
UZUN DÖNEMLİ İŞSİZLERİN İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİLİKLERİ YARARINA 

İŞGÜCÜ PİYASASI ARACILIK FAALİYETLERİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ 

Bu proje MATRA Programı kapsamında Kurumumuz ile Hollanda Hükümeti işbirliği içinde 

Ocak 2008’de başlamış ve Haziran 2011’de sona ermiştir. Bütçesi 800.000 Avro olan 

projenin amacı; İŞKUR’un bölgesel bazda işgücü piyasası analizi yapma kapasitesinin 

artırılması, İşgücü piyasasına müdahale araçlarının geliştirilmesi, iki pilot faaliyet bölgesinde 

(Adana ve Malatya) en az 100 işsizin istihdam edilmesinin sağlanmasıdır. 

 

Projenin uygulanacağı pilot illerden 10 personel iş koçları olarak belirlenmiştir. Hollanda 

deneyimini yerinde görmek amacıyla 2008 yılı içinde İl Müdürleri, iş koçları ve İŞKUR üst 

yönetiminin katılım sağladığı Hollanda çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Hollanda’daki 

uzmanlar tarafından iş koçlarına işgücü piyasası analizine yönelik 3 günlük eğitim verilmiştir. 

2009 yılı içinde yine iş koçlarına iki haftalık danışmanlık eğitimi verilmiştir. İş arayan ve 

işverenlerin kullanımına yönelik “İş Arayan Görüşme Formu”, “İşveren Görüşme Formu” 

geliştirilmiştir. Proje kapsamında Kurum hizmetlerinin tanıtımı için “İŞKUR Ve Siz”; Kurum 

çalışanlarının işyeri ziyaretinde hem ziyarete hazırlık hem de ziyaretin değerlendirilmesi 

amacıyla “İşyeri Ziyareti Kılavuzu” ve Kurum danışmanlık Hizmetlerinde hem planlama 

hem de danışmanlık hizmetinin değerlendirilmesi amacıyla “İş Danışmanlığı Görüşmesi 

Değerlendirme Kılavuzu” olmak üzere üç adet Kartela hazırlanarak, bünyelerindeki İş 

Danışmanları sayısı başta olmak üzere ildeki işsiz sayısı ve iş yoğunluğu göz önünde 

bulunarak hesaplanan sayıda çoğaltılıp birimlerimize gönderilmiştir. Ayrıca Hollanda 

uzmanları ile beraber hazırlanan ve Kurum personeline çalışmalarında rehberlik edecek olan 

“El Kitabı” ile “Vizyon Dokümanı” çalışmaları da tamamlanmış ve birimlerimize 

gönderilmiştir.  Her iki pilot ilde Proje kapsamında işgücü piyasasının ve uzun süreli işsizlerin 

ihtiyaç duyduğu mesleklerde Malatya’da 13 adet kurs açılarak bu kurslara 42 uzun süreli 

işsizin, Adana’da ise 8 adet kurs açılarak bu kurslara da 68 uzun süreli işsizin katılması 

sağlanmıştır. 

8- 20 Mayıs – 02 Haziran 2010 tarihleri arasında 15 İş Danışmanına “İş Danışmanlığı 

Geliştirme Eğitimi” verilmiştir. 

9- 25 Haziran 2010 tarihinde yapılan PDK Toplantısında projenin bitiş süresi 1 Kasım 2010 

tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiş olup; projeden para artması nedeniyle başta İş 



Koçluğu eğitimi almış kişilerin amirleri olmak üzere 16 ilden seçilecek en az Şef düzeyinde 

yöneticilere danışmanlık hizmetleri konusunda bilinç artırmaya yönelik eğitim verilmesine 

karar verilmiştir. Söz konusu eğitimler 04-06 Ekim 2010, 18-20 Ekim 2010 ve 21-23 Ekim 

2010 tarihleri arasında 3 grup halinde toplam 51 kişiye verilmiştir. Ayrıca 2010 yılında 

Projenin devamı niteliğinde olmak üzere Hollanda Hükümetince aktarılan 200 bin Avroluk 

kaynak iş danışmanlığı eğitimine ayrılmış olup, eğitimler 01/11/2010 - 23 Haziran 2011 

tarihleri arasında 10 grup halinde toplam 150 personelimize verilmiştir.  

 


