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Konya İş Kulübümüz faaliyete geçti. Gençler, 
kadınlar, engelliler, madde bağımlıları ve 
diğer özel politika gerektiren gruplara iş 
hayatına geçişte İş ve Meslek Danışmanlarınca 
yoğun destek verilecek. İş Kulüplerimizde 
özel politika gerektiren gruplara iş arama 
motivasyonu kazandırılması, bu kişilerin en kısa 
zamanda mümkün olan en iyi işe girmelerinin 
sağlanması, çalışmak isteyen herkese göre 
bir iş olduğu fikrinin aşılanması, işsizlere iş 
arama kanallarının gösterilmesi ve kişilerin 
özgüveninin yükseltilmesini hedefliyoruz.

Polatlı Sarıoba Mahallesinde inşa edilen 
Mevsimlik Tarım İşçileri Yerleşkesi açıldı. 
Açılış törenine Bakanımız Jülide Sarıeroğlu, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet 
Eşref Fakıbaba, Ankara Valisi Ercan 
Topaca, Müsteşarımız Ahmet Erdem, 
Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya ve 
davetliler katıldı. Pilot model olarak açılan 
bu yerleşkenin önemine değinen Bakanımız 
Sarıeroğlu, “ÇSGB olarak bu pilot uygulamayı 
mevsimlik tarım işçilerimizin yoğun olarak 
çalıştığı şehirlerde yaygınlaştıracağız” dedi. 
Açılış töreninin ardından Genel Müdürümüz 
Polatlı Hizmet Merkezimizi ziyaret ederek 
personelimizle istişarelerde bulundu.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğinde 
Suriyeli sığınmacılara ve Türk vatandaşlarına 
yönelik İşbaşı Eğitim Programları için Hazırlık 
Eğitimlerine başladık. Kahramanmaraş 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz 
tarafından düzenlenecek İşbaşı Eğitim 
Programına katılacak ilk 30 kişiye yönelik 
hazırlayıcı eğitimler 2 Temmuz itibariyle 
başladı. Söz konusu eğitimlerde, Türkiye’de 
çalışma koşulları ve çalışma kültürü, mevzuat, 
temel iş sağlığı ve güvenliği ile iletişim 
konularında, alanında uzman eğitmenler 
tarafından katılımcılara bilgiler veriliyor.

Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya, 
Ankara İl Müdürlüğümüzü ziyaret ederek 
Hedef Değerlendirme Toplantısına katıldı. 
İl Müdürlüğümüzün yıllık hedeflerinde 
bulunduğu aşama ve atılacak yeni adımlar 
konusunda bilgi alan Genel Müdürümüz, 
mevcut duruma ilişkin istişarelerde bulundu.

KONYA İŞ KULÜBÜMÜZ FAALİYETTE İEP HAZIRLAYICI EĞİTİMLERİ BAŞLADI

HEDEF DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

POLATLI’DA MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ 
YERLEŞKESİ AÇILIŞ TÖRENİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE-İLLERİMİZDE  Geçtiğimiz Hafta
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GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE-İLLERİMİZDE  Geçtiğimiz Hafta

İŞKUR’un engelli ve eski hükümlülere 
sağladığı hibeler yeni girişimcilere umut 
oluyor. Bu kapsamda Kurumumuzdan 
aldığı hibeyle Ordu’ya bağlı Ünye ilçesinde 
büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan eski 
hükümlü bir vatandaş hem tarım sektörüne 
hem de istihdama katkı sağlıyor.

İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneğinin (INKAY) 
270. toplantısında insan kaynakları yöneticileriyle 
buluşan Antalya İl Müdürlüğümüz yetkilileri, 
Kurumumuz hizmetleri hakkında bilgilendirmede 
bulundu.  İstihdam teşvikleri, özel istihdam 
büroları ve geçici iş ilişkisi konularında sunum 
gerçekleştiren personelimiz, İŞKUR’un çalışma 
hayatına ilişkin her konuda işverenlerimizle iş 
birliğine açık olduğu mesajını verdiler.

HAYVANCILIĞA İŞKUR DESTEĞİ

ANTALYA’DA İNSAN KAYNAKLARI 
YÖNETİCİLERİYLE BİRARAYA GELDİK

İŞKUR’DAN ENGELLİ
İSTİHDAMINA HİBE DESTEĞİ    

OSMANİYE İL
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ
ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ
İÇİN HAREKETE GEÇTİ

KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİNE 
İŞKUR’DAN DESTEK

Engelli istihdamına katkı sağla-
yan işverenler Bursa İl Müdürlü-
ğümüzce ödüllendirildi. “Engelli 
ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan 
İşverenlerden Tahsil Edilen İda-
ri Para Cezalarını Kullanma-
ya Yetkili Komisyon“ kararıyla 
destek almaya hak kazanan 
firma temsilcilerine; engelli is-
tihdamına katkılarından dola-
yı teşekkür belgeleri ve destek 
miktarları yazılı temsili hibe çek-
leri Bursa Valisi İzzettin Küçük 
başkanlığında takdim edildi..

Osmaniye İl Müdürlüğümüz 
engelli istihdamının önündeki 
engelleri kaldırmak için kol-
ları sıvadı. Bu kapsamda iş-
yerlerini ziyaret eden perso-
nelimizce yapılan görüşmeler 
neticesinde 12 engelli vatan-
daşımız Osmaniye merkez ve 
Düziçi ilçesinde hizmet ve-
ren özel hastanelerde işbaşı 
eğitim programına katılacak.

Kayseri İl Müdürlüğümüz dü-
zenlediği işbaşı eğitim prog-
ramlarıyla hem çalışana hem 
de işverene destek olmaya 
devam ediyor. Bu kapsamda 
Kayseri Şehir Hastanesi’nde 
hastane hizmetleri ve hasta 
danışmanı mesleklerinde dü-
zenlenen program yoğun ilgi 
görüyor. 3 ay sürecek olan 
program kapsamında işi işba-
şında öğrenerek 45 katılımcı-
dan eğitimi başarıyla tamam-
layanlar istihdam edilecek.
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İSTİHDAM SAYISI DEĞİŞİMİ
(2017 1.Çeyrek/2018 1.Çeyrek)

KADIN İSTİHDAM SAYISI DEĞİŞİMİ
(2017 1.Çeyrek/2018 1.Çeyrek)

KAYNAK: EUROSTAT

KAYNAK: EUROSTAT

İstihdamda liderliğimiz devam ediyor. Ülkemiz, 2018 yılı ilk çeyreğinde
geçtiğimiz yılın aynı dönemine nazaran 1 milyon 210 bin kişi ilave
istihdam artışı ile Avrupa’da ilk sırada yer almıştır.

Türkiye, son 1 yılda kadın istihdamını yaklaşık 500 bin kişi artırarak
Avrupa’da ilk sırada yer almıştır. Kadın istihdamı Türkiye’nin 2 katı olan
İngiltere ve Almanya’nın kadın istihdamı artışının toplamından daha fazla
kadın istihdamımızı arttırdık.
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GENÇ İSTİHDAM SAYISI DEĞİŞİMİ
(2017 1.Çeyrek/2018 1.Çeyrek)

İŞGÜCÜ SAYISI DEĞİŞİMİ
(2017 1.Çeyrek/2018 1.Çeyrek)

KAYNAK: EUROSTAT

KAYNAK: EUROSTAT

Türkiye’de son 1 yılda 224 bin genç istihdama kazandırılmıştır.
Genç istihdamında gerçekleşen bu artış ile Türkiye, Avrupa’da ilk sırada
yer alan ülke konumuna gelmiştir.

Avrupa’da işgücü en fazla artan ülke Türkiye. 2018 yılı 1. Çeyrek
verileri ile geçen yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında işgücümüz
yaklaşık 670 bin kişi artmıştır. İşgücü ülkemizden fazla olan Almanya
ve İngiltere’den daha fazla işgücümüzü artırdık. 
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KADIN İŞGÜCÜ SAYISI DEĞİŞİMİ
(2017 1.Çeyrek/2018 1.Çeyrek)

KAYNAK: EUROSTAT

Ülkemiz kadın işgücü artışında da Avrupa’nın lideri. 2018 yılı ilk
çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 418 bin kişilik kadın
işgücü artışı ile Avrupa’da ilk sıradadır. 


