni ve geçici koruma 
sağlanan kişiler için tarım ve hayvancılık sektöründe 
verilen çalışma izni muafiyeti belgesi hakkında 
bilgilendirme yapıldı.AYDIN
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ENGELLİ OLMAK 
ÇALIŞMAYA ENGEL DEĞİL

Çalışma Hayatında 
İşçi İken 
İşveren Olma 
Şansına Çok 
Yakındım

İsmim Ali Aynacı, 1991 doğumluyum. Yüzde 52 engelliyim. Mustafa 
Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve 
Vergi Uygulamaları Bölümü’nden mezun oldum. 7 yıl bir şirkette 
çalıştım. Ama her zaman herkes gibi benim de kendi işimi kurma 
düşüncem, hayalim vardı. 

İŞKUR Bana Büyük Bir Fırsat Sundu
Hayalime ulaşmak için biraz araştırma yaptım ve sosyal medya 
üzerinden İŞKUR’un engellilere yönelik hibe programlarını 
gördüm. Kendim ve ailem için iyi bir fırsat olduğunu ve bunu 
değerlendirmem gerektiğinin farkındaydım. 

ALİ AYNACI/HATAY

29 Yaşında/Mağaza İşletmecisi
Engelli Hibe Desteği

BAŞARI HİKÂYESİ
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İlerleyen zaman ne gösterir bilemem ama hayallerimden asla vazgeçmem. Ben buradan engelli 
vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum: “İŞKUR gerçekten engelli vatandaşlarımıza güzel hizmetler 
sunuyor. Birçok engelli vatandaşımız kendisine uygun bir iş ya da destek bulabilir. Çalışabilir durumda 
olmak yeterli. Yoksa ‘Engelli olmak çalışmaya engel değil’ diye düşünüyorum.”

Hayalim Kendime Ait Bir Marka Patenti Alıp 
Üretim Yapmak

Hemen Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne giderek süreç hakkında bilgi aldım. Artık çalışma 
hayatında işçi iken işveren olma şansına çok yakındım. Hedefim bebek kıyafetleri satan bir mağaza 
açmaktı. Hemen projemi hazırladım ve sundum. Ardından mağazamı açarak kendi işimin patronu oldum. 
Burada annelerin, bebeklerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği emzikten bebek mamasına, biberonundan 
bebek arabasına kadar geniş bir konseptte hizmet veriyoruz. 

Gelecek ile ilgili planlarım da var elbette. Ben ileride şubeler açmak, hatta kendi ismim ile ilgili marka 
patenti alıp özellikle üretime yönelmek istiyorum.
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İşsizlik sigortası nedir?
İşsizlik sigortası; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen kendi istek ve 
kusuru dışında işini kaybedenlerin uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılamayı amaçlayan, 
sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren ve devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur.

1
Kimler işsizlik sigortasından yararlanabilir?
Bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar, banka sandığına tabi sigortalılar ve istekleri 
hâlinde kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar işsizlik sigortası kapsamındadır. Memurlar ve 
kendi nam ve hesabına çalışanlar işsizlik sigortası kapsamında yer almamaktadır.

2
İşsizlik ödeneğinden yararlanma şartları nelerdir?
İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmeniz için;

• Kendi istek ve kusurunuz dışında işinizi kaybetmeniz,
• Hizmet akdinizin feshinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmanız,
• Hizmet akdinizin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi 
ödemiş olmanız,
• Hizmet akdinizin feshinden sonraki 30 gün içinde (mücbir nedenler hariç) en yakın İŞKUR birimine 
şahsen ya da elektronik ortamda başvurmanız,gerekmektedir. 

3

İşsizlik sigortasına ne zaman ve nasıl başvurabilirim?
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen, elektronik ortamda 
www.iskur.gov.tr adresinden veya e- Devlet aracılığıyla başvurabilirsiniz. 
Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurmamanız halinde, başvuruda geciktiğiniz süre, 
toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

4
İşsizlik ödeneği miktarı ne kadardır?
İşsizlik ödeneği miktarı, son 4 aylık prime esas kazancınız dikkate alınarak hesaplanan günlük 
ortalama brüt kazancınızın %40’ıdır. Bu şekilde hesaplanan ödenek miktarı, asgari ücretin brüt 
tutarının %80’ini geçememektedir.

5

SORU-CEVAP
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İşsizlik ödeneğinden ne kadar süreyle yararlanabilirim?
Hizmet akdinizin feshinden önceki son üç yıl içinde;

• 600 gün prim ödemiş olmanız halinde 180 gün,
• 900 gün prim ödemiş olmanız halinde 240 gün,
• 1080 gün prim ödemiş olmanız halinde 300 gün, 
Süreyle ödenekten yararlanabilirsiniz.

6
İşsizlik sigortası kapsamında hangi 
hizmetlerden yararlanabilirim?
İşsizlik ödeneği alanların sağlık güvencelerinin devamlılığına, yeni nitelikler kazanabileceği aktif 
programlardan yararlanmalarına ve yeni iş bulmalarına yönelik hizmetler sunulmaktadır. 

7
İşsizlik ödeneğinden sadece bir kez mi yararlanılabilir?
Daha önce işsizlik ödeneğinden yararlanmışsanız, hak kazanma şartlarını yeniden sağlamanız halinde 
yeni bir işsizlik ödeneğine hak kazanabilirsiniz. Yeni bir ödeneğe hak kazanamayacak şekilde işten 
ayrılmanız halinde ise, daha önce durdurulmuş bir hak sahipliğiniz varsa, o hak sahipliğinden kalan 
süre kadar işsizlik ödeneğinden yararlanabilirsiniz.

8
İşsizlik ödeneği alınan dönemde işe başlanması halinde ne 
yapılmalıdır?
İşsizlik ödeneği alırken gelir getirici bir işte çalışmaya başlayanların (bir gün dahi olsa) işe girdiği 
tarihi takip eden günden başlayarak 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine bilgi vermeleri 
gerekmektedir.

9
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