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1. GİRİŞ 

Üretim faktörlerinin vazgeçilmezi olan işgücü, tarihin her döneminde olduğu gibi günümüzde 

de önemlidir. Üretim tekniği nasıl olursa olsun; en ileri teknoloji üretim sistemlerinde dahi 

işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada, nitelikli ve yetişmiş işgücü ciddi önem arz 

etmektedir. Üretimde meydana gelen katma değerin, işgücünün verimliliğinin ve etkinliğinin 

arttırılması için yerel düzeyde ilk elden önlemlerin alınması, hamlelerin gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir.  

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük ile 

birlikte İŞKUR’un dört asli organından bir tanesidir. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının, 

ilin işgücü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul 

ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve 

verimliliği artırmak amacıyla yerel düzeyde politikalar oluşturmak, plan yapmak ve kararlar 

almak, ilgili kurum ve kuruluşlara görüş ve önerilerde bulunmak gibi görevleri vardır. 

2000 yılından bu yana yerel düzeyde faaliyet gösteren İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları 

kamu kurum ve kuruluşları, işçi-işveren sendikaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden 

oluşmaktadır. 2011 yılında 665 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kalkınma Ajansı 

Temsilcisinin de Kurul üyesi olarak yer alması, Kurul bünyesindeki mevcut katılımcı anlayışa 

katkı yapmıştır.  

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının olağan ve olağanüstü toplantılarında alınan kararlar 

ve temel olarak da faaliyet raporlarındaki bilgiler ve veriler değerlendirilerek her il tarafından 

2011 yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Kurullar tarafından hazırlanan, faaliyet raporları, “İlin 

Sosyo-Ekonomik Durumu”, “TÜİK ve İŞKUR Verilerine Göre İlin İşgücü Verileri”, “Eğitim ile 

İlgili Veriler” ve “Kurul Çalışmaları” olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. İl bazındaki 

faaliyet raporları, her il için istihdam ve eğitim bilgilerini içeren hemen hemen tek kaynak 

olma özelliği taşımaktadır. 

Tüm illerin faaliyet raporlarından yararlanılarak oluşturulan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim 

Kurulları 2011 Yılı Faaliyet Raporu ise, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının “Aktif İşgücü 

Faaliyetleri, İşgücü Piyasası Analizleri, Özel Politika Gerektiren Gruplara Yönelik Faaliyetler ve 

Politika Göstergeleri” açısından değerlendirilmesini içermektedir. Son olarak İl İstihdam ve 

Mesleki Eğitim Kurulları’na üye kurum ve kuruluşların toplantılara katılım durumu da analiz 

edilmiştir.
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2. AKTİF İŞGÜCÜ FAALİYETLERİ 

İşgücü hayatına mesleki eğitim, staj veya toplum yararına çalışma programları gibi doğrudan 

müdahaleleri bünyesinde barındıran aktif işgücü hizmetleri, işgücü piyasasını şekillendirici 

yapısı, kısa sürede olumlu sonuçlar vermesi ve insanları zor zamanlarda iş hayatı içerisinde 

tutucu rol üstlenmesi fonksiyonları ile İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları kapsamında en 

göze çarpan unsurlardan biridir. Kurul, meslek sahibi olmayan ya da yetersiz mesleki bilgi 

sahibi olanlara, farklı mesleki alanlarda istihdam edilmek isteyenlere ya da dâhil olduğu 

meslek grubunun güncelliğini yitirmesiyle meslek alanı değiştirmek zorunda kalanlara, 

girişimcilere ve özel politika gerektiren gruplara kurs hizmetlerinden faydalanma imkânı 

sunmaktadır. Bunların haricinde çalışmak isteğinde olup deneyim kazanmak isteyenlere 

işbaşı eğitim imkânları ve yoğun işsizlik dönemlerinde işsizlere geçici istihdam olanakları 

sağlayan toplum yararına çalışma programları da Kurulun sunduğu hizmetler arasındadır. 

Yukarıda sayılan bu faaliyetler Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü koordinasyonu doğrultusunda hazırlanarak, Kurul toplantılarında 

değerlendirildikten sonra uygulamaya konulmaktadır. 

Grafik 1. Uygulanan Aktif İşgücü Programları (2010-2011) 

 
Kaynak: İŞKUR 

Aktif işgücü faaliyetlerine yönelik veriler incelendiğinde İstihdam Garantili Kurslar, Toplum 

Yararına Çalışma Programı (TYÇP), Staj, Girişimcilik, Özürlü ve Hükümlülere yönelik kurslar, 

hibe projeleri ve diğer kurslar kapsamında 81 ilde yaklaşık 16 binin üzerinde kurs açılmıştır ve 

bu kurslardan 147.109’u erkek, 102.907’si kadın olmak üzere toplam 250.016 kişi 

yararlanmıştır. 2011 yılı verilerinden anlaşılacağı üzere, 2010 yılına kıyasla toplam kurs 

sayısında yaklaşık %40, kursiyer sayısında ise %18 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 

2011 yılında aktif işgücü faaliyetleri için Kurullara yaklaşık olarak 1.4 milyar Türk Lirası kaynak 

aktarılmış; bu kaynağın 409 milyon Türk Lirası kullanılmıştır. 
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Tablo 1. 2011 Yılında Mesleklere Göre Açılan Bazı Kurslar 

Meslekler Kurs Sayısı 
Katılan Sayısı 

Erkek Kadın Toplam 

Gazaltı Kaynakçısı 561 3.752 68 3.820 

CNC Torna Tezgahı Operatörü 406 2.129 60 2.189 

Bilgisayar İşletmeni 276 1.901 1.230 3.131 

Satış Elemanı 236 1.216 1.585 2.801 

Çağrı Merkezi Görevlisi 203 1.353 2.991 4.344 

Dikiş Makinesi Operatörü (Kumaş) 189 660 2.680 3.340 

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı 186 1.113 2.610 3.723 

Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı 152 1.257 575 1.832 

Bilgisayar Operatörü 89 541 379 920 

Aşçı 81 683 876 1.559 

Tıbbi Sekreter 81 44 494 538 

Çocuk Bakıcısı 71 16 1.663 1.679 

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 63 245 947 1.192 

Web Tasarımcısı 59 426 321 747 
Kaynak: İŞKUR 

Grafik 2. Aktif İşgücü Programlarının Türlerine Göre Dağılımı 

 
Kaynak: İŞKUR 

2011 yılında açılan kurslar arasında UMEM1 kapsamındaki kursların % 30’luk bir payla en 

yüksek orana sahip olduğu görülürken, bunu sırasıyla % 16’lık paylarıyla İşbaşı Eğitim 

programları ve istihdam garantili kursların ve ardından da % 15’lik bir payla toplum yararına 

çalışma programlarının takip ettiği görülmektedir. Bunların dışında kalan kurs kategorilerinin 

                                                           
1
 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi:  İllerin işgücü piyasalarının işgücü analizlerini yaparak ihtiyaçlar 

doğrultusunda ilin Kuruma kayıtlı işsizlerine teorik eğitim verip, ardından yine ihtiyaçlar doğrultusunda firmalarla 

eşleştirilerek pratik (işbaşı) eğitim almasını sağlayan 2011 tarihli İŞKUR projesi. Proje sonunda işbaşı eğitimi başarıyla 

tamamlayarak sertifika alan kursiyerler işbaşı eğitim aldığı firmada istihdam edilirler. 
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yüzdesel olarak daha az aktif işgücü programları içerisinde daha az yer kapladığı 

görülmektedir.  

2011 yılı kursları incelendiğinde “Herhangi bir mesleği olmayan, bir mesleği olmakla birlikte 

mesleğinde iş bulamayan veya mesleğinde yeterli olmayan işsizlerin, niteliklerini geliştirerek 

istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla yapılan meslek edindirme, geliştirme ve 

değiştirme eğitimleri” olarak tanımlanan “İşgücü Yetiştirme Kursları” kapsamında illerde 

2011 yılında istihdam garantili olmayan (genel) 1.212 kurs açılmış; 8.578 erkek, 18.407 kadın 

olmak üzere 26.985 kişinin bu kurslardan yararlandığı görülmektedir. Kursiyerlerin en az 

%50’sinin istihdam edilmesinin zorunlu olduğu İstihdam Garantili Kurslar kapsamında 2.652 

kurs açılmış; 26.981 erkek, 33.714 kadın olmak üzere 60.695 kişi bu kurslardan 

yararlanmıştır. Toplam kurs verileri içerisinde istihdam garantili olan ve olmayan (genel) kurs 

kıyaslaması yapıldığında, 2010 yılı ile benzer bir şekilde 2011 yılında da açılan genel kurs 

sayılarındaki azalmayla birlikte istihdam garantili kurs sayılarında artış gözlenmektedir. 

“Toplum Yararına Çalışma Programları” (TYÇP) genellikle ekonomik kriz, özelleştirme, 

ekonomik yapılanma, doğal afetler ve işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde işsizlerin, çalışma 

yaşamından uzun süre ayrı kalarak maddi sıkıntıya düşmelerini önlemek, çalışma alışkanlık ve 

disiplinlerini yitirmemelerini, kısa süreli istihdam ve eğitimlerini sağlamak için yürütülen 

programlardır. 2011 yılında illerde çevre temizliği, okullarda çevre düzenlemesi, bakım 

onarım ve temizlik işleri yapılması, ağaçlandırma ve park düzenlemesi gibi 2.424 TYÇP 

düzenlemiştir. Gerçekleştirilen TYÇP’lerden 50.434’ü erkek, 13.651’i kadın olmak üzere 

toplam 64.085 kişi yararlanmıştır. 

İşbaşı Eğitim Programları; en az lise (lise dengi ve üstü) düzeyindeki eğitim kurumlarından 

mezun olmuş işsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirmelerini amaçlayan programlardır. 2011 

yılında illerde 2.658 program düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen programlardan 2.593 erkek, 

2.918 kadın olmak üzere toplam 5.511 kişi yararlanmıştır. Bu rakamlara göre 2011 yılı 

içerisinde bir önceki yıla göre staj programlarından yararlanan sayısında %17’lik bir artış 

gözlenmektedir. 

Türkiye çapında gerçekleştirilen aktif işgücü programlarına bakıldığında, kursları başarıyla 

bitiren 93.591 erkek, 78.368 kadın olmak üzere toplam 171.959 kursiyer bulunmaktadır. Bu 

kursiyerlerden 33.382 erkek, 17.165 kadın olmak üzere toplam 50.547 kişi istihdam 

edilmiştir. 
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Grafik 3. Açılan Kurslar ile Bölgenin İşgücü Piyasası İhtiyaçları Arasındaki Bağlantı Düzeyi 

 
Kaynak: 2011 Yılı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Faaliyet Raporları 

Kurullar tarafından hazırlanan faaliyet raporları incelendiğinde, illerin %17’sinde açılan 

kursların tam olarak ilin ihtiyaçları doğrultusunda açıldığı görülmektedir. İllerin %50’sinde ise 

kursların çoğunlukla il ihtiyaçları doğrultusunda açıldığı anlaşılmaktadır. Buna ilave olarak 

illerin %28’inde kurslar ve ilin ihtiyaçları orta derecede ilişkili iken %5’inde bu ilişki seviyesi 

zayıftır. 

Bu tespitlerden anlaşılacağı üzere Türkiye çapında illerin %28 orta ve %5 zayıf ilişki düzeyleri 

göstermesi doğrultusunda Türkiye’de hala daha iyi hala getirilebilecek %33’lük bir il grubu 

oluştuğu görülmektedir. Ayrıca geçen yıla göre daha fazla ilde işgücü piyasası analizi 

yapılması, açılan kurslar ile illerin ihtiyaçları arasındaki bağlantı düzeyini artırmıştır. İlerleyen 

yıllarda işgücü piyasası analizi yapmayan illerin de analiz yapmaya başlamasıyla bu bağlantı 

daha da kuvvetlenecektir. 
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3. İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZLERİ 

İl düzeyinde mesleki eğitim ve istihdam konularında faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için bu 

konularla ilgili güvenilir verilerin toplanıp doğru yorumlanmasının önemi ortadadır. İl 

düzeyinde işgücü piyasası verisi olması, Kurullar tarafından işgücü piyasasının mevcut 

durumunun tanımlanabilmesini ve politikalar geliştirilebilmesini sağlayacaktır. İllere ilişkin 

bilgilerle her biri birbirinden farklı sosyo-ekonomik yapılara sahip olan illere özel politikalar 

geliştirmek kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve çalışma hayatı açısından daha faydalı 

olacaktır. 

Günümüzde ülkemizin en temel sorunlarından birini oluşturan işsizliğe çare bulunması ve 

istihdamla ilgili sorunların çözülebilmesi için bu konuya yönelik tüm çalışmaların bilgiyle 

desteklenmesi şarttır. Her düzeyde alınacak kararlara ve oluşturulacak politikalara yol 

gösterecek, ışık tutacak, uygulamaların sonuçlarının izlenebilmesine imkân sağlayacak güncel 

ve güvenilir bilgiye ihtiyaç vardır. Sorunun hacmi, boyutu, zaman içinde gösterdiği gelişme, 

etkilendiği hususlar vb. gibi konular bilinmeden, sağlıklı kararların alınması ve sorunla etkili 

bir şekilde mücadele edilmesi mümkün değildir.2 

Temelinde Türkiye İş Kurumu’nun görevleri arasında sayılan “işgücü arz ve talebinin 

belirlenmesine yönelik işgücü ihtiyaç analizlerini yapmak, yaptırmak” görevi olmak üzere İl 

İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının yerine getirmesi beklenen en önemli görevlerden 

birisi 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 13’üncü maddesinde ifadesini bulan “İlin 

muhtelif sektör ve branştaki işgücü ve mesleki eğitim ihtiyacını belirlemek üzere işgücü 

piyasası analizleri yapmak-yaptırmak” tır. Ayrıca Yürütme Kurulunun görevleri arasında 

“Kurumca belirlenecek metodoloji çerçevesinde, ilin işgücü piyasası analizlerini 

yapmak/yaptırmak konusunda Kurulun vereceği görevleri yerine getirmek” sayılmıştır. 

İşgücü piyasası analizi; işgücü piyasasında, hem ülke genelinde hem de yerel düzeyde; 

 işgücü piyasalarına katılımı, 

 katılanların becerilerini, 

 firmaların bugünkü işgücü taleplerini, 

 eğitim ihtiyaçlarının niteliğini ortaya koymayı amaçlayan bir analiz çerçevesidir. 

                                                           
2
MÜTEVELLİOĞLU, Nergis; AKSOY, Beyhan; “İşsizlikle Mücadelede İl İstihdam ve Mesleki Eğitim 

Kurullarının İşlevi” 
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İşgücü piyasası analizi yapılmasındaki sebepler ise; 

 işgücü piyasası ile ilgili periyodik bilgi elde etmek, 

 işgücü piyasasında mevcut, geçmiş ve gelecek dönemde meydana gelen veya gelmesi 

beklenen mesleki değişim ve gelişmeleri izlemek, 

 işgücü piyasasının talep yapısını ortaya koymak, 

 aktif istihdam politikalarına veri kaynağı teşkil etmektir. 

Tablo 2. 2011 Yılı İşgücü Piyasası Analizi Çalışmaları 

Analiz Yapan İller 

 

Analiz Yapmayan İller 

Adana Bilecik Elazığ Karabük Osmaniye 

 

Ağrı 

Adıyaman Bingöl Erzincan Karaman Rize 

 

Batman 

Afyonkarahisar Bitlis Erzurum Kastamonu Sakarya 

 

Iğdır 

Aksaray Bolu Eskişehir Kayseri Samsun 

 

Kars  

Amasya Burdur Gaziantep Kırıkkale Siirt 

 

Konya 

Ankara Bursa Giresun Kırklareli Sinop 

 

Malatya  

Antalya Çanakkale Gümüşhane Kırşehir Sivas 

 

Manisa 

Ardahan Çankırı Hakkâri Kilis Şanlıurfa 

 

Mardin 

Artvin Çorum Hatay Kocaeli Tekirdağ 

 

Nevşehir 

Aydın Denizli Isparta Kütahya Tokat 

 

Niğde 

Balıkesir Diyarbakır İstanbul Mersin Trabzon 

 

Ordu 

Bartın Düzce İzmir Muğla Uşak 

 

Şırnak 

Bayburt Edirne Kahramanmaraş Muş Van 

 

Tunceli 

Yalova Yozgat Zonguldak 

   
 

Kaynak: İŞKUR 

2011 yılı sonu itibariyle işgücü piyasası analizi, 68 ilde yapılmış; 13 ilde yapılmamıştır. İşgücü 

piyasası analizleri; İl müdürlüklerimizin kendi imkânlarıyla, hizmet satın alarak veya projeler 

vasıtasıyla finansmanı başka kurumlardan sağlayarak-örneğin Kastamonu’da Kuzey Anadolu 

Kalkınma Ajansı(KUZKA) tarafından-yapılmıştır. 
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Grafik 4. İşgücü Piyasası Analizlerine İlişkin Kararlar 

 
Kaynak: 2011 Yılı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Faaliyet Raporları 

Kurullar tarafından hazırlanan faaliyet raporları incelendiğinde İşgücü piyasası analizi 

yapılması kararı illerin yaklaşık dörtte üçünde alınmışken, uygulamada illerin yaklaşık 

%84’ünde analiz yapılmıştır. Ayrıca yıllık raporlar üzerinden analizlerin etkinliğine 

bakıldığında; 

 İllerin %40,3’ünde okullardaki alan ve dalların belirlenmesinin işgücü ihtiyaç analizleri 

sonuçlarına göre yapıldığı, 

 İllerin %70,9’ünde işgücü piyasası analizinin sektörel düzeyde yapıldığı, 

 İllerin %79,7’sinde karşılanmasında güçlük çekilen mesleklerin işgücü piyasası 

analizlerine göre belirlendiği, 

 İllerin %88,6’sında yapılan analizlerde bölgenin gelecekteki meslek ihtiyaçlarının 

tespit edilmeye çalışıldığı anlaşılmıştır.  

Bu oranlar, illerdeki işgücü piyasası analizi çalışmalarında ilerleme kaydedildiğini ancak 

mevcut durumun henüz hedeflenen seviyede olmadığını göstermektedir. Yerel düzeyde 

işgücü piyasası analizi yapma konusunda daha önce deneyim sahibi olunmaması veya sınırlı 

derecede deneyime sahip olunmasından kaynaklamaktadır. 
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İşgücü analizlerinde temel olarak gözlemlenen sorunlar:  

 Araştırma çalışması için seçilen çerçevenin ildeki tüm işyerlerini kapsayacak en iyi 

çerçeve olmaması. 

 Sadece İŞKUR’a kayıtlı bulunan işyerlerinden oluşturulması, çalışma sonucunda 

ulaşılacak bilgilerin il genelinde seçilmiş sektörde faaliyette bulunan işyerlerine ilişkin 

sonuç vermeyecektir.  

 Araştırma çalışmasında kullanılan değişkenlerin, sınıflandırmaların ve istatistiksel 

birimlerin açık bir biçimde ifade edilmemesi. 

 İldeki mevcut istihdama, açık işlere ve temininde güçlük çekilen mesleklere ilişkin 

bilgilere yer verilirken Türk Meslekler Sözlüğünden yararlanılmaması. 

 Çalışmanın amaçları beklenilenden geniş tutulması, asıl amaç olan işgücü piyasası 

ihtiyaç analizlerinin zayıf kalmasına neden olmaktadır.  

 Çalışmaların genelinde çapraz tablo analizlerine yeteri kadar yer verilmediği. 

 Çalışma sonucunda elde edilen verilere ve bilgilere ilişkin yorumların yetersiz kalması. 

 İşgücü piyasası analizi çalışmalarında çalışmanın amaçlarının, hedeflerinin, 

kapsamının ve yönteminin gereken şekilde ortaya konulmaması. 

Yukarıda sayılan belirtilen eksikliklere rağmen 2011 yılında Kurul çalışmaları içinde en önemli 

gelişme hepsi tam olarak istenen seviyede olmamasına karşın pek çok ilde işgücü piyasası 

analizi çalışmalarının yapılmasıdır. 
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4. ÖZEL POLİTİKA GEREKTİREN GRUPLARA YÖNELİK FAALİYETLER 

Kadın, genç, hükümlü, eski hükümlü ve özürlü gibi gruplardan oluşan ve işgücüne ve 

istihdama girişte güçlük yaşayan, dolayısıyla da korunmaya ve desteklenmeye ihtiyaç duyan 

bu grup, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının istihdamı destekleyici, koruyucu ve 

geliştirici vizyonu içerisinde kendilerine yer bulmaktadır. Kurul faaliyetleri arasında özel 

politika gerektiren gruplara yönelik faaliyetler genellikle aktif işgücü programlarından 

oluşmaktadır. Buna karşın 2011 yılı Kurul kararları arasında özel politika gerektiren gruplara 

yönelik olarak doğrudan alınmış kararlara çok fazla rastlanamamaktadır. Bunlardan bazılarına 

bakılacak olursa; Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıfları ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu gibi özel politika gerektiren kişilerin daha rahat ulaşılabilecekleri yerlerde 

hizmet noktaları oluşturulması, özürlüler tarafından üretilen ürünlerin satışında çıkabilecek 

yer tahsisi sıkıntılarının giderilmesi için belediyelerle protokol imzalanması gibi özel politika 

gerektiren gruplara yönelik kararlar alındığı görülmektedir. 

Grafik 5. Özürlü, Eski Hükümlü/Hükümlü Kursları 

 
Kaynak: İŞKUR 

Kurulların 2011 yılı aktif işgücü faaliyetleri incelendiğinde;  

 Eski hükümlü/hükümlüye yönelik 335 kursa 4.438 kişi (4.289 erkek, 149 kadın) 

katılmıştır. 

 Özürlülere yönelik açılan 434 kursa 2648’i erkek, 1592’i kadın olmak üzere toplam 

4240 kişi katılmıştır. 

 Kurullarda kadınlara ve gençlere yönelik kurslar açılmış olsa da kaç tane kurs 

açıldığının tam sayısının tespit edilmesi güçtür. Çünkü bu kursların açılmasına ilişkin 

kararlar kurul karar metinlerinde belirtilmemiştir. Ancak; aktif işgücü faaliyetlerinden 

yararlanan içinde kadınların oranı %40’dır. 
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Grafik 6. Özel Politika Gerektiren Gruplara Yönelik Kararlar 

 
Kaynak: 2011 Yılı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Faaliyet Raporları 

Toplumda yaşayan bireylerin istihdamdan uzak kalması durumunda şüphesiz mevcut 

yeteneklerini kaybetmesi, kendine güveninin ve çalışma şevkinin azalması ve düzenli bir 

gelirden mahrum kalması gibi istenmeyen durumların görüldüğü herkesçe bilinmektedir. Bu 

bağlamda, özel politika gerektiren grupta yer alan bireyler de şüphesiz bu durumdan istisna 

değildir. Aynı sıkıntıların özel politika gerektiren gruplarda da gözlenmesinin yanı sıra, 

özellikle gençler ve uzun süreli işsizler gibi gruplarda suça yönelim görülmesi de istihdam 

dışında kalmanın bir başka olumsuz etkisi olmaktadır. Özel politika gerektiren grupların 

istihdama katılması ekonomik toplumsal sosyal ve psikolojik açıdan istenmeyen durumların 

önüne geçilmesinde önemli bir rol üstlenecektir.  

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının 2011 yılında aldığı kararlar ve kararlar 

doğrultusunda oluşturulan grafik 7 incelendiğinde özel politika gerektiren gruplara yönelik 

genel olarak pek çok ilde karar alındığı, ancak alınan kararların özürlülere, hükümlü/eski 

hükümlülere ve kadınlara yönelik olarak yalnızca mesleki eğitim vermeye yönelik olduğu 

anlaşılmaktadır. Buna ilaveten her il kurul toplantısında en az 1 defa özel politika gerektiren 

gruplara yönelik karar alınmış olmasına rağmen alınan bu kararların toplam karar sayısı 

içerisindeki oranı oldukça düşük kalmaktadır.  
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Özel politika gerektiren gruplara ilişkin ekonomik ve sosyal külfetin toplum tarafından yeteri 

kadar bilinmemesi konuya ilişkin farkındalık oluşmasının önüne geçmektedir. Özel politika 

gerektiren grupların çektiği sıkıntıların topluma doğru bir biçimde anlatılması ve istihdam dışı 

kalmaları halinde oluşabilecek sıkıntıların belirtilmesi insanların mesele hakkında 

bilinçlenmeleri yolunda olumlu bir adım olacaktır. Bu noktada iller özel politika gerektiren 

gruplara ilişkin daha fazla karar almalı ve içerik olarak da sadece eğitimlerle yetinmeyip, bu 

grupların istihdamlarına yönelik bütüncül bir yaklaşımla yenilikçi ve yapıcı kararlar almalıdır.
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5. POLİTİKA GÖSTERGELERİ 

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları; istihdamı koruma, geliştirme ve işsizliği önleme 

görevinin yanında özel politika gerektiren gruplara ve aktif işgücü faaliyetlerine yönelik 

kararlar almaktadır. Bunların dışında kariyer günleri ve istihdam fuarları düzenlenmesi, 

girişimciliğin desteklenmesi, kayıtdışı istihdamla mücadele edilmesi ve çocuk işçi 

çalıştırılmasının önüne geçilmesi yönünde de kararlar alınmaktadır. 

İstihdam fuarları ve kariyer günlerinin ana amacı; iş arayanlar, işverenler ve ilgili 

kurum/kuruluşları bir araya getirerek, yerel ekonomiyi ve istihdam ortamını 

hareketlendirmek ve güçlendirmektir. İstihdam fuarları ve kariyer günleri sosyal taraflar, 

yerel yönetimler, üniversiteler, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sanayici ve işletmeci 

işbirliğinde, yerel düzeyde işgücünü arz edenler ile talep edenleri bir araya getirerek; mesleki 

eğitim, istihdam ve insan kaynakları konusunda taraflar arasında kalıcı ve kurumsal bir 

iletişim mekanizması kurulmasına ve devam ettirilmesine olanak sağlamaktadır. İstihdam 

fuarları; Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü öncülüğünde Belediye, Sanayi Odası, Ticaret 

Odası ve üniversitelerin işbirliği ile düzenlenerek iş arayanlar ve işverenlerin yanı sıra yerel 

işgücü piyasasının diğer aktörlerinin de fuara katılması hedeflenmektedir. Hedef kitle, ildeki 

veya çevre illerdeki işyerleri, üniversite öğrencileri ve mezunları, mesleki / teknik ortaöğretim 

ile yükseköğrenim öğrencileri ve mezunları, işgücü yetiştirme kurslarından mezun iş 

arayanlar, kuruma kayıtlı işsizler ve diğer iş arayanlardır. 2011 yılı içinde 27 ilde kariyer günü, 

21 ilde ise istihdam fuarı düzenlemesine yönelik faaliyet planlanmış ve 16 ilde istihdam fuarı, 

40 ilde ise kariyer günü yapılmıştır. 

Girişimcilik programları, kendi işini kurmak isteyen kişilerin kurmak istedikleri işin iş planlarını 

geliştirmelerini sağlamak amacıyla yapılan kuramsal ve uygulamalı eğitim programlarını 

içeren eğitimlerdir. KOSGEB-İŞKUR arasındaki Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (UGE) İşbirliği 

Protokolünde” belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. Eğitim sınıf içi eğitim ve 

atölye çalışmalarını kapsamaktadır. Eğitim sonunda, girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine 

yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanmaları hedeflenmektedir. 2011 

yılında illerde 906 girişimcilik programı düzenlemiştir. Gerçekleştirilen programlardan 13.605 

erkek, 10.540 kadın olmak üzere 24.145 kişi yararlanmıştır. 

Faaliyet raporları incelendiğinde illerin yaklaşık olarak yarısı kayıtdışı istihdamla mücadeleye 

ilişkin karar aldığını belirtse de kararlara bakıldığında çok az örnekle karşılaşılmıştır. Bu 

kapsamda alınan kararlardan en önemlisi sosyal yardımlar ve yeşil kart konusunda faaliyet 
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gösteren kurumlardan alınacak birer temsilciyle ilgili Vali Yardımcısının koordinasyonunda bir 

çalışma komisyonu oluşturulması, bu merkezde sosyal yardım alan ve yeşil kart sahibi olan 

kişilerin kayıt dışı çalışma ve gelir durumlarının tespit edilerek yeşil kart verilmesinde daha 

duyarlı davranılması; öte yandan Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Organize Sanayi 

Bölge Müdürlüğü, TİSK temsilcisi ve Yürütme Kurulu işbirliğinde sosyal yardım alan ve yeşil 

kart sahibi olan kişilerin kayıt dışı çalışmalarıyla ilgili araştırma yapılmasıdır. 

Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamı dışında çocuk işçi çalıştırılmasının önüne geçilmesine 

yönelik çalışmalar kapsamında illerin yaklaşık beşte dördünde karar alındığı belirtilmiştir. 

Ancak kararlara bakıldığında buna ilişkin çok fazla kararla karşılaşılmamaktadır. Alınan 

kararların genellikle suça meyilli çocukların topluma kazandırılmasını amaçlayan “Çocukların 

Mutlu Geleceği İçin Umut Yıldızı” projesi kapsamında olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca 

özellikle mevsimlik işlerde çocuk çalıştırılmasının engellenmesini sağlamak üzere kararlar 

alan iller de bulunmaktadır. 

Grafik 7. Politika Oluşturmaya Yönelik Alınan Spesifik Kararlar 

Kaynak: 2011 Yılı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Faaliyet Raporları 

Politika oluşturmaya yönelik bazı özel alanlarda alınan kararlarla ilgili olarak; 

 İllerin %19,2’sinde çocuk çalıştırmanın önüne geçilmesine yönelik kararlar aldığı, 

 %51,9’unda kayıt dışı ile mücadeleye ilişkin faaliyet yürüttüğü, 

 %93,6’sında girişimciliğin desteklenmesine yönelik faaliyetlerin planladığı, 
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 %25,6’sında ise istihdam fuarlarına yönelik faaliyet planladığı, 

  %33,3’ünde kariyer günü düzenlenmesine ilişkin faaliyetler planladığı, 

anlaşılmıştır. 

Kurulların özellikle politika belirleme ve uygulamaya yönelik tedbirler alma konusundaki 

farkındalıklarının artmasıyla bu oranların artacağı beklenmektedir. 

Grafik 8. Göç Edenlere Yönelik Alınan Kararlar 

 
Kaynak: 2011 Yılı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Faaliyet Raporları 

Kurulların 2011 senesinde aldığı kararlar incelendiğinde, kararlarda göç edenlerin işgücü 

piyasasına entegrasyonu konusunda illerin %11,4’ünde doğrudan karar alındığı 

anlaşılmaktadır. %26,6’sında ise istenilen düzeyde olmamakla beraber kısmen göç edenlerin 

işgücü piyasasına entegrasyonu meselesine değinilmiştir. Dolayısıyla bu iki kategori haricinde 

kalan %62’lik kesimin kararlarında bu soruna yönelik karar bulunmamaktadır. 

Bilindiği üzere göçmenin nitelikleri ile işgücü piyasasında aranılan niteliklerin bağdaşmaması 

durumunda göçmenin barınma ve geçimini sağlama sorununu ortaya çıkararak ilk başta 

kendisi ve ailesi üzerinde daha sonra da göç alan bölgenin ve bölge halkının omuzlarında ağır 

bir yük oluşturmaktadır. Bu açıdan göç sonrası ortaya çıkabilecek sorunları giderecek 

politikaların Kurullar tarafından alınması ve ülkenin işgücü piyasası üzerinde olumlu katkılar 

sağlayacaktır. Ancak 81 il çapında Kurul kararları incelendiğinde göç eden bireylerin işgücü 

piyasalarına entegrasyona yönelik neredeyse strateji ve politikaların geliştirilmediği 

anlaşılmaktadır. Bu konuda göç edenlerin işgücü piyasasına girişleri önündeki engellerin 

tespit ederek yeni program ve projelerin geliştirmesi önem arz etmektedir.
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6. ÜYE KURUMLARIN TOPLANTILARA KATILIM DURUMLARI 

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının 5763 sayılı Kanun’la yeniden yapılandırılması 

sonucu, Kurulun ilin işgücü, istihdam ve mesleki eğitim konularında çok önemli bir aktör ve 

politika yapıcı olarak etkili olması hedeflenmiştir.  

Kurulların amacına ulaşarak ilin gereksinimlerine uygun kararlar verebilmesi, ilin yapısına 

sadece tek taraftan bakmayıp gerek belediyeler, sendikalar, gerekse üniversiteler ve sivil 

toplum kuruluşlarının gözünden ilin mevcut durumunun değerlendirilmesi ile mümkün 

olacağından İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları bünyesinde bu denli zengin bir katılımcı 

çeşitliliği barındırılması gerekmektedir. Kurulların etkin çalışması ise üyelerinin sürekli ve aktif 

katılımına bağlıdır. Ancak üyelerin katılım durumlarına bakıldığında aşağıdaki grafiğin 

incelenmesinden de anlaşıldığı üzere kimi kurum temsilcileri toplantılara düzenli katım 

sağlarken, kimi temsilcilerin katılımları istenilen düzeyde değildir. 

Grafik 9. Üye Kurumların Toplantılara Katılım Oranları 

 
Kaynak: İŞKUR 

 

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü toplantılara tam; Valilik, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sanayi Odaları ile İl Özel İdaresi 2011 içerisinde 
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yapılan 407 toplantıya %90’ın üzerinde katılım sağlarken, İl Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, 

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Belediyeler, TÜRK-İŞ, Üniversiteler ve İl Ticaret ve Sanayi 

Odaları katılımı  %70 - 80 aralığında gerçekleşmiştir. Belki de en önemli yerel aktör olan 

Belediyelerin katılım oranı %80’in altında kalırken, TİSK ve Kadın STK katılımları %70 oranının 

altında kalmıştır. 

Kadınların çalışma hayatında çektiği sıkıntıların gündeme getirilebilmesi ve çözümlenebilmesi 

açısından kadın konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının toplantı katılımlarının 

daha da artması, kadın işsizliğinin azaltılması ve kadın istihdamının arttırılması açısından 

faydalı olacaktır. Belediyelerin kurul katılımlarının ise daha üst seviyelere taşınması belediye 

faaliyetlerinin hem insan, hem de çevre faktörleri üzerinde yoğun etkiye sahip olması 

sebebiyle işgücü piyasalarının daha isabetli şekillendirilmesine imkân sağlayacaktır. Bunların 

dışında işçilerin çalışma hayatındaki sıkıntılarının gündeme getirilmesi açısından sendika 

katılımlarının, özürlülerin istihdama yönelik sorunlarının daha isabetli irdelenebilmesi 

açısından ise Sakatlar Konfederasyonunun katılımlarının ülke çapında arttırılması Kurulun 

amaçlarına daha iyi hizmet edecektir. 
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7. SONUÇ 

Kurul kararları kararlarına bakıldığında daha önceki yıllara benzer olarak alınan kararların 

büyük çoğunluğunu idari nitelik taşıyan, Kurul organlarına asil ve yedek üyelerin seçimi; 

açılacak kursların belirlenmesi, okullarda açılacak veya kapanacak dalların ve bölümlerin 

belirlenmesi gibi İŞKUR’ un ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın görev alanına giren konular ile sınırlı 

olduğu görülmektedir. Bunların dışında il bazında işsizler, kadınlar, gençler, özürlüler gibi 

belirli gruplara yönelik ve politika anlamında çok fazla karar alınmadığı tespit edilmektedir. 

Yine kararlar incelendiğinde diğer kurul üyelerinin Kurula aktif bir şekilde katkı sağlamadıkları 

anlaşılmaktadır. 

Kurul kararlarında görülen ve kurul üyelerinin yakınmaları sonucunda tespit edilen bazı 

eksiklikler: 

 Kurul üyesi kurumların Kurul toplantılarına katılımın genelde yüksek olmasına rağmen 

toplantılara asil üyelerin yerine genellikle yedek üyelerin katılması. 

 Kurul üyelerinin çok fazla öneri getirmemesi. 

 Kurul toplantılarında fikir alış verişinin gerçekleştirilmesini sağlayacak ortamın 

sağlanamaması. 

 Kurulun verimliliğini ve başarısını üst düzeye çıkarak olan icra organı konumundaki 

Yürütme Kuruluna seçilecek üyelerin aktif, konuya vakıf kişilerden seçilmemesi. 

Kurul kararlarının büyük bölümünü oluşturan aktif işgücü faaliyetleri 2010 yılına göre 2011 

yılında %40 artış göstermiştir. Bu faaliyetlere katılan kadınların sayısı ise geçen yıla oranla %5 

artmıştır. Geçen yıldan farklı olarak aktif işgücü faaliyetleri içinde Uzmanlaşmış Meslek 

Edindirme Merkezleri(UMEM) projesi kapsamında açılan kurslar dikkat çekmektedir. 2011 

yılındaki aktif işgücü faaliyetlerinin büyük kısmını UMEM projesi kapsamındaki ve istihdam 

garantili kurslar ile işbaşı eğitim ve toplum yararına çalışma programları oluşturmaktadır. 

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının en önemli görevlerinden birisi, yerel düzeyde 

işgücü piyasası araştırması yapması ve sonrasında istihdam ve eğitim politikalarını bunların 

sonuçlarına göre belirlemesidir. 2011 yılında Kurul çalışmaları içinde en önemli gelişme illerin 

çoğunun işgücü piyasası araştırması yaparak, sadece 13 ilin analiz yapmamasıdır. 

Kurulların ildeki işgücü piyasası ve mesleki eğitim alanında etkili olabilmesi için öncelikli 

olarak fikir alış-verişinin kolayca yapılabildiği bir ortam yaratılması; yürütme kurulu üyelerinin 

aktif ve kurulu katkı sağlayabilecek kişiler arasından seçilmesi; il bazında istihdam ve mesleki 



19 

 

eğitim ile ilişkili bilgi birikimini artırması; doğru, tutarlı, süreklilik arz eden, anlaşılabilir ve 

uygulanabilir bilgiler elde etmesini sağlayacak olan işgücü piyasası analizleri yaparak ilin 

istihdam ve mesleki eğitim stratejisini belirlemesi; etkin bir şekilde işgücü piyasasına 

müdahale etmesi ve mesleki eğitimleri yönlendirmesi gerekmektedir. 
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