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CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 
“İŞVERENLERİMİZİ, İSTİHDAM GARANTİLİ 
YENİ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINDAN 
İSTİFADE ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ.”

Büyüme 
Üzerine Kurulu 
Ekonomi 
Programımıza Çok 
Daha Fazlasıyla 
Odaklanacağız. 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı 
millete sesleniş konuşmasında ulaştırmadan enerjiye, ekonomiden 
turizme, sağlıktan eğitime, güvenlikten adalete, spordan sosyal 
desteklere ve istihdamdan tarıma dair birçok konuda açıklamalarda 
bulundu.

“İşsizlik Azalmaya Devam Ediyor”

“Bizim için asıl olan, özellikle her bir insanımızın çalışacak iş, evine 
götürecek ekmek, başını sokacak yuva bulabilmesidir.” ifadesini kullanan 
Erdoğan, istihdama yönelik şunları söyledi: “Bunun için fiyatlardaki 
istisnai sıçramanın yol açtığı belirsizliği bir an önce ortadan kaldırarak, 
yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme üzerine 
kurulu ekonomi programımıza çok daha fazlasıyla odaklanacağız. 
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Fabrikaların tam kapasite çalıştığı, yolları mal taşıyan kamyonların, tırların doldurduğu, gümrük kapılarında 
sıraların oluştuğu Türkiye gerçeğini kimse gözlerden kaçıramaz. Nitekim şubat ayı itibarıyla yıllık sanayi 
üretim endeksi yüzde 13,3 oranında artarak üretim temelli büyümenin sürdüğünü göstermektedir. Bu 
tablonun değerini sanayici bilir, nakliyeci bilir, ihracatçı bilir. İş gücü istatistikleri şubat ayında da 30 
milyonun üzerinde seyreden istihdamın artmaya, işsizliğin azalmaya devam ettiğine işaret etmektedir. 
İstihdamı sürekli artırmamızın kıymetini de ancak yıllarca çalışacak iş bulamadığı için çoluğunun çocuğunun 
karşısında boynu bükük kalanlar bilir.”

İstihdamla ilgili yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye başladıklarını dile getiren Erdoğan, “İşbaşı eğitim 
programı kapsamında mevcut çalışanlarının üzerine ilave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları 
her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleriyle sosyal destek primlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığımız karşılayacak. Böylece bu kapsamda işe giren her bireye bir veya iki yıllık istihdam garantisi 
oluşturmuş olacağız.” dedi.

İş gücü istatistikleri şubat ayında da 
30 milyonun üzerinde
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, 
NTV canlı yayınında gündeme ve çalışma hayatına 
ilişkin soruları yanıtladı.

Bakanımız Bilgin, pilot uygulamasının Gaziantep’te 
başlatıldığı “Üretim Sürecine Katılım Programı”nın 
çalışma hayatına katkıları ile ilgili şu bilgileri paylaştı: 
“Türkiye’de temel sorunların başında istihdam 
gelmektedir. Amacımız üretim sürecine katılan 
insanların sayısını arttırmak. Türkiye, 85 milyon 
nüfuslu bir ülke. Ekonomimiz büyüdükçe refah 
seviyesi artıyor; ama refah seviyesinin paylaşımında 
en önemli unsurlardan birisi işsizlik sayısını azaltmak. 
İşsiz insanların refahtan pay alması mümkün değil. 

Bunun için amacımız işsizlik sayısını azaltmak ve sosyal 
güvenlik sistemini kapsamlı hâle getirmek. Bunlar 
refahın önemli göstergeleri arasında yer almaktadır. 
Türkiye’nin pandemi sürecinden sonra da dünyanın 
büyüme gerçekleştiren iki ülkesinden birisi olduğunu 
düşünürsek, geçen seneki büyüme rakamını da 
ciddiye aldığımız zaman çift haneli rakama ulaşmış bir 
büyümemiz var. Geçen ayki sanayi üretimindeki yüzde 
13’lük artışı dikkate alırsak Türkiye sanayiye dayalı 
büyümeyi gerçekleştiren aynı zamanda da istihdam 
yaratan bir ülke. Geçen sene pandemi şartlarına rağmen 
1 milyonun üzerinde istihdam yaratan ekonomi olduk.”

BAKANIMIZ VEDAT BİLGİN, 
“İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI’NDA 
İŞE GİREN ÇALIŞANA İSTİHDAM GARANTİSİNİ 
ŞART KOŞUYORUZ.”
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“Üretim Sürecine 
Katılım Programı’nı Başlattık”

Ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen 
Türkiye’nin yoluna devam ettiğine vurgu yapan 
Bilgin, “İhracata dayalı büyüme içinde sanayiye 
dayanan büyüme fevkalade önemli. Çünkü 
sanayi ürünlerinin toplam ihracatımız içerisindeki 
payı her yıl artıyor. Bütün bunlar bizim istihdam 
yaratma kabiliyetimizin olduğunu gösteriyor. 
Sanayicilerimizle, iş adamlarımızla karşılaştığımız 
zaman en çok yönelttikleri talep; aradıkları 
nitelikte insanları bulamamalarıydı. ‘Bunu iki 
şekilde bulabiliriz’ diye düşündük. Birincisi işbaşı 
eğitim programlarını yeniledik, daha kapsamlı 
hâle getirdik. İkincisi de yeni bir model olan 
Üretim Sürecine Katılım Programı’nı Gaziantep’te 
başlattık. Bursa, İzmit ve diğer sanayi bölgelerini 
seçerek uygulayacağız ve uzun vadede istihdama 
ne kadar etkisi olduğunu ölçeceğiz. Üretim sürecine 
katılımda İŞKUR’a müracaat eden işsizleri üç 
kategoride belirledik. Eğitim düzeyi ilkokul olanlar, 

lise ve üniversite mezunları şeklinde üç farklı 
ücret kategorisinde ödeme yapılacak. Biz işverene 
işe alınanlar için doğrudan doğruya ücretlerini 
vereceğiz. İşin niteliği üç ay gerektiriyorsa üç ay, 
altı ay gerektiriyorsa altı ay bu ücretleri ödeyeceğiz. 
Fakat bir şartımız var. İşveren yetiştirme sürecinde 
üç ay destek aldıysa 1 yıl, altı ay destek aldıysa 
2 yıl aldığı işçinin istihdam garantisini kapsayan bir 
proje... 50 kişinin üzerinde çalışanı olan işletmelerin 
müracaat edebileceği eğitim veya kurs değil, 
doğrudan istihdam yaratan bir proje olacak. Çünkü 
kurumsal işletmelerin istihdam yaratma kabiliyetini 
ve onların nitelikli emek ihtiyaçlarını kendi üretim 
süreçlerine katılan işçilere doğrudan aktararak 
kendi elemanını kendisi yetiştirecek. Biz yetiştirme 
sürecine destek vereceğiz. Sonrasında istihdama 
devam edecek. Doğrudan istihdam yaratma 
kabiliyeti olan bir proje olduğu için görüştüğüm 
Türk sanayiciler bunu heyecanla karşıladılar ve 
bunun Türkiye’de istihdam oluşturma imkânı olarak 
da önemli bir işlevi olacağını düşünüyorum.” diye 
konuştu.
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“İstihdam Garantili Yeni İşbaşı Eğitim 
Programını Hayata Geçirdik”

İstihdam garantili yeni işbaşı eğitim programına 
ilişkin bilgileri aktaran Bakanımız Bilgin, daha önceki 
uygulamada da bazı istihdam garantileri olduğunu; 
ancak istismar edildiğini belirterek, “Bu istismarların 
önünü kapatan yeni bir düzenleme yaptık. İşbaşı 
eğitim programında işe giren çalışana istihdam 
garantisini şart koşuyoruz. Orada da 3x3 modelini 
getiriyoruz ve işverene 3 ay destek verdiğimizde 
işçinin 9 ay çalışmasını, 6 ay destek verdiğimizde 
18 ay çalışmasını garanti etmesini sağlıyoruz. 

Eğitim sürecine katılanların öğrenci olması veya işsiz 
olması gibi çeşitli özelliklerine göre onların da ücret 
kategorileri var. Onu da iş içinde eğitim şeklinde 
bir modele dönüştürdük. Bu modelin de istihdam 
yaratma kabiliyetinin olduğunu düşünüyoruz. 
Aynı zamanda etki analizi yaparak bu programları 
ölçeceğiz. Daha önce fonksiyonel olmayan işlerde 
kullanılan kaynaklar var. Verimsiz kullanılmış bütün 
bu kaynakları istihdama yönlendirdik. Kaynak 
sorunu yok. Önemli olan sanayinin talep ettiği 
istihdamı yaratmak ve istihdam garantisini vermek.” 
ifadelerini kullandı.

Önemli olan sanayinin talep ettiği istihdamı 
yaratmak ve istihdam garantisini vermek
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DÜNYA KAMU İSTİHDAM KURUMLARI BİRLİĞİ 
GENEL KURULU ESTONYA’DA TOPLANDI

Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği’nin 
(WAPES) Estonya’nın Talin kentinde 
düzenlenen “12’nci WAPES Dünya Kongresi” 
kapsamında, Genel Müdürümüz Oğuz Kağan 
Güldoğan Başkanlığındaki İŞKUR heyetimiz, 
WAPES Başkanı, Başkan Yardımcıları 
ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin 
gerçekleştiği Genel Kurula katılım sağladı. 

Kongre kapsamında düzenlenen tematik 
oturumlarda Genel Müdürümüz ve beraberindeki 
heyetimiz, ülkelerin kamu istihdam kurumu 
temsilcileriyle bir araya gelerek iş gücü piyasası 
ve kamu istihdam kurumlarının faaliyetleri 
ile önümüzdeki süreçte kurulabilecek yeni iş 
birliklerine ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.
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İŞKUR, Azerbaycan ve Bosna Hersek Kamu İstihdam Kurumu Heyetleri 
Estonya’da Bir Araya Geldi

Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği’nin (WAPES) Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenen “12’nci Dünya Kongresi” 
kapsamında Genel Müdürümüz Oğuz Kağan Güldoğan Başkanlığındaki İŞKUR heyetimiz, Genel Müdür Mustafa 
Abbasbeyli Başkanlığındaki Azerbaycan Kamu İstihdam Kurumu heyeti ve Muammer Bandic Başkanlığındaki Bosna 
Hersek Çalışma ve İstihdam Ajansı heyeti ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmelerde, ülkelerin istihdam politikalarına yönelik bilgi alışverişi sağlanırken, mevcut iş birliklerinin 
geliştirilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.

Tallin Büyükelçiliğimizi Ziyaret Ettik

Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği’nin 
(WAPES) “12’nci Dünya Kongresi” kapsamında 
Genel Müdürümüz Sayın Oğuz Kağan 
Güldoğan Başkanlığında Tallin’de bulunan 
İŞKUR heyetimiz, Tallin Büyükelçiliğimiz 
temsilcileri ile bir araya gelerek Estonya’nın 
istihdam yapısı, iş gücü piyasası ve iş gücü 
verilerine yönelik bilgi alışverişinde bulunup 
iki ülke arasındaki ilişkiler ve iş birliklerine 
yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.
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GENEL MÜDÜRÜMÜZ OĞUZ KAĞAN GÜLDOĞAN
BAŞKANLIĞINDAKİ KOMİSYONDA ENGELLİ VE ESKİ 
HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK PROJELER ELE ALINDI

2022 yılı 1. dönemi “Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para 
Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyon” Genel Müdürümüz Oğuz Kağan Güldoğan’ın başkanlığında 
toplandı.

Genel Müdürlük Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Genel Müdürümüz Oğuz Kağan Güldoğan’ın 
yanı sıra Çalışma Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş, Adalet Bakanlığı Ceza ve 
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sezer, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 
Daire Başkanı Levent Kenan Kibar, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Sosyal Hizmetler 
Uzmanı Sinan Gergin, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu İstihdam ve Sosyal İşler Sekreteri Murat Arslanhan, 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, Türkiye İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Danışmanı Enis Bağdadioğlu katıldı. 
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581 projenin ele alındığı toplantıda, “Engelli ve Eski 
Hükümlülerin Kendi İşini Kurma Hibe Desteğine 
Yönelik Projeler, Engellilere Yönelik Mesleki Eğitim ve 
Rehabilitasyon Projeleri, Korumalı İşyeri Desteğine 
Yönelik Projeler, Engellinin İstihdamını Sağlayacak 
Destek Teknolojilerine Yönelik Projeler ile Engellinin 
İşe ve İşyerine Uyum Projeleri” görüşüldü.

262 projenin kabul edildiği toplantıda Genel 
Müdürümüz Güldoğan, hibe desteğiyle binlerce 
kişinin kendi işini kurmasına destek olduklarını 
söyledi. 

İŞKUR’un başkanlığında yılda iki kez toplanan 
“Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan 
İşverenlerden İdari Para Cezası Olarak Tahsil Edilen 
Tutarları Kullanmaya Yetkili Komisyon”da engelli ve 
eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, engellinin 
istihdamını sağlayacak destek teknolojileri ile 
engellinin işe ve iş yerine uyumunun sağlanması ve 
bu gibi amaçlara yönelik projeler değerlendirilerek 
karara bağlanıyor.
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DÜNYA GIDA PROGRAMI (WFP) TÜRKİYE 
DİREKTÖRÜ GENEL MÜDÜRÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ

Dünya Gıda Programı (WFP) Türkiye Direktörü Nils Grede ve beraberindeki heyet Genel Müdürümüz 
Oğuz Kağan Güldoğan’ı ziyaret etti. Genel Müdür Yardımcımız Dr. Pürnur Altay’ın da katıldığı görüşmede 
Kurumumuz ile WFP iş birliğinde uygulanmakta olan Sosyo-Ekonomik Güçlendirme ve Sürdürülebilirlik 
(SES) Programı bünyesindeki “Mutfakta Umut Var ve EMPACT” faaliyetleri kapsamında yürütülen 
çalışmalara yönelik bilgi ve fikir alışverişinde bulunuldu.
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İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİ DANIŞMA KURULU 
YÜRÜTME KOMİTESİ TOPLANTISI YAPILDI

İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Yürütme 
Komitesi Toplantısı Genel Müdür Yardımcımız 
Doç. Dr. Alper Mumyakmaz’ın başkanlığında 
gerçekleştirildi.

Toplantıya, Kurumumuzdan daire başkanları ve 
istihdam uzmanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı, 
bakanlıklar, kamu kurumları, meslek kuruluşları ve 
sendikaların temsilcileri katılım sağladı. 

İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu (İPBDK) 
toplantısı öncesinde bir araya gelen Yürütme 
Komitesi üyeleri; Mayıs ayında gerçekleştirilecek 
olan Danışma Kurulu toplantısının gündemini 
belirlemek amacıyla iş gücü piyasasını etkileyen 
muhtelif konular üzerinde görüş alışverişi 
gerçekleştirdi.
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İşgücü Piyasası Bilgi Danışma 
Kurulu Nedir?

Çalışmaları, İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi 
Başkanlığımız tarafından koordine edilen; iş gücü 
piyasası hakkında bilgi ve görüş alışverişinin 
yapıldığı Kurulun, “Yürütme Komitesi ve Danışma 
Kurulu” olmak üzere iki bileşeni bulunuyor. Yürütme 
Komitesi, Danışma Kurulu toplantıları öncesinde 
toplanır ve Danışma Kurulu toplantılarının 
gündemini belirlemek, Danışma Kurulu kararlarının 
uygulanmasını sağlamak gibi görevlere sahiptir. 
Danışma Kurulu ise iş gücü piyasası verilerinin 
üretilmesi ve kullanılması konusunda ilgili kurum 

ve kuruluşlar arasında bilgi ve görüş alışverişi 
yapılması, iş gücü piyasasını etkileyen gelişmelerin 
tartışılması gibi amaçları yerine getirir.

İPBDK üyeleri, iş gücü piyasası verilerini üreten, 
kullanan, bu verilere dayanarak politikalar üreten 
bakanlıklar, kamu kurumları, meslek kuruluşları ve 
sendikalardır. Bu kurum ve kuruluşların bir kısmı 
aynı zamanda Kurumumuzun genel kurulu ve 
yönetim kurulu üyesidir.

İPBDK, yılda iki kez toplanır. İstihdam, eğitim ve 
iş gücü piyasası ile ilgili konularda üyeler arasında 
istişarede bulunulması, gerekli görülen hususlarda 
kararlar alınması sağlanır. 
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PERSONELİMİZE MALİ YÖNETİM VE 
OTOMASYON BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ 

Kurumumuzun yönetim sistemini daha etkili 
ve verimli hâle getirmek için gerçekleştirilen 
çalışmalar kapsamında İç Denetim Başkanlığımız 
tarafından personelimize “İŞKUR Mali Yönetim ve 
Otomasyon Bilgilendirme” eğitimi verildi.

İŞKUR’da yönetim sürecinde dijital dönüşümü 
sağlamak amacıyla Kurumumuz bünyesinde mali 
yönetim ve otomasyon sisteminin geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 
personelimizin konuyla ilgili farkındalığını artırmak, 
gelecekte gerçekleştirilecek çalışmalara katılımı 
desteklemek maksadıyla Genel Müdürlüğümüz 
Konferans Salonu’nda bir eğitim düzenlendi. 
İç Denetim Başkanlığımızda görevli İç Denetçi 
Serkan Eminoğlu tarafından verilen eğitimin 
açılış konuşmasını Genel Müdür Yardımcımız Dr. 

Pürnur Altay yaptı. Altay konuşmasında, İŞKUR’u 
paydaş kurumlarla otomasyon yönüyle aynı 
seviyeye getirmenin önemine dikkat çekti. Altay, 
“Tüm birimlerimizin birbiriyle olan iletişimini, 
merkezin taşra ile olan iletişimini, Kurumumuzun 
bankalarla ve diğer kurumlarla olan iletişimini 
daha hızlı ve etkili hâle getirmeyi hedefliyoruz. 
2010’da başlayan sürecin devam etmesinde ve 
başarıyla tamamlanmasında tüm personelimizin 
katkılarına ihtiyacımız var. Burada Serkan Bey’in 
sunumu ile elde etmeye çalıştığımız şey hepimizin 
kavram olarak mali otomasyon konusunda aynı 
şeyi anlamasını sağlamak, süreçleri yakından ve 
örneklerle görmek ve Kurumumuzun mali yönetim 
ve otomasyon çalışmalarına güzel bir ekiple 
yeniden başlamak.” dedi.
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Genel Müdür Yardımcımızın konuşmasının ardından 
İç Denetçi Serkan Eminoğlu, kamu yönetiminde 
mali yönetim ve otomasyon sisteminin işlevi 
üzerine personelimizle bilgiler paylaştı. Sistemin, 
bilginin yoğun olarak kullanıldığı ve bilgi akışının 
çok hızlı hâle geldiği günümüzde tüm işlemlerin 
kontrol edilmesini kolaylaştırdığını belirten 
Eminoğlu, “Kurumumuzun tüm çalışmalarını etkili 
ve verimli hâle getirmek, personelimizin emeğini 
ve zamanını doğru değerlendirmek açısından 
mali yönetim ve otomasyon sistemi büyük önem 
taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Eminoğlu, kamu mali yönetiminin fonksiyonel 
süreçleri desteklediğini vurgulayarak İŞKUR’un 
mali yönetimindeki karar alma süreçlerine etkin 
bilgi sağlayacak mali sistemin bütüncül ve entegre 
bir altyapıya ulaştırılması amacıyla, mevcut süreç ve 
sistemlerin analizi ile “İŞKUR Mali Yönetim Bilişim 
Sistemi” kapsamındaki ihtiyaçların tanımlanması 
ve akabinde yol haritasının belirlenmesi ile 
çalışmaların hızlanacağını söyledi.

Eğitim, soru-cevap bölümünün tamamlanmasının 
ardından sona erdi. 
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AZERBAYCAN KAMU İSTİHDAM KURUMU İLE 
ÇEVRİM İÇİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kurumumuz ile Azerbaycan Kamu İstihdam Kurumu arasındaki mevcut ve olası iş birliği süreçlerinin 
değerlendirilmesi amacıyla Genel Müdür Yardımcımız Dr. Pürnur Altay’ın katılımıyla 8 Nisan tarihinde 
çevrim içi toplantı gerçekleştirildi. Azerbaycan Kamu İstihdam Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Rufat 
Javadov’un da katıldığı toplantıda, Azerbaycan’ın Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği (WAPES) 
Kongresindeki Yönetim Kurulu adaylık süreçlerine ilişkin de değerlendirmeler yapıldı. 
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NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA OLAN GENÇLER İÇİN 
İŞGÜCÜ PİYASASI DESTEK PROGRAMI (NEET PRO) 
PROJE GÖZDEN GEÇİRME VE BAŞLANGIÇ 
ÇALIŞTAYINI GERÇEKLEŞTİRDİK

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA 2) kapsamında Kurumumuzca uygulanan “Ne 
Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı” (NEET PRO) Teknik Destek 
Projesi çerçevesinde proje faaliyetlerine ilişkin detaylı analizlerin yapılabilmesi amacıyla ilgili Daire 
Başkanlıklarımızın katılımıyla 1 Nisan’da Proje Gözden Geçirme ve Başlangıç Çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştaya Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanı Oğuzhan Küpeli, İş ve Meslek Danışmanlığı Daire Başkanı 
Doç. Dr. Yavuz Kağan Yasım ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Cennet Erkanat ile ilgili Daire Başkanlıklarımızdan 
temsilciler katılım sağladı. 



17

GÜ
ND

EM

NİSAN 2022

Çalıştayın açılışında ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin (NEET) dünyadaki ve Türkiye’deki durumuna 
ilişkin detaylı bir sunum gerçekleştirildi. Ardından, Projenin kapsamlı bir sunumunu gerçekleştirilerek, 
projenin amacının, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin bütüncül işgücü piyasası destekleri ile istihdam 
edilebilirliklerinin ve işgücüne katılımlarının artırılmasının hedeflendiği belirtildi. 

Açılış oturumunun ardından, Proje Teknik Destek Ekibinde yer alan uzmanların moderatörlüğünde; “kurumsal 
kapasite geliştirme”, “iletişim ve görünürlük faaliyetleriyle farkındalık artırma” ve “NEET’lere yönelik bilimsel 
ve teknik çalışmalar” ana müdahale alanları, oluşturulan 3 ayrı yuvarlak masada kapsamlı bir şekilde ele 
alındı.

Çalıştay, çalışma gruplardan gelen görüş ve önerilerin ardından aile fotoğrafı ile sonlandırıldı.
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İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI KAPSAMINDA 
İŞ YERİ ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

İŞKUR tarafından her yıl periyodik olarak düzenlenen “İşgücü Piyasası Araştırması”nın 2022 yılı alan 
çalışması 18 Nisan’da başladı. 

İş ve meslek danışmanlarımız tarafından 81 ilde ve tüm ilçelerde gerçekleştirilen iş yeri ziyaretleri sırasında 
işverenlerden mevcut iş gücü, iş gücü ihtiyacı, geleceğe ilişkin beklentiler gibi çeşitli konularda bilgiler 
toplanıyor. Ziyaretler aracılığıyla yeni açık iş alınmasının yanında Kurum dışındaki açık işlerin de Kuruma 
kazandırılması sağlanıyor.

Araştırma neticesinde 82 binden fazla iş yerinden bilgi toplanarak ulusal, yerel ve sektörel bazda iş gücü 
piyasasının talep tarafını yansıtan kapsamlı raporlar yayımlanması amaçlanıyor.

27 Mayıs’a kadar devam edecek ve önceki dönemlerde yüz yüze gerçekleştirilen araştırma, pandemi 
nedeniyle 2020 yılından itibaren çevrim içi olarak da gerçekleştiriliyor.
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GOETHE INSTİTUTE İLE 
KARİYER DANIŞMANLIĞI ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Goethe-Institut Ankara’nın talebi doğrultusunda Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanlığı 
koordinasyonunda İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığımızın da katılımıyla çevrim içi bir toplantı 
gerçekleştirildi. Toplantıda; Goethe-Institut tarafından yürütülmekte olan “Okullar: Geleceğin Ortakları 
(PASCH) Girişimi” kapsamında 13-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Antalya’da mezun buluşması organize 
edilmesi planlandığı ve bu etkinlikte gençlerin kariyer planlaması, yabancı dilin iş arama süreçlerindeki 
etkisi ve iş gücü piyasasına girişte dikkat edilmesi gereken konular hakkında Kurumumuzun tecrübelerinin 
paylaşılmasına ilişkin destek talep edildi.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’ne 
Antalya ve Adana İl Müdürlüklerimiz katılım sağladı. Üniversitelilerin istihdam edilebilirliklerinin 
artırılması, iş ve staj imkânlarına erişimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla düzenlenen bölgesel 
fuarlar Antalya ve Adana’da gerçekleşti. 

“Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında” sloganıyla birçok kurum ve kuruluşun katılımıyla 
gerçekleşen tanıtım günlerinde gençlere destek, indirim ve istihdam teşvikleri ile ilgili bilgilendirmelerde 
bulunuldu. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği İŞKUR stantlarında istihdam ve iş gücü piyasasına yönelik 
sorular da yanıtlandı. 

DEVLET TEŞVİKLERİ TANITIM GÜNLERİ’NDE 
YERİMİZİ ALDIK

İLLERDEN HABERLER
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Amasya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz tarafından Amasya Valisi Mustafa Masatlı‘nın 
başkanlığında düzenlenen kamu kurum ve kuruluşları ile özel bankalar tarafından yatırımcılara yönelik 
kredi, teşvik ve desteklemeler hakkında yapılan bilgilendirme toplantısına katılım sağlandı. Toplantıda 
İl Müdürümüz Osman Yılmaz, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyette bulunan işletmelere 
Kurumumuzun teşvik ve programları ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

AMASYA’DA YATIRIMCILARI TEŞVİK VE 
DESTEKLERİMİZ KONUSUNDA BİLGİLENDİRDİK

AMASYA
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HATIRA ORMANI İÇİN FİDAN DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRDİK 

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz İŞKUR Kampüs programları kapsamında, Selçuk Üniversitesi 
Kariyer Merkezi iş birliği ile iş kulübü eğitimleri gerçekleştirdiğimiz öğrenci topluluklarımızla gelecek 
nesillere yeşil bir doğa bırakmak amacıyla bir hatıra ormanı yapılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Selçuk 
Üniversitesi, Konya Orman Bölge Müdürlüğü ile İl Müdürlüğümüz iş birliğinde Selçuk Üniversitesi Alâeddin 
Keykubat Kampüsü “Ardıçlı Mevkii Ağaçlandırma Alanı”nda fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinliğe Konya 
Milletvekili Halil Etyemez, İl Müdürü Emrah Keleş, Selçuk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Emrullah Eken, 
Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, görevli akademisyen ve idari çalışanlar ile çok sayıda öğrenci katıldı.  

KONYA

Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz 
tarafından “En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona 
Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Proje Toplantısı”na 
katılım sağlandı. Toplantı Düzce Vali Yardımcısı Gürbüz 
Saltaş başkanlığında, İl Müdürümüz Ferhat Acar, ILO 
Türkiye Ofis Koordinatörü Ayşegül Özbek Kansu, Çalışma 
Uzmanı Anıl Akçay ile ilgili kamu kurum ve kuruluş 
temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda mevsimlik 
tarım işçilerinin barınma, iş görecekleri tarım alanlarına 
taşınma, çocukların eğitim ve diğer temel ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yönelik çalışmalar ele alındı. 

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONA 
ERDİRİLMESİNE YÖNELİK 
TOPLANTIYA KATILIM SAĞLADIK

DÜZCE
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Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz tarafından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nde Romanların 
istihdam kaynaklarına ulaşılabilirliklerinin artırılmasına yönelik etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Düzce Vali 
Yardımcısı Gürbüz Salaş, Düzce Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, İl Müdürümüz Ferhat Acar, Düzce 
Romanlar Derneği Başkanı ve Romanlar Konfederasyonu Kadın Kolları Başkanı Sibel Gün Çabuk ile Roman 
vatandaşlar katılım sağladı. Roman vatandaşların iş hayatında daha fazla yer alması amacıyla iş arama 
becerileri, öz geçmiş hazırlama, Kurumumuzun faaliyetlerine yönelik bilgiler aktarıldı. 

8 NİSAN DÜNYA ROMANLAR GÜNÜ’NDE KARİYER 
PLANLAMALARI ETKİNLİĞİ YAPILDI

DÜZCE

AYDIN’DA 8 NİSAN DÜNYA ROMANLAR GÜNÜ NEDENİYLE 
OKUL ZİYARETİNDE BULUNDUK 

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz 
tarafından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nde 
Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı 
Ilıcabaşı Mahallesi’nde bulunan Ilıcabaşı 
Ortaokuluna ziyaret gerçekleştirildi. Öğrencilerle 
bir araya gelerek sohbet eden İl Müdürümüz Rahmi 
Terzi kendilerini tanıma, kendilerine en uygun işi 
bulma, bu işe uygun becerileri kazanmalarının 
önemi konusunda bilgiler paylaştı. 

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

2022 yılı II. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) Toplantıları illerimizde  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.

II. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) Toplantılarını nisan ayında gerçekleştiren illerimiz:  
“Adana, Ağrı, Amasya, Ankara, Ankara, Artvin, Aydın, Bilecik, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, 
Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kilis, Manisa, Mersin, Muş, Ordu, Rize, Sakarya, Tunceli, Van”

VAN

MANİSAAMASYA

MALATYA
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KURSİYERLERİMİZİN ELİNDEN ÇIKAN SERAMİK 
TUZ LAMBALARI TİCARİ ÜRÜNE DÖNÜŞÜYOR

Çankırı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz, Kurşunlu Kaymakamlığı, Kurşunlu Belediyesi ve Kurşunlu İlçe 
Millî Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla kadın girişimciliğini desteklemek ve yöresel ürün kazandırmak amacıyla 
ilçedeki kadınlara yönelik seramik şekillendirme mesleğinde mesleki eğitim kursu açıldı. Seramik tuz lambası, 
kursiyerlerimiz tarafından motiflerle süslenen seramiğin içine küçük ampuller, ampullerin üzerine de Çankırı’nın 
kaya tuzu parçaları konularak yapılıyor. Ortaya çıkan ürünlerle ilçeye hediyelik eşya kazandıran kadınlara 
girişimcilik destekleriyle kendi atölyelerini kurma fırsatı da sunuluyor.

Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile 
Altındağ Belediyesi iş birliğinde kadınlara yönelik 
“Hereke Halı Dokuma” kursu düzenlendi. Alemdağ 
Kadın Eğitim Kültür Merkezinde eğitim gören 
kadınlar kurs sonunda sertifika almaya hak kazandı. 
Hem meslek öğrenen hem de aile ekonomilerine 
destek olan kursiyerlerin ürettiği halıların kooperatif 
ve firmalar aracılığı ile satışı gerçekleştirilecek.  

ANKARA’DA HEREKE HALI 
KADINLARIN ELİNDE 
SANATA DÖNÜŞÜYOR

ANKARA

ÇANKIRI
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HAVALİMANINDA 400 KATILIMCIMIZ 
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMIMIZDAN 
YARARLANIYOR

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze bağlı 
Bahçelievler Hizmet Merkezimiz ile TGS Yer Hizmetleri 
AŞ iş birliğinde “Havalimanı Yolcu Hizmetleri 
Görevlisi” ve “Lojistik Elemanı” mesleklerinde 400 
kişilik işbaşı eğitim programı protokolü imzalandı. 
İşbaşı eğitim programı katılımcılarımıza program 
sonunda işbaşı eğitim programı sertifikası verilecek. 
Programı başarı ile tamamlayan katılımcılar firmada 
istihdam edilecek.İSTANBUL

MEGİP KAPSAMINDA AÇILAN KURSTA EĞİTİM GÖREN 
MAKİNE MÜHENDİSLERİ SERTİFİKALARINI ALDI

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü ve Ok Kardeşler 
Treyler iş birliğinde makine mühendisliği mesleğinde Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü 
MEGİP kapsamında düzenlenen “Mühendis Formasyon Eğitimi”ni tamamlayan 12 mühendise düzenlenen 
törenle sertifikaları verildi. 15 Kasım’da başlayan ve yaklaşık 4 ay süren kursun katılımcısı 12 makine mühendisi, 
Ok Kardeşler Treyler’de pratik ve teorik eğitimlerini aldı. Adnan Menderes Üniversitesinden öğretim görevlileri 
tarafından eğitim verilen ilk grup mühendislik kursumuzu tamamlayan 11 kursiyerimiz firma bünyesinde 
istihdam edildi.

AYDIN
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SAĞLIKÇILAR İŞİ İŞBAŞINDA ÖĞRENİYOR

Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile MMT Amerikan Hastanesi iş birliğinde “Tıbbi Laboratuvar 
Teknikleri Sağlık Teknikeri” ve “Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi” mesleklerinde işbaşı eğitim programı 
protokolü imzalandı. Program ile birlikte katılımcılarımız hastane bünyesinde istihdam edilecek.

GAZİANTEP

TOKAT’TA İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 
KATILIMCILARIMIZI BİLGİLENDİRDİK 

Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile Umut Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ firması iş birliğinde 
“Konfeksiyon İşçiliği” mesleğinde işbaşı eğitim programı düzenlendi. İş ve meslek danışmanlarımız tarafından 
katılımcılarımıza yönelik programın süreçleri konusunda bilgilendirme yapıldı. 

TOKAT
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İŞ KULÜBÜ EĞİTİMLERİMİZ 
DEVAM EDİYOR

İş Kulübü eğitimlerimiz çevrim içi platformlarda ve tedbirlere uyularak yüz yüze toplantılarla devam 
ediyor. İş Kulüplerimizle kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, işsizlik ödeneği alanlar gibi 
özel politika gerektiren gruplarda yer alan kişilere iş ve meslek danışmanlığı hizmeti yoluyla iş arama 
motivasyonu ve yöntem desteği veriliyor. 

Öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama kanalları hakkında teorik bilgilerin yanı sıra katılımcılara 
işverenlerle bire bir mülakat uygulaması hizmeti sunuluyor. Böylece iş hayatına girmekte zorlanan 
bireylerin yoğun danışmanlık desteği ile daha kolay iş bulmaları hedefleniyor. 

KASTAMONU YALOVA

ISPARTAARDAHAN



iL
LE

RD
EN

 H
AB

ER
LE

R

29

NİSAN 2022

Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Mesleki Bilgi, Rehberlik ve 
Danışmanlık Hizmetleri (MBRD) Alt Çalışma Grubu Toplantısı’nın ilkinde İş Kulübü hizmetlerinin tanıtımı 
yapıldı. Toplantıya; Altınordu, Fatsa ve Ünye Rehberlik ve Araştırma Merrkezi Müdürleri, Mesleki Eğitim 
Merkezi Müdürü ve Rehber Öğretmenler, KOSGEB temsilcisi, Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği 
Genel Sekreteri katıldı.

ORDU’DA İŞ KULÜBÜ 
HİZMETİMİZİ TANITTIK

ORDU
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Avrupa Birliği ve Şırnak Üniversitesi kariyer ofisi ortaklığıyla Şırnak Üniversitesi Ebul-iz El Cezeri Salonu’nda, 
öğrencilere daha iyi bir gelecek hazırlamak adına düzenlenen “Kariyer Rehberliği ve Danışmanlığı Bilgilendirme 
Toplantı”sında Şırnak İl Müdürlüğümüzde görevli iş ve meslek danışmanları tarafından beceriler, nitelikler, yerel 
iş gücü piyasasında açık işler ve İŞKUR’un genç işsizlere yönelik tedbirleri konularında sunumlar gerçekleştirildi.

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARIMIZ ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

ŞIRNAK

İŞKUR, “HAYALİNDEKİ SEN CV YARIŞMASI”NDA 
ÖĞRENCİLER İLE BULUŞTU

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzün 
düzenlemiş olduğu “Hayalindeki Sen CV Yarışması” 
Troya Müzesinde gerçekleştirildi. Ödül törenine İl 
Müdürümüz Mehmet Uğur Yavuz, Çanakkale SGK 
İl Müdürü Hilmi Ercan ve Gençlik Merkezi Müdürü 
İsmail Hakkı Şenel katıldı. Yarışma kapsamında 
öğrencilerin, kariyer planlamalarını yapmaları, 
gelecekte iş hayatına adım atarken iş görüşmelerinin 
olmazsa olmazı olan öz geçmişlerini özgün tasarım 
ve içerikle oluşturmaları gibi kazanımlar elde etmeleri 
amaçlanıyor.

ÇANAKKALE
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KARAMAN’DA MBRD KAPSAMINDA 
TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz 
ile Karaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 
birlikte çalışma kültürünün güçlendirilmesi, ortak akıl 
ile yönetilen “Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık 
(MBRD) olgusunun ortaya konulması amacıyla ilde lise 
ve ortaokul müdürlüklerinde görev yapan psikolojik 
danışman/rehber öğretmenlerine İŞKUR Meslek 
Danışmanlığı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

KARAMAN

Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzde görevli iş ve meslek danışmanlarımız rehberliğinde Metropol 
Eğitim Kurumlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla her öğrencinin bireysel katılım sağladığı 
250 adet mesleğe ilişkin bilgilerin yer aldığı “Meslek Bilgi Kitapçıkları” dijital ortamda incelendi. Bağlantı adresleri 
üzerinden eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmada, öğrencilerin kariyer planlamalarına destek olmak, bilgi ve ilgi 
düzeylerini artırmak amacıyla “Meslek Seçimine Destek Dergisi” incelendi. 

ÖĞRENCİLER MESLEK BİLGİ KİTAPÇIKLARINI DİJİTAL ORTAMDA İNCELEDİ

AKSARAY

Toplantıda iş ve meslek danışmanlarımız tarafından meslek danışmanlığı hizmetleri hakkında bilgiler verildi. 
Meslek seçiminin önemi ve meslek seçiminde dikkat edilecek noktaların anlatıldığı toplantıda meslekler hakkında 
bilgilendirmeler yapıldı.
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ENGELLİ İŞ ARAYAN İLE 
İŞVERENLERİ BULUŞTURDUK

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze bağlı Sancaktepe Hizmet Merkezimizin koordinasyonunda, 
23 kurumsal firmanın işe alım yetkilisi ile sayıları 100’ü aşan engelli iş arayan toplu iş görüşmesinde bir 
Sancaktepe Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat ve Bilgi Merkezinde düzenlenen toplu iş görüşmesi etkinliğinde 
iş ve meslek danışmanımız iş arama becerileri konusunda seminer verdi. Seminerin ardından toplu 
iş görüşmeleri kapsamında bir araya gelen firma temsilcileri ile engelli iş arayanlar ortak bir paydada 
buluşmak için yüz yüze mülakat gerçekleştirdiler. 

İSTANBUL
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İŞKUR SAYESİNDE 
HAYATA YENİDEN BAŞLADIM

Kendi İşimin 
Patronu Oldum

İsmim Yusuf Ziya Arslan. 1982 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesinde doğdum. Evli 
ve 3 çocuk babasıyım. Daha ilkokul zamanımda fırsat buldukça bir kuaför 
dükkânında çıraklık yapıyordum. İlkokuldan hemen sonra eğitimi bırakıp 
aynı kuaför dükkânında çırak olarak çalışmaya devam ettim. Ailemin maddi 
durumu iyi değildi. Onlara destek olmayı çok istiyordum. Bu nedenle eğitim 
hayatı yerine çalışmayı seçtim. 

Yaşadığım Talihsiz Günleri İŞKUR ile Geride Bıraktım
Bir süre halk eğitim merkezinde çıraklık eğitimi aldım. Daha sonra kalfalık 
belgesi alarak tamamen kendimi bu işe verdim. Askere gidinceye kadar aynı 
dükkânda çalışmaya devam ettim. 

YUSUF ZİYA ARSLAN  /KAYSERİ

40 Yaşında/Erkek Kuaförü
Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Hibe Desteği

BAŞARI HİKÂYESİ
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Herkesin İŞKUR’un Fırsatlarını İncelemesi Gerekir

Askerden sonra kendi kuaför dükkânımı açtım; fakat 2014 yılında yaşadığım tatsız bir olay yüzünden cezaevine 
girmem nedeniyle dükkânımı devretmek zorunda kaldım. 2016 yılında cezaevinden çıktıktan sonra bir kuaför 
arkadaşımın yanında çalışmaya başladım. Bir gün Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkililerinden İŞKUR’un 
engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe programları olduğunu öğrendim. Yeniden başlayabilmek için güzel 
bir fırsat diye düşündüm. Daha sonra Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne giderek daha detaylı bilgi 
aldım. Amacım yine kuaför dükkânı açmak ya da kahvaltı salonu açmaktı. Ben kuaför dükkânı açtım ve kendi 
iş yerimde yeniden başladım. 

Eski hükümlü birey olarak “Toplumda kabul görmek zor.” diye düşündüm hep. Biraz konuşkan ve sosyal biri 
olmam nedeniyle “Bu olumsuzlukları bir nebze de olsa kırdım.” diyebilirim. İstihdam sağladım ve birilerinin evine 
ekmek götürmesine vesile oluyorum. Ben İŞKUR sayesinde yeniden başladım. Benim gibi eski hükümlü birini 
gördüğümde hemen İŞKUR’a yönlendiriyorum. Herkesin bu fırsatları incelemesi lazım. Hayattan kopmadan, 
yeniden başlamak için bu fırsatları değerlendirmek gerek. Ben bir kez daha İŞKUR’a teşekkür ediyorum.
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Yarım çalışma ve yarım çalışma
ödeneği nedir?
İş Kanunu kapsamında doğum sonrası 
analık hali izninin bitiminden itibaren kadın 
işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat 
edinen kadın veya erkek işçilere 
60 ila 360 gün haftalık çalışma 
süresinin yarısı kadar, yarım çalışma izni 
verilmektedir.

Bu izinden yararlananlara, İşsizlik Sigortası 
Kanunu’nda belirtilen şartları sağlamaları 
hâlinde çalışmadıkları süreler için yarım 
çalışma ödeneği ödenmektedir. 

1

Yarım çalışma ödeneğinden 
yararlanmak için 
gerekli şartlar nelerdir?
Yarım çalışma ödeneğinden 
yararlanabilmeniz için;

•Doğum veya evlat edinme tarihinden   
önceki son üç yıl içerisinde en az 600 
gün prim ödemiş olmanız,

•Haftalık çalışma süresinin yarısı 
kadar fiilen çalışmanız,

•Analık hâli izninin bittiği tarihten 
itibaren 30 gün içerisinde ödeneğe 
başvurmanız,gerekmektedir.

2

Yarım çalışma ödeneğine ne 
zaman ve nasıl başvurabilirim?
Analık izninin bittiği tarihten itibaren 
30 gün içinde İŞKUR’a başvurmanız 
gerekmektedir. Mücbir bir neden olmadan 
geç başvuru yapmanız hâlinde gecikilen 
süre toplam hak sahipliği sürenizden 
düşülecektir.

3

SORU-CEVAP

Yarım çalışma ödeneğinden ne kadar 
süreyle yararlanabilirim?
Yarım çalışma ödeneği, azami yarım çalışma 
yapılan sürenin yarısı kadar ödenebilir. 
Bu kapsamda;

•Birinci doğumda 30 gün, 
•İkinci doğumda 60 gün, 
•Sonraki doğumlarda ise 90 gün,

süreyle yarım çalışma ödeneğinden 
yararlanabilirsiniz. Çoğul doğum hâlinde bu 
sürelere 15’er gün eklenmekte, çocuğun engelli 
doğması hâlinde bu süre 180 gün olarak 
uygulanmaktadır.

4

Yarım çalışma ödeneğinin miktarı    
ne kadardır?
Günlük ödenek miktarı, günlük asgari ücretin 
brüt tutarı kadardır. Yapılan ödemeler, damga 
vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi 
tutulmamaktadır. 

5
Yarım çalışma ödeneği ödenen 
dönemde hangi primlerimiz 
yatırılmaktadır?
Ödenek alınan dönemde uzun vadeli sigorta 
primleriniz ile genel sağlık sigortası 
primleriniz ödenmektedir. Bu sayede hem siz 
hem de bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler 
sağlık hizmetlerinden yararlanabilmekte, ayrıca 
söz konusu dönem emeklilik hesabınızda dikkate 
alınmaktadır.

6
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