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BAKAN BİLGİN, DEPREM SONRASI YÜRÜTÜLEN 
ÇALIŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AFAD Koordinasyon 
Merkezinde Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yürütülen 
çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için tüm 
ülkemize baş sağlığı dileyerek bu zor süreçte ellerinden geleni yapacak 
şekilde bir çalışma planladıklarına işaret etti ve şunları kaydetti: “Bölgedeki 
ihtiyaçları dikkate alarak, bilhassa arama kurtarma çalışmasının yanında 
yurttaşlarımızın karşılaştığı acil ihtiyaçları organize etmek için Toplum 
Yararına Programımız kapsamında çok sayıda kontenjan tahsis ettik. 
AFAD ile iş birliği halinde bu sayıyı arttırarak bölgenin ihtiyaçlarına cevap 
verecek bir şekilde organize ediyoruz. Toplum yararına programın tam 
da zamanıdır. Toplum Yararına Programın bu süreçte faydalı olacağına 
inanıyoruz. Ben bu vesile ile tekrar milletimize başsağlığı diliyorum. Saygılar 
sunuyorum.”

Toplum 
Yararına
Programın
Tam 
Zamanıdır

1



2

GÜ
ND

EM

BAKANLIK, DEPREMİN ARDINDAN ÇEŞİTLİ 
TEDBİRLERİ UYGULAMAYA KOYDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6 Şubat’ta 
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin 
ardından afet bölgeleri için yapılan çalışmalar 
kapsamında çeşitli tedbirleri uygulamaya koydu.

Deprem bölgesindeki hizmetlerde aksaklık 
yaşanmaması için ilk günden itibaren bölgeye 
yönetici ve uzman personel desteği sağlandı. Bölgede 
yer alan İŞKUR il müdürlüklerince sunulması gereken 
hizmetler, merkezin veya deprem bölgesi dışında 
kalan diğer illerde yer alan hizmet birimlerinin 
sorumluluğuna devredildi. Depremden etkilenen 
10 il için olağanüstü hâl bölgesi valiliklerine 
İŞKUR tarafından 17.750 kişilik Toplum Yararına 
Program kontenjanı tahsis edildi. Ayrıca afet 
bölgesinden diğer illere nakledilen çocuk, 
engelli, kadın ve yaşlılara sunulan hizmetlerin 
desteklenmesi için farklı illere 2.950 olmak 
üzere toplamda 20.700 kişilik kontenjan ayrıldı.
Program kapsamında faaliyetlerin yerine getirilmesi 
için yaklaşık 1.5 milyar lira tutarında ödenek tahsis 
edildi. Bunun yanında, 8 Şubat tarihinde yayımlanan 
Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen OHAL illerinde 
depremzedelere daha etkin ve kapsayıcı hizmet 
sunmak amacıyla Toplum Yararına Programa katılım 
şartları da yeniden belirlenerek esnetildi. 

Kısa Çalışma Uygulaması Devreye Alındı

Depremden etkilenen işyerlerinin bu süreçte 
işçi çıkarmamaları için Kısa Çalışma Uygulaması 
devreye alınarak bölgesel kriz sebepli Kısa Çalışma 
başvurularının alınabilmesine yönelik hazırlıklar 
tamamlandı. Depremden etkilenen işyerlerine 
yönelik olarak uygulanması planlanan Kısa Çalışma 
Ödeneğine ilişkin ödemelerin uygunluk denetimi 
beklenmeksizin ivedilikle yapılabilmesi ve hak 
sahipliği yönünden Kısa Çalışma Ödeneğine şartları 
tutmayan kişilere Nakdi Ücret Desteği sağlanmasına 
yönelik olarak gerekli mevzuatsal değişiklik 
hazırlıkları tamamlandı. 

İşsizlik Sigortası Ödemeleri Öne Çekildi

Depremden etkilenen illerde İşsizlik Sigortası 
ödemelerinin öne çekilmesine ilişkin çalışma 
tamamlanarak Şubat ayı ödemeleri 15 Şubat’ta 
yapıldı. Mart ayı ödemeleri 21 Mart’ta ve Nisan ayı 
ödemeleri ise 19 Nisan’da yapılacak. Aynı şekilde 
bölgede Yarım Çalışma ödemelerinin de öne 
çekilmesine ilişkin çalışmalar bu ödemelerin de 
aynı tarihlerde gerçekleştirilmesine imkân verecek 
şekilde tamamlandı. 
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Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulacak mesleklerde 
İŞKUR’a kayıtlı kişilerin bilgileri hazırlanıp Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile paylaşıldı. Aktif 
işgücü programlarından faydalanan ve depremden 
zarar gören işyerleriyle program faydalanıcılarına 
dönük olarak bildirimlere ilişkin süre sınırlamalarını 
esneten ve ödemelerin yapılmasını kolaylaştıran 
düzenlemeler hayata geçirildi. İşbaşı Eğitim 
Programlarına yönelik olarak Ocak, Şubat, Mart, 
Nisan ayları için katılımcıların devam durumlarına 
bakılmaksızın tam ay üzerinden zaruri gider 
ödemesi gerçekleştirilmeye başlandı. 

Depremin Etkilediği İllerdeki Vatandaşların 
Prim Borçları Ertelendi

Bakanlık, doğal afet sonrası çalışmaları kapsamında 
Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, 
Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve 
Şanlıurfa illerinde, sigortalı çalıştıran işyerleri için 6 
Şubat ile 30 Nisan tarihleri arasındaki belge verme 
sürelerini 26 Mayıs’a erteledi. 6 Şubat’tan önce 
ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 
yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına 
ait prim borçları ise 31 Ağustos tarihine kadar 
ertelendi. Ayrıca erteleme süresince gecikme cezası 
ve gecikme zammı işletilmeyerek yapılandırma 
taksit ödemeleri de 31 Ağustos 2023 tarihine kadar 
ertelendi.

Kamu idareleri bakımından 6 Şubat’tan önce ödeme 
süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı 
Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait 
prim borçları ise gecikme cezası ve gecikme zammı 
uygulanmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine kadar 
ertelendi. Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli 
kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış afet 
kapsamındaki iller için de 6 Şubat tarihi itibarıyla 
yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma 
koşuluna girmemiş işverenlerin ödeme vadesi 6 
Şubat ile 31 Temmuz tarihleri arasında sona eren 
taksitlerini 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödeme 
imkânı sağlandı.

Primini kendisi ödeyen sigortalılar açısından 
depremlerin yaşandığı 6 Şubat tarihinden önce 
ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 
yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına 
ait prim borçları gecikme cezası ve gecikme zammı 
uygulanmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine kadar 
ertelendi. Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli 
kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış afet 
kapsamındaki iller için 6 Şubat tarihi itibarıyla 
yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma 
koşuluna girmemiş sigortalıların ödeme vadesi 6 
Şubat ile 31 Temmuz tarihleri arasında sona eren 
taksitlerini 31 Ağustos 2023’e kadar ödemelerine 
imkân sağlandı.

Ödeme Süresi Dolmuş Mevcut Prim Borçları 
31 Ağustos’a Ertelendi

Bakanlık, deprem sonrası çalışmalar kapsamında 
Bağ-Kur sigortalıları için 6 Şubat’tan önce ödeme 
süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı 
Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına 
ait prim borçlarını gecikme cezası ve gecikme 
zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine 
kadar erteledi. 6 Şubat’tan önce ödeme süresi 
dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak 
ila Haziran dönemine ait primleri gecikme cezası 
ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos 
2023 tarihine kadar ertelendi. Ödeme vadesi 
geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden 
yapılandırılmış afet kapsamındaki iller için 6 
Şubat itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme 
işlemleri bozma koşuluna girmemiş sigortalıların 
ödeme vadesi 6 Şubat ile 31 Temmuz tarihleri 
arasında sona eren taksitlerini 31 Ağustos 
2023 tarihine kadar ödeme imkânı sağlandı.
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ÜLKE OLARAK YASTAYIZ 

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana 
gelen ve 10 ilimizi etkileyen depremlerin 
ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yazılı açıklamasıyla ülke genelinde 
yedi gün süreyle millî yas ilan edildi. Bütün 
ülkemizde ve dış temsilciliklerimizde olduğu 
gibi İŞKUR’a bağlı 81 İl Müdürlüğümüz ve 
Hizmet Merkezlerimizde de 12 Şubat Pazar günü 
güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekildi.

Depremler sonrası ülke olarak bizleri 
derinden üzen bu zorlu süreci hep birlikte 
aşabilmemiz, yaralarımızı sarabilmemiz 
adına Genel Müdürlüğümüzce  oluşturulan  
koordinasyon masası aracılığıyla afetten 
etkilenen İl Müdürlüklerimiz ve personelimizin 
koşullarını iyileştirmek üzere çalışma başlatıldı. 

Genel Müdürlüğümüz ve diğer İl 
Müdürlüklerimizden personel görevlendirilerek 
bölgedeki ihtiyaçlara en hızlı biçimde yanıt verildi. 
Depremin yaşandığı İl Müdürlüklerimiz ve Hizmet 
Merkezlerimizde hizmetlerin aksamaması için bazı 
işlemler ve hizmetler, Genel Müdürlüğümüz ve 
bu illerimizle eşleştirilen diğer İl Müdürlüklerimiz 
tarafından yapılmaya başlandı. Afetten 
etkilenen personelimizin gündelik hayatını 
devam ettirebilmesi için ihtiyaç duydukları 
başta çadır olmak üzere muhtelif malzemeler 
tedarik edilerek deprem bölgesine gönderildi.

Ayrıca, afet dolayısıyla oluşan iş gücü 
taleplerini karşılayabilmek adına İŞKUR 
tarafından hazırlanan liste AFAD ile paylaşıldı.
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OHAL İLAN EDİLEN İLLERDE KISA ÇALIŞMA 
UYGULANACAK VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VERİLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye 
İş Kurumu (İŞKUR), Kahramanmaraş merkezli 
yaşanan depremler sonrası alınan önlemler 
kapsamında, 22 Şubat 2023 tarihli 32112 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca OHAL 
süresince bölgesel kriz gerekçesiyle kısa çalışma 
ve nakdi ücret desteği sağlayacak.

Deprem sonrasında alınan önlemler kapsamında; 
Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adana, 
Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa 
ve Kilis illerimizde ilan edilen OHAL süresince 
İŞKUR tarafından bölgesel kriz gerekçesiyle kısa 
çalışma uygulaması ve nakdi ücret desteği hayata 
geçirildi.

Kısa çalışma başvurularında, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek il /ilçelerde 
bulunan işyerleri ve/veya depremden yıkık, acil 
yıkılacak, ağır veya orta hasarlı etkilendiğini 
belgeleyen iş yerleri için uygunluk tespitinin 
tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin 
beyanı doğrultusunda gerekli prim şartlarını 
sağlayan çalışanlara kısa çalışma ödemeleri 
gerçekleştirilecek.

Deprem tarihi itibariyle iş akdi bulunmakla 
birlikte; deprem tarihi ve sonrasında iş sözleşmesi 
depremin etkilerinden kaynaklı işyeri kapanma 
sebebiyle sona eren ve işsizlik ödeneğinden 
yararlanamayan çalışanlar ile işverenin kısa çalışma 
başvurusunda bulunmasına karşın gerekli prim 
şartlarını taşımadığı için kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanamayan çalışanlara ise nakdi ücret desteği 
verilecek. 

Bu kapsamda OHAL süresinde kısa çalışmadan 
veya işsizlik ödeneğinden faydalanamayan işçilere 
bu süreler için İşsizlik Sigortası Fonundan günlük 
133,44 TL nakdi ücret desteği ödemesi yapılacak. 

Kısa çalışma kapsamında işverenler, işsizlik ödeneği 
kapsamında işçiler başvurularını e-Devlet Kapısı 
aracılığıyla yapabilecek olup, nakdi ücret desteği 
için ayrıca işverenlerin ve/veya işçilerin başvuru 
yapmasına gerek bulunmamaktadır. Kısa çalışma 
ve işsizlik ödeneği kapsamında yapılan başvurular 
nakdi ücret desteği kapsamında da yapılmış kabul 
edilecektir. 



7

GÜ
ND

EM

ŞUBAT  2023

DEPREMDEN ETKİLENEN VATANDAŞLARIMIZIN 
İŞ İHTİYAÇLARINI TESPİT ETMEK İÇİN SAHADAYIZ

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından bölgedeki illerden diğer illere geçerek KYK yurtlarına, 
çeşitli kurum ve kuruluşların misafirhanelerine, otellere, sosyal tesislere ve benzeri alanlara yerleştirilen ve iş 
arayan vatandaşlarımıza yönelik İl Müdürlüklerimiz bünyesinde yönetici ve iş ve meslek danışmanlarından ekipler 
oluşturuldu. 

Depremden etkilenen vatandaşlarımızın istihdamı ile yeniden iş gücü piyasasına kazandırılmaları için görev alan 
ekipler:  

İş arayan vatandaşlarımızın İŞKUR’a kayıtlarını alıyor, güncelliyor ve öz geçmişlerini oluşturuyor,

İşverenler, işveren temsilcileri, sanayi ve ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri, teknokent yönetimleri vb. 
ile iletişime geçerek açık iş taleplerini alıyor, 

İşverenlerin, deprem felaketinin yaşandığı illerin ihtiyaçlarının karşılanmasına veya depremden etkilenen 
vatandaşlarımızın istihdam edilmesine yönelik basında ve diğer kitle iletişim araçlarında yer alan ilanlarını 
takip ediyor,

İl müdürlüklerimizde devam eden ya da başlayacak olan Toplum Yararına Programlar  kapsamında öncelikli 
olarak depremden etkilenen vatandaşlarımızı yararlandırıyor.
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İŞKUR PERSONELİ DEPREMDE YARALANAN 
VATANDAŞLARIMIZ İÇİN KAN BAĞIŞI YAPTI

Genel Müdürlüğümüz yönetici ve personeli, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük deprem 
felaketinde yaralanan hastaların ihtiyacı olan kan ve kan ürününü temin edebilmek amacıyla Türk Kızılayı’nın 
düzenlediği kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Türk Kızılayı yetkilileri tarafından Genel Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğine katılım 
sağlayan çok sayıda İŞKUR personeli ve yöneticileri kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Türk Kızılayı tarafından kurulan stantlarda ise kök hücre ve kan bağışı ile ilgili merak edilen sorular yanıtlandı. 
Kan ve kök hücre bağışıyla ilgili bilgilendirmede bulunan yetkililer bağışlanan her kanın üç kişinin hayatını 
kurtardığını belirterek gösterilen ilgi ve destekteklerinden dolayı İŞKUR çalışanlarına teşekkür etti.
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Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, depremden etkilenen vatandaşlar ile işverenler arasında 
istihdam köprüsü kuruyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde yıkıma neden olan deprem 
nedeniyle ildeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan vatandaşlara yönelik İstihdam 
ve Danışmanlık Hizmetleri Eylem Planı hazırlandı. 

İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ömer Tokgöz, Konya’da misafir edilen ve iş arama sürecinde İŞKUR’dan 
destek talep eden vatandaşlar ile işyerlerinde bu kişileri çalıştırmak için başvuruda bulunan firmalar 
için geliştirdikleri eylem planının “doğrudan ve yerinde iletişim” odaklı olarak hazırlandığını ve eylem 
planı kapsamında yöneticiler ve  personelden oluşan 6 kişilik üç ekip ile aynı gün içinde üç ayrı yurtta 
her gün tam zamanlı olarak çalışacaklarını ifade etti. 

İŞKUR, DEPREMZEDE 
VATANDAŞLARIN YANINDA

İLLERDEN HABERLER

KONYA
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İŞKUR’DAN DEPREMZEDELERE 
İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremler sonrası Türkiye genelinde olduğu 
gibi Mersin’de de depremzedelerin yaralarını sarmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Mersin Çalışma 
ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Kutlu, deprem nedeniyle, İŞKUR’un hizmet alanına giren konularda 
depremzedelere yönelik ihtiyaçlar oluştuğunu belirtti. Mersin iline yönlendirilen vatandaşlara yönelik 
başta işe yerleştirme, danışmanlık, aktif ve pasif iş gücü hizmetleri konularında destek verildiğini 
söyleyen Kutlu, “İşverenlerle temasa geçerek depremzedelerin işe alımı konusunda iş birliği yapıyoruz. 
Bu çalışmalar devam ederken ilimize yönlendirilen depremzedelerin iş gücü piyasasına kazandırılması 
konusunda vatandaşlarımızı yerinde ziyaret ederek bireysel danışmanlık hizmeti veriyoruz.” dedi.

MERSİN
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Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile 
Mersin Tekstil ve Konfeksiyon Sanayicileri Derneği 
(METKOSAD) arasında protokol imzalandı. “Yeni 
Umutlar Projesi” kapsamındaki bu protokol ile 6 
Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık 
ilçesi merkezli meydana gelen ve Hatay, Osmaniye, 
Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, 
Kilis, Elazığ ve Adana illerinde depremlerden etkilenen 
vatandaşlardan Mersin’e gelenlerin iş gücüne 
katılması, hayatlarının idamesinin sağlanması ve 
rehabilitasyonlarına katkı sağlanması amacıyla işe 
yerleştirme sürecinin iş birliği hâlinde yürütülmesi 
hedefleniyor.

Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, ülkemizde 
yaşanan deprem felaketinin ardından Fethiye ilçesine 
intikal eden depremzedeler için yapılan ve yapılması 
planlanan çalışmalar hakkında değerlendirme 
toplantısı gerçekleştirdi. Fethiye Orman 
İşletme Müdürlüğünde Talep Kabul Merkezinin 
kurulduğunu ve burada Fethiye Kaymakamlığı, 
İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, 
İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi 
ve İŞKUR Fethiye Hizmet Merkezi tarafından 
yardım masalarının kurulduğunu depremzede 
vatandaşlarımızın tüm ihtiyaç ve sorunlarının bu 
noktadan hızlı bir şekilde çözüldüğünü belirtti. 

İŞKUR, DEPREMZEDE VATANDAŞLAR İÇİN YARDIM MASALARI KURDU

MERSİN

MERSİN İŞKUR İLE MERSİN TEKSTİL VE KONFEKSİYON SANAYİCİLERİ 
DERNEĞİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

MUĞLA

Kaymakam Karaman, ilçeye gelen depremzede vatandaşların mutlaka Talep Kabul Merkezine 
başvuru yaparak kayıt yaptırmaları gerektiğini belirterek muhtarlardan da bu konuda gelen 
vatandaşların Talep Kabul Merkezine yönlendirilmesi hususunda yardımcı olmalarını istedi.
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Tunceli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü yetkilileri, 
Kahramanmaraş’ta ve çevre illerde yaşanan deprem 
nedeniyle çeşitli illerden ilimize gelen ve Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda misafir 
edilen vatandaşlarımızı ziyaret etti. İş ihtiyaçlarının 
tespit edilmesi, kayıtlarının alınması, güncellenmesi 
ve kurumsal hizmetlerimizden yararlanmalarının 
sağlanması amacıyla vatandaşlara bilgilendirme de 
yapıldı.

İŞKUR, DEPREMZEDE VATANDAŞLARI 
İŞ İHTİYAÇLARI KONUSUNDA 
BİLGİLENDİRDİ 

TUNCELİ

İŞKUR DEPREMZEDE 
VATANDAŞLARIN YANINDA

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli 
tarafından, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 
çevre illeri de etkileyen depremler sonrası Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan ve iş 
arayan vatandaşlarımızın iş başvuru talepleri alındı.KOCAELİ

Çalışma ve İş Kurumu Aydın İl Müdürlüğü Kuşadası 
Hizmet Merkezi, ülkemizi derinden etkileyen 
depremin ardından Kuşadası ilçemize yönlendirilen 
depremzedelere yönelik istihdamını sağlamak 
amacıyla toplantı gerçekleştirildi. İş hayatına adapte 
olmalarını sağlamak adına 30’dan fazla işveren ile 
300’den fazla depremzede vatandaşımızın katılımıyla 
Kuşadası Ticaret Odası toplantı salonunda toplu 
iş görüşmesi gerçekleştirilerek depremzedelerin 
istihdamı sağlanması hedeflendi.

DEPREMZEDELERİN İSTİHDAMI İÇİN 
FİRMALAR İLE GÖRÜŞME SAĞLANDI

AYDIN
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İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Pendik 
Hizmet Merkezi ile Türk Havayolları Teknik A.Ş. firması 
iş birliğinde 161 kişilik “uçak bakım teknisyenliği” 
mesleğinde düzenlenecek olan işbaşı eğitim programı 
için protokol  imzalandı. İmza törenine, Pendik 
Kaymakamı Dr. Hülya Kaya, İŞKUR İl Müdürü Kadir 
Akyüz, Pendik Hizmet Merkezi Şube Müdürleri Naciye 
Aydın, Türkan Polat ve THY Teknik A.Ş. Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. Zekeriya Demir ile İnsan Kaynakları 
Başkanı İbrahim Hünkar Han Çelikhatipoğlu katıldı.

İŞKUR İLE THY ARASINDA 161 KİŞİLİK 
İŞBAŞI EĞİTİM PROTOKOLÜ İMZALANDI 

İSTANBUL

Balıkesir Çalışma ve  İş Kurumu İl Müdürlüğü Bandır-
ma Hizmet  Merkezi ile Gönen ilçesinde bulunan İlkay 
Tekstil firması iş birliğinde  “düz dikiş makineciliği” 
mesleğinde 10 kişilik işbaşı eğitim programı başla-
tıldı. 10 katılımcı 6 ay boyunca konfeksiyon ürünle-
ri imalatı yapan firmada işbaşında eğitim görecek.

İŞKUR’DAN İŞBAŞI EĞİTİM 
PROGRAMIYLA İSTİHDAMA KATKI

BALIKESİR

İŞKUR’DAN DEPREMZEDE 
VATANDAŞLARIMIZA

 İSTİHDAM DESTEĞİ

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çerkezköy 
Hizmet Merkezi, ilde ve bölgede bulunan depremzede 
vatandaşların iş arama taleplerini karşılayabilmek 
amacıyla işverenlerle toplu iş görüşmesi düzenledi. 
Çerkezköy İŞKUR Hizmet Merkezi’nin ev sahipliğinde 
yapılan; Teleset Elektromekanik, Gülçek Tekstil 
ve Tower Grup’un katılımıyla gerçekleşen toplu 
iş görüşmesinde, depremzede danışanlarımızın 
istihdama katılmasına katkıda bulunuldu.

TEKİRDAĞ
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TEKİRDAĞ

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İş Kulübü, ortaöğretim kurumları, mesleki eğitim kursu 
kursiyerleri gibi iş arama sürecine hazırlanan bireylerin yanı sıra hâlihazırda çalışma yaşamının içerisinde 
bulunan kişilere işe uyum sürecini kolaylaştırmaya yönelik destek veriyor. Bu kapsamda Karadeniz Ereğli’de 
jeneratör üretimi faaliyetinde bulunan Güçbir Jeneratör firması çalışanlarına İş Kulübü eğitimi düzenlendi. 
Eğitimde, İş Kulübü liderleri tarafından; 4857 Sayılı İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na 
göre işçi ve işveren hak ve sorumlulukları, iş yerinde iletişim, etik değerler, mobbing, motivasyon, bireysel 
çalışma ve grup çalışması, iş yerinde stres yönetimi, zaman yönetimi gibi konularda bilgilendirme yapıldı. 

 

İŞKUR’DAN ÇALIŞANLARA İŞ KULÜBÜ EĞİTİMİ

ZONGULDAK

ŞANLIURFA’DA 182 KİŞİYE İŞBAŞINDA 
EĞİTİM VERİLECEK

Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Bera 
Konfeksiyon firması iş birliğinde “erkek üst giysileri 
dikim elemanı” mesleğinde 26 kişilik, Pak Seramik 
firması ile “seramik dekoratörü” mesleğinde 27 kişilik 
ve Ziylan Taban firması iş birliğinde “ayakkabı taban 
basma makinesi operatörü” mesleğinde 129 kişilik 
olmak üzere toplam 182 kişilik işbaşı eğitim programı 
protokolü imzalandı. İmza törenine, Şanlıurfa Valisi 
Salih Ayhan, Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü yetkilileri ve firma temsilcileri katıldı.

ŞANLIURFA
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İŞ KULÜBÜ EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İş Kulübü liderleri tarafından, sosyal yardım alan vatandaşlarımıza; 
iş arama kanalları, iş arama becerileri ve İŞKUR’un faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İş Kulübü faaliyetleri kapsamında İş Kulübü Lideri Süheyla Durmuş 
tarafından Niksar Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara yönelik İş Kulübü eğitimi verildi.

ARDAHAN TOKAT

TEKİRDAĞ

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından kadınların  istihdamını arttırmak üzere sanayi, imalat 
ve kimya sektöründe faaliyet gösteren Olgahan Kimya, Tuğra Çiftlik Ekipmanları, Aykim Metal, Beşparmak 
Mobilya, Beylerbeyi Güvenlik  firmalarının katılımıyla toplu iş görüşmesi düzenlendi. Firma temsilcileri, iş 
arayan kadınlar ile bir araya gelerek firma ve iş pozisyonları hakkında bilgiler paylaştı. 

 

İŞKUR, İŞ ARAYAN VE İŞVEREN TEMSİLCİLERİNİ BULUŞTURDU

AYDIN
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ÇANAKKALE İŞKUR, GMKA VE ÇANAKKALE TEKNOPARK ARASINDA
İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Çanakkale Çalışma  ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, 
Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Çanakkale 
Teknopark arasında ortak faaliyet kapasitesinin 
geliştirilmesi ve Çanakkale’deki yazılımcı personel 
eksikliğinin giderilmesinin sağlanmasına yönelik 
protokol imzalandı. Protokolün amacı; Çanakkale’de 
ikamet eden 19-34 yaş arası en az ön lisans 
düzeyindeki mezun durumunda olan gençlere 
yazılım eğitiminin verilmesi olarak belirlendi. ÇANAKKALE

İŞKUR’DAN YARDIMLAŞMA VE 
İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 
ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 
yönetici ve çalışanlarının katıldığı tanışma ve iş 
birliği toplantısı düzenlendi. Toplantıda sosyal 
yardım kullanıcılarının istihdama kazandırılması, 
çalışabilecek durumda olanların kayıtlarının 
güncellenerek İŞKUR İl Müdürlüğü nezdinde 
bulunan açık işlere yönlendirilmesi, mesleği 
olmayanlara meslek edindirme amacıyla mesleki 
eğitim kursları verilmesi konularında iş birliği 
yapılması kararlaştırıldı. 

KONYA
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SORU-CEVAP

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?
İş yerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması 
hâllerinde, üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir 
desteği sağlayan bir uygulamadır. İşçilerin kendisine kısa çalışma ödeneğinin 
yatırılması ve genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesi hizmetlerini kapsar.

1
Kısa Çalışma Ödeneğinden Nasıl Yararlanılır ?
• Kısa çalışma başvurusunun işçi adına, işveren tarafından e-Devlet üzerinden   

• İşveren tarafından e-Devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında sunulan 

• Adına talepte bulunulan işçinin, kısa çalışmanın başladığı tarihte işsizlik   

2

Kısa Çalışma Ödeneğinin Miktarı Nedir? 
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları 
dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde 
hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının 
% 150’sini geçemez.

3

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERİMİZDE VATANDAŞLARIMIZA 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VERİYORUZ

yapılması gerekmektedir. 

kısa çalışma ödeneği uygulanacaklar listesinde, işçinin bilgilerinin bulunması 
gerekmektedir. 

ödeneğine ilişkin hizmet akdi sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlıyor 
olması gerekmektedir. (Son 120 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 
3 yıl içinde 600 gün prim ödemiş olmak.)
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Uygunluk Tespiti ve Ödeme Süreci Nasıl İşleyecek? 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen il ve ilçelerde bulunan 
ve/veya deprem sebebiyle hasar durumunu belgeleyen iş yerleri için uygunluk 
tespitinin tamamlanması beklenmeksizin kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılır. 
Diğer başvuranlar için uygunluk tespitinin ardından kısa çalışma ödeneği ödenir. 

5

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Ne Kadardır? 
Kısa çalışmanın azami uygulanma süresi üç aydır.4

Depremden Etkilenen İllerimizde 
Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Detaylı Bilgi İçin:
https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/
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Nakdi Ücret Desteği Nedir?
Deprem kapsamında OHAL ilan edilen illerde işsizlik ödeneği ya da kısa çalışma 
ödeneğinden yararlanamayan sigortalılara Nakdi Ücret Desteği verilecektir. 1
Nakdi Ücret Desteği Miktarı Ne Kadardır?
Günlük 133,44 Türk lirası olarak belirlenen tutar ile ödemeye hak kazanılan gün 
sayısı çarpımı sonucu elde edilen tutardan damga vergisi düşüldükten sonra kalan 
tutardır.

2
Nakdi Ücret Desteğinden Faydalanma Koşulları Nelerdir? 
Kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar için: 
• 06/02/2023 tarihi itibarıyla hizmet sözleşmesi olmak,
• Bölgesel kriz kapsamında kısa çalışma uygulanacak işçi listesinde yer almak,
• Yeni bir kısa çalışma ödeneği hak sahipliği oluşmamak,
• Varsa eski hak sahipliği süresini tamamlamış olmak,
• Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak.

İşsizlik ödeneğine hak kazanamayanlar için:
• 06/02/2023 tarihi itibarıyla hizmet sözleşmesi olmak,
• Depremden kaynaklı iş yerinin kapatılması sebebiyle işsiz kalmak,
• Yeni bir işsizlik ödeneği hak sahipliği oluşmamak,
• Varsa eski hak sahipliği süresini tamamlamış olmak,
• İşsiz olmak,
• Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak.

3

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERİMİZDE VATANDAŞLARIMIZA 

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VERİYORUZ
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Nakdi Ücret Desteği Başvuru Yöntemi Nedir?
Nakdi ücret desteği, kısa çalışma ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara 
ödenecek olup

Kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar için: 
06/02/2023 tarihi itibarıyla iş sözleşmesi bulunan işçiler için işvereni tarafından 
e-Devlet üzerinden bölgesel kriz kapsamında kısa çalışma talebinde bulunulması 
gerekmektedir. Bu başvurular nakdi ücret desteği başvurusu yerine geçer. Hak 
sahipliği kazanamayan işçilerin işlemleri ayrıca başvuru yapmalarına gerek 
bulunmaksızın İŞKUR tarafından resen gerçekleştirilir.

İşsizlik ödeneğine hak kazanamayanlar için:
06/02/2023 tarihi itibarıyla  iş sözleşmesi bulunan işçilerin, OHAL süresini geçmemek 
üzere, 06/02/2023 tarihi ve sonrasında iş akdinin feshedilmesi hâlinde, e-Devlet 
ya da e-şube veya hizmet merkezlerinden işsizlik ödeneği için yapmış oldukları 
başvurular aynı zamanda nakdi ücret desteği başvurusu yerine geçer. Ayrıca başvuru 
yapılmasına gerek bulunmaksızın işlemler İŞKUR tarafından resen gerçekleştirilir.

Depremden Etkilenen İllerimizde 
Nakdi Ücret Desteği Hakkında Detaylı Bilgi İçin:
https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/issizlik-sigortasi/nakdi-ucret-destegi-ohal/

4
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