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Lookism. ageism gibi yaş ve görüntüye dayalı 
ayrımcılık, kurumsal kariyer estetiği ile son 
bulacak. Çalışanların özgüveninin artması 
beraberinde iş değişiklikleri ve terfileri de 
getirecek. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nin 
öncülüğünde başlayan proje doğrultusunda pek 
çok ş irket, kurumsal kariyer estetiği alanında 
danışmanlık hizmeti alacak 
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009'da pek çok şirket krizin 
negatif etkilerinden kurtulup 
çalışanlarını daha da motive 
edebilmek amacıyla farklı 
danışmanlık hizmetlerine 

yönelecek. Başarılı satış taktikleri. 
liderlik. kişisel gelişim. yönetim 
becerilerini geliştirme. pazarlama 
yönetimi. NLP gibi konularda 
çalışanlarına destek veren şirketlerin 
orta vadede karlılık. sürdürülebilir 
büyüme gibi hedeflerini tek tek 
gerçekleştirdikleri göruıuyor. 2009'c!a 
damgasını vuracak en önemli konu 
başlıklarından biri de kurumsal 
kariyer estetiğL Farklı danışmanlık 
hizmetleriyle çalışanlarının 
kariyerlerinde hızlı adımlarla 
ilerıemelerini teşvik eden şirketlerin. 
2009'daki yeni silah ı . kurumsal kariyer 
estetiği seminerleri ve paket programlan 
olacak. Kariyer estetiği ve holistik 
estetiğe yönelik yenilikçi projelere 
imza atan Yeditepe Üniversitesi 
Hastanesi. bu alanda öncü. Kurumlara 
özel kariyer estetiği eğitim seminerleri 
Aralık 200S'de hız kazandı. Yeditepe 
Üniversitesi Hastanesi Estetik. Plastik 
ve Rekonstriıktif Cerrahi Anabilim Oalı 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Karacalar'ın 

önderliğinde yürütülen kariyer estetiği 
projesi. al tı ay önce start aldı. Holistik 
kavramının dünyada kullanıldığını 
ama hohstik estetiğin bugüne kadar hiç 
vurgulanmadığını belirten Karacalar. 
bu alanda Türkiye·de değil. dünyada 
da önemli bir ilke imza artıklarını 
vurguluyor. Yapılan araştırmalar, 
sıradan insanlann ortalama görünüşteki 
kişilerden yüzde 5-10. ortalama 

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Estetik vl:l AekonstrOktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr Ahmet Karacalar. 
kurumsal karıyer esıe!l~i ve holistık esteu~e yönelik öncü çal ı şmalara imza attt~ larml sOyluyor 

Bu nedenle estetik cerrahi bir bakıma 
insanlara sosyal eşitlık sağlıyor. ~Kariyer 
estetiği ile çirkin 6rdekten kuğu 
yarannak mümkün" diyen Ahmet 
Karacalar ile iş dünyasını yakından 
ilgilendiren kariyer estetiği ve holistik 
estetige dair bilinmeyenleri konuştuk.. 
İşte birbirinden çarpıo detaylar ... 

Yaş istisınanna son 
Iş hayatında aktif rol almak isteyen 
kadın ve erkek yöneticilerin daima şık. 

bakırnh ve dinamik olmalan 

Kurumsal kariyer 
estetiği anlaşmaları 
Iş dünyasındakı pozisyonunu korumak 

ısteyen ortaoÜst düzey yöneticıler, yenı 

YÜZler ya da taze kan arayışında olan 
şırketlerınin beklentilerinı karşılamak ıçın 

kariyer estetiğine sıkça başvuruyor. Aralık 

sonu itıbariyle havayolu şirketleri, bankalar 

ve belli başlı holdinglerle çalışanlarının 

estetık bakımıarını saglamak ıçin kurumsa l 

anlaşmalar yapmaya başladıklarını görünümlü kişilerin ise 
iyi görünümlü kişilerden 
yüzde 3-8 oranında daha 
az kazandığını gösteriyor. 
Londra·daki Guildhall 
Üniversitesi"nin II bin 

kariyerleri açısından önemli 
roloynuyor. Bu değerlerin 
deneyimle bütünleşmesi ise 
en çok talep edilen çalışan YEDiTEPE ÜNiVERSiTESi 

HASTANESi imajını yaratıyor. Şirketler, 60 
yaşında yorgun ve çökmüş ifadeli bir 
yönetidyle çalışmaktansa formuna 
dikkat eden dinç yöneticilere öncelik 
veriyor. Ageism olarak adlandırılan 

söyleyen Ahmet Karacalar, sözlerine şöyle 

devam ediyor: "Genç yönetici lerde genel 

olarak daha çok burun, dudak estetıği 

operasyonları, orta yaş yöneticilerde ise 

genelolarak mutsuz, yorgun ifadenin 

giderilmesi, kök hücre transferi, erkeklerde 

ise saç nakli. jinekomasti gıbi operasyonlar 

öne çıkıyor. Bu süreç eğitim seminerleri 

kişi üzerinde yaptığı araştınna da bu 
verileri doğruluyor. Araştırmaya göre 
sıradan görünümlü kadınlar. çekici 
görünümlü kadınlara göre yüzde II 
daha az kazanıyor. Çekici erkekler ise 
sıradan görünümlü erkeklere göre 
yüzde 15 daha çok kazanıyor. Bunun tek 
açıklaması ise !ookism. yani görüntüye 
dayalı aynmolık. ... Çirkinseniı, iş 
bulma olasılığınız da gittikçe düşüyor. 

bu kavram, tıpkı lookilm gibi bir 
ayrımolık örneği.. . iş hayatında 
yaşlanmış kişilere duyulan önyargı 
olarak kendini gösteren bu süreç 
kariyer estetiğinin devreye ginnesiyle 
yön değiştirdi. Böylece yaş istismarının 

ve kariyer estetiği paketlerin; kapsıyor. 

Enka ' nın otımpiyat sporcular ı yla da bır 

anlaşma yaptık. 7-8 sporcuya cı lt koruma

tazeleme-yenileme, dlt sorunlarının ve şekil 

bozukluklarının giderilmesi gibi konularda 

hızmet veriyoruz.·' 

WNW.plat irıorıl i rıe.com 69 



"Terfiler ve iş 
değişiklikleri artıyor" 

Yeditepe Üniversıtesi Hastanesi Estetık, 
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim 

Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Karacalar, 
estetik yaptıran hastalarının hayatlarının 

nasıl değiştiğı hakkında farklı örnekler 

veriyor: "Ona yaş ve üzeri yöneticilerin 

estetik operasyonların ardından iş 
değiştirmeleri ya da terli etmelerine 

s ı kça rastliyoruz. Bir erkek hastam burun 
esıatiği olduktan sonra 6 ay ortadan 
kayboldu. Sonra beni ziyarete geldi. 

Giyim stili, tarıı baştan aşağı değişmişti. 

Motosiklete biniyordu . Ameliyattan 
sonra işini değiştirmiş . Bir tatil köyünün 

spordan sorumlu müdürü olmuş, eşinden 

boşanmış, artık bambaşka bır hayatı 

var . Tersanade çalışan bir di(jer hastam, 
kepçe kulak operasyonunun ardından, iş 

hayatındaki verimliliğınin çok daha fazla 
amığını vurguluyor. Sonuçta küçük bir 
estetik operasyon bile kişınin sonraki 
hayat ını önemli ölçüde etkiliyor. Görüntü 
başarıyı getiriyor. Kekeme bir kız Öğrencinin 
memesini küçülttük, akabinde kekemeliği 
de geçtI. Özellıkle genç kişilerde görüntüye 
dayalı kompleks. ileri yaşa göre çok 
daha derin oluyor. Bu da beraberinde içe 
kapanıklığı getirıyor. kişisel gelişim sekteye 
uğruyor. Takıntı haline gelen kompleksin 
önüne geçildiı)inde. kişi yeniden özgüven 
kazanıyor. Kompleksierinden kurtulduktan 
sonra zincirleme operasyon yaptıran kişi 
sayısı da hayli fazla ." 
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da önüne geçilmiş oldu. Kariyer 
estetigiyle takvim yaşının 10-15 yaş 
gençleşmesi ise 'tecrübeü-genç' olmak 
üzere yepyeni bir çalışan profili yarattı. 
Bu nedenle şirketler artık ileri yaşın 
tecrübesine ve genç-orta yaşın biyolojik 
görunrusüne sahip yöneticilerle 
çalışmayı tercih ediyor. DUzenledikleri 
seminerlerle otomotivden 
bankaolıga. hazır giyimden gıdaya 
kadar fa rklı sektörlerdeki şirketleri 
kurumsal kariyer estetiği alanında 
bilgilendirdiklerini söyleyen Yeditepe 
Universitesi Hastanesi Estetik. Plastik 
ve Rekonstrükrif Cerrahi Anabillrn Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Karacalar. bu 
konuda hayü iddialı. .. Aslında kariyer 
estetiğı uzun yıllardır varolan bir 
kavram Yeditepe Üniversitesfnin bu 
alanda yapağı en büyük yenilik ise. 
kariyer estetiğine yönelik başlıklan 
projelendirip. farkl ı seminerler ve paket 
programlar araalıgıyla bu kavramı iş 
dünyasında yaygınlaştırmak .. Kısacası 
kariyer estetigi. Ahmet Karacalar'ın 
başında oldugu bir ekiple bireysellikten 
çıkıp. çok daha kurumsal bir yapıya 
kavuştu. Tanıtım çalışmalanna altı ay 
önce başlanmış olsa da bazı havayolu 
şirketleri. holding ve bankalardan 
eğitim seminerleri ve kariyer estetigi 
paketlerine yönelik geri dönüş alınmaya 
başlanmış bile ... Kariyer estetiğinin en 
yoğun yaşandığı dönemler ise bayram 
gibi uzun soluklu tatiller. Peki kununsal 
kariyer estetiği paketi tam olarak 
neleri kapsıyor? Pakette. refreshing. yüz 
gençleştirmeye yöneük mini-standart ve 

maksi uygulamalar. lazer kılcal damar 
tedavisi. meme. kann. bel estetiği. bedeı 
kontur paketi gibi uygulamalar yer 
alıyor. 

'Lookism' yükselişe geçti 
Kariyer estetiği paketlerinde dikkat 
edilen en önemü unsur ise hastalann 
hangi meslek grubuna dahil olduğu ... 
Sonuçta bir hostesle bir bankamun 
estetik ihtiyacı farklılık gösterebiliyor. 
Oturan. ayakta çalışan ya da aÇlk havad< 
ve kapalı alanda çalışanlara yöneük 
farkl ı uygulamalar söz konusu ... Sürekli 
oturarak çalışan kişilerde dolaşım 
problemi olduğu için selülit ve bel-kann 
çevresinde yağlanma gibi sorunlarla 
karşılaşılıyor. Sürekli ayakta duran 
kişilerde ise kılcal damar ve varisler 
konusunda sıkıntı yaşanıyor. Açık 
havada çalışan kişilerin maruz kaldığı 
en buyük sorun ise erken yaşlanma ... 
Gü.neş ış ığına mazur kalmak cildi 
yıpratıyor. kınşık.lıklan aıtınyor. Bu 
nedenle cildi gençleştirecek peeling 
uygulamalanna ağırlık veriüyor. 
Kariyer estetiğine felsefi bir boyut 
kazandıran Karacalar. "Yıllar önce 
Aristo. görüntünün herhangi bir 
tavsiye mektubundan çok daha etkiü 
olabileceğini vurgulamıştı. Bugüne 
gelindiğinde dış görünüş ve imajın. 
evlerde en çok dikkat edilen unsurlar 
arasında yer alması. bu saptamanın 
doğrulugunu açıkça gözler önüne 
seriyor. Bu nedenle kariyer estetiğiyle. 
iş bulmanız çok daha kolaylaşıyor" 
diyor. 2 i 'ind yüzyılda görüntüye dayalı 
aynmalık olarak ifade edilen ·Iookizm·iı 
önlenemez bir yükseüşe geçtiğini dile 
getiren Karacalar. sözlerine şöyle devam 
ediyor: "Buradaki ayrımalığın iki yüzü 
var. I şveren ayncalığı olarak biünen 
birind türde işverenlerin çirkin kişileri 
işe almak istemediği gerçeği yer alır. 
Müşteri ayrımcılığı olarak bilinen ikind 
türde. müşteri daha iyi gorunumlü 
kişilerle anlaşma yapmayı tercih eder." 

Mutlu çalışanlar yaratılıyor 
Kariyer estetiğini bireysel ve kurumsal 
yatırım olmak üzere iki açıdan ele 
almak gerektiğini ifade eden Ahmet 
Karacalar. "Dış görünüşünüz iyiyse. 
özgüveniniz ister istemez aruyor. 



Egonuzu da tatmin etmiş oluyorsunuz. 
Kişisel sebeplerle estetik yaptıran 
kişilerin. bu estetikler sonrasında iş 
degiştirmeleri ya da terfi etmeleri sıkça 
rastlanan bir durum. Şirketlere gelince ... 
Şirketlerin amacı mutlu çalışanlar 
yaratmak. Çalışanlarını motive etmek 
isteyen şirketler farklı stratejiler 
geliştiriyor. Ilerleyen dönemlerde 
kariyer estetigi ile mutlu çalışanlar 
yaratmak isteyen şirket sayısı artacak. Iş 
dünyasında gıilümsemek çok önemli. 
Yüzünüzün sirke satmaması gerekiyor. 
Günümüzde mimik tasarımıyla. sert 
ifadeler yumuşatılabiliyor. Saray 
Halı'nın üst düzey yönetidieri arasında 
yer alan bir hastam. müşterilerinin 
kendisini asık suratlı oldugu için sürekli 
eleştirmelerinden rahatsızdı. Küçük bir 
işlemin ardından . bu sorunu tamamen 
ç6zdük. Şimdi işinde çok daha başarılı . 
Bu örnekten de anlaşılacagı gibi 
gelecekte kariyer estetigiyle. mutlu 
çalışanlar yaratan şirketler yükselişe 
geçecek. Sonuçta bir restorana ya da 
bankaya gittiğinizde kendinize en 
düzgün görünüme sahip olan kişinin 
yardımcı olmasını istersiniz. Bakımlı 
olmak. müşteri memnuniyetini de 
artırıyor." Bu açıdan bakıld ıgında mimik 
tasarımı özellikle aktör ve aktrislere 
farklı kapılar açıyor. Dansçı. sporcu ya 
da mankenlerin vücutları da kariyer 
estetigi yöntemleriyle güvence altına 
alınabiliyor. Özelikle spor dünyasına 
bakıldığında olimpiyat sporcularının 
güzel ya da yakışıklı kadın ve 
erkeklerden oluştuğu dikkat çekiyor. Bu 
nedenle spor ajansıarı da dış görünüşe 
çok ônem veriyor. 
Çin Olimpiyat Oyunları 'nda mızrak 

atma kategorisinde gÜlelligiyle 
dikkat çeken Paraguaylı Leryn Franco. 
estetik sporcu kategorisinin en favori 
örneklerinden biri ... 

Holistik estetiğin öncüsü 
Sanılanın aksine estetik olmakla 
bitmiyor her şey. Tam tersine. 
kişinin yeni görüntüsüne alışmas ı . 
farklı bir yaşam biçimi geliştirmesi 
biraz zaman alıyor. Işte bu noktada 
Yeditepe Üniversitesi Hastanesfnin 
geliştinniş olduğu holistik estetik 
yaklaşımı devreye giriyor. Diyelim 
ki göğüslerinizi kuçulttünüz. Bugüne 
kadar hep buyük g6guslere sahip 
biri olarak hep koyu renkleri ya cla 
bol giysileri terdh ettiyseniz. bu 
operasyonclan sonra yeni bedeninize 
kısa sürede uyum sağlayamayabilirsinız. 
Bu noktada size yardımcı olacak 
moda danışmanları devreye girerek: 
yeni vücut tipinize uygun modeller 
hakkında sizi bilgilendirecek. Estetik 
yapordıktan sonra yüzUnUzd.e oluşan 
morluklan saklamak için makyaj ve saç 
tasarım danışmanlarınclan da destek 
alınacak. YUzd.eki ifade değişmişse. o 
kişiye en yakışan tonları belirlemek 
için makyöıler. devreye girecek. Hasta. 
selulit tedavisi gördüyse. bu tedavinin 
ardından hastanın bunclan sonraki 
hayatında bu sorununun bir claha 
oluşmaması adına nasıl beslenmesi ya 
da ne gibi eg7.ersizler yapması gerektigi 
de ögretiliyor. Kısacası holistik estetik: 
psikiyatrlardan diyetisyenlere. moda 
danışmanlarınclan diş hekimine. 
nöroloiiden 
dahiliyeye 
kadar farklı 

Çekici erkekler sıradan 
görünümlÜ erkeklere 

göre yüzde 15 daha ÇOk 
kazanıyor 

alanlarda uzmanlaştruş ekiplerin yer 
aldığı bütüncül bir yaklaşım . Yeditepe 
Üniversitesi Hastanesi olarak 15·20 
kişiden oluşan bir ekiple holistik 
estetiğe yönelik öncü uygulamalara 
imza amklannı söyleyen Karacalar. 
"Holistik estetiğin anti aging'den cerrahi 
uygulamalara. uyku şeklinizden ruh 
halinize kadar farklı stlreçleri bir arada 
inceleyen bir disiplin. Kişideki estetik 
sorunlar. esreôk!e ilgili tüm branşlann 
da dahil olduğu bir süreç doğrultusunda 
hastanın yaşı. dnsiyeti ve meslek 
grubu gözetilerek hallediliyor. Holistik 
estetikle kişinin beden ve ruh uyumunu 
göz önunde bulundurarak en doğru 
işlemleri gerçekleştiriyoruz. Kişinin 
duruşu. kıyaferi. saç modeli kısacası 
tUm detaylarıyla tek tek ilgileniliyor. Bu 
konuda ıoıo'da kapsamlı bir kongre 
düzenleyecegiz. Kongrede ağırlıklı 
olarak ABD ve Fransa'clan dahiliye. 
estetik cerrah. fizik tedavi. psikolog. 
diyetisyen. kozmotolog. akupunktur. 
uyku birimi. diş hekimi. nöroloji. 
endokcin dennatolog. aile hekimi. gibi 
farklı alanlarda uzmanlaşmış 10 ünlu 
ismi bir araya getireceğiz" diyor. 
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Tüm dünyaya dalga dalga 
yayılan işsizi ik, Türkiye'de 
etkisini göstermeye başladı. 
işinden olanlar da işsizlik 
sigortasına yöneldi. işsizlik 
ödeneğine başvuranların 

sayısı geçtiğimiz yıla oranla 
yüzde 30 arttı. işkur'un 
iyimser tahminine göre 
2009'da işsizlik sigortasına 
350 bin ila 400 bin kişi 
başvuracak 

Dünyayı kasıp kavuran ekonomik 
kriz nedeniyle son birkaç ayda yüz 
binlerce kişi ekmeğinden oldu. 
Birçok ş irket bir gunde yılzlerce. haıta 
binlerce çalışarunın işine son verdi. 
Global krizin bu yönu. Turkiye·de de 
etklsini göstermeye başladı. Ülkemizde 
geçtiğimiz birkaç ay içinde özellikle 
Bursa. Kocaeli gibi sanayi kentlerinde 
toplu işten çıkarmalar yaşandı. Peki 
bu etkl. işsizlik sigortasına nasıl 
yansıdı. ödenek almak için yapılan 
başvurularda artış yaşandı mı? TUrkiye 
iş Kurumu·ndan (İşkur) alınan bilgiye 
göre 2008 yılında (Kasım sonuna kadar) 
işsizlik ödeneğine yapılan başvurularda 
geçtiğimiz yı la göre yliıde 30"luk bir artış 
yaşandı. 2007 yılında yaklaşık 247 bin 
kişinin başvurduğu işsizlik ödeneğine 
olan talep bu yıl 321 bine yükseldi. 
işkur Genel MüdUr Yardıması Mehmet 
Ali özkan. Kasım 2008 itibariyle 
bir önceki aya göre işsizlik sigortası 
ödemelerinde de yüzde 34 oranında 
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amş gerçekleştiğini ve toplam 165 bin 
kişiye ödeme yapıldığını söylüyor. 

2009 tahmini 400 bin başvuru 
Ilk primleri i Haziran ıcoo tarihinde 
kesilen ve ödemeleri Mart 2002"de 
başlanan işsizlik ödeneğinden 
şimdiye kadar ı milyon 240 bin 576 
kişi faydalandı. Bu kişilere de toplam 
ı milyar 762 milyon ın ödeme 
gerçekleştirildi. lşkur Genel Müdur 
Yardunası Mehmet Ali Özkan da 
işsizlik sigortasına yapılan talepte her 
yı l arnş görüldüğünün alum çiziyor 
ve 2009 beklentilerini şöyle açıklıyor: 
"2009 yılında işsizlik sigortası ödeme 
sistemine aylık 30 bin kişi dvannda 
olmak üzere toplam yıllık 350 ila 400 
bin yeni giriş bekleniyor," İşkur olarak 
önümüzdeki süreçte işsizliği azaltmak 
amaoyla işsizlerin mesleki niteliklerini 
artırmaya çalışacaklannı vurgulayan 
Mehmet Ali Özkan. · lşSiz kalanlar için 
meslek edindirmeye yönelik 'Aktif 
işgücü ' programlarımız artarak devam 
edecek" diye konuşuyor. 
Özkan şirketlere tavsiyelerde bulunuyor: 

istanbul birinci sırada 

Odenek alan sayısı 
Istanbul 
ızmir 

Bursa 
Ankara 

373.734 
101.052 
90.245 

85.469 

Ödenekten yararlananların 
profili (2002-2007) 

Ogren ı m durumu KI$I sayısı 

Okur yazar olmayan 6.087 

Okur yazar (dlploma~ız) 18.483 

Ilköğretim 570.707 
Ortaöğretim (ii§e ~e dengi) 283.419 
On lisans 33.601 

Lisans 63.443 

Yüksek lisans 1.225 
Doktora 24 
GENEL TOPLAM 976.989 (') 

("18u ~'Ya I$Kayt>ı T;umln<ılı alanlar (la dııhild!r. 
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"Genel ekonomik kriz veya zorlayıa 
sebeplerle işyerinde işin geçid olarak en 
az dört hafta durması veya kısa çalışma 
hallerinde işçilere çalıştınlmadıklan 

fonun aylık durumu sosyal sorumluluk 
gereği her ay enflasyon verilerinin 
açıklanmasını müteakiben kurum 
portalında kamuoyu ile paylaşılıyor* 
diyor. Mehmet Ali ÖZkan. fondaki 
paranın nasıl değerlendirildiğini de 
şöyle anlatıyor: *İşsizlik Sigortası Fonu 
Kaynaklarının Değerlendirilmesine 
ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik gereği. fon kaynaklarının 
bankalar nezdinde açarılacak Türk 
Lirası ve döviz me .... duat hesaplarında 
değerlendirilmesinde: Türkiye Bankalar 
Birliğince ilan edilen bir önceki yıl sonu 
bilançolarındaki aktif büyüklüklerine 
göre ilk ıo sırada bulunan ticaret 
bankaları ile çalış ılıyor: 

süre için eD fazla üç ay süreyle İşsizlik 
Sigortası Fonu'ndan Kısa Çalışma 
ödeneği ödeniyor. Bu, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan 
tespit işleminden sonra gerçekleşiyor. 
Şartları uygun olan işyerlerinde kısa 
çalışma uygulanarak zor durumun 
etkileri bir anlamda azalnlabilir. İşçi 
çıkarmadan sıkınnlı dönemlerini 
aşabilen işyerleri. oryantasyon için 
yeni maliyetlere katlanmak zorunda 
kalmayacak ve tecrübeli çalışanlarıyla 
yollarına devam edebilecekler." 
Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Akşam 
Gazetesi yazarı Ali Tezel ise işsizlik 
sigortası ödeneklerinin artırılması 
gerektiğini savunuyor. Teze!. " Işsizlik 
sigortasına olan talebi artırmak için de 
asgari (ıcret yükseltilmeli. kamu kredi 
kaynaklarını sonuna kadar açmalı" 
şeklinde konuşuyor. 

Fonda 37.6 milyar YTL var 
i şsizlik S igortas ı Fonu'nun toplam 

Asgari 255, azami 510 YTL 
Prim esasına dayanan zorunlu bir sigorta 
kolu olan işsizlik sigortasında ilk primler. 
O 1.06.200Jde kesildi ve ilk ödemeler 
Maıt 2002'de yapıldı. 
Günlük işsizlik ödeneği. sigortalının 
son 4 aylık prime esas kazançlan 

varlığı ıse yaklaşık 37.6 milyar YIL. İşkur 
Genel Mudur Yardıması Mehmet Ali 
özkan. fondaki paranın profesyonel 

dikkate alınarak hesaplanan gunluk 
ortalama brüt kazananın yüzde 4Q'ldır 
ve işçinin uereti asgari ueretten az 
verilemeyeceğinden aylık işsizlik 
ödeneğinin asgari miktarı 255.48 YIl.·dir. 
Aylık işsizlik ödeneğinin miktarı, 16 
yaşından büyük işçiler için uygulanan 
aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 
&Jini geçemeyeceğinden. Aralık 2008 
ayında carı asgari ücrete göre ust sınır 
olarak da en fazla 510.96 \'TL'dir. 

bir şekilde yönetildiğin i belirterek 
"Fon kaynaklarının en küçük bir kısmı 
dahi boşta kalınıyor. Mali piyasalar 
her gün takip edilerek. gerektiğinde 
portföyümUzde bulunan Devlet iç 
Borçlanma Senetleri (DİBS) satılarak 
ya da alımlar yapılarak. fonun daha iyi 
değerlendirilmesı sağlanıyor. Ayrıca 

işsizl ik ödeneğinden yararlanmak 
isteyen ve bilgi almak isteyenler www. 
iskur.gov.tr adresinden bilgi edinebilir. 

Ba~vurular geçen yıla göre % 30 arttı 

2002 93.642 

2003 142.475 

2004 162.500 

2005 208.051 

2006 220.694 

2007 246.877 

2008 321.616 

TOPLAM 1.395.855 

.. -
83.084 

129.296 

145.280 

186.207 

199.361 

221.554 

275.794 

1.240.576 

Yapılan Odeme {milyon ynı 

46,8 

126 

199,9 

270,1 

317 

351,9 

450,4 

1.762,1 
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