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SUNUM PLANI 

 Kadınların İşgücü Piyasasına Katılmala-- 

      rının Önündeki Engeller 

 İŞKUR Hizmetleri 
 Danışmanlık ve İşe Yerleştirme 

 Aktif İşgücü Programları 

 Girişimcilik 

 Toplum Yararına Program 

 Kadınların Çalışma Hayatında Var Olmasını 
Kolaylaştırmayı Hedefleyen Düzenlemeler  
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KADINLARIN İŞGÜCÜ PİYASASINA KATILIMLARININ 
ÖNÜNDEKİ ENGELLER 

 Toplumsal cinsiyet rolleri 

 Çocuk Bakımı 

 Kırdan kente göç 

 Temel ve mesleki eğitim yetersizliği 

 İşe alımlarda cinsiyete dayalı ayrımcılık 

 Sosyal güvenceden yoksunluk, ücretlerin düşüklüğü, olumsuz 
çalışma koşulları 

 Aile ve iş yaşamını uyumlaştırıcı tedbir ve düzenleme 
eksiklikleri 

 İş arama yöntemleri konusunda bilgisizlik 
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İŞKUR HİZMETLERİ 



 İstihdamın; 
 Korunmasına 
 Geliştirilmesine                                 
 Yaygınlaştırılmasına 

 İşsizliğin önlenmesi faaliyetlerine 
 İşsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek  

Yardımcı olmak 

KURULUŞ AMACI 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 

Görevi 
• Ulusal istihdam politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak 
• İşgücü piyasası bilgi hizmetlerini yürütmek 
• İş ve işçi bulma faaliyetlerine aracılık yapmak 
• Aktif işgücü programlarını uygulamak 
• Pasif işgücü programlarını uygulamak 
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AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI 
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AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI 

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI 

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI  

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM 
PROGRAMLARI 

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI 

ENGELLİ HÜKÜMLÜ VE ESKİ 
HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK MESLEKİ 

EĞİTİM ve REHABİLİTASYON 

TOPLUM YARARINA PROGRAM 
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İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI 
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Müdürlüğümüze Başvuran Kadınlara Konusunda 

Uzman İş ve Meslek Danışmanları Aracılığıyla 

Verilen Hizmetler 

• Kayıt işleminin gerçekleştirilmesi 

• İşe yönlendirme yapılması 

• Aktif işgücü programlarına yönlendirilmesi 

 MEGİP 

 İşbaşı Eğitim Programı 

 Toplum Yararına Program 

 Mesleki Eğitim Kursu 

 Girişimcilik 

• Eylem planı yapılmaktadır ‘’Gönüllülük Esastır’’ 

• İŞKUR E-ŞUBE kullanımının anlatılması 
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AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI 
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 İşsizlere aktif işgücü hizmetleri verilerek istihdam 
edilebilirliğinin artırılması, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu 
nitelikli elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 Mesleki Eğitim Kursları 

 Girişimcilik Eğitim Programları 

 İşbaşı Eğitim Programı 

 Toplum Yararına Programlar 

 



MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI 

 İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu işgücünün yetiştirilebilmesi 
amacıyla; 

 Meslek edindirme, 

 Meslek değiştirme,  

 Meslek geliştirme eğitimleri verilmektedir. 
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GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI 

İşsizlerin; iş planına dayalı iş kurma ve yönetme hususlarında 
eğitilmesi, iş planlarını oluşturmaları, KOSGEB ve benzeri 
finansman kaynaklarına erişimlerini kolaylaştırması için 
yürütülen eğitim programlarıdır.  
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İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI 

En az 2 çalışanı bulunan işyerlerinde; 

 İşsizlerin işbaşında eğitilmesini ve işe yerleştirilmesini 
amaçlayan programlardır. Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki 
deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde 
uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun 
sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. 
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TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR 

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde işsizlerin kısa süreli istihdam ve 
eğitimini amaçlayan, toplum yararına bir iş ya da hizmetin 
gerçekleştirilmesini sağlayan programlardır. 
 
Uygulama Alanı; 
• Çevre temizliği 
• Milli Eğitime bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi  
• Tarihi ve kültürel mirasın korunması  
• Ağaçlandırma, park düzenlemeleri  
• Vadi ve dere ıslahı, erozyon engelleme çalışmaları 
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Ödeme yapılabilmesi için kişinin; 
• Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması  
• Son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olması 
• işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması 
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;  
• 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı 

işsizlere  180  gün 
• 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 

gün 
• 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı 

işsizlere  300 gün  
süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir 
Ödeme Miktarı 
• En Düşük: 805,00 TL    En Yüksek: 1623,00 TL 

 
 

İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMASI 
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İşsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanan kişilere 

  

• İşsizlik ödeneği ödenmesi 

• Genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesi 

• İş ve meslek danışmanlığı 

• Yeni bir iş bulma (Önerilen işin geçerli bir mazeret olmaksızın kabul 
edilmemesi halinde işsizlik ödeneği kesilmektedir) 

• Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi (Önerilen eğitimlerin 
geçerli bir mazeret olmaksızın kabul edilmemesi halinde işsizlik ödeneği 
kesilmektedir) 

 

hizmetleri verilmektedir 
 

ÖDENEK ALANLARA SUNULAN HİZMETLER 
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Elektronik Ortamda Hizmet 
Sunumu 
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Kadınların Çalışma Hayatında Var 
Olmasını Kolaylaştırmayı Hedefleyen 

Düzenlemeler  



• 4447 sayılı Kanuna eklenen Geçici 19 uncu maddeyle; 

• İstihdamın arttırılması amaçlanarak kadın, engelli ve genç çalışanlara pozitif 
ayrımcılık sağlanarak; bu kişileri işe alan ve işe aldığı dönemde 2017 çalışan 
ortalama işçi sayısının üzerinde istihdam etmesi şartıyla özel sektör 
işverenlerine prim desteği getirilmiştir. 

• Bu teşvik kapsamında kadınlara pozitif ayrımcılık sağlanmıştır. Teşvikten        
yararlanılacak sigortalı bazında süre 12 ay iken; sigortalının 18 yaşından büyük 
kadın olması halinde süre 18 ay olarak uygulanmaktadır. 

• Bu teşvikten yararlanabilmek için işe alınan kişilerin İŞKUR’a kayıtlı olmaları 
gerekmektedir. 

 

KADINLARIN İSTİHDAMI TEŞVİK EDİLİYOR 
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01.04.2018 tarihinden sonra sanayi sektöründe yüzde elli istihdam 

garantili olarak düzenlenen mesleki eğitim kurslarına ve imalat 

sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan 

kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için kreşe 

yerleştirilmeleri halinde aylık 400 TL bakım desteği ödenmektedir.  

 

 

 

 

KADINLARIN İSTİHDAMI TEŞVİK EDİLİYOR 
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YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 

10.02.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan; 6663 sayılı Kanun ile 
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Ek Madde 5 “Doğum ve evlat edinme 
sonrası yarım çalışma ödeneği”  eklenmiştir.  Yapılan değişiklik ile doğum 
sonrası analık hali izni bitiminden itibaren kadın işçi ile üç yaşını 
doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri halinde; 
birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüzyirmi gün, sonraki 
doğumlarda ise yükseksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı 
kadar ücretsiz izin verilmektedir. Çoğul doğum halinde bu sürelere otuzar 
gün eklenmektedir. Çocuğun engelli doğması halinde bu süreler üçyüzaltmış 
gün olarak uygulanmaktadır.  

Kadınlar bu sürelerde yarım gün çalışırken tam maaş almaktadırlar. Kuruma 
başvurmaları halinde maaşlarının yarısı İşsizlik Sigortası  Fonundan 
ödenmektedir. 
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• İşçi analık izninin, veya ücretsiz iznin bitiminden itibaren 

çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip 

eden ay başına kadar herhangi bir zamanda kısmi süreli 

çalışma talebinde bulunabilir.  

• Kısmi süreli çalışma haftalık maksimum 30 saati 

geçmeyecek şekilde ve işin niteliğine göre haftanın belli 

günlerine dağıtılarak kullanılabilir.  

 

KISA SÜRELİ ÇALIŞMA 
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Semra ÇATALBAŞ 
İş ve Meslek Danışmanı 

Teşekkür ederim… 


