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Değerli Okurlarımız;

Özel istihdam büroları ile geçici iş ilişkisini açıklamak, bu alanda ça-
lışan tüm kişi ve kurumlara katkı sağlamak amacıyla dergimizin bu 
sayısında “Özel İstihdam Büroları ve Geçici İş İlişkisi” konusunu ele 
alacağız. 

“Geniş Açı” bölümümüzde; özel istihdam büroları ile istihdam bağ-
lantısının kurulması amacıyla yapılan çalışmaları, istihdam yaratmada özel istihdam büro-
ları ve İŞKUR’un faaliyetleri, özel istihdam bürolarının Türkiye işgücü piyasasındaki rolü, özel 
istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisinin kurulması ve istihdama etkisi, insan kaynak-
ları yönetiminde dış kaynak kullanımı, özel istihdam büroları örneği, Uluslararası Çalışma 
Örgütü normları açısından özel istihdam bürolarının değerlendirilmesi ve istihdam yönüne 
ilişkin birbirinden değerli yazıları bulacaksınız. 

“Söyleşi” bölümümüzde Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Mevlüt Çavuşoğlu ile 
yaptığımız çok özel röportajda Avrupa Birliği üyeliğinin Türkiye için taşıdığı önemi ve Ba-
kanlığın hedeflerini görüştük. “Ekonomik Görünüm”de çok kıymetli akademisyen Prof. Dr. 
Erdal Tanas Karagöl, “Ekonomik Büyümenin Sürdürülebilirliği”ni sizler için değerlendirirken, 
“İşgücü Piyasasına Bakış” bölümünde işgücü piyasasına yönelik temel göstergeleri sizler-
le paylaştık. “Aktüel”, “İŞKUR’dan Haberler” ve hemen ardından gelen “İŞKUR İstatistikle-
ri” bölümleri de İŞKUR hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanızı sağlayacak. 

 “Perspektif” bölümünde yer alan değerli gazeteci ve köşe yazarı Dr. Resul Kurt “Yıllık İzin-
de Merak Ettikleriniz!” konusuna değinecek.

“İnce İşçilik” bölümünde Uygur Türklerinden günümüze ulaşan miras “Minyatür”ün hi-
kayesi sizleri bekliyor. “Genç Sayfalar” bölümünde Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Kırdök “Üni-
versite Öğrenci Adaylarının Üniversite ve Bölüm Tercih Nedenleri”ni anlatacak. Her sa-
yıda bilgi dağarcığımızı biraz daha zenginleştiren “Kültür-Sanat” sayfalarının yanı sıra 
“Projeler”imizle, mesleklere ilişkin bilgilerin yer aldığı “Meslek Bankası”yla dolu dolu hazır-
lanan dergimizin 13. Sayısı ile huzurlarınızdayız.
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Ülkelerin gelişmişlik seviyesinden bağımsız olarak karşı karşıya 
kaldıkları yüksek boyutlara ulaşabilen işsizlik, çözülmesi gere-
ken önemli bir küresel sorun olarak karşımızda durmaktadır. 

Birçok ülkede işsizliğin hüküm sürdüğü bugünkü pazar ekonomisi 
içerisinde, iş piyasası işlerliğinin kazanılmasında kamu istihdam 
kurumları önemini korumakla birlikte, bunların yanında özel is-
tihdam bürolarının faaliyette bulunması; iş yaratmada, işçilerin 
niteliklerinin artırılmasında, diğer bir ifadeyle istihdam hizmetleri-
nin kalitesini artırma ve tam istihdama ulaşmada gerekli bir unsur 
haline gelmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün konuya ilişkin 
Sözleşme ve Tavsiye Kararları’nda da kamu istihdam kurum-
larıyla özel istihdam bürolarının birlikte çalışarak öncelikli sorun 
olan işsizliğe çare olunması ve tam istihdama doğru ilerlenmesi 
gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu suretle, birçok ülkede bürolarla 
devlet arasında ilişki kurularak iş piyasasının ortak yönetimi kavra-
mı pekiştirilmiş ve iş piyasasında kamu tekeli ilkesine son verilmiştir. 

Nitekim kamu istihdam kurumlarının özel istihdam büroları ile 
birlikte faaliyet gösterdiği ülkelerin işgücü piyasalarının, tekel 
uygulayan ülkelerden daha tatmin edici sonuçlara ulaştığı 
görülmektedir. Çünkü, işgücü piyasasına yönelik hizmet ve-
ren kurumlar ne kadar kısıtlı sayıda olursa, istihdama yönelik 
bilgi de o derece yetersiz toplanmakta ve ilgililere ulaşımı o 
denli zorlaşmaktadır. Piyasa rekabete açıldığında ise dünya 
ekonomisinde yaşanmakta olan hızlı değişim sürecine daha 
çabuk uyarlanabilen bir yapı ortaya çıkmaktadır.

Dünyada yaşanan gelişmelere bağlı olarak ülkemizde de iş 
arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler 
için uygun işçiler bulunmasına aracılık etme görevi ülkemizin 
kamu istihdam kurumu olan Türkiye İş Kurumu tarafından ya-
pılmakta iken 22 Mayıs 2003 tarihinde kabul edilen 4857 sayılı 
İş Kanunu ile iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetlerinin gerçek 
ve tüzel kişiler tarafından kurulan ve bu hususta izin verilen 
özel istihdam bürolarınca da yapılmasına izin verilmiştir.

Bu kapsamda Türkiye İş Kurumu olarak, günümüzde sayıla-
rı 379’a ulaşan özel istihdam bürolarının Türkiye genelinde 
yaygınlaşmalarını desteklemekte ve tüm bürolarla etkin bir 
şekilde birlikte çalışmayı arzulamaktayız. Son dönemlerde 
yapılan düzenlemeler de bu birlikte çalışma ortamının sağ-
lanmasını teminen özel istihdam bürolarının gerçekleştirdiği 
faaliyetlerin genişletilmesine ve geliştirilmesine yöneliktir. Bu 
nedenle firmaların özel istihdam bürosu izni alırken karşılaştık-
ları bürokrasiyi azaltan, faaliyet göstermelerini kolaylaştıran 
ve çeşitlendirilen düzenlemeler getirilmiştir.

61. Hükümet Programı’nda belirtildiği üzere başta genç, kadın 
ve vasıfsız işgücümüz olmak üzere işsizlerimize nitelik kazandırarak 
işe girişi kolaylaştırmak durumundayız. Bu hedef doğrultusunda, 
19.03.2013 tarih ve 28592 sayılı Özel İstihdam Büroları Yönetme-
liği kapsamında özel istihdam bürolarının işe yerleştirme hizmeti 
sunmasının yanında mesleki eğitim düzenleyebilmelerine yönelik 
imkan tanınmasını bir fırsat olarak değerlendirmekteyiz. Özellikle 

ÖZEL İSTİHDAM 
BÜROLARI İLE İŞBİRLİĞİ
Türkiye İş Kurumu olarak, günümüzde sayıları 379’a ulaşan 
özel istihdam bürolarının Türkiye genelinde yaygınlaşmalarını 
desteklemekte ve tüm bürolarla etkin bir şekilde birlikte çalışmayı 
arzulamaktayız. Son dönemlerde yapılan düzenlemeler de bu birlikte 
çalışma ortamının sağlanmasını teminen özel istihdam bürolarının 
gerçekleştirdiği faaliyetlerin genişletilmesine ve geliştirilmesine 
yöneliktir. Bu nedenle firmaların özel istihdam bürosu izni 
alırken karşılaştıkları bürokrasiyi azaltan, faaliyet göstermelerini 
kolaylaştıran ve çeşitlendirilen düzenlemeler getirilmiştir.

B
A

Ş
Y

A
Z

I



işbirliği ve hizmet alımı yöntemi ile düzenlenen mesleki eğitim kurs-
larına özel istihdam bürolarının da katılması işgücü piyasasına giriş-
te zorlanan grupların işe girişlerinin kolaylaştırılması ve istihdamda 
kalma sürelerinin artırılması açısından önem taşımaktadır.

Son yıllarda işgücü piyasasını etkinleştirmeye yönelik alınan ted-
birler neticesinde önemli ilerlemeler kaydedilmiş olmakla birlikte, 
işsizler ile açık işlerin etkin bir biçimde eşleştirilememesi, kadınların 
işgücüne ve istihdama katılımının düşüklüğü ile esnek çalışma 
biçimlerinin etkin bir biçimde uygulanamaması gibi hususların 
işgücü piyasasının etkinliğini azalttığı 10. Kalkınma Planı’nda vur-
gulanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye İş Kurumu ile birlikte özel is-
tihdam bürolarına da önemli görevler düşmektedir. Çünkü yurt-
dışı örneklerinde görüldüğü üzere özel istihdam büroları ve kamu 
istihdam kurumları çalıştıkları farklı yöntem ve odaklandıkları farklı 
hedef gruplarıyla birbirlerine rakip olmamakta, aksine birbirlerini 
tamamlayıcı görev üstlenmektedirler. 

Esnek çalışma biçimlerinin çalışanların haklarını gözetir biçimde 
yaygınlaştırılması hedefinin birçok üst politika belgesinde yer al-
dığını ve bu hedef kapsamında kullanılacak araçlardan birisinin 
2014-2016 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’da belirtildi-
ği üzere; özel istihdam bürolarının yaygınlaştırılması ve faaliyet 
alanlarının geçici iş ilişkisini de kapsayacak şekilde genişletilmesi 
olduğunu söylemek yerinde olacaktır. İstihdam politikaları ara-
sında yer alan bu araç üzerine sosyal taraflarla diyalog ve uzlaşı 
çerçevesinde aşama kaydedilmeye çalışılmaktadır.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin çoğunda kanunlarla düzenle-
nen özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi uygula-
masının ülkemizde de kanuni zemine oturtulmasının Avrupa 
Birliği müktesebatına uyum çalışmaları dahilinde yer alma-
sı, üye ülkelerin mevzuatındaki farklılıklar nedeniyle üzerin-
de uzun süre tartışılan Geçici İstihdam Büroları Direktifi’nin 
Avrupa Parlamentosu tarafından 22 Ekim 2008 tarihinde 
onaylanması, özel istihdam bürolarını yasaklayan veya bu 
büroların faaliyetlerini Direktif’te öngörülmeyen sebeplerle 
kısıtlayan ülkelere karşı Avrupa Komisyonu’nun yaptırım uy-
gulamasının söz konusu olması, işsizliğin önlenmesinde iş pi-
yasasının esnekleştirilmesinin ve aktif istihdam politikalarının 
uygulanmasının temel çözümlerden biri olacağı, kayıt dışı 
istihdamın önleneceği ve bu sektörde çalışanların sosyal gü-
vence altına alınacağı gerekçeleriyle bu uygulamanın Türk 
İş Hukuku’na kazandırılması yönünde daha önce adımlar 
atılmış olsa da bunlar yetersiz kalarak Cumhurbaşkanlığı ta-
rafından veto edilmiş, yasalaşma aşamasını geçememiştir.

Türkiye İş Kurumu olarak, üst politika belgelerinde de ifade 
edildiği üzere esnek çalışma imkanlarının çalışan haklarını 
gözetir şekilde uygulanmasını ve esnek çalışma biçimlerinin 
yaygınlaştırılmasını desteklemekteyiz. Bu kapsamda özel is-
tihdam bürolarının işgücü piyasasında daha etkin faaliyet 
göstermesini ve her birinin birer İŞKUR olmasını beklediğimiz 
bürolarla işbirliği içinde çalışmayı arzulamaktayız. 

Dr. Nusret YAZICI
Genel Müdür
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Antalya’da bir araya 
gelen WAPES temsilcileri 

genç girişimciliği ve 
sosyal girişimcilik 
alanlarında kamu 

istihdam kurumları 
tarafından atılması 

gereken adımları masaya 
yatırdı.

WAPES TEMSİLCİLERİ 
ANTALYA’DA BULUŞTU
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Antalya’da 21-22 Mayıs tarihlerinde 
İŞKUR tarafından düzenlenen “Genç 
ve Sosyal Girişimcilik: Kamu İstihdam 
Kurumlarının Rolü ve İyi Uygulama-
lar” konulu çalıştaya Genel Müdü-
rümüz Dr. Nusret Yazıcı’nın yanı sıra 
Dünya Kamu İstihdam Kurumları Bir-
liği (WAPES)’e üye Almanya, İngilte-
re, Fransa, Hırvatistan, Macaristan, 
Finlandiya, Kamerun, İsveç, Tayvan, 
Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Bosna 
Hersek, Makedonya, Norveç, Kara-
dağ, Estonya, güney Kore, Kame-
run, Çad, Zimbabve’deki kamu istih-
dam kurumlarının temsilcileri katıldı. 
Avrupa Genç Girişimciler Konfede-
rasyonu Direktörü John Aslanis, giri-
şimcilik alanında İŞKUR’dan eğitim 
alan Uğur Gültekin ve Habitat Kal-
kınma ve Yönetişim Derneği Genel 
Sekreteri Başak Saral da konuşmacı 
olarak yer aldı.

Çalıştayda, katılımcı ülkelerin sunum-
larından, birçok ülkede genç nüfu-
sun iş bulmada zorluk çektiği, iş sahi-
bi olunca da işgücü piyasası içinde 
kalmak için yoğun çaba sarfetmesi 
gerektiği, bir politika aracı olarak bu 
bağlamda girişimciliğin gençlerin 
karşılaştıkları bu sorunlara yönelik bir 
çözüm aracı olacağı ifade edildi. 
Kamu İstihdam Kurumları’nın genç-
lerin işgücü piyasasına girmedeki 
dezavantajlarını ortadan kaldırmak 

için gençlere yönelik uygulaması 
gereken politikalar üzerinde durul-
du. Genç girişimciliğinin gençlerin 
işgücü piyasasına katılmasına imkân 
veren bir alternatif ve iş yaratılmasını 
desteklemenin bir yolu olarak görül-
mesi gerektiği vurgulandı. Girişimcili-
ğin, işsiz, hevesi kırılmış gençlere sür-
dürülebilir geçim kaynağı yaratma 
imkanı vermekte ve kendilerini top-
luma entegre etme şansı sunduğu 
ifade edildi.

Ayrıca Sosyal Girişimcilik alanın-
da; sosyal girişimcinin, geniş ölçekli 
değerlere yönelik sosyal yarar ve 
amaçları ve topluma da hâsıl olan 
dönüşümsel faydayı gerçekleştir-
mek amacıyla girişimcilik becerilerini 
kullandığı vurgulandı. Sosyal girişim-
ci kendi faydasını gerçekleştirecek 
mali olanakları veya siyasi nüfuzu-
nu kullanmak yerine yetersiz hizmet 
alan, ihmal edilmiş veya yüksek 
oranda dezavantajlı nüfusa yönelik 
programlar hedeflemesi gerektiği 
ifade edildi. 

2 gün süren Genç ve Sosyal Giri-
şimcilik: Kamu İstihdam Kurumları-
nın Rolü ve İyi Uygulamalar Çalış-
tayı 2015 yılında İŞKUR tarafından 
İstanbul’da düzenlenecek WAPES 
Dünya Kongresi’ne de ön hazırlık ni-
teliği taşıyor.

“Çalıştay öncesi 
Antalya Çalışma 
ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü’nde  
WAPES Avrupa 
Bölge toplantısı 
yapıldı”
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İİT üye devletleri arasında işgücü 
piyasası, istihdam ve çalışma haya-
tı ile ilgili tecrübe ve bilgi paylaşımı 
sağlamak amacıyla oluşturulacak 
işbirliği mekanizmasını görüşmek 
üzere düzenlenen toplantıya Ge-
nel Müdürümüz Dr. Nusret Yazıcı’nın 
yanı sıra SESRIC Genel Direktörü Prof. 
Dr. Savaş Alpay, İslam Kalkınma 
Bankası Grubu Türkiye Ofisi Resmi 
Temsilcisi Dr. Sabir Kamilov, İİT Genel 
Sekreterliğini temsilen Naghi Jabba-
rov, Dünya Kamu İstihdam Kurumları 
Birliği (WAPES) Onursal Başkanı ve 
Kamerun Kamu İstihdam Kurumu 
Genel Müdürü Camille-Moute Bidi-
as, Azerbaycan, Fas, Cezayir, Gam-
biya, Umman’ın da aralarında yer 
aldığı 20 ülkenin temsilcileri ile Ulus-

lararası Çalışma Örgütü(ILO), Dünya 
Bankası’nın temsilcileri katıldı.

İŞKUR ve SESRIC işbirliğinde 
Ankara’da düzenlenen toplantı-
nın açılış konuşmasını yapan Genel 
Müdürümüz Dr. Nusret Yazıcı, böy-
lesine bir organizasyona ev sahipliği 
yapmaktan duyduğu memnuniye-
ti dile getirdi. Özellikle 2008 yılında 
yaşanan küresel krizle birlikte işgücü 
piyasası ve çalışma hayatıyla ilgili 
uluslararası düzeyde yapılan işbirliği-
nin önemine değinen Yazıcı, “Bugün 
kuruluş toplantısını yaptığımız İslam 
Ülkeleri Kamu İstihdam Kurumları Ağı 
iyi uygulamaların paylaşımı ve yeni 
politikaların geliştirilmesini mümkün 
kılacak. Özellikle İslam ülkeleri ara-

AKTÜEL

İŞKUR ve İslam Ülkeleri 
İstatistik, Ekonomik, 

Sosyal Araştırma 
ve Eğitim Merkezi 

(SESRIC) işbirliğinde 
gerçekleştirilen İslam 

İşbirliği Teşkilatı (İİT) 
Üye Ülkeleri Kamu 

İstihdam Kurumları 
Ağı Kuruluş Toplantısı 

Ankara’da yapıldı.

İİT'YE ÜYE KAMU İSTİHDAM 
KURUMLARININ TEMSİLCİLERİ 
ANKARA'DA BULUŞTU
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sında paylaşılacak, katma değer 
oluşturulacak görev alanımızdaki 
her faaliyeti aşkla ve şevkle destek-
liyor, gerçekleşmesi için elimizden 
geleni yapacağımızı bilmenizi isti-
yoruz” dedi. Genel Müdürümüz Ya-
zıcı ayrıca, kamu istihdam kurumları 
arasında bilgi ve deneyim alışverişi 
ile kamu istihdam hizmetlerindeki 
yeni eğilimlerin ve iyi uygulamaların 
paylaşılmasının işsizlikle mücadele-
de başarıyı artıracağını ifade etti.

SESRIC Genel Direktörü Prof. Dr. Sa-
vaş Alpay ise İİT’ye üye ülkelerin 
kamu istihdam kurumları arasında 
oluşturulacak ağın işgücünün hem 
arz hem de talep boyutuna yönelik 
örnek uygulamaların paylaşılmasın-
da önemli rol oynayacağını söyledi. 
WAPES Onursal Başkanı ve Kamerun 
Kamu İstihdam Kurumu Genel Mü-
dürü Camille-Moute Bidias da genç 
işsizliğinin tüm dünyada önemli bir 
sorun olduğu bir dönemde bu top-
lantının gerçekleştirilmesinin önemi-
ne dikkat çekti. Bidias, oluşturulacak 
ağın ülkeler arasında işbirliğini artıra-
cağını belirtti. İİT Genel Sekreterliğini 
temsilen söz alan Naghi Jabbarov 
ise eğitim, bilim ve teknoloji alanla-
rında önemli çalışmalara imza atan 
İİT’nin istihdam ve çalışma hayatın-
da da örnek projeler gerçekleştire-
ceğini vurguladı. İstihdamın artırıl-
ması ve bu alanda bilgi paylaşımının 

sağlanması noktasında İŞKUR’un 
öncülüğünde oluşturulacak bu ağın 
üye ülkelere güç katacağını söyle-
yen İslam Kalkınma Bankası Grubu 
Türkiye Ofisi Resmi Temsilcisi Dr. Sabir 
Kamilov ise İŞKUR ve SESRIC’e teşek-
kür etti.

İki gün süren toplantıda İslam İşbir-
liği Teşkilatı’na (İİT) üye ülkelerdeki 
istihdam sorunlarına yönelik olarak 
paylaşılan ortak görüşlerden yola 
çıkarak; bu kolektif sorunları hafiflet-
meye yönelik programları kolaylaş-
tırmak, uygulamak ve izlemek için 
İİT topluluğunda uluslararası entegre 
çalışma şartına olan ihtiyacın belir-

lenmesi,  daha iyi istihdam politika-
larının ve beceriye sahip, rekabetçi 
işgücünün geliştirilmesinin destek-
lenmesi amacıyla, kamu istihdam 
kurumlarının deneyimlerinin ve iyi 
uygulamalarının paylaşılmasını sağ-
lamaya yönelik olarak İİT üye ülke-
lerinin ilgili kurumları arasında bir ağ 
oluşturulması konusunda güçlü bir 
arzunun ortaya çıkarılması, İİT Çalış-
ma, İstihdam ve Sosyal Koruma İşbir-
liği Çerçevesi’ nin isteklerine ulaşma-
ya katkı sağlayacak araçlardan biri 
olarak İİT Kamu İstihdam Kurumları 
Ağı’nın (OIC-PESNET) kurulması ko-
nusunda tavsiye kararları alınmıştır.
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Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Faruk Çelik ile Milli Eğitim 
Bakanı Nabi Avcı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakan Yardımcımız Halil Etyemez, Milli Eğitim Bakanlığı Müste-
şarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcımız Mehmet Selim Bağlı, Genel Müdürümüz Dr. Nusret Yazıcı, 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Camuş-
çu ve çok sayıda davetli katıldı. İstihdam sorununun altında yatan en 
önemli nedenlerden biri olan mesleksizliğe çözüm getirmek amacıyla 
ilk olarak 2010 yılında imzalanan protokolle sanayi sektöründe hayata 
geçirilen ve 2012 yılında imzalanan ikinci protokolle ise tarım ve hizmet-
ler sektörünü de kapsayan Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri 
(UMEM) Beceri’10 Projesi Yeni Protokolü ve Ödül Töreni’nin açılış konuş-
masını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Faruk Çelik hükü-
met olarak istihdamı artıracak tüm çalışmaların arkasında olduklarını, 
UMEM Beceri’10’un bu konuda uygulanan en önemli projeler arasında 

AKTÜEL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, İŞKUR, Milli Eğitim 

Bakanlığı, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği(TOBB), 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi (TOBB-ETÜ) 

işbirliğinde uygulanan UMEM 
Beceri’10 Projesi Sanayi, 

Hizmet ve Uygulama Protokolü 
ve Ödül Töreni Ankara’da 

yapıldı.

UMEM BECERİ’10 PROJESİ SANAYİ, 
HİZMET VE UYGULAMA 
PROTOKOLÜ İMZALANDI
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olduğunu söyledi. Çelik, son yıllar-
da Türkiye’de işsizlikle mücadelede 
önemli adımlar atıldığını belirterek 
“Bunun sağlanmasında siyasi istik-
rarın, güven ortamının, teşviklerin, 
istihdam paketlerinin, İŞKUR’un ve 
aktif işgücü politikalarının önemli rolü 

oldu. İşgücü piyasamızın yapısal so-

runları nedeniyle yaşanan mesleksiz-

lik sorununun çözümünde kamu ve 

özel sektör temsilcilerini bir araya ge-

tiren UMEM Projesi de önemli işlevler 

görmektedir” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ise gü-
nümüzde öğrenmeyi öğrenen ve 
bunu hayat boyu devam ettiren 
bireylerin topluma kazandırılması 
gerektiğini söyledi. Türkiye’nin kal-
kınması için özellikle son 12 yılda ge-
nelde eğitim, özelde ise mesleki ve 
teknik eğitim alanında önemli ça-
lışmalar yapıldığını kaydeden Avcı, 
işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrul-
tusunda nitelikli işgücü yetiştirilmesini 
sağlayan UMEM Beceri’10’a katkı 
sağlayan tüm taraflara teşekkür etti.

İşgücü piyasası koşullarının sürekli 
değiştiğine dikkat çeken TOBB Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu da “Bu proje 
sadece işverenlere değil, iş arayan-
lara da hitap ediyor. İşsizlerimiz pro-
jeden faydalanarak arayan değil, 
aranan eleman olabilirler. Yeni pro-
tokolün hayırlı olmasını diliyorum” 
diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Faruk 
Çelik, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı 
ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
sanayi sektörü ile tarım ve hizmet 
sektörlerini tek çatı altında topla-
yan UMEM Beceri’10 Projesi kap-
samındaki yeni protokolü imzaladı. 
Törende ayrıca, proje çerçevesin-
de gerçekleştirilen kurslarda başarılı 
olan illerin kurs yönetimleri plaketle 
ödüllendirildi.
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İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıda özel istihdam bürolarının temsilcile-
riyle görüşen Genel Müdürümüz Yazıcı özel istihdam bürolarıyla daha faz-
la birlikte çalışmak ve işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi. Özel istihdam 
bürolarının da birer eğitim kurumu misyonuyla işgücünün mesleki eğitimine 
eğilmelerinin zamanının geldiğini kaydeden Yazıcı “Özellikle mesleki eğitim 
konusunda kendilerinden önemli bir beklenti içindeyiz. İşbirliği ve hizmet alı-
mı yöntemi ile düzenlenen mesleki eğitim kurslarına özel istihdam bürolarının 
katılması İŞKUR açısından da büyük önem taşıyor. Biz özel istihdam bürolarını 
rakip olarak değil, ortak olarak görüyoruz” dedi.

Genel Müdürümüz Dr. Nusret Yazıcı konuşmasının ardından özel istihdam 
bürolarının uygulamada karşılaştıkları sorunlarla ilgili hususlara açıklık getirdi.

AKTÜEL

Genel Müdürümüz 
Dr. Nusret Yazıcı 

başkanlığındaki İŞKUR 
Heyeti, İstanbul’da 

faaliyet gösteren 268 
özel istihdam bürosunun 

temsilcileriyle görüştü.

GENEL MÜDÜRÜMÜZ,
ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARININ

TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU
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Kamerunlu mevkidaşını makamında ağırlayan Genel Müdürümüz 

Dr. Nusret Yazıcı, İŞKUR’un aktif ve pasif işgücü hizmetleri kapsamın-

da gerçekleştirdiği uygulamalar ile ilgili bilgi verdi. Kamerun İstihdam 

Kurumu Genel Müdürü Bidias da İŞKUR hizmetlerinin ülkesine uyarla-

nabilmesi için iki kurum arasında işbirliğinin artırılması önerisinde bu-

lundu. Bidias ayrıca Türkiye’nin girişimleriyle hayata geçirilen İslam 

Ülkeleri Kamu İstihdam Kurumları Ağı’ndan duyduğu memnuniyeti 

dile getirerek Genel Müdürümüz Dr. Nusret Yazıcı’yı Kamerun’a da-

vet etti. 

Kamerun İstihdam 
Kurumu Genel Müdürü 

ve WAPES Onursal 
Başkanı Camille-Moute 
Bidias ve Baş Müfettiş 
Mabara Mbelen Genel 

Müdürümüz Dr. Nusret 
Yazıcı’yı ziyaret etti.

ZİYARET ETTİ

KAMERUN HEYETİ 
'
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Hedefler belirlemek ve hedeflerle 
yönetim anlayışı içinde hareket et-
mek amacıyla hayata geçirilen he-
def izleme sistemi toplantısına Genel 
Müdürümüz Dr. Nusret Yazıcı’nın 
yanı sıra İŞKUR üst yönetimi ve il mü-
dürleri katıldı. Toplantının açılış ko-
nuşmasını yapan Genel Müdürümüz 
Yazıcı, İŞKUR’un hedefleri ölçmek 
için yeni bir sistemi hayata geçirdi-
ğini belirterek “Atılan bu adımlar ile 
birlikte hedeflerle yönetim anlayışı-
mız; merkez-yerel işbirliğini güçlendi-
ren, merkez ile taşra arasındaki bilgi 

ve tecrübe paylaşımını artıran bir 
araç haline gelmeye başladı” dedi. 
Yazıcı, il müdürlüklerinin gayretli ça-
lışmaları ve merkez-yerel işbirliği ile 
yürütülecek izleme sürecindeki etkin 
işbirliğinin İŞKUR’un işgücü piyasasın-
da etkin bir rol oynamasına vesile 
olacağını söyledi.

Genel Müdürümüz Yazıcı’nın konuş-
masının ardından “İl Müdürlükleri 
Hedef İzleme Sistemi” ve bu siste-
mi anlatan “Hedef İzleme Rehberi” 
hakkında bilgi verildi. 

AKTÜEL

Hedefler belirlemek ve 
hedeflerle yönetim anlayışı 

içinde hareket etmek 
amacıyla hayata geçirilen 

İŞKUR 2014 İl 
Müdürlükleri Hedef İzleme 

Sistemi Toplantısı
Ankara’da yapıldı.

HEDEF İZLEME SİSTEMİ 
TOPLANTISI YAPILDI
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İŞKUR’un hizmetlerini işverenlere 
anlatmak ve kuruma işyerlerinden 
gelen talepleri artırmak amacıy-
la Karabük’e giden Genel Müdü-
rümüz Dr. Nusret Yazıcı, ilk olarak 
Vali Orhan Alimoğlu’nu ziyaret etti. 
Daha sonra Karabük Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürü Coşkun Güven 
ve personelle görüşen Yazıcı, kent-
te İŞKUR tarafından gerçekleştirilen 
çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kardemir 
Karabük Demir Çelik Fabrikaları ve 
Ramsey başta olmak üzere kentteki 
üst düzey firmaları ziyaret eden Ge-
nel Müdürümüz Yazıcı, işverenlerle 
görüşerek İŞKUR’un aktif işgücü hiz-
metleri kapsamında gerçekleştirdiği 
çalışmaları anlattı. Çalışanlarla soh-
bet eden Yazıcı istihdama katkı sağ-
layan firmalara da teşekkür etti.

Genel Müdürümüz Dr. Nusret 
Yazıcı’nın Karabük’teki son durağı 
Karabük Üniversitesi oldu. Kalkınma 
Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan 
ve Karabük Üniversitesi Rektör Yar-

dımcısı İbrahim Kadı ile birlikte Ka-
rabük Çalışma ve İş Kurumu İl Mü-
dürlüğü ve Karabük Üniversitesi Artı 
Kariyer Kulübü’nün işbirliği ile düzen-
lenen programa katılan Yazıcı, kari-
yer planlaması yapan öğrencilerin 
sorularını yanıtladı. Genel Müdürü-
müz Yazıcı ayrıca, ziyaretin anısına 
üniversite kampüsüne ağaç dikti. 

İŞKUR’un hizmetlerini 
işverenlere anlatmak ve 

kuruma işyerlerinden 
gelen talepleri artırmak 

amacıyla
Genel Müdürümüz

Dr. Nusret Yazıcı işyeri 
ziyaretlerine Karabük’te 

devam etti.

GENEL MÜDÜRÜMÜZ DR. NUSRET YAZICI'NIN 

İŞYERİ ZİYARETLERİ 
DEVAM EDİYOR



Genel Müdürümüz Dr. Nusret Yazıcı, 
BTSO Başkanı İbrahim Burkay’la birlik-
te BTSO Meclis Başkanı Remzi Topuk, 
BTSO Genel Sekreteri Hüseyin Güler 
ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan 
heyeti makamında kabul etti. Nite-
likli işgücünün yetiştirilmesine yönelik 
görüşlerin ele alındığı ziyarette, BTSO 
Başkanı İbrahim Burkay hızla gelişen 
ve değişen Bursa’nın kendine özgü 
bir işgücü piyasasının olduğunu, bu 
nedenle nitelikli işgücüne ihtiyaç duy-

duklarını ifade etti. Ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getiren Genel 
Müdürümüz Dr. Nusret Yazıcı ise “Mes-
leki eğitim kurslarımız ve işbaşı eğitim 
programlarımız ile işverenlerin ihtiyaç 
duyduğu kalifiye işgücünü yetiştirme-
leri için destek vermeye hazırız” dedi.

Genel Müdürümüz Dr. Nusret Yazıcı 
ayrıca kurumsal ilişkileri geliştirmek adı-
na bu ve benzeri görüşmelerin deva-
mını arzu ettiklerini söyledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay ve beraberindeki heyet 
Genel Müdürümüz Dr. Nusret Yazıcı’yı ziyaret etti.
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AKTÜEL

GENEL MÜDÜRÜMÜZ,
BTSO HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ



Alman Federal İstihdam Ajansı CEO’su Frank-
Jürgen Weise ve Alman Federal İstihdam Ajansı 
Yönetim Kurulu Üyesi Heinrich Alt ile görüşen Genel 
Müdürümüz Dr. Nusret Yazıcı, taraflar arasında iş-
birliğinin daha da yoğunlaşması için görüş alışveri-
şinde bulundu. Genel Müdürümüz Yazıcı, İŞKUR’un 
geçirdiği dönüşümün yanı sıra işe yerleştirme, mes-
leki eğitim kursları ve danışmanlık hizmetleriyle ilgili 
de Alman meslektaşlarına bilgi verdi. Toplantıda 
ayrıca ILO, WAPES, G20 gibi Uluslararası platform-
larda pekiştirilen Kurumlar arası işbirliğinin artarak 
devam etmesi hususunda fikirler paylaşıldı. Temi-
ninde güçlük çekilen meslekler ile işgücü eğitimi 
konularının da masaya yatırıldığı görüşme, karşılıklı 
iyi dilek ve temenniler ile sona erdi.

Genel Müdürümüz Dr. Nusret Yazıcı’ya Almanya 
ziyaretinde Türkiye’nin Nürnberg Başkonsolosu 
Asip Kaya’nın yanı sıra İstihdam Uzman Yardımcısı 
Emrullah Uludağ da eşlik etti.

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan Genel Müdürümüz 
Yazıcı’yı makamında ziyaret ederek çalışma hayatı ile 
ilgili açıklamalarda bulundu. İŞKUR’un son yıllarda işsiz-
likle mücadele ve aktif işgücü hizmetleri kapsamında 
önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini kaydeden Arslan, 
Genel Müdürümüz Yazıcı’yı tebrik etti. Arslan başta 
açık iş ve işe yerleştirme rakamları olmak üzere İŞKUR’un 
sunduğu tüm hizmetlerde kaydadeğer gelişmelerin kat 
edildiğini belirterek “İŞKUR, Sayın Bakanımız Faruk Çelik 
ve Genel Müdürümüz Sayın Dr. Nusret Yazıcı’nın etkin 
yönetimi sayesinde gücüne güç katmaya devam edi-
yor” dedi.

Genel Müdürümüz Yazıcı ise, İŞKUR’un toplumun tüm 
kesimlerine ulaştığını, insan onuruna yakışır hizmet sun-
duğunu söyleyerek İŞKUR’a desteklerinden dolayı 
HAK-İŞ Başkanı Arslan’a teşekkür etti.
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Genel Müdürümüz Dr. Nusret 
Yazıcı, çalışma hayatı ve istihdam 
konularıyla ilgili faaliyetleri 
incelemek ve görüş alışverişinde 
bulunmak üzere Almanya Federal 
İstihdam Ajansı’nı ziyaret etti.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, Genel Müdürümüz Dr. 
Nusret Yazıcı’yı ziyaret etti.

ALMANYA ZİYARETİ
GENEL MÜDÜRÜMÜZ DR. NUSRET YAZICI'DAN 

HAK-İŞ BAŞKANI ARSLAN,
GENEL MÜDÜRÜMÜZ YAZICI'YI 
ZİYARET ETTİ
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Araştırmayla ilgili bilgi veren Genel 
Müdürümüz Dr. Nusret Yazıcı, çalış-
manın 120 bin 252’si 10+ istihdamlı, 7 
bin 252’si de 2-9 çalışanı olan işyerleri 
olmak üzere Türkiye genelinde top-
lam 127 bin 504 işyerinin ziyaret edile-
rek gerçekleştirileceğini söyledi. Tüm 
illerin işgücü piyasasının fotoğrafını 
çekerek işgücü ihtiyacının tespit edi-
leceğini kaydeden Yazıcı “Çalışma 
sonucunda Türkiye genelinde 81 il 
düzeyinde işgücünün yapısı, sektör-
ler bazında çalışanların mesleklere 
ve cinsiyete göre dağılımları, ihtiyaç 
duyulan işgücü için talep edilen eği-
tim ve beceri durumları, temininde 
güçlük çekilen meslekler ve teminde 
güçlük çekme nedenleri, 2015 yılı or-
tasında işgücü piyasasında mesleki 
değişim beklentilerine ilişkin bilgiler 
derleyeceğiz” dedi.

İşverenlere Danışmanlık Hizmeti 
Verilecek
Genel Müdürümüz Dr. Nusret Yazıcı, 
ziyaretler esnasında işverenlere İŞKUR 
hizmetlerini tanıtmanın yanı sıra yü-
kümlülükleri, hakları ile ilgili danışman-
lık hizmeti de vereceklerini açıkladı. 
Kuruma kayıtlı olmayan işyerlerinin 
kayıt altına alınacağını belirten Yazı-
cı, bu işlemi gerçekleştirirken açık işler 
almayı, açık işleri karşılamayı, karşıla-
namayan açık işlerle ilgili olarak işve-
renle özel çalışma yapmayı, aranan 
niteliklerde işgücünün yetiştirilmesine 
yönelik işverenlerle işbirliği yapma-
yı, işverenin İŞKUR’un sunduğu diğer 
hizmetlere ilişkin görüş ve önerileri-
ni almayı, bir önceki “İşgücü Piyasa 
Araştırması”nın sonuçlarını işveren-
lerle paylaşmayı ve işgücü yetiştirme 
alanında bir hizmet sağlayıcı olarak 
işverenlerden etkin olarak yararlan-
mayı hedeflediklerini söyledi.

AKTÜEL

İŞKUR 2014 
yılı Mayıs ve 

Haziran aylarında 
tüm illerde 

“İşgücü Piyasa 
Araştırması” 

yapacak. Kurum 
personeli 127 

bin 504 işyerini 
ziyaret edecek.

İŞKUR 127 BİN İŞVERENLE 
YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK
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İŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Ya-
zıcı, Kurum tarafından bu yıl ikincisi 
hazırlanan ve 1 milyon adet basılan 
“Meslek Seçimine Destek Dergisi”ni 
tüm ortaokul ve liselerde öğrencilerle 
paylaşacaklarını bildirdi. İŞKUR bün-
yesinde çalışan iş ve meslek danış-
manlarının okulları ziyaret edeceğini 
kaydeden Genel Müdürümüz Yazıcı, 
“2013 yılında ilkini hazırladığımız ve 
700 bin adet bastığımız Meslek Seçi-
mine Destek Dergisi oldukça faydalı 

oldu. Yeni sayımızı da rehber öğret-
menlerle düzenleyeceğimiz semi-
nerlerde öğrencilerle paylaşacağız. 
Dergi, meslek seçimi aşamasında 
bulunan öğrencilere dikkat edilmesi 
gereken noktalar, kendini tanıma, 
çalışma hayatına ve iş görüşmelerine 
hazırlık, mesleki rehberlik ve kariyer 
danışmanlığı konularında yardımcı 
olurken veliler için de yol gösterici 
olacak” dedi.

Genel Müdürümüz Dr. 
Nusret Yazıcı, Türkiye 

genelindeki tüm ortaokul 
ve liseleri ziyaret ederek 

1 milyon öğrenciye 
meslek seçiminde destek 

vereceklerini söyledi.

ÖĞRENCİYİ BİLGİLENDİRECEK
Çocukların ve gençlerin kendi özel-
lik ve yeteneklerini tanımamaları ve 
meslekleri iyi bilmemeleri nedeniyle 
çoğu zaman meslek seçiminde yan-
lış kararlar verdiklerine dikkat çeken 
Genel Müdürümüz Dr. Nusret Yazıcı, 
“Meslek Seçimine Destek Dergisi” ile 
özgüveni yüksek, farkındalığı gelişmiş 
bir gençliğin oluşmasına yardımcı ol-
mayı amaçladıklarını söyledi.

1 MİLYON
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SÖYLEŞİ

Avrupa Birliği Bakanı ve
Baş Müzakereci Mevlüt Çavuşoğlu:

“Türkiye’nin, günümüz 
dünyasının en ileri demokrasi 
ve refah düzeyini temsil eden 
AB standartlarına erişmesi, 
bunu muhafaza etmesi ve 

hatta daha da ileri taşıması 
Avrupa Birliği üyeliğinin 

Türkiye için taşıdığı öneme 
işaret etmektedir.”

“AB’ye üye birçok 
ülkeden daha iyi 

durumdayız”
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İktidara geldiğimiz günden bu yana, AB ile ilişkilerimizde önemli mesafeler 
aldık. Her ne kadar müzakere sürecimiz bugün arzuladığımız düzeyde iler-
lemese de, sürecin sonuçtan daha önemli olduğu gerçeği AB’ye uyum ko-
nusunda irademizi muhafaza etmemize neden olmaktadır. Nitekim bu süreç 
neticesinde hepimizin günlük hayatını doğrudan etkileyen, sosyal yaşantımı-
zın her alanında karşımıza çıkan önemli düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Do-
layısıyla AB’ye katılım sürecinde önemli bir dönüşümden geçen Türkiye’nin, 
günümüz dünyasının en ileri demokrasi ve refah düzeyini temsil eden AB stan-
dartlarına erişmesi, bunu muhafaza etmesi ve hatta daha da ileri taşıması 
Avrupa Birliği üyeliğinin Türkiye için taşıdığı öneme işaret etmektedir. 

Diğer taraftan müzakerelerin mevcut gidişat hızından memnun olmadığımızı 
belirtmek gerekir. Bunu karamsar bir tablo çizmek için söylemiyorum. Zira yak-
laşık üç buçuk yıl aradan sonra bir faslı daha müzakerelere açarak AB ile iliş-
kilerimizde önemli bir adım daha atmış olduğumuzu hatırlatmak isterim. Bilin-
diği gibi söz konusu fasıl Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 
ile ilgili olan 22. Fasıl idi. Bu fasıl, daha önce Fransa’nın açılmasını engellediği 
5 başlıktan birisiydi. Ancak Sayın Hollande’ın Fransa’da seçimleri kazanıp yö-
netime gelmesiyle birlikte hem Fransa ile ilişkilerimiz daha olumlu seyretmeye 
başladı, hem de 22.Fasıl’daki blokaj kaldırıldı. Bu gelişme, Türkiye’nin müza-
kere sürecinin önündeki yapay engellerin kaldırılması durumunda Türkiye’nin 
diğer fasılları da açabilecek seviyede hazır olduğunu göstermiştir. 

“AB ile başlatılan Vize Muafiyet Diyaloğunun amacı 
bu haksızlığın giderilmesi ve vatandaşlarımıza uygulanan
Schengen Vizesinin kaldırılmasıdır.”
Türkiye son yıllarda birçok açıdan olumlu değişimlere sahne olmuş, ekonomik 
kalkınma ve büyüme sürecinden geçmiştir. Bu gelişime paralel olarak va-
tandaşlarımızın yabancı ülkeleri iş, eğitim, turizm gibi nedenlerle ziyaret etme 
oranları da artmıştır. Bu ülkelerin başında ise AB üyesi ülkeler gelmektedir. Ne 
var ki, bu değişime rağmen Türkiye’ye uygulanan haksız vize rejimi birçok 
vatandaşımızın mağdur olmasına neden olmuştur. Dolayısıyla Bakanlığımıza 
da sıkça iletilen bu yöndeki şikâyetleri dikkate alarak, hükümetimiz bu mağ-
duriyetin bir an önce giderilmesi yönünde yoğun çalışmalar yürütmüştür. AB 
ile başlatılan Vize Muafiyet Diyaloğu’nun amacı bu haksızlığın giderilmesi ve 
vatandaşlarımıza uygulanan Schengen Vizesi’nin kaldırılmasıdır. 

Burada birkaç önemli hususa vurgu yapmak adına bu sürecin geçmişinden 
kısaca bahsetmek istiyorum. Bu sürecin önemli aşamalarından biri, Avrupa 
Komisyonu’nun 21 Haziran 2012 tarihinde, AB Konseyi tarafından Türk vatan-
daşlarına vize muafiyeti sağlanması doğrultusunda müzakereleri başlatmak 
için yetkilendirilmesi olmuştur. Yine aynı gün içerisinde ülkemiz AB ile Geri Ka-
bul Anlaşması’nı parafe etmiş ve sonrasında da Avrupa Komisyonu tarafın-
dan Türkiye için Vize Muafiyeti Yol Haritası hazırlanmıştır. Bu yol haritasında, 
göç ve sınır yönetimi, kamu düzeni ve güvenliği, vize politikası, uluslararası 
koruma gibi konularda mevzuata ve uygulamaya ilişkin Türkiye’nin uyum 
sağlaması gereken tedbirler yer almıştır. Fakat bunun yanı sıra vize muafiye-
ti süreciyle ilişkisi bulunmayan ve tarafımızca kabulü mümkün olmayan bir-
takım sakıncalı hususların da söz konusu haritada yer aldığı tespit edilmiştir. 
Bunun üzerine Türkiye’nin hassasiyetleri çerçevesinde Bakanlığımız ile Dışişleri 
ve İçişleri Bakanlıkları tarafından yakın bir işbirliğiyle “Meşruhatlı Yol Haritası” 
hazırlanmıştır. İşte, bugün yürütülen vize muafiyet süreci bu yol haritası çerçe-
vesinde, Türkiye’nin bu konudaki hassasiyetleri gözetilerek yürütülmektedir.

SÖYLEŞİ

Teknik bir aşama 
olan müzakere 
süreci, Türkiye 

örneğinde siyasi bir 
nitelik kazanmış ve 
dolayısıyla siyasi 

mülahazalarla 
yavaşlatılmıştır. Bu 
durumun en büyük 

gerekçesi olarak 
da Kıbrıs sorunu 

önümüze getirilmiştir. 
Bu durumun 
sürdürülebilir 

olmadığını, müzakere 
sürecinin bir an önce 
harekete geçirilmesi 
gerektiğini bir kez 
daha vurgulamak 

istiyorum.
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Bugünün Türkiye’si, AB ülkeleri tarafından vatandaşlarımıza vize uygulaması-
nın getirildiği 1980’lerin Türkiye’sinden çok farklıdır. Artık AB ülkeleri ile tersine 
göç yaşanmaktadır. Bizim çalışmalarımızın amacı da vatandaşlarımızın ge-
rek ortaklık hukukundan kaynaklanan gerekse de Avrupa Birliği Adalet Diva-
nı içtihadından kaynaklan doğal hakları vizesiz Avrupa seyahatinin teminidir. 
İşte bu sürecin Türkiye’ye getirisi vatandaşlarımızın tüm Schengen ülkelerine 
vizesiz seyahati olacaktır.

“Bugün, Türkiye’nin AB’ye en uyumlu olduğu alanların
başında da ekonomi gelmektedir. Birçok AB üyesi ülke
ekonomik kriterler olarak bilinen Maastricht Kriterlerini
karşılayamazken, Türkiye henüz üye olmadığı halde bu
kriterleri karşılamaktadır.”
Türkiye’nin AB ile olan ortaklığının en önemli unsurlarından birisi ekonomidir. 
Nitekim elimizdeki veriler de bunu doğrular niteliktedir. AB ile Türkiye arasın-
daki ikili ticaret 2012 yılında toplam 123 milyar Avro olarak gerçekleşmiştir. Bu 
rakam, Türkiye’nin toplam ticaretinin yaklaşık olarak %38’ine tekabül etmek-
te olup, Türkiye’yi AB’nin altıncı en büyük ticari, AB’yi ise Türkiye’nin en büyük 
ticari ortağı yapmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin ileri teknoloji bileşeninin büyük 
bir bölümünü oluşturduğu doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık %71’i de 
yine AB’den gelmektedir. 

Bu durumun oluşmasında, Türkiye-AB ortaklığının en önemli ayaklarından bi-
risini oluşturan Gümrük Birliği’nin katkısının altını çizmem gerekiyor. Gümrük 
Birliği, ülkemizin AB ile bütünleşme hedefi çerçevesinde gerçekleştirdiği or-
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taklık ilişkisinin önemli bir aşamasını 
oluşturmaktadır. Bu, aynı zamanda 
Türkiye’nin dışa dönük büyüme po-
litikası çerçevesinde taraf olduğu en 
geniş kapsamlı ticari yapılanmadır.  
Nitekim bu kapsamda Türkiye ulu-
sal mevzuatını, AB’nin gümrük ve 
ticaret politikalarından, fikri ve sınai 
mülkiyet haklarına ilişkin politikaları-
na kadar geniş bir yelpazede uyum-
laştırmış ve kısa süre içerisinde sa-
nayi ve ticareti doğrudan etkileyen 
önemli yapısal ve kurumsal değişik-
liklere imza atmıştır. Gümrük Birliği, 
Türkiye-AB arasındaki büyük ticaret 
hacminin oluşmasına neden olur-
ken, ekonomimizin üretim süreçleri, 
kalite altyapısı ve rekabet gücü üze-
rinde de olumlu tesirler bırakmıştır. 

Bugün, Türkiye’nin AB’ye en uyumlu 
olduğu alanların başında da ekono-
mi gelmektedir. Birçok AB üyesi ülke 
ekonomik kriterler olarak bilinen Ma-
astricht Kriterlerini karşılayamazken, 
Türkiye henüz üye olmadığı halde 
bu kriterleri karşılamaktadır. Örne-
ğin 2013 IMF verileri temel alınarak 
kamu borç stokunun GSYH’ye oranı 
üzerinden bir tespit yapıldığında AB 
üyesi 28 ülkeden 15’inin bu kriterleri 
karşılayamadığı ortaya çıkmakta-
dır. Bu kriterleri karşılayan ülkelerden 
ise sadece üçünün durumunun bu 
oran açısından Türkiye’den iyi oldu-
ğu görülmektedir.    

“Türkiye’nin müzakere sürecini
yavaşlatan nedenleri
incelediğinizde nedenlerin 
sıra dışı olduğunu görürsünüz.
Her şeyden önce müzakere 
süreci adil bir süreç olmalı ve
bu temelde ilerlemelidir.”
Türkiye, 31 Temmuz 1959’da Avru-
pa Ekonomik Topluluğu’na (AET) 
ortaklık başvurusunda bulunmuş, 12 
Eylül 1963 tarihinde imzalanan ve 1 
Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe giren 
Ankara Anlaşmasıyla da AET ile iliş-
kiler hukuki bir temele oturtulmuştur. 
Dolayısıyla burada yarım asrı geride 

SÖYLEŞİ
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bırakan bir süreçten bahsediyoruz. İster Türkiye’ye tam üyelik sta-
tüsünün verildiği tarihi temel alın, isterseniz de üyelik müzakerele-
rinin başladığı tarihi temel alın, diğer üyelerin üyeliğe giden yolda 
adaylık süreçleriyle kıyasladığınızda ortada sıra dışı bir durumun 
olduğunu görürsünüz.

Gerçekten de Türkiye’nin müzakere sürecini yavaşlatan nedenleri 
incelediğinizde ortada sıra dışılık olduğunu görürsünüz. Her şey-
den önce müzakere süreci adil bir süreç olmalı ve bu temelde 
ilerlemelidir. Aday ülkeler üyelik sürecinde üzerlerine düşen sorum-
lulukları yerine getirdiği ölçüde AB ile ilişkilerin seyri bundan etkilen-
meli ve aday ülkelerin önüne herhangi bir yapay engel çıkarılma-
malıdır. Aslına bakıldığında, Türkiye örneğini bir tarafa koyarsanız, 
AB’nin aday ülkelerle olan ilişkilerini büyük ölçüde bu çerçevede 
yürütmüş olduğunu görürsünüz. Bu bağlamda Türkiye’nin adaylık 
süreci istisnai bir örnek durumundadır. Zira Türkiye’nin üyelik müza-
kerelerinin yavaş ilerlemesi Türkiye’nin üzerine düşen sorumlulukları 
yerine getirmemesinden değil, Birliğin ve Birliğe üye kimi ülkelerin 
adil olmayan tutumlarından kaynaklanmaktadır.   

Şurası açık ki, teknik bir aşama olan müzakere süreci, Türkiye örne-
ğinde siyasi bir nitelik kazanmış ve dolayısıyla siyasi mülahazalarla 
yavaşlatılmıştır. Bu durumun en büyük gerekçesi olarak da Kıbrıs 
sorunu önümüze getirilmiştir. Bu durumun sürdürülebilir olmadığını, 
müzakere sürecinin bir an önce harekete geçirilmesi gerektiğini 
bir kez daha vurgulamak istiyorum. 

Türkiye’nin AB ile olan 
ortaklığının en önemli 
unsurlarından birisi 
ekonomidir. Nitekim 

elimizdeki veriler de bunu 
doğrular niteliktedir. AB 
ile Türkiye arasındaki 

ikili ticaret 2012 yılında 
toplam 123 milyar avro 

olarak gerçekleşmiştir. Bu 
rakam, Türkiye’nin toplam 
ticaretinin yaklaşık olarak 
%38’ine tekabül etmekte 
olup, Türkiye’yi AB’nin 

altıncı en büyük ticari, AB’yi 
ise Türkiye’nin en büyük 

ticari ortağı yapmaktadır.
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Türkiye ekonomisi 2002 sonrası geçirdiği dönüşüm süreci ile birlikte istikrarlı 
bir büyüme trendine de girmiştir (Grafik 1). Ekonomik büyüme ile birlikte de 
diğer makroekonomik göstergelere de olumlu bir yansıma olmuş, ekonomik 
manevra alanı açılmıştır. Böylece iç ve dış şoklara karşı daha dayanıklı hale 
gelen ekonomi de büyümenin sürdürülebilirliği ve yüksek cari açık nedeniyle 
büyümenin hangi kaynaklardan sağlandığı gündeme gelmiştir. Bu doğrul-
tuda iç talep yoluyla değil ihracatla büyüme önemlidir. Böylece cari açığa 
önlem olarak ekonomik büyümeden ve ona bağlı gelişen ekonomik iyileş-
melerden feragat etmek gerekmeyecektir.

EKONOMİK GÖRÜNÜM

EKONOMİK BÜYÜMENİN 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

* Prof. Dr.

 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Erdal Tanas KARAGÖL*

Ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması için kısa ve uzun 
vadede alınması gereken önlemlerden düşük faiz ve yüksek 
tasarruf oranları öne çıkan tedbirlerdendir. Özellikle 2023 
hedefleri ve Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu orta gelirli 
ülke seviyesinden yüksek gelirli ülke seviyesine çıkması için 
düşük faiz önemlidir. Böylece ekonominin yapısal problemlerinin 
giderilmesine ve ekonomik büyümenin istikrarlı bir şekilde 
sürdürülmesine katkı sağlayacak olan mega projelerin 
gerçekleşmesi daha düşük maliyetle sağlanabilecektir.

Grafik 1. Ekonomik Büyüme 
(2002-2014)

 Kaynak: TÜİK
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Ekonomik büyümenin sürdürülebilirliğini kısa, orta ve uzun vadeli olarak tar-
tışmak mümkündür. Ekonomik büyüme özellikle gelişmekte olan ülkeler için 
büyük önem taşımaktadır. Çünkü artan nüfusa ve refah seviyesine bağlı 
olarak talep de artmaktadır. Bu durumda mevcut arzın talebi karşılaması 
dışa bağımlılığın azaltılması açısından önem taşımaktadır. Ayrıca ekonomik 
büyüme ile birlikte kamu maliyesi ve para politikası uygulamalarının uyumlu 
olması gerekmektedir. Bu doğrultuda kamu kaynaklarının, para politikasının 
önemli araçlarından olan faiz giderlerine aktarılması ekonomik özgürlük ala-
nını kısıtlayacaktır. Bu nedenle ekonomik büyüme üzerinde faizlerin etkisi ve 
orta ve uzun vadede  dışa bağımlılığın azaltılarak büyümenin sürdürülmesi 
tasarrufların artırılması ile mümkün olabilecektir.

Faiz ve Ekonomik Büyüme
Ekonomik büyüme ile faiz oranları arasında negatif yönlü bir ilişki söz konu-
sudur. Faizlerin yüksek olduğu ekonomilerde tüketim ve yatırım talepleri dü-
şüşe geçmekte ve iktisadi aktivite yavaşlamaktadır. Bu nedenle yüksek faiz 
oranları ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği içinde bir tehdit unsuru oluş-
turmaktadır. Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkeler için faiz 
ödemeleri ekonominin en önemli sorunlarından biridir. Türkiye ekonomisinde 
de 2002 öncesinde dışa bağımlılıktaki artış yüksek faizlerle borçlanma artışını 
da beraberinde getirmiştir (Grafik 2). Bu nedenle 2002 öncesi dönemde ge-
lirin önemli bir kısmı faiz ödemelerine aktarılmış ve bütçe açıkları meydana 
gelmiştir. Bu nedenle dışa bağımlılık daha da artmış bir anlamda yüksek faiz 
borç döngüsüne girilmiş, 1994 ve 2001 krizlerine de sebep olmuştur. 

2002 sonrası dönemde ise kamu maliyesinde alınan önlemler bu kısır döngü-
nün faiz ayağının kırılmasını sağlamıştır. Yapılan reformlar ile birlikte borçların 
düşmüş, yatırımlar artmış ve sonucunda faizler ve enflasyon düşmüştür. Böy-
lece 2002 öncesinde vergil gelirlerinin neredeyse tamamı faiz ödemelerine 
harcanırken 2002 itibariyle bu durum değişmiş ve faiz ödemelerinin vergi ge-
lirleri içindeki payı önemli ölçüde azalmıştır (Grafik 3). Böylece vergi gelirleri 
daha etkin kullanılabilir hale gelmiş, kamu harcamaları üzerindeki hantal faiz 
yükünden kurtularak yatırımlarını artırabilmiş, bunun yanı sıra tasarruf oranları 
da artmıştır. Bunun yanı sıra düşük faiz oranları tüketim ve yatırım artışlarıyla iç 
talebi destekleyerek ekonomik büyümeye katkı sağlamıştır.

Grafik 2. Faiz Giderlerinin 
GSYH’ye Oranı 2000-2015 (%)

Kaynak: BÜMKO
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EKONOMİK GÖRÜNÜM

2000’li yıllarda faizlerle birlikte sağlanan bu bütçe iyileşmeleri ve ekonomik 
performanstaki artış halen devam etmektedir. Bu sayede son dönemde 
ekonomi iç ve dış şoklara karşı dirençli hale gelmiştir. Söz konusu süreçte sağ-
lanan kazanımların devamlılığı için de düşük faiz oranlarının devam etmesi 
zorunludur. Dolayısıyla yüksek faizlerin kalıcı olması bütçe giderleri içindeki 
payının artmasına ve kamu maliyesinde sağlanan kazanımların kaybedilme-
sine sebep olacaktır. Bunun yanı sıra ekonomik reformların ve ekonomideki 
etkinliğin sürdürüleceği yatırım projelerinin maliyetleri faiz artışıyla artmakta-
dır. Gelişmekte olan ülke statüsünden gelişmiş ülke statüsüne geçişin için-
de bulunulan ve 2023 hedeflerine ulaşmayan çalışan bir ekonomi olarak 
Türkiye’nin yeniden yüksek faiz – borç döngüsüne girmemesi ancak düşük 
faiz oranlarıyla sağlanabilecektir. 

Tasarruflar ve Ekonomik Büyüme
Kullanılabilir gelirin tüketimden arta kalan kısmı tasarruf olarak adlandırıl-
maktadır. Ulusal tasarruflar ise özel sektör ve kamu sektörü tasarruflarından 
oluşmaktadır. Ulusal tasarruf düzeyi ekonominin yeni sermaye oluşturma ka-
pasitesini belirlemekte bu nedenle ekonomik büyümenin sürdürülebilirliğin-
de önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla ekonomik büyümeyi sürdürmek 
isteyen fakat tasarruf oranları düşük olan ekonomiler dış kaynaklara başvur-
makta; bu da cari işlemler açığının yükselmesine neden olmaktadır. Türkiye 
ekonomisinde de ulusal tasarrufların düşük oluşu cari açığın yükselmesine 
sebep olmakta ve zaman zaman cari açığı sürdürülebilir düzeyde tutmak 
adına ekonomik büyümeden vazgeçilmektedir. Aynı şekilde yatırımlar da dış 
kaynaklarla finanse edilmektedir.

2000’li yıllardan itibaren de kamu sektöründen özel sektör ağırlıklı bir yapıya 
geçen ekonomide, istikrarın verdiği güven ortamının da artışıyla özel sektör 
yatırımlarının artması nedeniyle kamu tasarrufları artarken özel sektör tasar-
rufları azalmıştır.  Özel sektör tasarruflarının azalışı kamu tasarrufları artışından 
fazla olduğu için de ulusal tasarruflar düşüşe geçmiştir (Grafik 4). 

Grafik 3. Faiz harcamaları/
Vergi gelirleri , 2002-2013 (%)

Kaynak: BÜMKO
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düzeyi istenilen yatırım ve büyüme düzeyine iç kaynaklara ulaşılamamasına  
neden olmaktadır. Tasarruf açığını kapamak için kullanılan yabancı tasar-
ruflar ülkeyi makroekonomik kırılganlıklarla karşı karşıya bırakabilmektedir. 
Daha ziyade portföy hareketleri şeklinde kısa vadeli olarak gelen yabancı 
sermaye, bu anlamda etkin rol oynayabilmektedir. Bu nedenle tasarruf açı-
ğının yurtdışından sermaye ithali ile giderilmesi yerine ulusal tasarruf düzeyi-
nin artırılarak çözüme kavuşturulması en doğru çözüm olacaktır.

Sonuç ve Öneriler
Ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması için kısa ve uzun vadede alınması 
gereken önlemlerden düşük faiz ve yüksek tasarruf oranları öne çıkan tedbir-
lerdendir. Özellikle 2023 hedefleri ve Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu 
orta gelirli ülke seviyesinden yüksek gelirli ülke seviyesine çıkması için düşük 
faiz önemlidir. Böylece ekonominin yapısal problemlerinin giderilmesine ve 
ekonomik büyümenin istikrarlı bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlayacak 
olan mega projelerin gerçekleşmesi daha düşük maliyetle sağlanabilecektir.  

Diğer yandan ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği için tasarruflar büyük 
önem taşımaktadır. Bu doğrultuda harekete geçmek adına tasarrufları ar-
tırıcı birtakım adımlar öngörülmüştür. Bunların başında 2014 – 2016 Orta Va-
deli Programları ve Onuncu Kalkınma Planı gelmektedir.  Onuncu Kalkınma 
Planı’nda  ulusal tasarrufların, üretken yatırımlar ve üretim faktörlerinin verimlilik 
düzeylerinin artırılması; cari açığın kalıcı bir şekilde makul düzeylere çekilmesi, 
ekonominin yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüştürülmesi 
amaçlanmaktadır. Bu önlemlerin sonucunda da dönem sonu olan 2018 yılın-
da ulusal tasarruf oranının yüzde 19’a yükseltilmesi hedeflenmektedir. 

Ayrıca, önemli olan tasarruf artışının üretken yatırımlara yönlendirilmesidir. 
Cari işlemler açığı veren bir ekonomide üretim kapasitesini ve ihracatı artı-
racak yatırımlar öncelikli olmalıdır. Dolayısıyla, Onuncu Kalkınma Planı’nda 
tasarrufların artması kadar, artan tasarrufların üretken yatırımlara dönüşmesi 
de öncelikli konular arasında yer almaktadır. Ayrıca, ulusal tasarrufların artı-
rılarak, artan ulusal tasarrufların üretken yatırımlara yönlendirilmesi ve israfın 
azaltılması amacı ile Onuncu  Kalkınma Planı’nda “Yurtiçi Tasarrufların  Artı-
rılması  ve İsrafın  Önlenmesi Programı”, gelir artırıcı ve ekonomik kırılganlık-

ları azaltıcı makro politikalar, finan-
sal okuryazarlığı yükseltici tedbirler, 
tasarruf yapmayı cazip kılan finansal 
türev enstrümanların geliştirilmesi, 
BES sisteminin hız kazanarak yoluna 
devam etmesi, bankacılık sektörü-
nün ağırlıklı olduğu finansal sistemin 
sermaye piyasası ayağını güçlen-
dirici çözümler, toplam faktör ve-
rimliliğini artırıcı önlemler, dış ticaret 
haddinde iyileşme sağlayıcı dış tica-
ret politika uygulamaları, kamuda 
verimsiz harcamalarda kesintiye gi-
dilmesini ve ekonomide kayıt dışılığın 
önüne geçilmesini temin edici politik 
tedbirler tasarrufları artırıcı başlıca 
politika seçenekleri olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Diğer yandan, “İstanbul Uluslarara-
sı Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem 
Planı” İstanbul’u küresel bir finans 
merkezi haline getirebilecek, ulu-
sal tasarruf sahiplerine tasarruflarını 
değerlendirebilecekleri alternatif fi-
nansal ürünler sunarak, tasarrufların 
finansal sisteme kanalize edilmesine 
yol açacaktır. Ayrıca, yabancı ya-
tırımcıya sunmuş olduğu güvenilir 
yatırım ortamı sayesinde, yurt dışı ta-
sarrufları da ülke içine çeke- bilecek-
tir. Bu nedenle İFM Eylem Planının 
hayata geçmesi ulusal tasarrufların 
artmasında başat rol oynayacaktır.

Grafik 4. Türkıye’de Tasarruf, 
Yatırım Ve Tasarruf Açığının 
GSYH’ye Oranı (%)

Kaynak: IMF

Ulusal tasarruflar yatırım, büyüme, istihdam, cari denge gibi birçok makro-
ekonomik değişkenle korelasyona sahiptir. Örneğin, yetersiz ulusal tasarruf 
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Türkiye büyük resesyon sonrası dönemde, istihdam açısından Avrupa’dan pozi-
tif yönde ayrışmıştır. Bu değerlendirme şekil-2 yardımıyla somut bir biçimde gö-
rülebilmektedir. Büyük resesyon öncesinde 2007 yılındaki istihdam edilen kişiler 
ile 2013 yılı sonu itibariyle istihdam edilen kişilerin sayıları baz alınarak yapılan 
karşılaştırmada; 2007-2013 yıllarını kapsayan dönemde Türkiye’nin hem Avro 
Alanı’na hem de AB’nin güçlü ekonomik yapıya sahip olan ülkelerine kıyasla 
daha güçlü bir istihdam görünümüne sahip olduğu ve istihdam açısından Avro 
Alanı’ndan pozitif ayrıştığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bugün için küresel ekono-
miye ilişkin temel ekonomik göstergelere bakıldığında, büyük resesyonun en 
derin ve en kötü döneminin geride kaldığı sonucuna ulaşılabilmektedir. Hem 
IMF’nin 9 Nisan 2014 tarihinde yayımladığı “Dünya Ekonomik Görünümü” baş-
lıklı raporunda hem de OECD’nin 7 Mayıs 2014 tarihinde yayımlamış olduğu 
“Ekonomik Görünüm” başlıklı raporda, tespitimize paralel değerlendirmeler yer 
almaktadır. Dünya Ekonomik Görünümü raporunda IMF tarafından, küresel ik-
tisadi faaliyetteki toparlanmanın güçlendiği ve bu toparlanmanın 2014 yılının 
ilerleyen aylarında ve 2015 yılının genelinde de devam edeceği öngörülmüş-
tür. Buna ek olarak, “Ekonomik Görünüm” raporunda, OECD’ye üye devletlerin 
küresel büyümeye katkılarının artacağı öngörülmüştür. Bu olumlu gelişmelerin 
yanında IMF’nin raporunda, küresel iktisadi faaliyete ilişkin üç temel kırılganlığın 
da söz konusu olduğu belirtilmiştir. Söz konusu üç kırılganlık temelde; gelişmekte 
olan ekonomilerde artmakta olan risklere, gelişmiş ekonomilerde beklenenden 
daha düşük seviyede gerçekleşen enflasyondan kaynaklanan risklere ve Ukray-
na kaynaklı jeopolitik risklere dayanmaktadır.    

Gelişmiş ekonomilerde işsizliğin seyrinin ele alındığı şekil-1 incelendiğinde, iş-
sizliğe ilişkin olarak gelişmiş ekonomilerde ılımlı bir toparlanmanın söz konusu 
olduğu görülmektedir. Büyük resesyon döneminde işsizlik oranının en fazla 
yükseldiği AB üyesi ülkelerden İspanya’da, 2013 yılının Şubat ayında yüzde 
26,4 seviyesine yükselen işsizlik oranı, aradan geçen bir yıllık dönem içerisin-
de kademeli bir şekilde gerilemiş ve 2014 yılı Şubat ayı itibariyle yüzde 25,3 
olarak gerçekleşmiştir. Her ne kadar işsizlik oranı İspanya’da halâ oldukça 
yüksek seviyede olsa da işsizlik oranının büyük resesyon sonrası girmiş oldu-
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Uluslararası piyasalarda Türkiye’nin risk priminin düşüyor olması ve yerel 
seçimler sonrasında piyasalardaki belirsizliğin ortadan kalkması sonucu, 
enflasyondaki artışa rağmen Merkez Bankası’nın faiz indirimine başlaması 
nedeniyle önümüzdeki dönemde yatırımların ve buna bağlı olarak da 
istihdamın artması beklenmektedir. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde 
işgücüne kıyasla istihdamda gerçekleşecek büyük oransal artışa bağlı olarak, 
işsizlik oranında sınırlı bir gevşeme öngörülmektedir.
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Eurostat verileri ışığında işsizlik oranının ABD’de izlediği seyre bakıldığında, iş-
sizlik oranının 2009 yılının Ekim ayında zirveye ulaştığı ve bu tarihten itibaren 
ise girmiş olduğu azalış patikasındaki aşağı yönlü hareketine devam ettiği 
görülmektedir. OECD, ABD ekonomisinin 2014 yılı sonunda yüzde 2,6, 2015 
yılı sonunda ise yüzde 3,5 büyüyeceğini öngörmektedir. Buna ek olarak, FED 
Başkanı Mayıs ayının ilk haftasında Kongre’de yaptığı konuşmasında, ABD 
ekonomisinde ilk çeyrekte gerçekleşen zayıf büyümenin geçici nedenlerden 
kaynaklandığını ve 2014 yılı genelindeki büyümenin bir önceki yılda gerçek-
leşen büyümeden daha yüksek olmasını beklediğini belirtmiştir. Bu çerçeve-
de, ABD ekonomisinde üretim artışından kaynaklanan toparlanmanın işgücü 
piyasasını olumlu etkilemesi ve ilerleyen dönemde ABD’deki işsizlik oranının 
daha da gerilemesi beklenmektedir. Son olarak, Japonya ekonomisindeki 
duruma bakıldığında, işsizlik oranının 2009 yılının Temmuz ayında zirve yaptığı, 
bu tarihten sonra ise kademeli bir şekilde azalmaya başladığı ve 2013 yılının 
Kasım ayından itibaren de büyük resesyon öncesindeki seviyenin altına indi-
ği görülmektedir.

ğu artış patikasından çıkarak azalmaya başlaması işgücü piyasası açısından 
olumlu olarak değerlendirilebilmektedir. 2013 Yılının Aralık ayından beri işsizlik 
oranının değişmediği Avro Alanında; ilerleyen dönemde finansal sektördeki 
iyileşmenin reel ekonomiye yansımasını kolaylaştıracak kredi imkânlarında 
rahatlama olmaması ve buna ek olarak yurt içi talepteki zayıf görünümün 
devam etmesi durumunda, işsizlik oranının orta vadede mevcut seviyesine 
yakın düzeylerde gerçekleşmesi öngörülmektedir. 

Şekil 1: Gelişmiş Ekonomilerde 
İşsizliğin Seyri (2008-2=100)

Kaynak:  EUROSTAT

Şekil 2: Büyük Resesyon 
Sonrası İstihdam (2007=100)

Kaynak:  EUROSTAT
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Türkiye büyük resesyon sonrası dönemde, istihdam açısından Avrupa’dan 
pozitif yönde ayrışmıştır. Bu değerlendirme şekil-2 yardımıyla somut bir bi-
çimde görülebilmektedir. Büyük resesyon öncesinde 2007 yılındaki istih-
dam edilen kişiler ile 2013 yılı sonu itibariyle istihdam edilen kişilerin sayıları 
baz alınarak yapılan karşılaştırmada; 2007-2013 yıllarını kapsayan dönemde 
Türkiye’nin hem Avro Alanı’na hem de AB’nin güçlü ekonomik yapıya sahip 
olan ülkelerine kıyasla daha güçlü bir istihdam görünümüne sahip olduğu ve 
istihdam açısından Avro Alanı’ndan pozitif ayrıştığı sonucuna ulaşılmaktadır. 
Zira, 2007-2013 yılları arasında söz konusu dönemde, Avro Alanı’nda 3 mil-
yon 962 bin kişi, İspanya’da 3 milyon 601 bin kişi istihdamın dışında kalırken, 
aynı dönemde Türkiye’de 4 milyon 636 bin kişilik ilave istihdam yaratılmıştır. 
Ayrıca, 2007-2013 yılları arasındaki dönemde Türkiye’nin, Avro Alanı’ndaki 
olumsuz gelişmelere rağmen güçlü ekonomik yapısı ile 2 milyon 140 bin kişilik 
istihdam artışı sağlayan Almanya’dan daha fazla istihdam artışına ulaşmış 
olması, dikkat edilmesi gereken noktalardan bir diğeridir. 

Değişken / Zaman
Yıllık Şubat Dönemi

2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014

İşgücü (Bin Kişi) 23.710 24.594 25.594 26.141 27.047 26.241 27.824

İşgücüne katılma oranı (%) 45,7 46,5 47,4 47,6 48,3 47,2 49,1

İstihdam 20.615 21.858 23.266 23.937 24.601 23.703 24.999

Tarım 4.752 5.084 5.412 5.301 5.204 4.816 5.055

Tarım Dışı 15.863 16.774 17.854 18.636 19.397 18.887 19.944

Sanayi 4.179 4.615 4.842 4.903 5.101 5.023 5.359

İnşaat 1.305 1.434 1.680 1.717 1.768 1.543 1.757

Hizmetler 10.380 10.725 11.332 12.016 12.529 12.321 12.828

İşsiz (Bin Kişi) 3.095 2.737 2.328 2.204 2.445 2.539 2.825

İşsizlik Oranı (%) 13,1 11,1 9,1 8,4 9,0 9,7 10,2

Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%) 16,0 13,7 11,3 10,3 10,9 11,6 12,1

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı 

(%)
22,9 19,9 16,8 15,8 17,1 18,5 17,0

Türkiye’deki işgücü piyasasında, 2014 yılı Şubat dönemi itibariyle söz konusu 
olan gelişmeler, TÜİK tarafından gerçekleştirilen Hane halkı İşgücü Anketi’ne 
ait dönemsel sonuçlardan yararlanılarak oluşturulan tablo-1 yardımıyla de-
ğerlendirilebilir. 

Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, 2014 yılı Şubat döneminde işgücü, 1 
milyon 583 bin kişilik artış göstererek 27 milyon 824 bine ulaşmıştır. Başka bir 
deyişle, 2014 yılı Şubat döneminde işgücünde, bir önceki yılın aynı dönemi-
ne kıyasla, % 6’lık bir artış meydana gelmiştir. Diğer taraftan, söz konusu dö-
nem itibariyle istihdam ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, 1 milyon 296 
bin kişilik artışla 24 milyon 999 bin kişiye ulaşmıştır. İstihdamdaki artışa oransal 
açıdan bakıldığında, 2014 yılı Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı döne-
mine kıyasla, % 5,5’lik bir artış olduğu görülmektedir. Her ne kadar 2014 yılı 
Şubat döneminde istihdamda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla önemli 
bir artış gerçekleşmiş olsa da işgücündeki artışın istihdamdaki artıştan yüksek 
gerçekleşmesi nedeniyle ilgili dönemde işsizlik oranında, bir önceki yılın aynı 
dönemine kıyasla bir parça artış gözlemlenmektedir. Başka bir deyişle, 2014 
yılı Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, işsizlik oranın-

İŞGÜCÜ PİYASASINA BAKIŞ

Tablo 1: Temel İşgücü Piyasası 
   Göstergeleri

Kaynak:  TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi
 Dönemsel Sonuçları

2014 yılı Şubat 
döneminde, bir önceki yılın 

aynı dönemine kıyasla 
istihdam gözlemlenen 1 

milyon 296 bin kişilik 
artışın sektörler itibariyle 
dağılımına bakıldığında; 

söz konusu dönem 
itibariyle en yüksek 

istihdam artışının % 39,1 
ile hizmetler sektöründe 

olduğu görülmektedir. 
Bunun yanında, ilgili 

dönemler itibariyle söz 
konusu olan istihdam 

artışının; % 25,9’u sanayi 
sektöründe, % 18,4’ü 

tarım sektöründe ve geriye 
kalan % 16,5’i de inşaat 

sektöründe gerçekleşmiştir.
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da gözlemlenen % 0,5’lik artışın nedeni; ilgili dönemler itibariyle işgücündeki 
oransal artışın, istihdamdaki oransal artıştan yüksek gerçekleşmiş olmasıdır.

2014 yılı Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla istihdam 
gözlemlenen 1 milyon 296 bin kişilik artışın sektörler itibariyle dağılımına ba-
kıldığında; söz konusu dönem itibariyle en yüksek istihdam artışının % 39,1 ile 
hizmetler sektöründe olduğu görülmektedir. Bunun yanında, ilgili dönemler 
itibariyle söz konusu olan istihdam artışının; % 25,9’u sanayi sektöründe, % 
18,4’ü tarım sektöründe ve geriye kalan % 16,5’i de inşaat sektöründe ger-
çekleşmiştir. Başka bir deyişle, 2014 yılı Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı 
dönemine kıyasla gözlemlenen istihdam artışında öne çıkan sektör hizmetler 
olmuştur.

Uluslararası piyasalarda Türkiye’nin risk priminin düşüyor olması ve yerel se-
çimler sonrasında piyasalardaki belirsizliğin ortadan kalkması sonucu, enflas-
yondaki artışa rağmen Merkez Bankası’nın faiz indirimine başlaması nede-
niyle önümüzdeki dönemde yatırımların ve buna bağlı olarak da istihdamın 
artması beklenmektedir. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde işgücüne 
kıyasla istihdamda gerçekleşecek büyük oransal artışa bağlı olarak, işsizlik 
oranında sınırlı bir gevşeme öngörülmektedir. 
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GENEL BİLGİLER
Yıllık izin hakkı, çalışanların en temel haklarından birisi olup, izin hakkından 
vazgeçilemeyeceği gibi, bir başkasına da devredilmesi mümkün değildir.

4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçiler işyerine girdiği 
günden başlayarak, deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış 
olanlara işyerindeki kıdemlerine ve yaşlarına göre yıllık ücretli izin verilmektedir. 

İşçinin işyerine giriş tarihinden itibaren deneme süresi de dahil olmak üzere, 
her çalışma yılını tamamlaması halinde o yıla ilişkin ücretli izne hak kazanır. 
Uygulamada çok sıkça rastlanıldığı üzere, bir yıldan az süre için orantılı olarak 
yıllık ücretli izin hakkı doğmaz.

Genel kural olarak, işçiye izne hak kazandığı yıl içinde yıllık izni kullandırılma-
lıdır. Ancak, çeşitli sebeplerden dolayı yılın içinde kullanılmayan izinler gele-
cek hizmet yıllarına devreder; çünkü yıllık izin hakkı, vazgeçilemez bir haktır.

İZİN SÜRESİNE KIDEM VE YAŞ’IN ETKİSİ
İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; 

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,

Az olamayacaktır. Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha 
yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. 
Yıllık izin süreleri  iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir. Yıllık izin 
süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere 
en çok üçe bölünebilir. 3’ten fazla bölünmesi yasaya aykırı olacaktır.

PERSPEKTİF

* Dr. 
SGK E. Başmüfettişi,

 İş ve Sosyal Güvenlik 
Müşaviri, M.Ü. Öğretim 
Görevlisi

Resul KURT*

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan 
ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden 
sayılmayacaktır. İşyerlerinde cumartesi günü çalışılıp çalışılmamasının 
herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Toplu iş sözleşmesi veya iş 
sözleşmelerinde aksine hüküm yoksa, cumartesi günleri yıllık izne 
dahil edilecek ve izinden düşülecektir. Eğer iş sözleşmesi veya toplu iş 
sözleşmesinde cumartesi gününün izinden düşülmeyeceği yönünde bir 
düzenleme varsa bu durumda düşülmeyecektir.

YILLIK İZİNDE
MERAK ETTİKLERİNİZ
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Yıllık ücretli izine hak kazanmak için 
gerekli sürenin hesabında işçilerin, 
aynı işverenin bir veya çeşitli işyer-
lerinde çalıştıkları süreler birleştirile-
rek göz önüne alınır. Örneğin A Ltd.
Şti.’ne X işyerinde 10 yıl çalıştıktan 
sonra aynı A Ltd.Şti.’ne ait Y işyerin-
de nakil olan bir kişinin yıllık izin süresi 
20 gün olacaktır.

Yıllık izin kıdeminin hesabında farklı iş-
verenlere ait farklı işyerlerindeki süreler 
ise birleştirilmez. Örneğin A Ltd.Şti.’nde 
10 yıl çalıştıktan sonra işten ayrılan ve 
B limited şirketinde çalışmaya başla-
yan kişinin bir yıl çalıştıktan sonra yıllık 
izin süresi 14 gün olacaktır.

CUMARTESİ İZİNDEN DÜŞÜLÜR
Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında 
izin süresine rastlayan ulusal bayram, 
hafta tatili ve genel tatil günleri izin sü-
resinden sayılmayacaktır. İşyerlerinde 
cumartesi günü çalışılıp çalışılmama-
sının herhangi bir önemi bulunma-
maktadır. Toplu iş sözleşmesi veya iş 
sözleşmelerinde aksine hüküm yoksa, 
cumartesi günleri yıllık izne dahil edi-
lecek ve izinden düşülecektir. Eğer iş 
sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesin-
de cumartesi gününün izinden düşül-
meyeceği yönünde bir düzenleme 
varsa bu durumda düşülmeyecektir.

Yıllık ücretli izne hak kazanılması 
için gerekli şartlardan birisi de işçi-
nin sürekli bir işte çalışmasıdır. Nite-
liklerinden ötürü bir yıldan az süren 
mevsimlik veya kampanya işlerinde 
çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli 
izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Yıllık ücretli izine hak kazanmak için 
gerekli sürenin hesabında işçilerin, 
aynı işverenin bir veya çeşitli işyerle-
rinde çalıştıkları süreler birleştirilerek 
göz önüne alınır. 

İZİN ÜCRETİ AVANS OLARAK 
ÖDENİR
4857 sayılı İş Kanununun 57. madde-
sine göre işveren, yıllık ücretli iznini 
kullanan her işçiye, yıllık izin döne-

mine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine 
başlamasından önce peşin olarak 
ödemek veya avans olarak vermek 
zorundadır. 

İHBAR SÜRESİ VE İZİNLER İÇİÇE 
GİREBİLİR Mİ?
İşveren tarafından iş sözleşmesinin fes-
hedilmesi halinde 17. maddede belir-
tilen bildirim süresiyle, 27. madde ge-
reğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş 
arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile 
iç içe giremez. Ancak bu düzenleme 
karşılığında Yargıtay kararlarında “iş 
sözleşmesinin işverence feshedilmesi 
halinde, 4857 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinde  belirtilen  yasal  ya  da  
arttırılmış  bildirim  önelleri  ile  27 nci  
madde uyarınca işçiye verilmesi ge-
reken iş arama izinleri, yıllık ücretli izin 
süreleri ile iç içe giremez. Kanundaki 
bu düzenleme karşısında, işçi tarafın-
dan ihbar süreli fesih halinde bildirim 
öneli ile yıllık izin süresinin iç içe gire-
bileceği kabul edilmelidir.” Denilerek 
işçinin ihbar süreli olarak feshi halinde 
yıllık izin süreleri ile ihbar süresinin iç içe 
girebileceğine hükmedilmiştir. 

İş Kanunu’nun 56. maddesine göre, 
dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne 
mahsup edilemez. İşçinin, yıllık ücretli 
kullanırken hastalanması veya kaza 
geçirmesi halinde, ilgili sağlık ku-
ruluşlarından sağlık izni almasıyla 
yıllık izni askıya alınacaktır.

İZİNDEN GEÇ DÖNENLER 
“DİKKAT!”
Yıllık ücretli izinden geç dö-
nen işçilerin, kabul edile-
bilir bir mazereti olmaması 
veya bunu belgeleyeme-
mesi halinde devamsız sa-
yılarak gerekli kanuni işlem 
yapılabilir. İşçinin devam-
sızlık halinin bir işgünü olması 
halinde, sadece o gü-
nün ücreti ile hafta 

tatili ücretinin kesilmesi gündeme 
gelir. Fakat, devamsızlık halinin 2 iş 
günü veya daha fazla olması halin-
de 4857 sayılı iş Kanunu’nun 25/II-(g) 
bendi uyarınca, olayın öğrenildiği 
tarihten sonra 6 işgünü içinde işçi 
tazminatsız olarak iş sözleşmesi sona 
erdirilebilecektir.  

İZİN DEFTERİ KULLANMAK
GEREKİR Mİ?
İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıl-
lık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt 
belgesi tutmak zorundadır. İşvere-
nin; çalıştırdığı işçilerin izin durumla-
rını gösteren, yıllık izin kayıt belgesini 
tutmak zorunda olup, her işçinin yıllık 
izin durumunu aynı esaslara göre 
düzenleyeceği izin defteri veya kar-
toteks sistemiyle de takip edebilmesi 
mümkündür. İzin kayıt belgesinin tu-
tulması, mükerrer izin kullanılmasını 
önler ve fesihten sonra çıkabilecek 
anlaşmazlıklara engel olur. İşçinin 
yıllık ücretli izinlerini kullandığını ispat 
yükümlülüğü işverene aittir. Bu ne-
denle işverenler yıllık ücretli izin def-
teri, izin pusulası veya izin kartoteksi 
tutmak zorundadırlar.
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Dünyada yaşanan küreselleşme süreci ve sos-
yo-ekonomik değişimler ile birlikte uluslararası 
rekabetin üst noktaya taşınmasından hareket-
le, kamu istihdam kurumlarının yanında özel 
istihdam bürolarının rolü de önem kazanmıştır. 
2023 hedefleri doğrultusunda bu rekabet or-
tamından geride kalınmaması açısından özel 
istihdam bürolarının rolünü ülkemiz açısından 
önemli görmekteyiz.

Bilindiği üzere iş arayanların niteliklerine uygun 
işe yerleştirilmeleri ve açık işler için uygun çalı-
şan bulunmasına aracılık etme görevi ülkemi-
zin kamu istihdam kurumu olan Türkiye İş Ku-
rumu tarafından yapılmakta iken, 25 Haziran 
2003 yılında kabul edilen 4904 sayılı Türkiye İş 
Kurumu Kanunu ile iş ve işçi bulmaya aracılık 
faaliyetlerinin gerçek ve tüzel kişiler tarafından 
kurulan özel istihdam bürolarınca da yapılma-
sına izin verilmiş, bu kapsamda İŞKUR ve özel is-
tihdam bürolarının işsizliği azaltma ve istihdamı 
artırma hedefine yönelik birlikte çalışmalarının 
önü açılmıştır.

Günümüz itibariyle faaliyette bulunan özel 
istihdam bürolarının tümünün, birer İŞKUR 
olarak faaliyet gösterebilmesini teminen özel 
istihdam bürolarının daha etkin ve verimli ça-
lışmasını sağlamak amacıyla yakın bir süreçte 
mevzuata ilişkin birtakım düzenlemeler getiril-
miş, getirilmektedir.

Bu kapsamda 19.03.2013 tarih ve 28592 Sayılı 
Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği’nin getirdi-
ği temel yeniliklerden bahsetmek yerinde ola-
caktır. Getirilen en önemli değişiklik kuşkusuz 
eşleştirme-aracılık faaliyeti hizmeti sunmakta 
olan özel istihdam bürolarına mesleki eğitim 
kursu düzenleyebilme imkanı tanınmasıdır. 

GENİŞ AÇI

ÖZEL İSTİHDAM   BÜROLARININ

Mehmet Ali ÖZKAN
İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı

TÜRKİYE İŞGÜCÜ   PİYASASINDAKİ ROLÜ
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ÖZEL İSTİHDAM   BÜROLARININ

İş arayanların niteliklerine uygun
işe yerleştirilmeleri ve açık işler için uygun çalışan 
bulunmasına aracılık etme görevi ülkemizin kamu istihdam 
kurumu olan Türkiye İş Kurumu tarafından yapılmakta iken, 
25 Haziran 2003 yılında kabul edilen 4904 sayılı Türkiye İş 
Kurumu Kanunu ile iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetlerinin 
gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan özel istihdam 
bürolarınca da yapılmasına izin verilmiş, bu kapsamda 
İŞKUR ve özel istihdam bürolarının işsizliği azaltma ve 
istihdamı artırma hedefine yönelik birlikte
çalışmalarının önü açılmıştır.

TÜRKİYE İŞGÜCÜ   PİYASASINDAKİ ROLÜ
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Böylelikle özel istihdam büroları istihdam garantili kurslar düzenleyebilmesi ve 
İŞKUR tarafından finanse edilebilmesi sağlanmıştır. Bu noktadan itibaren özel 
istihdam bürolarının işgücünün eğitimi noktasında daha etkin olması beklen-
mektedir. 

Büro faaliyetlerinin daha profesyonel ve etkin yürütülmesini teminen özel is-
tihdam bürolarında çalıştırılan nitelikli personelde aranacak şartlar 2015 yılın-
dan itibaren aranmak üzere değiştirilmiştir. Buna göre nitelikli personel, Mes-
leki Yeterlilik Kurumunca onaylanan iş ve meslek danışmanı mesleki yeterlilik 
belgesi ya da işe alım personeli yeterlilik belgesine sahip olan veya insan 
kaynakları alanında en az yüksek lisans eğitimi almış kişi olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca özel istihdam bürolarına ilişkin işlem sürecinin hızlandırılması açısından 
Özel İstihdam Bürolarına izin verme, yenileme ve iptale ilişkin hususlar Türkiye 
İş Kurumu Yönetim Kurulu’nun yetkileri arasından çıkarılarak Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlükleri’ne devredilmiştir. 

GENİŞ AÇI

Grafik 1: Yıllar İtibarıyla Büro 
Sayıları

*01.06.2014 tarihi itibarıyla
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Türkiye’de özel istihdam bürolarına ilk çalışma izni verildiği 2004 yılı Haziran 
ayından itibaren büroların hızlı bir gelişim göstererek sayılarının yıldan yıla art-
tığı görülmektedir. Günümüz itibarıyla 666 özel istihdam bürosuna izin verilmiş 
olup faaliyetini devam ettirmekte olan merkez büro sayısı 379 olarak ger-
çekleşmiştir. Günümüz itibariyle sayısal olarak değerlendirildiğinde büroların 
273’ünün İstanbul, 29’unun ise Ankara ve İzmir illerimizde faaliyet gösterdiği 
dikkat çekmektedir.

Grafikte merkez bürolara ilişkin illere göre dağılım görülebilmekte olup, şube 
sayılarının da dahil edilmesiyle sıralamada farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. 
Örneğin Kocaeli ilimizde iki özel istihdam bürosu merkez büro olarak faaliyet 
göstermekte iken, merkezi farklı illerde bulunan büroların şubelerinin de dahil 
edilmesiyle bu sayı dokuza çıkmaktadır. Özel istihdam bürolarının ülkemiz-
deki dağılımı incelendiğinde illerdeki sanayileşme oranı ve toplam nüfusa 
paralel olarak sayılarının arttığı yorumlanabilmektedir. 

YIL
İşe Yerleştirilenlerin Sayısı

Erkek Kadın Toplam

2014* 2.030 1.820 3.850

2013 11.501 7.271 18.772

2012 13.550 8.849 22.399

2011 18.349 17.215 35.564

2010 14.697 12.954 27.651

2009 10.993 10.412 21.405

2008 29.828 14.024 43.852

2007 72.321 18.203 90.524

2006 12.525 7.264 19.789

2005 6.571 4.009 10.580

2004 930 247  1.177

Grafik 2: Büro Sayılarının İllere 
Göre Dağılımı*

*01.06.2014 tarihi itibarıyla

Tablo 1: Yıllara Göre İşe 
Yerleştirme Sayıları

* 01.06.2014 tarihi itibarıyla
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Kurumdan izin alan özel istihdam 
bürolarının işe yerleştirme istatistikle-
rine göre 2004-2013 yılları arasında 
100.448’i kadın, 191.265’i erkek ol-
mak üzere toplamda 291.713 kişiye 
istihdam olanağı sağlanmıştır. 2014 
yılının ilk çeyreğinde ise 1.820’si ka-
dın, 2.030’u erkek olmak üzere 3.850 
kişi işe yerleştirilmiştir.

Özel istihdam büroları tarafından işe 
yerleştirilenlerin eğitim durumu ince-

müze kadar istihdam edilen kişilerin 
yaklaşık %36’sı 25-29 yaş grubuna, 
%27’si 20-24 yaş grubuna aittir. İşe 
yerleştirilenlerin meslek grupları ince-
lendiğinde ise nitelik gerektirmeyen 
mesleklerin ağırlıkta olduğu ve bu-
nun yanında satış elemanlığı, müşte-
ri danışmanlığı ve yönetici pozisyo-
nunda istihdamın da yaygın olduğu 
görülmektedir.

Özel istihdam bürolarının işe yerleş-
tirme rakamları dalgalı bir seyir izle-
mekle birlikte izinsiz faaliyet gösteren 
ve geçici iş ilişkisi faaliyeti yürüten 
büroların bu rakamlara dahil edile-
mediği unutulmamalıdır. Bu neden-
le söz konusu faaliyetlerin kayıt altı-
na alınmasının sağlanması üzerinde 
önemle durulan noktalardandır.

Özel istihdam bürolarına yönelik 
Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleş-
meleri ve Tavsiye Kararı’na paralel 
olarak İŞKUR’un bürolarla daha et-
kin birlikte çalışılmasını ve işbirliğinin 
geliştirilmesini teminen, dönemsel 
olarak bürolarla il düzeyinde top-
lantılar gerçekleştirilmektedir. Ayrı-
ca İŞKUR’u temsilen 04.04.2014 tari-
hinde Genel Müdürümüz Dr. Nusret 
YAZICI başkanlığındaki İŞKUR heyeti 
İstanbul’da faaliyet gösteren 268 
özel istihdam bürosu temsilcisiyle gö-
rüşerek beklentilerini iletmiş ve uygu-
lamada karşılaşılan sorunlara açıklık 
getirmiştir.

Bu bağlamda hareketliliği ve niteliği 
günden güne artan işgücü piyasa-
mızın yerli ve yabancı sermaye için 
de cazip bir hal almasıyla, özel istih-
dam büroları aracılığıyla istihdama 
yönelik hizmetlerin daha aktif şekilde 
yürütülmesini sonuna kadar destek-
lemekte ve teşvik etmeye çalışmak-
tayız. 
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lendiğinde sırasıyla lisans ve ortaöğ-
retim mezunlarının istihdamının ön 
plana çıktığı görülmektedir. Bu kap-
samda 2004 yılından günümüze ka-
dar istihdam imkanı sağlanan kişile-
rin %35’i lisans ve %27’si ortaöğretim 
mezunudur. İşe yerleştirilenleri yaş 
grubu açısından değerlendirmek 
gerekirse 25-29 ve 20-24 yaş grup-
larının daha çok istihdam edildiği 
görülmektedir. 2004 yılından günü-
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Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren global işgücü piyasasında önemli boyutta 
rol oynamaya başlayan geçici istihdam büroları Uluslararası Çalışma Örgü-
tü tarafından; “Bir sözleşmeyle ve bir bedel karşılığında gerçek ya da tüzel 
kişiler adına bir istihdam boşluğunun doldurulması veya mesleki ilerlemeyi 
ya da istihdama girişi kolaylaştırmak ya da hızlandırmak amacıyla faaliyet 
göstermeyi üstlenen, özel hukuk hükümlerine tabi hizmet kuruluşları” olarak 
tanımlanmaktadır.

* İŞKUR,

 İstihdam Hizmetleri Dairesi 
Başkanı

Abdullah TAŞALTIN*

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ARACILIĞIYLA

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ
Sağladığı avantajlardan dolayı gelişmiş ülkelerde geniş bir 
uygulama alanı bulan geçici iş ilişkisi faaliyetinin etkin 
ve sağlıklı bir şekilde kurumsallaştırılması ihtiyacı hâlen 
ülkemizde devam etmektedir. Bu kapsamda sağlanacak 
avantajların yanı sıra, çalışanların emek faktörünü 
zor durumda bırakabilecek dezavantajların da ülke 
örneklerinde izlenebilmesinden hareketle, bu hususların 
bertaraf edilecek şekilde bir düzenleme yapılması büyük 
önem arz etmektedir.
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Zaman içerisinde geçici istihdam büro-
larının dünya genelinde, özel istihdam 
bürosu türleri arasında sayısı en hızlı ar-
tan büro olduğu ve  geçici iş ilişkisinin 
global işgücü piyasası içerisindeki payı 
dikkate alındığında en yüksek hızla bü-
yüyen atipik istihdam formunu oluştur-
duğu dikkat çekmektedir.

Bu kapsamda Uluslararası Özel İstih-
dam Büroları Konfederasyonu 2014 
Ekonomi Raporu’na göre dünya 
genelinde toplam 137.300 özel istih-
dam bürosu faaliyet göstermektedir. 
Bunların yüzde 36,5’i Avrupa Birliği ül-
kelerinde, yüzde 28,9’u Amerika Bir-
leşik Devletleri’nde ve yüzde 16,6’sı 
Japonya’da hizmet sunmaktadır. 
Sunulan hizmetler sonucunda büro-
lar tarafından toplamda 18 milyon 
iş yaratılmış olup, işçilerin toplam is-
tihdamdaki payları; Avrupa Birliği ül-
kelerinde yüzde 1,6, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yüzde 2, Japonya’da 
ise yüzde 1,4 olarak gerçekleşmiştir.

Geçici çalışanların profili incelendi-
ğinde ülke ve sektörlere göre değiş-
kenlik göstermekle birlikte genellikle 
gençlerden oluştukları konuya ilişkin 
mevcut istatistiklerden anlaşılmakta-
dır. Dünya genelinde bu kapsamda 
çalışanların yüzde 61’i otuz yaşının 
altında yer almaktadır. Bu durum 
gençlerin geçici çalışmayı tipik istih-
dam formlarına geçiş için bir araç 
olarak kullandıklarının göstergesidir. 
Cinsiyet bazında değerlendirildiğin-
de geçici çalışanların yüzde 54’ünün 
erkek, yüzde 46’sının ise kadınlardan 
oluştuğu dikkat çekmektedir. Ancak 
belirtmek gerekir ki bu durum ülkele-
rin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi 
ve ülke içindeki sektörlerin dağılımına 
göre farklılık arz etmektedir. Örneğin 
sanayi sektörünün ağırlıkta olduğu 
Almanya ve İsviçre gibi ülkelerde er-
kek egemen geçici çalışma sistemi 
mevcutken, hizmet sektörünün ağır-
lıkta olduğu Finlandiya ve Letonya 
gibi ülkelerde ise kadın çalışan oran-
ları yüksektir. Yüzde 30’u bir aydan 

kısa süreli, yüzde 29’u bir ila üç ay 
süreli ve yüzde 41’i üç aydan uzun 
süreli sözleşmelerle yürütülen geçici 
çalışmaya konu olan işler incelendi-
ğinde; yüzde 35’inin düşük,  yüzde 
42’sinin orta düzey ve %23’ünün yük-
sek nitelik gerektirdiği, buna karşılık 
geçici çalışanların %23’ünün düşük, 
%50’sinin orta düzey ve %27’sinin yük-
sek öğrenim seviyesine sahip olduğu 
üzerinde durulması gereken diğer 
önemli konulardır. 

Verilen istatistiki verilerden de an-
laşılacağı üzere özellikle işgücü pi-
yasasının etkinliği açısından geçici 
iş uygulamasının birçok avantajının 
bulunması sebebiyle, bu uygulama 
gelişmiş ülkelerde oldukça yaygın bir 
şekilde kullanılmaktadır. Bu kapsam-
da, çalışanların ve işverenlerin ne-
den geçici çalışmayı tercih ettiğinin 
üzerinde durulması faydalı olacaktır. 
Çalışanlar açısından özellikle tecrübe 
eksikliğinin bulunması ve çalışma ha-
yatına girişte zorluk çekilmesi neden-
leriyle geçici çalışma tipik istihdam 
formlarına geçişte önemli bir adım 
olarak değerlendirilmektedir. Ger-
çekten de geçici iş ilişkisinin çalışma 
hayatına yeni adım atan ve sürekli 
nitelikte iş bulmakta zorluk çeken 
gruplar açısından tecrübe eksikliği-
ni gidererek köprü görevi üstlendi-
ği görülmektedir. Maddi yetersizlik 
nedeniyle acil iş ihtiyacı, yaparak 
öğrenme imkanı, esnek çalışma sa-
atlerinin tercih edilmesi, teknolojik 
değişime uyum imkanı sunması gibi 
nedenler geçici çalışmanın işçiler 
açısından tercih edilmesinde etken 
diğer önemli nedenlerdir. Bu şekil-
de istihdam edilenler farkı faaliyet 
alanlarını, değişik firmaları ve çalışma 
ortamlarını tanımakta, hem mesleki 
hem de bölgesel açıdan aktif olma 
imkânına sahip olmaktadır. Bu durum 
aynı zamanda işçi ve işverene birbiri-
ni tanıma avantajı da sağlamaktadır 
ki, istihdam açısından bu çok önemli 
bir husustur. Araştırmalar, geçici istih-
dam edilenlerin üçte birinin çalıştıkla-

GENİŞ AÇI
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rı işyerleriyle daha sonra sürekli iş ilişki-
sine geçtiğini göstermektedir. 

İşverenler açısından değerlendiril-
diğinde; iş yükünde yaşanan ani 
dalgalanmalar, hastalık-doğum izni 
vb. nedenlerle çalışanların belirli sü-
relerle işten uzaklaşması, ekonomik 
belirsizlik ortamı ve kısa süreli teknik 
personel ihtiyacı gibi nedenler geçi-
ci çalışmanın tercih edilmesinde en 
önde gelmektedir. Bununla birlikte 
söz konusu istihdam formunun kayıt 
dışı istihdamın azaltılması, geçici işçi-
lerin sosyal güvenliğinin sağlanma-
sı, yasa dışı iş ilişkilerinin önlenmesi, 
yeni işler yaratılması, vergi gelirlerinin 
artırılması, geçici iş ilişkisinin devlet 
kontrolü altına alınması gibi birçok 
önemli faydayı beraberinde getire-
bileceği öngörülmektedir.

Söz konusu faydaların sağlanma-
sında öncelikle esneklik-güvence 
dengesinin kurulabilmesi büyük 
önem arz etmektedir. Bu kapsam-
da hem işçi, hem de iş arayan açı-
sından marjinal faydanın optimum 
olacak bir noktada belirlenmiş ol-
ması gerekmektedir. İşsizlik ile sürekli 
istihdam arasında bir köprü görevi 
üstlenen geçici iş ilişkisi sisteminin bu 
şekilde etkin ve verimli bir şekilde 
oluşumu sağlanabildiği takdirde iş-
gücü piyasasının esnekleşmesi, uzun 
süreli işsizliğin azalması ve gençler 
ile kadınların işgücüne katılım oran-
larının yükselmesi sağlanabilecektir. 
Bilindiği üzere ülkemizde genç işsizli-
ğinin fazla olması ve kadınların işgü-
cüne katılımında yaşadıkları zorluklar 
işgücü piyasasının en önde gelen 
sorunlarındandır. Bu kapsamda geçi-
ci istihdam bürolarının faaliyetleriyle 
birlikte gençlerin ve kadınların işgücü 
piyasasına girişlerinin daha kolay bir 
hale geleceği düşünülmektedir.

İşgücü piyasasına bu avantajların ka-
zandırılabilmesi adına, 26.06.2009 tari-
hinde mesleki faaliyet olarak geçici iş 
ilişkisini düzenleyen taslak madde ha-

zırlanmış ve kabul edilmiştir. Bu mad-
deye ilişkin gerekçe olarak; Avrupa 
Birliği üyesi ülkelerin çoğunda kanun-
larla düzenlenen mesleki anlamda 
geçici iş ilişkisi faaliyetlerinin ülkemiz-
de de kanuni zemine oturtulmasının 
Avrupa Birliği müktesebatına uyum 
çalışmaları içinde yer aldığı, üye ül-
kelerin mevzuatındaki farklılıklar ne-
deniyle üzerinde uzun süre tartışılan 
Geçici İstihdam Büroları Direktifi’nin 
Avrupa Parlamentosu tarafından 22 
Ekim 2008 tarihinde onaylandığı, özel 
istihdam bürolarını yasaklayan veya 
bu büroların faaliyetlerini Direktif’te 
öngörülmeyen sebeplerle kısıtlayan 
ülkelere karşı Avrupa Komisyonu’nun 
yaptırım uygulamasının söz konusu 
olduğu, işsizliğin önlenmesinde iş pi-
yasasının esnekleştirilmesinin ve aktif 
istihdam politikalarının uygulanması-
nın temel çözümlerden biri olduğu, 
kayıt dışı istihdamın önleneceği ve 
bu sektörde çalışanların sosyal gü-
vence altına alınacağı ifade edil-
miştir. Ancak 01.07.2009 tarihinde 
Cumhurbaşkanlığı, 2008/104/EC sayılı 
Direktif’in temelini oluşturan istihdam 
ve çalışma şartlarında eşit işlem ilke-
sinin ilgili maddede düzenlenmediği 
ve mesleki faaliyet olarak yürütülen 
geçici iş ilişkisinin üçlü yapısı ne-
deni ile geçici iş ilişkisine dayalı 
çalışanların korunmasına yönelik ku-
rallara yer verilmediği gerekçesi ile 
tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye 
geri göndermiştir. Bu gelişmelerin ar-
dından yeni bir taslak madde oluştu-
rulmuş, ancak hazırlanan bu taslağın 
da veto gerekçelerini karşılamaması 
sebebiyle konunun en baştan tüm 
sosyal taraflarla birlikte ele alınması-
na yönelik yeni bir süreç başlatılmıştır. 

Sürecin gerektirdiği şekilde ülkemiz-
de özel istihdam bürolarının faaliyet 
alanlarının genişletilmesi tartışmaları 
özellikle mesleki olarak geçici iş ilişkisi-
ne odaklanmış olup, sistemin uygula-
nabilirliği 10. Çalışma Meclisi Toplantısı 
ve Üçlü Danışma Kurulu kapsamında 
sosyal taraflarla görüşülmüştür.

Çalışma Meclisi Sonuç Bildirgesi’nde 
de belirtildiği üzere günümüzde işçi 
ve işveren tarafları arasında konuya 
ilişkin mutabakat sağlanamamak-
tadır. İşveren tarafı uygulamanın 
avantajlarına yoğunlaşarak uygu-
lamayı savunmakta iken; İşçi tarafı 
ise, geçici iş ilişkisi uygulamasına ka-
tegorik olarak karşı olduklarını; çalı-
şanların haklarını koruyucu düzenle-
meler getirilmiş olsa dahi özellikle alt 
işverenlik müessesesinde yaşanan 
kimi kötü uygulamalar nedeniyle, 
aynı olumsuzlukların geçici iş ilişkisin-
de de yaşanacağı kaygılarını dile 
getirmiş, bu gerekçeyle sisteme karşı 
olduklarını kaydetmiştir.

Sağladığı avantajlardan dolayı 
gelişmiş ülkelerde geniş bir uygu-
lama alanı bulan geçici iş ilişkisi fa-
aliyetinin etkin ve sağlıklı bir şekilde 
kurumsallaştırılması ihtiyacı hâlen 
ülkemizde devam etmektedir. Bu 
kapsamda sağlanacak avantajların 
yanı sıra, çalışanların emek faktörü-
nü zor durumda bırakabilecek de-
zavantajların da ülke örneklerinde 
izlenebilmesinden hareketle, bu hu-
susların bertaraf edilecek şekilde bir 
düzenleme yapılması büyük önem 
arz etmektedir. Yapılan çalışmaların 
işçi kesiminin düşük ücret, ayrımcılık 
vb. çekincelerini giderecek çerçe-
vede Avrupa Birliği müktesebatın-
da belirlenen eşit muamele ilkesi 
kapsamında sürdürülmesi, yani ça-
lışanların herhangi bir şekilde zarara 
uğratılmaması, işgücü piyasasının 
düzenlenmesi açısından dikkat edil-
mesi gereken en önemli noktadır. 
Söz konusu düzenlemenin, müzake-
re ve mutabakat temeli ne kadar 
sağlam oturtulursa o kadar sağlıklı 
şekilde hayata geçeceğinden ha-
reketle, başta işçi ve işveren tarafları 
olmak üzere konuyla ilgili tüm aktör-
lerin oluşturulabilecek düzenlemeye 
yönelik görüşlerine önem verilmekte 
ve bu şekilde oluşturulacak düzenle-
menin beklenen faydaları sağlaya-
cağı değerlendirilmektedir.
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GİRİŞ
Mevcut teknoloji sürekli değişip geliştikçe, işverenler buna ayak uydurabil-
mek için alternatif yollar aramakta, sürekli gelişen teknolojiyi yakalayabilmek 
için makine ve teçhizatta kiralama yolunu alternatif olarak görebilmekte, bu 
esneklik yöntemleriyle üretim proseslerini güncel tutmaya çalışmaktadırlar. 
Bunun gibi işgücü açısından da yeni istihdam türlerinin ve esneklik politikala-
rının üretilmesine ihtiyaç duyulabilmektedir. Kısmi süreli çalışma, çağrı üzerine 
çalışma, denkleştirme süreleri ve geçici iş ilişkisi gibi esnek çalışma biçimleri 
bu ihtiyacın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Bunlardan geçici iş ilişkisi (geçici istihdam), genellikle arızi durumlarda, or-
taya çıkan işgücü ihtiyacının giderilmesini amaçlayan esnek bir çalışma 
modelidir. Bilindiği üzere, işverenin, işçisinin iş görme edimini, işçinin rızasını 
almak koşuluyla, belirli veya geçici bir süreyle, bir başka işverene devret-
tiği bu esnek istihdam modeli, meslek edinilmemiş (amatör) geçici iş ilişkisi 
ve meslek edinilmiş (profesyonel) geçici iş ilişkisi olmak üzere iki farklı şekilde 
kurulabilmektedir. Eğer devreden işveren geçici iş ilişkisi kurma işini mesleki 
faaliyet olarak yürütmekte ise buna meslek edinilmiş (profesyonel) geçici iş 
ilişkisi adı verilmekte ve bu ilişkinin özel istihdam büroları vasıtasıyla kurulması 
amaçlanmaktadır.

GENİŞ AÇI

* Melikşah Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi, İş ve 
Sosyal Güvenlik Hukuku 
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Murat ŞEN*

MESLEK EDİNİLMİŞ 

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ

4857 sayılı İş Kanunu’nun 7. maddesinde yer alan geçici iş ilişkisi, işçinin, 
işverenin ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin (işçiyi geçici olarak devralan 
işverenin) yer aldığı üçlü bir ilişkidir. Buna göre, işveren, devir sırasında 
yazılı rızasını almak şartıyla bir işçisini belli durumlarda ve belli süreyle 
başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak 
devredebilmektedir.

(ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ARACILIĞIYLA)
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Bu çalışmada, öncelikle meslek 
edinilmemiş (amatör) geçici iş iliş-
kisi, sonra da özel istihdam büroları 
aracılığıyla kurulan meslek edinilmiş 
(profesyonel) geçici iş İlişkisi kurumu 
değişik yönleriyle açıklanmaya çalı-
şılacaktır.

I. MESLEK EDİNİLMEMİŞ GEÇİCİ 
İŞ İLİŞKİSİ 
Şu an itibariyle hukukumuzda uygu-
lama olanağı bulunan geçici iş iliş-
kisi kurumu, 2003 tarihli 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 7. maddesinde düzen-
lenmiş bulunan meslek edinilmemiş 
(amatör) geçici iş ilişkisi uygulama-
sıdır. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 7. madde-
sinde yer alan geçici iş ilişkisi, işçinin, 

“geçici iş ilişkisi” (sözleşmesi); işçi ile 
geçici iş ilişkisi kurulan işveren ara-
sında ise geçici sözleşme yapılmış 
olmaktadır. Bununla iş sözleşmesi 
devredilmemekte sadece işçinin iş-
görme edimini geçici iş kurulan işve-
rene karşı yerine getirmesi sağlanmış 
olmakta, işçi geçici iş ilişkisi kurulan 
işverenin talimatlarına uymak zo-
runda olduğu gibi kusuruyla verdiği 
zararlardan dolayı da ona karşı so-
rumlu tutulmaktadır. 

Kural olarak ücret ödeme, gözetme 
ve sigorta primlerini ödeme yüküm-
lülüğü işverenin üzerinde olmasına 
rağmen, geçici iş ilişkisi kurulan işve-
renin de bunlardan birlikte sorumlu-
luğu bulunmaktadır. Geçici iş ilişkisi 
kurulan işverenin işyerinde grev veya 

işverenin ve geçici iş ilişkisi kurulan iş-
verenin (işçiyi geçici olarak devralan 
işverenin) yer aldığı üçlü bir ilişkidir. 
Buna göre, işveren, devir sırasında 
yazılı rızasını almak şartıyla bir işçisi-
ni belli durumlarda ve belli süreyle 
başka bir işverene iş görme edimini 
yerine getirmek üzere geçici olarak 
devredebilmektedir. Bu devir ancak 
holding bünyesi içinde veya aynı 
şirketler topluluğuna bağlı başka bir 
işyerinde veya işçinin yapmakta ol-
duğu işe benzer işlerde çalıştırılması 
durumlarıyla sınırlı olarak (numerus 
clausus) altı ayı geçmemek üzere 
yapılabilmekte, gerektiğinde de en 
fazla iki defa yenilenebilmektedir. 

Burada işveren ile geçici iş ilişkisi 
kurulan işveren arasında yazılı bir 
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lokavt uygulanıyor ise, kural olarak 
(geçici) işçinin orada çalıştırılması 
mümkün olmayıp işverenin kendi iş-
yerinde çalıştırması gerekmektedir. 
Ayrıca geçici iş ilişkisi kurulan işveren, 
işyerinde toplu işçi çıkarmaya gitmiş-
se, bu tarihten itibaren altı aylık süre 
içinde toplu işçi çıkarmanın konusu 
olan işlerde geçici iş ilişkisi kurama-
yacaktır. 

II. MESLEK EDİNİLMİŞ 
(ÖZEL İSTİHDAM BÜROSU 
ARACILIĞIYLA KURULAN) 
GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 
(ILO) Türkiye tarafından henüz onay-
lanmamış olan 1997 tarihli 181 sa-
yılı Özel İstihdam Bürolarına İlişkin 
Sözleşmesi’nin (Private Employment 
Agencies Convention) 1/b madde-
sinde özel istihdam bürolarına ilişkin 
olarak “kendi bünyesinde çalışan 
işçileri gerçek veya tüzel kişi niteliğin-
de bulunan ve işçinin yükümlülükle-
rini belirleyen ve bu yükümlülüklerin 
yerine getirilmesini denetleyen bir 
üçüncü tarafa (geçici işçi çalıştıran 
işverene) devir amacına yönelik hiz-
metler”1 ifadesine yer verilerek özel 
istihdam bürosunun, danışmanlık 
ve eğitim hizmeti yanı sıra geçici iş 
ilişkisi kurma fonksiyonuna da sahip 
olacağı ifade edilmiştir. Bu tanımla, 

geçici iş ilişkisi, hem ILO nezdinde ilk 
defa tanınmakta ve sınırlı da olsa bu 
konuya ilişkin hükümler getirilmekte, 
özel istihdam bürolarının geçici iş iliş-
kisi kurma işlevine de sahip olabile-
ceği açıklığa kavuşturulmuş olmak-
tadır. 

Diğer taraftan ILO, yine Türkiye’nin 
henüz onaylamadığı 1996 tarihli 177 
sayılı Evde Çalışmaya İlişkin Sözleş-
me (Home Work Convention)2, Av-
rupa Birliği’nin de 2008/104/EC nolu 
Direktifi ile (Directive 2008/104/EC 
of the European Parliament and of 
the Council of 19 November 2008 
on Temporary Agency Work)3 ge-
çici (özel) istihdam bürolarının, is-
tihdama katkı sağlama ve nitelikli 
çevre işgücünün temini amacıyla 
meslek edinilmiş (profesyonel) ge-
çici iş ilişkisi kurmasına yönelik eğilimi 
teşvik etmektedirler. Dolayısıyla özel 
istihdam bürolarının, işçi ile işvereni 
buluşturmada aracılık fonksiyonunu 
yerine getirmesinin yanı sıra, geçici 
işçi çalıştırarak geçici işçiyi çalıştıran 
ve bu işçileri belirli koşullarla işveren-
lere devreden büro (geçici istihdam 
bürosu) niteliğini haiz olması da arzu-
lanmaktadır. 

Bilindiği üzere “İş ve işçi bulma-
ya aracılık” konusu 4857 sayılı İş 

GENİŞ AÇI

Kanunu’nun 90. maddesinde dü-
zenlenmekte ve “İş arayanların el-
verişli oldukları işlere yerleştirilmeleri 
ve çeşitli işler için uygun işçiler bulun-
masına aracılık görevi, Türkiye İş Ku-
rumu ve bu hususta izin verilen özel 
istihdam bürolarınca yerine getirilir” 
hükmüne yer verilmektedir. Devlet 
eliyle yürütülen aracılık faaliyeti Tür-
kiye İş Kurumu aracılığıyla, özel sek-
tör eliyle yürütülen aracılık faaliyeti 
ise, izin verilen özel istihdam büroları 
vasıtasıyla sağlanmaktadır. Burada 
İŞKUR’un ve özel istihdam bürosunun 
görevi, sadece işçi temini faaliyeti 
olup, bunun sonucunda işveren işçi, 
işçi de iş bulmuş olur ve iş ilişkisi, işçi 
ile işçi arayan işveren arasında kurul-
muş olur. 

Özel istihdam bürolarına, geçici iş 
ilişkisi kurabilme imkanı da tanındı-
ğında ise, mesleki anlamda yani 
profesyonel geçici iş ilişkisi söz ko-
nusu olacaktır. Bu durumda, “özel 
istihdam bürosu” “işçi”, ve “geçici 
iş ilişkisi kurulan işveren”in bulundu-
ğu üçlü bir ilişkiden söz edilecektir. 
Bu ilişkide, özel istihdam bürosunun 
işçisi, geçici iş ilişkisi ile başka bir iş-
veren nezdinde çalıştırılacak yani 
işçi iş görme borcunu geçici işveren 
denilen bir başka işveren nezdinde 
çalışarak yerine getirecektir. Geçi-
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ci iş ilişkisi kurabilecek özel istihdam 
büroları işçi ile iş sözleşmesi, işçi ver-
dikleri işveren ile işçi temini sözleş-
mesi yapmaktadırlar. Burada hukuki 
açıdan işçinin işvereni, özel istihdam 
bürosudur. 

Ülkemizde ilk olarak 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun yasalaşma sürecinde, 
özel istihdam bürolarının iş aracılığı 
faaliyeti ile birlikte geçici işçi temini 
faaliyeti de öngörülmüş ve bu konu-
da bazı düzenlemeler de yapılmıştır 
ancak Tasarı’nın özel istihdam büro-
larının da iş ve işçi bulmaya aracılık 
yapmasına imkân veren madde-
si kabul edilirken, mesleki faaliyet 
olarak geçici iş ilişkisini düzenleyen 
maddesi Hükümetin TBMM’ye sun-
duğu metinde yer almamış ve 4857 
sayılı İş Kanunu, bu madde olmadan 
yasalaşmıştır.

Daha sonra 2009 yılında özel istih-
dam büroları aracılığıyla da geçici 
iş ilişkisi kurulmasına imkan tanıyan 
5920 sayılı Kanun kabul edilmiş, söz 
konusu Kanun’la, 4857 sayılı İş Ka-
nununun 7 nci maddesinden sonra 
gelmek üzere “7/A” maddesinin ek-
lenmesi öngörülmüştür. Söz konusu 
düzenlemede, (geçici) işçi ile özel 
istihdam bürosu arasında belirli veya 
belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılabile-
ceği; özel istihdam bürosunun da, 
mesleki geçici iş ilişkisi sözleşmesini 
yaptığı geçici iş ilişkisi kurulan işve-
rene bu işçisini devredebileceği 
öngörülmüştür. Burada, işçi ile özel 
istihdam bürosu arasında iş sözleş-
mesi, özel istihdam bürosu ile geçi-
ci iş ilişkisi kurulan işveren arasında 
mesleki geçici iş ilişkisi sözleşmesi, işçi 
ile geçici iş ilişkisi kurulan işveren ara-
sında da geçici sözleşme kurulmuş 
olacaktır. Düzenlemede, Kanun’un 
7. maddesindeki hükümlerden farklı 
olarak, mesleki geçici iş ilişkisi sözleş-
mesinin bir ücret karşılığında yapıla-
cağı, geçici işgücü talebini karşıla-
maya yönelik olacağı ve işyerinde 
çalıştırılan işçi sayısının ¼’ünü geçe-

meyeceğine yer verilmiştir. 

Ancak bu Kanun, işçileri yeterli dü-
zeyde koruyucu hükümler içerme-
diği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı 
tarafından veto edilmiştir. Vetoda, 
2008/104/EC sayılı AB direktifinin 
temelini oluşturan istihdam ve ça-
lışma şartlarında eşitlik esasının sağ-
lanamadığı, bu eşitliği bozacak 
uygulamaların yasaklanması yö-
nünde hükümlere yer verilmediği, 
bu müessesesinin yapısı sebebiyle 
işçinin korunmasına yönelik kuralla-
ra kanunda yer verilmesi gerektiği 
uygulamaya ilişkin ayrıntı ve teknik 
hususların ancak yönetmeliğe bıra-
kılabileceği, aksi takdirde, yapılan 
düzenlemenin olumsuz uygulama-
lara ve çalışma barışının bozulması-
na yol açılabileceği, aynı zamanda 
bu sistemde çalışanların sendikal 
haklarının tanımlanmadığı ve özel 
istihdam bürolarının lisans teminat 
tutarlarının çok düşük meblağda tu-
tulduğu gerekçelerine yer verilmiştir.

Veto üzerine hazırlanan yeni teklifte 
geçici iş ilişkisi sözleşmelerinde yer 
alacak hususların Türkiye İş Kurumun-
ca çıkarılacak yönetmelikle düzen-
leneceği ibaresi çıkarılmış ve yerine 
iki yeni hüküm eklenmiş; ayrıca geçi-
ci iş ilişkisine bağlı olarak çalışanlara, 
emsal işçiden farklı bir işlem yapıla-
mayacağı ve temel çalışma ve istih-
dam koşulları bakımından işletmede 
normal olarak işe alınmış olsalardı ne 
gibi haklara sahip olacak idiyseler o 
haklara sahip olacakları ve geçici iş 
ilişkisi kapsamında çalışanlara özel 
istihdam bürolarının sağladığı hiz-
metlerin ücretsiz olacağı düzenlen-
miş; ancak yine de bu düzenlemeler 
veto gerekçelerini tam karşılayama-
mış, konunun daha kapsamlı ve bü-
tüncül olarak ele alınması gerektiği 
düşünülerek tekliften de çıkarılmıştır. 

Daha sonra, 22.11.2011 tarihinde 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nün 

 Özel istihdam bürolarına, 
geçici iş ilişkisi kurabilme 
imkanı da tanındığında 
ise, mesleki anlamda yani 
profesyonel geçici iş ilişkisi 
söz konusu olacaktır. Bu 
durumda, “özel istihdam 
bürosu” “işçi”, ve “geçici iş 
ilişkisi kurulan işveren”in 
bulunduğu üçlü bir 
ilişkiden söz edilecektir. 
Bu ilişkide, özel istihdam 
bürosunun işçisi, geçici iş 
ilişkisi ile başka bir işveren 
nezdinde çalıştırılacak 
yani işçi iş görme 
borcunu geçici işveren 
denilen bir başka işveren 
nezdinde çalışarak yerine 
getirecektir.
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koordinasyonu altında bu konu ile 
ilgili olarak bir çalışma grubu ku-
rulmuştur. Bu çalışma grubu, 4857 
sayılı “İş Kanununun Bazı Maddele-
rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı” ile “Geçici iş ilişkisinin özel 
istihdam büroları vasıtasıyla kurul-
masına yönelik İş Kanunu ve 4904 
sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nda 
değişiklik yapan bir Tasarı Taslağı” 
hazırlamıştır. Bununla, özel istihdam 
bürosuna geçici iş ilişkisi yapma hak-
kı tanınmak istenmiştir. Burada, özel 
istihdam bürosunun, geçici iş ilişkisi 
kurulması amacıyla işçi ile iş sözleş-
mesi düzenleyebileceği ve geçici 
işçi temin sözleşmesi ile de bunu 
çalıştıran işverene devredebileceği 
ifade edilmiştir. Bu durumda, işveren 
özel istihdam bürosu olup, sözleşme 
imzalanan işçi, talepte bulunan iş-
yerinde geçici iş ilişkisi kapsamında 
çalıştırılacaktır. 

Bu düzenlemede, işçiye büro işçisi, 
işverene özel istihdam bürosu, işçiyi 
geçici iş ilişkisi çerçevesinde dev-
ralan işverene de çalıştıran işveren 
denilmiştir. Çalıştıran işverene açık 
iş pozisyonlarını bildirme yükümlü-
lüğü getirilmiş; çalıştıran işverenle 
özel istihdam bürosu arasındaki ilişki 
geçici işçi temin sözleşmesi olarak 
nitelendirilmiş ve süresi 4 ay olarak 
sınırlandırılmış, en fazla iki kez daha 
yenilenebileceği belirtilmiştir. Geçici 
işçi pozisyonunda çalıştırılan işçi sayı-
sının işyerinde çalıştırılan işçi sayısının 
1/5’ini geçemeyeceği de hüküm 

altına alınmıştır. Bunun yanı sıra, ça-
lıştıran işverenin tüm çalışma koşulla-
rı açısından işyerinde kendi işçisiyle 
emsal iş yapan büro işçisi arasında 
ayırım yapamayacağı, büro işçisinin 
dayanışma aidatı ödemek suretiyle 
işyerinde toplu iş sözleşmesi ile sağ-
lanan haklardan emsal işçi ile eşit öl-
çüde yararlanacağı da belirtilmiştir. 
Özel istihdam bürosu, göndereceği 
işçinin işvereni sayıldığı için, iş mev-
zuatından kaynaklanan tüm işçilik 
haklarının yerine getirilmesinden ve 
ödenmesinden sorumlu tutulmuştur. 
Geçici iş ilişkisi kurulabilecek işlerin 
de sınırlı olarak sayıldığı ve bunların 
iş sözleşmesi devam eden işçinin 
herhangi bir nedenle iş görme edi-
mini yerine getirememesi veya işlet-
menin iş hacminin öngörülemeyen 
şekilde artması hali ile aralıklı olarak 
gördürülen kısa süreli işler veya iş 
güvenliği bakımından acil işler veya 
işletmenin günlük işlerinden sayılma-
yan işler veya mevsimlik işler olabile-
ceği belirtilmiştir.

Nihayet 2014 yılı başlarında yapılan 
diğer bir taslak çalışmada, “Özel is-
tihdam bürosu aracılığıyla geçici iş 
ilişkisi, Türkiye İş Kurumu’nca izin ve-
rilen özel istihdam bürosunun, işçisi-
ni geçici olarak bir başka işverene 
yazılı devri ile kurulur. Geçici iş ilişkisi; 
evde görülen temizlik işleri, hasta, 
yaşlı ve çocuk bakım hizmetlerinde 
süre sınırı aranmaksızın; mevsimlik 
tarım işlerinde ise bir yıl içerisinde 
en fazla altı ay için kurulabilir.” de-
nilmektedir. Geçici iş ilişkisinin, evde 
görülen temizlik ve bakım hizmetleri 
ile mevsimlik tarım işlerinde kurula-
bileceği düşünülmektedir. Bu ara-
da belirtelim ki, geçici iş ilişkisi ile 
istihdamın yaygın olduğu iş ve sek-
törler ülkeden ülkeye değişiklik gös-
termektedir. İngiltere’de % 80 ora-
nında hizmet ve kamu sektöründe, 
Fransa’da ise daha çok inşaat ve 
üretim sektöründe bu uygulama ile 
karşılaşılmaktadır. 

GENİŞ AÇI

Hukukumuzda henüz 
yasal bir dayanağı 

bulunmayan, ancak 
işveren ve devlet kesiminin 

işsizlik sorununa 
ve istihdama katkı 

sağlayacağı düşüncesiyle 
sıcak baktığı, işçi kesiminin 

ise kölelik anlayışını 
yeniden canlandıracak 

bir düzenleme olarak 
nitelendirdiği için 

karşı çıktığı, mesleki 
anlamda (profesyonel) 
geçici iş ilişkisi olarak 
da isimlendirilen özel 

istihdam büroları 
aracılığıyla geçici geçici 

iş ilişkisi uygulaması, 
işçi, işveren ve devlet 

üçlüsünün, konunun 
olumlu ve olumsuz 

yanlarını iyice 
değerlendirerek karar 

vermeleri gereken 
önemli bir konu olduğu 

tartışmasızdır.
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III. MESLEK EDİNİLMİŞ GEÇİCİ 
İŞ İLİŞKİSİ KURULMASINI 
GEREKTİREN NEDENLER
Avrupa Birliği ülkelerinde atipik (es-
nek) çalışma modellerinden olan 
özel istihdam büroları aracılığıyla 
geçici iş ilişkisi uzun zamandır uygu-
lama alanı bulmaktadır. Fiilen 1950’li 
yıllardan beri uygulanagelen mes-
lek edinilmiş geçici iş ilişkisi, özellikle 
1980’lerin başından itibaren Avrupa-
lı işletmelerin çok daha fazla esnek-
lik arayışı içine girmeleri nedeniyle 
büyük önem kazanmış, ulusal mev-
zuatlara girmesi ise 1990’lı yıllarda 
mümkün olabilmiştir. 

Eurociett (Avrupa Özel İstihdam Bü-
roları Konfederasyonu) 2013 yılı eko-
nomik raporu verilerine göre, geçici 
iş ilişkisi kapsamında tam zamanlı 
çalışan işçi sayısı Avrupa Birliği ülkele-
rinde 4 milyon, dünyada ise 12,4 mil-
yon civarındadır. AB’de çalışan tüm 
işçilerin % 1,6’sı (yaklaşık 700.000 kişi) 
geçici iş ilişkisiyle çalışan işçilerdir. 

Özel istihdam büroları aracılığıyla 
(meslek edinilmiş yani profesyonel) 
geçici iş ilişkisinin kabul edilmesi ha-
linde, esnek çalışma modellerinden 
geçici iş ilişkisinin yapısında önemli 
değişikliklere gidilmiş ve geçici iş iliş-
kisi kurumu daha işlevsel hale gelmiş 
olacaktır. İşverenler, hamilelik, do-
ğum, hastalık, kaza gibi nedenlerle 
oluşan personel boşluklarının doldu-
rulması gibi geleneksel nedenlerin 
yanı sıra inşaat ve turizm sektörlerdeki 
mevsimsel işgücü talebindeki dalga-
lanmalar sebebiyle veya bir defaya 
özgü ihracat siparişlerinin yetiştirilmesi 
gibi işletmenin rekabet gücünün ar-
tırılması gibi amaçlarla bu tür bir hu-
kuki ilişkiyi tercih edebilmektedirler. 
Bunun yanı sıra, geçici işçinin beceri-
lerini göstermesi ve iş deneyimi edin-
mesini açılarından sürekli işe geçişi 
kolaylaştırabilecek nitelikte buluna-
bileceği; gençler, kadınlar, özürlüler, 
göçmen işçiler ve öğrenciler gibi iş 
gücü piyasasına sürekli bir iş ile baş-

lamakta zorlanan kesime daha kolay 
ulaşabileceği iş imkanları sunacağı 
düşünülmektedir. Ayrıca küçük ve 
orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ’ler) 
açısından da önemli bir hareket ala-
nı oluşturarak kayıt dışı uygulamaları 
ortadan kaldırıp suiistimalleri engel-
leyebileceği; kısa ve uzun dönemde 
işsizliğin azaltılmasına katkıda buluna-
cağı ileri sürülmektedir. 

Yararlı olabileceği düşünülen bu uy-
gulama, bir taraftan geçici işçilerin 
kişilik haklarını zedelemeden gerçek-
leştirilmeli; diğer taraftan da, geçici 
işçi çalıştıran işverenin işyerinde ben-
zer bir işte veya pozisyonda çalışan 
işçi ile ücret, sosyal yardım, sendikal 
haklar ve diğer istihdam koşulları ba-
kımından eşit haklar sağlanarak uy-
gulama alanı bulabilmelidir. Bilindiği 
üzere işçi kesimi bu müesseseye en 
büyük itirazı, kölelik düzenini çağrış-
tırdığı yönüyle yapmaktadır.

SONUÇ
Hukukumuzda henüz yasal bir daya-
nağı bulunmayan, ancak işveren ve 
devlet kesiminin işsizlik sorununa ve 
istihdama katkı sağlayacağı düşün-
cesiyle sıcak baktığı, işçi kesiminin ise 
kölelik anlayışını yeniden canlandı-
racak bir düzenleme olarak nitelen-
dirdiği için karşı çıktığı, mesleki an-
lamda (profesyonel) geçici iş ilişkisi 
olarak da isimlendirilen özel istihdam 
büroları aracılığıyla geçici geçici 
iş ilişkisi uygulaması, işçi, işveren ve 
devlet üçlüsünün, konunun olumlu 
ve olumsuz yanlarını iyice değer-
lendirerek karar vermeleri gereken 
önemli bir konu olduğu tartışmasız-
dır. İşçi kesimine göre kölelik anlayışı-
nı yeniden canlandıracak bir düzen-
leme olarak değerlendirildiği için, 
bu alanda yapılması düşünülen bir 
çalışmanın mutlaka bu algıyı orta-
dan kaldıracak argümanlara sahip 
olması gerekir. Bu esnek uygulama 
modelinin, işsizliğe ve ekonomiye 
olumlu katkıda bulunacağı tahmin 
edilmektedir. 

Kaynakça
1 services consisting of employing workers 
with a view to making them available to 
a third party, who may be a natural or le-
gal person (referred to below as a “user 
enterprise”) which assigns their tasks and 
supervises the execution of these tasks”, 
181 sayılı ILO Sözleşmesi m.1/b, http://
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=norm
lexpub:12100:0::no:12100:p12100_instru-
ment_ıd:312326:no.
2 http://www.ilo.org/dyn/normlex/
en/f?p=normlexpub:12100:0::no:12100
:p12100_instrument_ıd:312322:no
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:327:0009:001
4:en:pdf.

Bu konuda yapılacak bir düzenle-
menin, öncelikle işçi açısından gü-
venceli hale getirilmesi ve işçinin 
kişilik haklarını zedeleyecek yakla-
şımdan uzak tutulması gerekir. Bu-
nun yanı sıra, işverenlere geçici işçi 
için sürekli çalışan işçilerle eşit mua-
mele (işlem) yükümü getirilmeli, sen-
dikal haklar, toplu iş sözleşmesi ve 
sosyal sigorta açısından da ortaya 
çıkması muhtemel sorunlar güven-
celi bir yapıya kavuşturulmalıdır. Ay-
rıca, bu uygulamaya hangi sektörler 
(işler) açısından, ne kadar süreliğine 
izin verileceği, işletmelerde geçici 
işçi olarak çalıştırılabilecek işçi oranı, 
geçici iş ilişkisi faaliyeti yürütmek is-
teyen özel istihdam bürosunun sağ-
lamak durumunda olduğu şartlar, 
faaliyetlerine izin verilen büroların 
sorumlulukları gibi hususlar da işgücü 
piyasasının dinamikleri göz önünde 
bulundurularak belirlenmelidir.
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Özel İstihdam Büroları konusu Türkiye’de her dönem tartışmalı bir konu ol-
muştur. Bu konudaki yasal altyapı oluşturuluncaya değin; bu bürolar çalı-
şanların sırtından geçinen, işçilerin emeklerini sömüren, işçi simsarları olarak 
gösterilmiş, modern kapitalist sistemin bir aracı kurumu olarak yansıtılmışlar-
dır. Aslında bu görüşü belirli ölçüde halen savunan kesimlerin var olduğunu 
izlemekteyiz. Ancak son yıllarda bu büroların göstermiş oldukları faaliyetle-
rin, korkulan sonuçları doğurmadıkları da ortadadır. Bunun altında yatan en 
önemli neden şüphesiz olarak, anılan kurumların sıkı bir denetime tabi tutu-
luyor olmalarıdır.  

2003 tarihli 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile bu bürolarının önünün açıl-
ması kanaatimizce son derece isabetli olmuştur. Bugün bilindiği üzere Özel 
İstihdam Büroları (ÖİB) ile ilgili hükümler, ifade edilen kanunun ilgili madde-
leri ve Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği kapsamında düzenlenmektedir. 
ÖİB’lerin açılmaları, faaliyet alanları ve denetimleri ile bu bağlamdaki yaptı-
rımlar yine bu mevzuat kapsamında şekillenmektedir. 

Devlet tekelinin kırılması sonucunda o tarihe değin resmi olarak işe aracılık 
görevini yürütmekte olan şimdiki “Çalışma ve İş Kurumları”nın da aslında bir 
değişim ve dönüşüm süreci içerisine girdiklerini açıkça izlemekteyiz. Daha 
açık bir ifadeyle, anılan kurumlar daha etkin faaliyet gösteren ve hizmet 
üreten birimler olarak yeniden yapılanmışlardır. Özellikle son dönemlerde 
bu Kurumların, işsizlerin ilk defa veya yeniden aktif işgücü piyasası içinde yer 
edinmelerine yönelik mesleki eğitim faaliyetlerini, eleştirilmesi ve iyileştirilmesi 
gerekli yönleri bulunmakla birlikte, genel anlamda takdirle izlemekteyiz.    

* Prof. Dr.
 Namık Kemal Üniversitesi
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Alpay HEKİMLER*

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI
ARACILIĞIYLA GEÇİCİ İŞ 
İLİŞKİSİNİN KURULMASI 
VE İSTİHDAMA ETKİSİ 
ÜZERİNE DÜŞÜNCELER 
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Geçici iş ilişkisinin kurulmasında, uygulamada ÖİB’ler klasik 
olarak adlandırabileceğimiz işe aracılık faaliyetlerinin yanında 
çok farklı bir misyon ve görev üstlenmektedirler. Bu modelde 
ÖİB doğrudan işveren konumuna gelerek, işe aldığı işçileri 
kendi işyerinde değil, daha baştan itibaren, ikinci bir işverenin 
yanında istihdam etmek üzere işe almaktadır. İşçi böylelikle 
istihdam ilişkisini kurarken, başka bir işverenin yanında 
çalışacağını; ancak ücret ve diğer haklarını ÖİB’den alacağını 
peşinen bilmektedir. Bu konudaki hususlara ise doğrudan 
ayrıntılı bir biçimde büro ile işçi arasında imzalanacak olan iş 
sözleşmesinde yer verilmektedir.
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aracılığıyla işe yerleştirildiği görül-
mektedir. Ancak bu kişilerin ne ka-
dar süre ile yerleştirildikleri işlerde ça-
lışmaya devam ettikleri, işe giriş çıkış-
ların ne oranda olduğu ve bunlara 
ne oranda ÖİB aracılığıyla yeniden 
istihdam olanağı sağlandığı sunulan 
verilerden anlaşılamamaktadır. İlgi-
li dönem içinde işe yerleştirilenlerin 
eğitim seviyelerine bakıldığındaysa 
101.474 kişinin lisans, 78.555 kişinin 
orta öğrenim ve 54.315 işsizin ön li-
sans derecelerine sahip oldukları 
görülmektedir.

10.05.2014 tarihli veriler doğrultusun-
da Türkiye genelinde toplam 371 
ÖİB faaliyet göstermekte olup, bu 
rakama şubeler ayrıca dâhil edilme-
miştir. Bu bürolar ağırlıklı olarak İstan-
bul ilinde ve yakın çevresinde faa-
liyetlerini yürütmektedirler. İşe yer-
leştirilen işsizlerin sayıları ile büroların 
sayıları oranlandığında aslında çok 

İş Kurumu Genel Müdürlüğünün 
web sitesinde yayınlanmış olan ve-
riler ışığında, 2014 yılının ilk üç aylık 
dönemi içerisinde ülke genelinde 
3.816 kişinin (2.018 erkek, 1.798 ka-
dın) ÖİB aracılığı ile işe yerleştirildiği 
görülmektedir. Yeniden aktif olarak 
işgücü piyasası içerisinde faaliyet 
gösteren bu grubun eğitim düzey-
lerine bakıldığında 1.823’nün lisans, 
680 kişinin ortaöğretim (lise ve den-
gi), 675 kişinin ise ön lisans derecele-
rine sahip oldukları anlaşılmaktadır. 
İşe yerleştirenler meslek grupları ba-
kımından ise oldukça heterojen bir 
yapı sergilemektedirler. Dolayısıyla 
ÖİB’lerin belirli meslek grupları üze-
rinde yoğunlaştıklarını iddia edebil-
mek mümkün değildir.     

2004-2013 yılları arasındaki veriler 
değerlendirildiğinde ise anılan dö-
nem içinde toplamda 291.712 kişinin 
(191.265 erkek, 100.447 kadın) ÖİB 

GENİŞ AÇI
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başarılı bir tablo karşımıza çıkma-
maktadır. Bu bize, mevcut potansi-
yelden yeterince yararlanılamadığı 
yönündeki görüşümüzü bir kez daha 
teyit ettirmektedir.   

İşgücü piyasasının mevut durumu 
mercek altına alındığı zaman, işsizlik 
oranının 15 Nisan 2014 tarihli verilere 
göre Türkiye genelinde %10,1 sevi-
yesinde seyrettiğini bu oranın genç 
nüfusta yine ülke genelinde yaklaşık 
iki katına ulaşarak % 19 düzeyinde 
olduğunu izlemekteyiz. Önceki yıllar 
ile karşılaştırıldığında aslında bu ra-
kamlarda çok büyük oranlarda bir 
değişim izlenmemektedir. Ancak, 
genç nüfusta işsizlik olgusunun son 
yıllarda sadece ülkemize has bir so-
runsala dönüşmediğinin, başta AB 
üyesi ülkelerde olmak üzere bu ko-
nuda ciddi sıkıntıların yaşandığı ve 
bu sorunun çözümüne ilişkin önemli 
birtakım adımların atılmaya başlan-
dığının altının da burada önemle 
çizilmesi gerekir. İşgücüne katılım 
oranının ise özellikle kadınlar arasın-
da % 29’luk bir oranla halen AB orta-
lamasının oldukça gerisinde olduğu 
ayrı bir vaka olarak karşımızda dur-
maktadır. 

İşsizlik oranını sürekli olarak tek hane 
seviyesine çekebilmek için mutlak 
olarak mevcut olan aktif ve pasif 
politikaların yanında yeni çözümle-
rin üretilmesi kaçınılmaz hale gelmiş 
durumdadır. Bu yönde de halen 
işgücü piyasasında işe aracılık faa-
liyeti gören ÖİB yanında yeni bir mo-
dele ihtiyaç duyulduğu tartışmasız 
bir biçimde ortadadır. Bu model ise 
kanımızca “Ödünç Çalışma Bürola-
rı” olmaktadır. 

Bu noktada, aslında birçok toplantı-
da dile getirdiğimiz ve yazılarımızda 
yer verdiğimiz üzere bir kez daha 
“geçici iş ilişkisi” olarak tanımlanan 
istihdam formunun aslında ödünç 
iş ilişkisi modeli içerisinde yer alan, 
gerçek ödünç iş ilişkisinden farklı bir 
şey olmadığını vurgulamamız ge-
rekmektedir. Yeni kavramlar üretip 
çalışma hayatına ve dolayısıyla en-

düstri ilişkileri literatürüne ekleme-
nin kimi zaman yarardan çok zarar 
verdiğini ve bir kavram kargaşasına 
neden olduğunu da vurgulamamız 
gerekir.   

Bilindiği üzere 4857 sayılı İş Kanunu-
muzun 7.maddesinde düzenleme 
bulmuş olan geçici iş ilişkisi olgusu, 
kanunun yürürlüğe girdiği 2003 yılın-
dan itibaren çalışma hayatının ta-
raflarına alternatif bir esnek istihdam 
biçimi olarak hazır edilmiştir. Anılan 
madde hükmü uyarınca; İşveren, 
devir sırasında yazılı rızasını almak 
suretiyle bir işçiyi; holding bünyesi 
içinde veya aynı şirketler topluluğu-
na bağlı başka bir işyerinde veya 
yapmakta olduğu işe benzer işlerde 
çalıştırılması koşuluyla başka bir iş-
verene iş görme edimini yerine ge-
tirmek üzere geçici olarak devret-
tiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş 
olmaktadır. 

Bu modelin bugün gerek holding ve 
şirketler topluluğu bünyesinde, ge-
rekse işletmeler arasında ne oranda 
uygulama bulduğuna ilişkin olarak 
maalesef elimizde istatistiki bilgiler 
bulunmamaktadır. Ancak bu yazı-
nın konusu itibariyle yasa koyucu-
nun cevaz verdiği, gerçek ödünç 
çalışma modelinin dışında bir de 
gerçek olmayan ödünç çalışma 
olarak bilinen; ancak aynı zamanda 
profesyonel ödünç çalışma, mes-
lek edinilmiş ödünç çalışma modeli 
olarak da adlandırılan bir uygulama 
da bulunmaktadır. Son dönemlerde 
ise ülkemizde bu alanda daha çok 
“ÖİB aracılığı ile geçici iş ilişkisinin ku-
rulması” yönünde bir ifadenin tercih 
edilmeye başlandığını görmekteyiz. 
Bunun altında yatan muhtemel ne-
den herhalde, modelin özüne kar-
şı olan tarafları, belirli ölçüde ikna 
etme çabalarıdır.

Söz konusu bu uygulamada ÖİB’ler 
klasik olarak adlandırabileceğimiz işe 
aracılık faaliyetlerinin yanında çok 
farklı bir misyon ve görev üstlenmek-
tedirler. Bu modelde ÖİB doğrudan 
işveren konumuna gelerek, işe aldı-

Bilindiği üzere özellikle 
geçici olarak işgücü 
açığı ortaya çıktığı 
zaman, işletmeler çoğu 
zaman önlerini tam 
olarak göremedikleri için 
işçi istihdam etmekten 
kaçınmakta, mevcut işçileri 
daha fazla çalıştırma 
başta olmak üzere farklı 
uygulamaları devreye 
sokmakta, hatta bazı 
durumlarda üretimi 
kısabilmektedirler. Oysa 
bu model sayesinde, kısa 
dönemli olarak ortaya 
çıkan işgücü talebi 
karşılanabilmektedir.
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ğı işçileri kendi işyerinde değil, daha 
baştan itibaren, ikinci bir işverenin 
yanında istihdam etmek üzere işe 
almaktadır. İşçi böylelikle istihdam 
ilişkisini kurarken, başka bir işverenin 
yanında çalışacağını; ancak ücret 
ve diğer haklarını ÖİB’den alacağı-
nı peşinen bilmektedir. Bu konudaki 
hususlara ise doğrudan ayrıntılı bir 
biçimde büro ile işçi arasında imza-
lanacak olan iş sözleşmesinde yer 
verilmektedir. İşçinin iş görme borcu 

kapsamındaki yönetim hakkı, işçiyi 
ödünç alan işverene geçerken, bu iş-
veren hizmetin karşılığında büroya bir 
ücret ödemesinde bulunmaktadır. 

Farklı ülkelerdeki uygulamalar, özel-
likle de AB üyesi ülkelerdeki uygu-
lamalar incelendiğinde bu modelin 
genelde başarılı bir biçimde işletildi-
ği görülmektedir. Bu konuda zaten 
üye ülkeler için 2008/104/EG sayılı 
direktifin hükümleri bağlayıcı durum-
dadır. 
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le Alman literatüründe ifade edilen 
“yapışma etkisi” sayesinde ise bu 
model kapsamında istihdam edilen 
işçiler, ödünç alan işletme tarafın-
dan beğenilip memnun kalındığın-
da, sürekli bir iş ilişkisi kurulabilinmek-
tedir.  

İstihdam piyasası ve işsizlikle müca-
dele açısından konu değerlendi-
rildiğinde ise kanımızca bu model 
Türkiye’de bu alanda çok önemli 
katkılar sağlayabilecek bir potansi-
yele sahip görünmektedir. Bize göre 
ilk etapta ÖİB’lerin, işgücü piyasa-
sına yeni giren genç işgörenler ve 
uzun dönemli işsizlere bir fırsat ya-
ratma yönündeki potansiyeli yüksek 
görülmektedir. Ancak bu büroların, 
belirli meslek grupları üzerinde ihti-
saslaşmak suretiyle, işgücü piyasa-
sında ilgili meslek grubuna yönelik 
işgücü taleplerine, diğer işe aracılık 
faaliyeti gören gerek resmi, gerekse 
özel kurumlara göre daha hızlı ce-
vap verebildiklerinin de gözden ka-
çırılmaması gerekir. 

Şüphesiz olarak hiçbir suretle ÖİB 
aracılığıyla geçici iş ilişkisinin kurul-
masının yolunun açılması durumun-
da, işsizlik sorununun çözüleceği bi-
çiminde bir yanılgıya kapılmamak 
gerekir. Ancak bu modelin, işgücü 
piyasasının gereksinimlerini karşıla-
yabilecek biçimde kurgulanırken 
özellikle işçilerin haklarının korunup 
gözetilmesine imkân verecek bir 
biçimde yapılandırılması gerekmek-
tedir, aksi halde yarardan çok zarar 
verecek sonuçlar da doğurabile-
cektir.  

Bilindiği üzere hükümet 2009 yılın-
da, ÖİB aracılığı ile geçici iş ilişkisinin 
kurulması yönünde yasal bir deği-
şikliğe gitmiş; ancak yine bilindiği 
üzere getirilen yeni düzenlemeler 
Cumhurbaşkanı tarafından veto 
edilmişti. Veto gerekçesi ise son 
derece isabetli bir biçimde yapılan 
değişikliklerin AB mevzuatına uyumlu 
olmaması yanı sıra taraflar arasında 
bağıtlanacak olan sözleşmede yer 
alması gereken hükümlerin kanun 

ile değil, yönetmelikle düzenlenme-
sinin öngörülmüş olması olmuştur. 
Parlamento tarafından kabul edildi-
ği şekliyle mesleki anlamda ödünç iş 
ilişkisinin önü açılmış olunsaydı, özel-
likle çalışanların haklarının korunma-
sı yönünde ciddi sıkıntılar yaşanmış 
olunacak ve uygulama yarardan 
çok zarar getirmiş olacaktı. 

Veto hükmünün ardından yıllar geç-
miş olmasına rağmen halen bu ko-
nuda bir düzenlemeye gidilmemiş 
olunması önemli bir eksiklik olarak 
karşımızda durmaktadır. Ancak son 
dönemde ÖİB aracılığıyla geçici 
iş ilişkisinin kurulması yönünde ça-
lışmaların yeniden gündeme gel-
diğini memnuniyetle izlemekteyiz. 
Bize göre bu doğrultuda hazırlana-
cak olan yasa taslağı çalışmaları 
sırasında mutlak anlamda yabancı 
ülke uygulamalarından yararlanıl-
ması, onların yaşadığı sıkıntılardan 
ders çıkarılması, özellikle Almanya, 
Avusturya ve Hollanda örneklerinin 
yakından incelenmesi ve konunun 
hassasiyeti nedeniyle akademisyen-
lerden de destek alınması gerektiği 
görüşündeyiz.     

Konu bağlamında düzenlemelere 
gidilirken, daha önceki yazılarımızda 
da ifade ettiğimiz üzere, her ÖİB’ye 
bu konuda izin verilmemesi gerekti-
ğini burada da bir kez daha açıkça 
belirtmek isteriz. Esnek istihdam mo-
delleri içerisinde şüphesiz olarak en 
esnek biçimlerden birini oluşturan 
bu form kapsamında faaliyet gös-
terecek olan büroların; gerek mali 
yapılarının, gerekse alt yapıların çok 
iyi bir biçimde düzenlenmiş olunması 
şartının getirilmesi ve sıkı bir deneti-
me tabi tutulmaları gerekecektir.  

Sonuç olarak,  ÖİB aracılığıyla geçi-
ci iş ilişkisinin kurulmasına yönelik dü-
zenlemenin zaman kaybetmeden, 
bir an önce çıkartılıp uygulamaya 
konulması, özellikle genç nüfus gru-
bu ve uzun dönemli işsizlerin işgücü 
piyasasında aktif olarak rol üstlen-
melerinin yolunu açacaktır.

Bilindiği üzere özellikle geçici olarak 
işgücü açığı ortaya çıktığı zaman, 
işletmeler çoğu zaman önlerini tam 
olarak göremedikleri için işçi istih-
dam etmekten kaçınmakta, mev-
cut işçileri daha fazla çalıştırma 
başta olmak üzere farklı uygulama-
ları devreye sokmakta, hatta bazı 
durumlarda üretimi kısabilmektedir-
ler. Oysa bu model sayesinde, kısa 
dönemli olarak ortaya çıkan işgücü 
talebi karşılanabilmektedir. Özellik-
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Özel istihdam büroları; istihdam hizmetini temel ya 
da ikincil bir uğraş olarak seçmiş, kar amacı güden 

veya gütmeyen, bir sözleşme ile bireyleri uygun 
işlere yerleştiren, işletmelere ihtiyaç duydukları 

nitelikte personel tedarik eden ve gerektiğinde onlara 
mesleki eğitim de veren özel hukuk hükümlerine 

tabi kuruluşlardır8. Tanımdan da anlaşılacağı gibi, 
özel istihdam büroları işletmelere sadece personel 

tedariki hizmeti vermemekte, diğer insan kaynakları 
fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi konusunda da 

hizmet sunmaktadırlar.
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meme, tedarikçilerin fiyat gibi koşul-
larına zorunlu uyum gibi uzun vadeli 
sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Tüm 
bunlar sonucunda sürdürülebilir bir 
rekabet avantajı için tercih edilen 
bu uygulamalar olumsuz sonuçlara 
neden olabilmektedir5.

Dış kaynak kullanımı ile ilgili genel bir 
değerlendirme yapılacak olursa; iş-
letmelerin dış kaynak kullanımı ile te-
mel yeteneklerine gerçek anlamda 
odaklanarak rekabet avantajı elde 
edilmesini, daha küçük ve daha 
yalın bir organizasyon olunması-
nı sağladığı ifade edilebilir. Ancak 
beklenen sonuçların elde edilmesi 
için hangi faaliyetlerin outsource 
edileceği ve bu konuda hangi işlet-
melerle işbirliğine gidileceği konuları 
oldukça önemlidir.

2. İnsan Kaynakları Yönetimi 
ve Dış Kaynak Kullanımı 
İnsan kaynakları yönetimi, Porter’ın 
Değer Zinciri’nde destek faaliyetle-
rinden biri olarak görüldüğünden6, 
diğer bir ifade ile insan kaynakları 
yönetimi temel yetenek olarak ta-
nımlanmadığından dış kaynak kulla-
nımı ile gerçekleştirilebilir bir işletme 
faaliyeti olarak değerlendirilebilir. Di-
ğer taraftan ise stratejik İKY anlayışı 
ile birlikte bu sınıflandırmanın aksine 
İKY stratejik değer oluşturan bir faa-
liyettir ve dış kaynak kullanımı ile ru-
tinlerden kurtarılarak ve stratejik dü-
şünmeye odaklanarak daha etkin 
bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. 

İnsan kaynakları yönetiminde dış 
kaynak kullanımı iki şekilde gerçek-
leştirilmektedir. Bunlardan ilki bir ürün 
ya da hizmet satın alınan bir başka 
işletmenin bu ürünün kullanılabilmesi 
ya da hizmetin gerçekleştirilebilme-
si için kendi çalışanları ile işletmede 
görevlendirilmesi şeklindedir. İkincisi 
ise özel outsourcing kuruluşlarının 
kendi çalışanlarını geçici olarak dış 
kaynak alan işletmelerde çalıştırma-
sı şeklindedir7.

Özel istihdam büroları; istihdam hiz-
metini temel ya da ikincil bir uğraş 
olarak seçmiş, kar amacı güden 
veya gütmeyen, bir sözleşme ile bi-
reyleri uygun işlere yerleştiren, işlet-
melere ihtiyaç duydukları nitelikte 
personel tedarik eden ve gerekti-
ğinde onlara mesleki eğitim de ve-
ren özel hukuk hükümlerine tabi ku-
ruluşlardır

1. Dış Kaynak Kullanımı İle İlgili 
Genel Çerçeve 
Dış kaynak kullanımı (outsourcing) 
farklı yerlerdeki işletmelerin bir malın 
üretiminin çeşitli aşamalarında bir-
birini tamamlayıcı şekilde ve sürekli 
olarak işbirliği yapmalarına dayalı 
bir ortaklıktır. Outsourcing bazen co-
sourcing olarak adlandırılmaktadır. 
Bunun nedeni outsourcing uygula-
maları sonucunda başarıları birbirine 
bağlı işletme toplulukları da ortaya 
çıkmasıdır. Bu kapsamda işletmeler 
“en iyi bildikleri” konuyu kendileri için 
bir sınır olarak belirlemekte ve diğer 
faaliyetlerini başka işletmelerden te-
min etmektedirler1.

Outsourcing tanımında vurgulanan 
ve bu uygulamaların ortaya çık-
masında önemli bir yeri olan temel 
yetenek (yetkinlik) kavramını açıkla-
mak yararlı olacaktır. 

İşletmenin yeteneği, sahip olduğu 
ve faaliyetlerinde kullandığı kaynak-
ları koordinasyon içinde kullanabil-
mesi ve amacına uygun bir faaliyeti 
gerçekleştirebilme kapasitesidir. Bu 
kaynaklar doğal kaynaklar, insan 
kaynakları, sermaye, makine ve teç-
hizat, patent, marka, saygınlık ve 
işletme imajı gibi maddi ve maddi 
olmayan kaynaklardır. Bu yetenek-
lerden değerli ve nadir olanlar ile 
taklit ve ikame edilemeyenler ise 
temel yeteneklerdir. Değişen çevre 
koşullarına uyumlu olanlar ise sür-
dürülebilir temel yetenekler olarak 
tanımlanmaktadır. İşletmeler, bu 
tanımlamaları yaparken işletme 

analizi ve değer zinciri analizi gibi 
stratejik yönetim araçlarından ya-
rarlanmaktadırlar. Bu analizler so-
nucunda yetenekler ve faaliyetler 
temel ve destek sağlayanlar olarak 
sınıflandırılmaktadır2. Bu temel yete-
nekler işletmelerin farklılaşmasına, 
çevre koşulları ile uyumlaşmasına ve 
sürdürülebilir rekabet avantajı elde 
etmelerini sağlamaktadır. Temel ye-
teneklerin bu etkisini güçlendirmek 
için diğer faaliyetler dış kaynak kul-
lanımı ile yerine getirilmektedir.

Dış kaynak kullanımının temel sebe-
bi artan rekabet, küreselleşen iş ya-
şamı ve gelişen teknoloji karşısında 
işletmelerin sadece kendi sahip ol-
mak istedikleri yetenek ve becerileri 
kullandıkları işleri yapmak istemeleri 
ve bu yeteneklerin kullanılmadığı 
işleri başka işletmelere yaptırma yö-
nündeki eğilimleridir3. Ayrıca kaynak 
tasarrufu sağlama, küçülme ve ya-
lınlaşma, bir işletmenin kendi en iyi 
bildiği işe, diğer bir ifade ile temel 
yetkinliklerine odaklanması gibi ya-
rarları dış kaynak kullanımının artma-
sına sebep olmaktadır. Bunların yanı 
sıra iletişim teknolojilerinin birlikte iş 
yapılan işletmelerle sürekli iletişimi, 
koordinasyonu ve bilgi paylaşımını 
mümkün kılması, maliyet avantajı ile 
birlikte daha etkin kullanılacak tek-
nolojiler sağlama, yeni bilgilere ulaş-
ma gibi olumlu etkileri de dış kaynak 
kullanımını artırmaktadır4.

Ancak dış kaynak kullanımından 
beklenen yararların sağlanması out-
sourcing ilişkisinde olan işletmeler 
arasında güven sağlanmasına bağ-
lıdır. Ayrıca bu işletmeler arasında bil-
gi paylaşımının kapsamı, doğruluğu, 
zamanlaması ve mekanizmalarının 
niteliği de belirleyici bir role sahiptir. 
Bu şartlar dışında uygulamada orta-
ya çıkabilecek sorunlar konusunda 
da dikkatli olunmalıdır. Bilgi akışı, 
iletişim ve temin gibi kısa vadeli ve 
tedarikçilere aşırı bağlılık, esnekliğin 
kaybedilmesi, ilişkileri kontrol ede-
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3. İnsan Kaynakları 
Yönetiminde Dış Kaynak 
Kullanımında Özel İstihdam 
Bürolarının Yeri
İşletmeler İK faaliyetlerini danışman-
lık şirketleri, eğitim kurumları ve özel 
istihdam büroları gibi farklı dış kay-
naklar yoluyla, farklı düzey ve şekil-
lerde gerçekleştirmektedir. 

Özel istihdam büroları; istihdam hiz-
metini temel ya da ikincil bir uğraş 
olarak seçmiş, kar amacı güden 
veya gütmeyen, bir sözleşme ile bi-
reyleri uygun işlere yerleştiren, işlet-
melere ihtiyaç duydukları nitelikte 
personel tedarik eden ve gerektiğin-
de onlara mesleki eğitim de veren 
özel hukuk hükümlerine tabi kuru-
luşlardır8. Tanımdan da anlaşılacağı 
gibi, özel istihdam büroları işletmele-
re sadece personel tedariki hizmeti 
vermemekte, diğer insan kaynakları 
fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi ko-
nusunda da hizmet sunmaktadırlar. 

Her ne kadar kesin bir özel istihdam 
büroları tipolojisi çizmek zor olsa da, 
birçok büro birçok kategoriyi bünye-
sinde taşıyabilmekte ve bu kategori-
lere ait hizmetleri sunsa da, ILO özel 
istihdam bürolarını üçe ayırmaktadır: 

“aracılar (intermediaries)”, “vasıflı 
eleman sağlayanlar (skill providers)” 
ve “doğrudan hizmet sağlayanlar 
(suppliers of direct services)”. Ara-
cılar, istihdam ilişkisinin tarafı olmak-
sızın hizmet sunma özelliğiyle, vasıflı 
eleman sağlayanlar, doğrudan istih-
dam ilişkisinin tarafı olarak (işveren 
konumunda) hizmet sunma özelli-
ğiyle, son olarak doğrudan hizmet 
sunan bürolar ise işçiyi büroya veya 
işverene bağlayan bir iş sözleşmesi 
unsurunun olmaması özelliği ile ön 
plana çıkmaktadırlar9.

Aracı bürolar; “ücret/komisyon kar-
şılığı hizmet veren özel istihdam bü-
roları”, “denizaşırı istihdam büroları”, 
“yabancı işçi getirme ve yerleştirme 
büroları”, “yönetici arama büroları” 
ve “eğitim ve işe yerleştirme ens-
titüleri” olmak üzere beş kısımda 
incelenmektedir. Ücret karşılığı hiz-
met veren özel istihdam bürolarının 
görevi, belli bir ücret karşılığında iş 
arayanlarla eleman arayanları bu-
luşturmaktır. Denizaşırı istihdam büro-
larının amacı; ülke dışında çalışmak 
isteyenlere istihdam hizmeti sunmak-
tır10. Yabancı işçi getirip çeşitli işlere 
yerleştiren bürolar ise denizaşırı istih-
dam bürolarının tersi niteliğindedir. 

Denizaşırı istihdam büroları, kendi 
ülkelerindeki iş arayanlara yabancı 
ülkelerde iş bulmayı amaçlarken, 
bu bürolar yoğun işgücü talebini 
karşılamak için yabancı ülkelerden 
işgücü temin etmeyi hedeflemekte-
dir11. Kafa avcıları olarak da bilinen 
yönetici arama büroları, müşterileri 
olan işverenler adına stratejik gö-
revler için yüksek vasıflı elemanlar 
bulurlar12. Sayıları her geçen gün art-
makta olan eğitim enstitüleri ise me-
zunlarına iş arama ve işe yerleştirme 
hizmeti sunmaktadırlar13.

Vasıflı eleman sağlayan bürolar işve-
ren konumunda olup elemanlarına 
işletmelerde iş imkanı vermektedir-
ler. Bu bürolar, işverenlerle sözleşme 
yaparak, daha önce anlaşıp bünye-
lerine kattıkları elemanlardan işve-
renlerin taleplerini karşılayabilecek 
nitelikte olanları geçici süreli olarak 
onun emir ve talimatına sunarlar. 
Başta “geçici çalışma büroları” ol-
mak üzere “personel kiralama büro-
ları”, “meslek kooperatifleri”, “kariyer 
yönetimi büroları” ve “istihdam işlet-
meleri veya aracı birlikler” vasıflı ele-
man temin eden bürolar arasında 
sayılabilir. Geçici istihdam büroları, 
işletmelere gerektiği sürece işgücü 
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temin ederek insan kaynakları konu-
sunda esneklik sağlamaktadırlar14. 
Personel kiralama büroları, küçük 
işletmeleri sözleşme ile belirlenen 
belirli bir komisyon karşılığında perso-
nel idaresi sıkıntılarından kurtarmak; 
böylece büyük şirketlerde bulunan 
insan kaynakları ve yönetici perso-
nel imkanlarından küçük işletmelerin 
de yararlanmalarını sağlama amacı 
güderler15. Meslek kooperatifleri, sis-
tem mühendisleri, bilgisayar uzman-
ları gibi belirli mesleklerde uzmanlaş-
mış kimselerin, hizmetlerini belirli bir 
komisyon karşılığında sunmak için, 
bir araya gelerek oluşturdukları bir-
liklerdir. Kariyer yönetimi büroları; 
daha ziyade eğlence ve moda sek-
töründe, profesyonel fotoğrafçılık ve 
spor alanlarında ve belirli uzmanlaş-
ma isteyen kısa süreli zaman alacak 
dallarda faaliyet göstermektedirler. 
Bu bürolar, kendilerine bağlı olan 
profesyonel müşterilerinin meslekleri 
ile ilgili oldukları alanlarda iş piyasa-
ları ile doğrudan bağlantı kurmakta, 
onlar adına sözleşme imzalamakta 
ve her türlü organizasyonu üstlen-
mektedirler16. “Aracı birlikler”, korun-
malı işyerlerini hatırlatan tarzda oluş-
turulmuş, engelli oldukları için veya 
başka bir nedenle normal yollardan 
çalışma hayatına girme şansı olma-
yan kimselerin, üretim sürecine ka-
tılabilecekleri çalışma ortamını sağ-
layabilecek ve onların kapasitelerini 
çalışma metotlarına uydurmayı he-
defleyen sosyal amaçlı birliklerdir17. 

Son olarak doğrudan hizmet sunan 
bürolar; doğrudan işgücü arz ve ta-
lebini buluşturma görevinin yanında 
eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini 
yürütürler. “Şirket dışında işe yerleş-
tirme büroları”, “iş arama danışman-
lıkları”, “istihdam ilanı veren bürolar”, 
“bilgisayarlı iş veri tabanı büroları” ve 
“personel yönetimi danışmanlıkları” 
şeklinde faaliyet göstermektedirler. 
Şirket dışında işe yerleştirme bürola-
rı, ihtiyaç fazlası personele istihdam 
hizmeti sağlamaktadır. İş arama da-

nışmanlıkları, iş piyasasına ilk kez ya da tekrar girmek amacıyla danışmanlığa 
ihtiyaç duyan kimselere yardım eden bürolardır18. İş ilanı veren bürolar (mes-
leki reklam büroları), boş işler ve iş arayanlar için gazetelerde ilanlar yoluyla 
aracılık ederler. İnternet teknolojisinin ortaya çıkışı ve gelişiminin bir sonucu 
olarak bazı bürolar, iş arayanların ve boş işlerin bilgilerini bilgisayar ortamın-
da toplayarak faaliyetlerini sürdürmektedir19. Personel yönetimi danışmanlığı 
yapan özel istihdam büroları ise sadece işverenler için personel seçimi ve işe 
alma aşamasında danışmanlık yapmamakta, ücret ödeme sistemleri, yöne-
tim kursları, iletişim kursları, hizmet içi eğitim faaliyetleri gibi çok çeşitli alanlar-
da faaliyet gösterebilmektedirler20.

Dış kaynak kullanımı ile gerçekleştirilen insan kaynakları faaliyetlerinin kapsa-
mı ve oranı işletmenin ihtiyaçlarına ve izlediği stratejiye göre değişmektedir. 

İnsan Kaynakları Yönetiminde dış kaynak kullanımı genel olarak dört ana 
gruptaki faaliyetler için uygulanmaktadır: genel faaliyetler (planlama, per-
formans değerlendirme, iş analizi vb.), işlemsel faaliyetler (bordrolama, özlük 
işleri vb.), entelektüel sermayeye yönelik faaliyetler (eğitim, kariyer planla-
ma vb.) ve insan kaynağı temini ve seçimi. İşletmeler ayrıca insan kaynakları 
departmanının dinamik hale getirilmesi, çalışan memnuniyetinin ölçülmesi, 
değişim ve risk yönetimi, insan kaynakları bilgi sistemleri ve internet gibi tek-
nolojik altyapı21, iş hukuku danışmanlığı, yönetim danışmanlığı, iş sağlığı ve 
güvenliği gibi konularda da dış kaynaklardan yararlanmaktadırlar 

Örneklemini İSO 500 işletmelerinin oluşturduğu bir araştırmanın dış kaynaklar-
dan yararlanılarak yerine getirilen İK fonksiyonları ile ilgili bulgular aşağıdaki 
tabloda yer almaktadır22.

Temel İK fonksiyonları
1 2 3

f % f % f %
İş analizi ve iş dizaynı 1 0,8 6 5,0 5 4,2

İK planlaması 6 5,0 8 6,7 5 4,2

İK temin ve seçimi 24 20,2 21 17,6 19 16,0

İK eğitimi ve geliştirme 44 37,0 24 20,2 8 6,7

Performans değerlendirme 11 9,2 8 6,7 8 6,7

İş değerleme 6 5,0 5 4,2 5 4,2

Ücret yönetimi 4 3,4 9 7,6 6 5,0

Kariyer geliştirme 2 1,7 7 5,9 13 10,9

İş sağlığı ve güvenliği 14 11,8 15 12,6 15 12,6

Diğer 2 1,7 - - 10 8,4

Tabloda görüldüğü üzere; örneklemi oluşturan işletmelerin öncelikli olarak dış 
kaynaklardan yararlanarak gerçekleştirmeyi tercih ettikleri İK fonksiyonları sı-
rasıyla İK eğitimi ve geliştirme (% 37,0), İK temin ve seçimi (% 20,2), iş sağlığı ve 
güvenliği (% 11,8) ve performans değerlendirmedir (% 9,2). 

Sonuç olarak,
İnsan kaynaklarına ilişkin faaliyetlerde dış kaynak kullanımında özel istihdam 
bürolarının yeri ve rolü oldukça büyüktür. Özel istihdam büroları bu konular-
da faaliyette bulundukları ülkelerin yasal sınırları çerçevesinde hareket et-
mektedirler.
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), kurulduğu yıl olan 1919’dan itibaren insan 
hakları, sosyal adalet ve çalışan haklarına yönelik olarak yayımladığı birçok 
sözleşme ve tavsiye kararıyla üye devletlerin işgücü piyasasında uygulana-
cak düzenlemelere yönelik önemli bir yol gösterici görev üstlenmiştir.

Özel istihdam bürolarını, bir sözleşme ile bir bedel karşılığında özel ya da tüzel 
kişiler adına bir istihdam boşluğunun doldurulmasını veya mesleki ilerlemeyi 
ya da istihdama girişi kolaylaştırmak ya da hızlandırmak amacıyla faaliyet 
göstermeyi üstlenen özel hukuk hükümlerine tabi hizmet kuruluşları şeklinde 
tanımlayan ILO, bürolara yönelik doğrudan ya da dolaylı pek çok sözleşme 
ve tavsiye kararı kabul etmiştir. ILO’nun yaptığı bu düzenlemeler tarihsel açı-
dan incelendiğinde, dünyayı etkileyen sosyal, siyasal ve ekonomik şartların 
da etkisiyle özel istihdam bürolarına yönelik değişen bakış açılarının yansıma-
sı olarak dikkat çekmektedir.

Bu kapsamda ILO’nun henüz kurulduğu yıl olan 1919’da kabul ettiği 2 sayılı 
İşsizlik Sözleşmesi ile; I. Dünya Savaşı sonrası oluşan işsizlik sorununa yöne-
lik olmak üzere her ülkenin merkezi makamın kontrolünde ücretsiz bir resmi 
aracılık sistemi kuracağı öngörülmektedir. Kurulacak resmi aracılık sisteminin 
yanı sıra özel istihdam bürolarının da mevcut olması durumunda, bu büroların 
faaliyetlerinin ulusal bir plan dâhilinde yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alı-
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* İŞKUR,

 İstihdam Uzmanı

Koray Alper AKDEMİR*

ULUSLARARASI ÇALIŞMA 
ÖRGÜTÜ NORMLARI AÇISINDAN 
ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ

İş arayanların elverişli oldukları işe yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için 
uygun işçiler bulunmasına aracılık etme görevi ülkemizin tek kamu 
istihdam kurumu olan Türkiye İş Kurumu tarafından yapılmakta iken, 
25 Haziran 2003 yılında kabul edilen 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu 
Kanunu  ile iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetlerinin gerçek ve tüzel 
kişiler tarafından kurulan özel istihdam bürolarınca da yapılmasına izin 
verilmiştir. Bu kapsamda 2004 yılında faaliyetlerine başlayan bürolar 
Kurum iznine tabi olarak faaliyetlerini sürdürmekte ve sayılarının yıldan 
yıla arttığı gözlenmektedir.
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nacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca 
Sözleşmeyi kabul eden ülkeler üç ayı 
geçmemek üzere ve mümkün olan 
en kısa aralıklarla, işsizlikle savaşma 
konusunda aldıkları tedbirleri, her 
türlü istatistikî ve diğer bilgileri ILO’ya 
ileteceklerdir. Türkiye söz konusu Söz-
leşmeyi 1950 yılında onaylamıştır. 

1933 tarihli 34 sayılı Ücretli İş Bulma 
Büroları Sözleşmesi; 1929 Dünya 
Ekonomik Krizi’nin yarattığı işsizlik so-
runu nedeniyle korumaya daha çok 
muhtaç hale gelen iş arayanların 
sömürülmesinin önlenmesi amacıy-
la hazırlanmıştır. Sözleşme, istihdam 
büroları konusunda kabul edilen 
düzenlemelerin başlangıç noktasını 
oluşturmakta ve salt istihdam bü-
rolarına özgülenmiş ilk düzenleme 
niteliğini taşımaktadır. Sözleşmede 
kazanç gayesi güden ve gütmeyen 
özel istihdam büroları olarak ikili bir 
ayırıma gidilmiştir. Ayrıca kazanç 
gayesiyle çalışan yeni bürolara fa-
aliyet izni verilemeyeceği, tanınan 
3 yıllık süre dahilinde çalışacak bü-
roların yetkili makamın kontrolü da-
hilinde olacakları ve bu makamca 
onaylanmış yazılı ücret ve masraf-
ların dışında ücret alamayacakları 
kararlaştırılmıştır. Kazanç gayesi güt-
meden faaliyetlerini sürdüren büro-
ların ise her yıl yenilenecek bir ruhsat 
ya da izin belgesi ile çalışabilecekleri 
ve en fazla on yıl süreyle faaliyette 
bulunabilecekleri bildirilmiştir. Türkiye 
söz konusu sözleşmeyi 1946 yılında 
onaylamıştır.

1948 tarihli İş ve İşçi Bulma Servisi Ku-
rulması hakkında 88 sayılı Sözleşme 
ile, savaş sonrası dönemin de birlikte 
getirdiği ekonomik ve sosyal geliş-
melerin sonucu olarak, üye ülkele-
re iş ve işçi bulma faaliyetlerini bir 
kamu görevi olarak ücretsiz sunma 
yükümlülüğü getirilmektedir. Sözleş-
menin temel özelliği, iş ve işçi bul-
ma alanında yasaklayıcı bir hükme 

yer vermeden doğrudan devlete 
bu alanda yükümlülük getirmesi ve 
uygulanacak esasları belirlemesidir. 
İş ve işçi bulma kurumu, işe uygun 
nitelikte işçi ve işçinin niteliklerine 
uygun işi bulabilecek şekilde örgüt-
lendirilmelidir. Engelli bireylerin iş ih-
tiyacının karşılanması ve gençlerin 
mesleğe yönlendirilmesi için özel 
tedbirler alınması bu kapsamda 
hükme bağlanmış, işveren ve işçi 
örgütlerinin görüşleri de dikkate alın-
mak suretiyle ulusal veya gerekirse 
bölgesel danışma komisyonları ku-
rulması kararlaştırılmıştır. Türkiye’nin 
1949 yılında onayladığı Sözleşme 
ayrıca, yetkili makamların kamu is-
tihdam kurumları ile kazanç gayesi 
gütmeyen özel istihdam büroları 
arasında işbirliğini sağlaması gerek-
tiğini belirtmiştir.

1949 tarihli Ücretli İş Bulma Büro-
ları Hakkında 96 sayılı Sözleşme; 
1933 yılında kabul edilen 34 sayılı 
Sözleşmenin bazı hükümlerinin tadil 
edilmesi gereğiyle ortaya çıkmıştır. 
Bu Sözleşme ILO Sözleşmeleri ara-
sında kendine özgü bir yere sahiptir. 
Çünkü 96 sayılı Sözleşme de 34 sa-
yılı Sözleşmede olduğu gibi ücretli 
iş bulma bürolarını kazanç gayesi 
güden ve gütmeyen bürolar olarak 
ikiye ayırarak tanımlamış, ancak üye 
ülkelerin bu sözleşmeyi bir bütün ola-
rak değil bölümlerden birini seçerek 
onaylayabileceği kararlaştırılmıştır. 
Sözleşmeyi kabul eden her üye ülke, 
onaylama belgesinde Sözleşmenin, 
ücretli iş bulma bürolarının tedri-
cen kaldırılmasını ve diğer iş bul-
ma bürolarının düzenlenmesini 
öngören 2 nci bölüm hükümlerini 
veya kazanç gayesi güden iş bulma 
büroları da dâhil olmak üzere ücretli 
iş bulma bürolarını düzenleyen 3 
üncü bölüm hükümlerini tercih etti-
ğini belirtecektir. Sözleşmenin daha 
esnek olan 3 üncü bölümünü onay-
layan ülkelere, sonradan bundan 

vazgeçerek daha katı hükümler ta-
şıyan 2 nci bölüm hükümlerini kabul 
etme olanağı da tanınmıştır. Bu du-
rumda, Sözleşmenin 3 üncü bölüm 
hükümleri, söz konusu ülke hakkında 
yürürlükten kaldırılarak 2 nci bölüm 
hükümleri uygulanacaktır.

Türkiye 3 ncü bölümü 1951 yılında 
onaylayarak nispeten esnek uygula-
mayı tercih etmiş, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı gerektiğinde 2. 
nci bölüm uygulamalarına geçme 
konusunda yetkili kılınmıştır.

1997 tarihli Özel İstihdam Büroları 
Hakkında 181 sayılı Sözleşme; tekno-
lojik, ekonomik ve sosyal alanlarda 
yaşanan değişimlerin işgücü piya-
sasında temel alınan düzenlemeleri 
kullanışsız veya içinde derin boşluk-
lar bulunduran hale getirmesi sonu-
cunda duyulan ihtiyaç gereği orta-
ya çıkmıştır. Zamanla kamu istihdam 
kurumları aracılığıyla sunulan aracılık 
hizmeti, dinamik bir yapıya kavuşan 
işgücü piyasasının ihtiyaçlarını tek 
başına karşılayamaz hale gelmiş, 
istihdam hizmeti sadece iş aracılığı 
hizmeti olmaktan çıkarak iş arayan 
işçilerin vasıflarının ölçülmesi, kari-
yer planlaması, iş piyasası bilgilerinin 
sağlanması, işçilere iş aramada yar-
dım edilmesi gibi çok çeşitli faaliyet-
leri içeren yeni boyutlar kazanmıştır. 
Ayrıca ülkeler arasında görülen uy-
gulama farklılıklarının sorun yarat-
ması ve özellikle “geçici istihdam 
bürolarının” faaliyetlerini yaygınlaş-
mış olması nedeniyle özel istihdam 
bürosu tanımının güncellenmesi ge-
reği hasıl olmuştur. Bu nedenle 96 
sayılı Sözleşmeden farklı olarak özel 
istihdam  büroları, “kamu makamla-
rından bağımsız olarak sözleşmede 
belirtilen işgücü piyasasına yönelik 
hizmetlerinden bir veya daha fazla-
sını sağlayan gerçek veya tüzel kişi-
ler” şeklinde tanımlanmıştır.

Sözleşmenin temel özelliklerinden 



birisi; işçilerin ve iş arayanların istis-
mara karşı korunması gereğinden 
hareketle, özel istihdam bürolarının 
hizmetleri karşılığında doğrudan 
veya dolaylı olarak tamamen veya 
kısmen işçilerden ücret alamaya-
caklarını öngörmüş olmasıdır. Ancak 
ilgili işçilerin lehine olarak yetkili ma-
kamca en fazla temsil yetkisine sa-
hip işçi ve işveren kuruluşlarına danı-
şıldıktan sonra bu kuralın istisnalarına 
izin verilebileceği belirtilmiştir.

Sözleşme gereği kamu istihdam ku-
rumları ile özel istihdam büroları bir-
likte çalışarak öncelikli sorun olan 
işsizliğe çare olmalı ve tam istihdam 
hedefine yönelik birlikte faaliyet gös-
termelidir. Sürdürülen söz konusu fa-
aliyetler çerçevesinde işçilerin ve iş 
arayanların bundan zarar görmeleri-
ni engellemek yani istismara karşı ko-
rumak amacıyla toplu pazarlık, fırsat 
eşitliği, iş kazası meslek hastalığı halin-
de tazminat ödenmesi gibi ülkelere 
somut yükümlülükler getirilmektedir. 

Türkiye henüz 181 sayılı Sözleşme’yi 
imzalamamış olup, gerekli mevzuat 
çalışmalarını tamamlamadıkça im-
zalaması beklenmemektedir. Çünkü 
kanun koyucu tarafından Türkiye’de 
faaliyet göstermesi yasaklanan geçi-
ci istihdam büroları, Sözleşme ile büro 
tanımı kapsamına dahil edilmiştir.

Son olarak 1997 tarihli 188 Sayılı Tav-
siye Kararı, 181 Sayılı Sözleşme’de 
ayrıntılı olarak düzenlenen işçilerin 
korunmaları ve kamu istihdam ku-
rumları ile ÖİB’ler arasındaki işbirliği-
nin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi ile 
ilgili daha ayrıntılı bilgiler vermekte ve 
üye devletlere yol göstermektedir.

Tavsiye Kararı gereğince, kamu is-
tihdam kurumu ile özel istihdam bü-
roları arasındaki ilişkilerin sağlanma-
sına yönelik olarak öncelikle işgücü 
piyasasının düzenlenmesi için ulusal 
bir istihdam politikasının uygulama-

ya konulması ve işbirliğinin özen-
dirilmesi gerekmektedir. Bu amacı 
yerine getirmek için en çok temsile 
yetkili işçi ve işveren örgütlerinin yanı 
sıra, kamu istihdam kurumu ve özel 
istihdam bürolarının temsilcilerinin 
de bulunduğu organlar oluşturulma-
lı, işbirliğinin devamı için gerekli ön-
lemler alınmalıdır.

Türkiye, ILO’nun 1990’lı yıllara kadar 
süren tutumundan etkilenerek özel 
istihdam bürolarına sıcak bakmamış, 
İş Yasası’nda bu hizmetin kamu hiz-
meti olarak devlet tarafından yapı-
lacağı kabul edilmiştir. Bu durum sa-
dece ülkemize özgü bir düzenleme 
olmayıp, 20 nci yüzyıl özel istihdam 
bürolarının denetimi ve zamanla 
tasfiyesi çabalarının bir sonucudur. 
Ancak son 25 yıl içerisinde yeni çalış-
ma türlerinin ortaya çıkmış olması ve 
istihdamı arttırabilmek için aranan 
çareler özel istihdam bürolarına yö-
nelik bakışı değiştirmiştir. Bu neden-
le kamu otoritesinin uygulayacağı 
bazı kısıtlamalar ve uygulayacağı 
denetimlerle birlikte özel istihdam 
bürolarının da işgücü piyasasında 
faaliyet göstermesinin belirli bir ihti-
yaca cevap vereceği düşünülmeye 
başlanmıştır.

Söz konusu gelişmeler ışığında, iş ara-
yanların elverişli oldukları işe yerleştiril-
meleri ve çeşitli işler için uygun işçiler 
bulunmasına aracılık etme görevi 
ülkemizin tek kamu istihdam kurumu 
olan Türkiye İş Kurumu tarafından 
yapılmakta iken, 25 Haziran 2003 yı-
lında kabul edilen 4904 sayılı Türkiye 
İş Kurumu Kanunu  ile iş ve işçi bul-
maya aracılık faaliyetlerinin gerçek 
ve tüzel kişiler tarafından kurulan özel 
istihdam bürolarınca da yapılmasına 
izin verilmiştir. Bu kapsamda 2004 yı-
lında faaliyetlerine başlayan bürolar 
Kurum iznine tabi olarak faaliyetlerini 
sürdürmekte ve sayılarının yıldan yıla 
arttığı gözlenmektedir.

Son 25 yıl içerisinde 
yeni çalışma türlerinin 
ortaya çıkmış olması ve 
istihdamı arttırabilmek 
için aranan çareler özel 
istihdam bürolarına yönelik 
bakışı değiştirmiştir. Bu 
nedenle kamu otoritesinin 
uygulayacağı bazı 
kısıtlamalar ve uygulayacağı 
denetimlerle birlikte özel 
istihdam bürolarının da 
işgücü piyasasında faaliyet 
göstermesinin belirli bir 
ihtiyaca cevap vereceği 
düşünülmeye başlanmıştır.
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Özel İstihdam Büroları bağlı bulunduğu üst 
kurum olan İŞKUR’la beraber işsizliğe çözüm 
olacak her türlü yatırımın içinde olmalıdır. 
Birçok ülkede İŞKUR eşdeğeri kurumlar işsizliği 
azaltmak için Özel İstihdam Bürolarını daha 
fazla kişiyi işe yerleştirmeleri doğrultusunda 
hedeflendirmekte, teşvik etmekte ve başarılı olanları 
ödüllendirmektedir.

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARININ 
ÖNEMİ VE GELECEĞİ
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Global ekonomik yapıya baktığımız-
da küreselleşme ile birlikte uluslara-
rası firmaların daha da güçlenmesi, 
tüm firmaların iç organizasyonların-
da yeniden yapılanma süreçlerine 
girmelerine neden olmuştur. Özellik-
le yeni satış, pazarlama, üretim, yö-
netim stratejileri belirleyen firmalar, 
yönetim yapılarında önemli değişik-
lilere gitmiştir. Ekonomik yapısı güçlü 
ülkeler, hali hazırda süregelen ticari 
faaliyetlerini daralan piyasa koşul-
larına rağmen koruyabilmek için 
daha rekabetçi sistemleri benimse-
meye başlamışlardır. Bu aşamada 
özellikle teknolojik gelişmelerin ve 
ar-ge çalışmalarınında verdiği ve-
rimli sonuçlar desteği ile daha esnek 
üretim modelleri, daha rekabetçi 
satış stratejileri, kalite ile ilgili yenilikçi 
yaklaşımlar ve köklü insan kaynakları 
yönetim politikaları firmaların önce-
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lik sıralamasında yerini almıştır. Bu 
hedefler beraberinde farklı ihtiyaç-
ları ortaya çıkarmış, yeni istihdam 
modelleri oluşmaya başlamıştır. Her 
geçen gün hızla gelişen ve büyüyen 
dünyamızda, bu gelişim sürecinde, 
insan kaynakları politikalarındaki ye-
nilikçi değişimler hayati önem taşır 
noktaya gelmiştir. 

Yakın tarihte özellikle global anlam-
da öne çıkan köklü ekonomik krizle-
rin direkt işsizlik oranlarını etkilediğini 
görmekteyiz. Bununla birlikte Çin, 
Hindistan gibi dünya piyasasında 
dev istihdam merkezlerinin oluşması, 
işsizlik ile birlikte teknolojik üretim mo-
dellerinin artması, rekabeti dünya 
genelinde arttırdığı gibi, daha hızlı, 
daha kaliteli, daha etkin insan kay-
nakları politikalarına olan talebin de 
artarak büyümesini sağlamıştır.
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Özel İstihdam 
Büroları nitelikli iş 
gücünü araştırmak, 
bulmak ve işveren ile 
buluşturmak amacıyla 
alanında uzmanlaşmış 
danışmanları ile hizmet 
vermekte, işveren ve işgücü 
arasında doğru iletişimi 
sağladığı gibi gelişim 
alanlarına yönelik olarak 
da destek vermektedir.

Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de 
nüfusun giderek artması, eğitim sevi-
yesinin yükselmesine rağmen özellik-
le genç işsizlik oranlarının her geçen 
gün biraz daha yükselmesi, globalle-
şen piyasada Türk ekonomisinin ye-
nilikçi insan kaynakları politikalarına 
ihtiyacı olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak geleneksel istihdam 
modelleri ile ekonominin daha ba-
şarılı sonuçlar almasını beklemek 
doğru olmayacaktır.

Türkiye’de iş gücünün arzı ve bu 
arza olan talep gözönüne alındığın-
da dünya standartlarında faaliyet 
gösteren Özel İstihdam Bürolarının 
rolü giderek artmaktadır. 

Geleceğe yönelik istihdam piyasa-
sında, teknolojinin her geçen gün 
daha da ileri gittiği  bir noktada, 
şimdiden gerekli istihdam stratejile-
rinin belirlenmesi ve ihtiyaç duyulan 
politikalar ile desteklenmesi gerekli-
liğine inanmaktayız. Üretimin tama-
men teknoloji altyapısına kavuştuğu 
ve insandan çok makine gücüne 
dayanmaya başladığı bir döneme 
giriyoruz. Yine yüksek teknoloji ile do-
natılmış iletişim çağı yaşadığımız bir 
dünyada kişilerin nerede çalıştığının 
bir öneminin kalmadığına ve esnek 
çalışma sistemlerinin yaygınlaştığı-
na şahit oluyoruz. Hem üretim hem 
iletişimde gördüğümüz hızla artarak 
devam eden bu gelişmeler bize ge-
lecek ile ilgili istihdamda nitelikli iş 
gücüne karşı talebin daha da arta-
cağı, diğer taraftan vasıfsız iş gücü 
ile ilgili ihtiyacın giderek azalacağı-
nın mesajını vermektedir.

Bu noktada Özel İstihdam Büroları 
nitelikli iş gücünü araştırmak, bulmak 
ve işveren ile buluşturmak amacıyla 
alanında uzmanlaşmış danışmanları 
ile hizmet vermekte, işveren ve işgü-
cü arasında doğru iletişimi sağladığı 

gibi gelişim alanlarına yönelik olarak 
da destek vermektedir.

Özel İstihdam Büroları Türkiye’de fa-
aliyetine başladığı günden bugüne 
kadar 291.712 kişiye istihdam imkanı 
sağlamıştır, bu rakamın 136.410’u 25-
29 yaş, ve 107.717 20-24 yaş arasıdır. 
Bu da nitelikli iş gücü haricinde genç 
nüfusa da eğitim döneminin ardın-
dan yeni kariyere geçiş döneminde 
Özel İstihdam Bürolarının önemli bir 
destek verdiğini göstermektedir.

Özel İstihdam Bürolarının sayısının 
artmas, faaliyet gösterdikleri alan-
ların genişletilmesi,yaptıkları işin ve-
rimliliğini artıracak projeler geliştiril-
mesi işsizliğin azalmasına ve nitelikli 
iş gücü temininin artmasına imkan 
sağlayacak, bu şekilde ülkemizin 
ekonomisinin rekabetçi koşullara 
ulaşabilmesine katkı sağlayacaktır.

Özel İstihdam Büroları bağlı bulun-
duğu üst kurum olan İŞKUR’la bera-
ber işsizliğe çözüm olacak her türlü 
yatırımın içinde olmalıdır. Birçok 
ülkede İŞKUR eşdeğeri kurumlar iş-
sizliği azaltmak için Özel İstihdam 
Bürolarını daha fazla kişiyi işe yerleş-
tirmeleri doğrultusunda hedeflen-
dirmekte, teşvik etmekte ve başarılı 
olanları ödüllendirmektedir. Sonuç-
ta hedef aynıdır: İş arayanlarla işve-
renlerin arasında köprü olmak, işsiz-
liği azaltmak.
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İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı

ARTIK 
HERKESİN BİR 
İŞ VE MESLEK 

DANIŞMANI 
VAR 

İş ve Meslek Danışmanlarının, 

İŞKUR’a kayıtlı tüm iş arayanlara,  

işverenlere ve ayrıca öğrencilere 

birebir hizmet verebilmeleri 

amacıyla her bir danışmana iş 

arayan, işveren ve okul portföyü 

atayarak Kuruma kayıtlı her 

işsizin, işverenin ve hatta okulun bir 

danışmanı olmasını sağladık.
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“İŞKUR’a kayıtlı 
iş arayanlara ve 

işverenlere İş ve Meslek 
Danışmanlığı Hizmetleri 

vermek, öğrencilere ve 
iş arayanlara mesleki 
rehberlik hizmetleri 

sunmak, İş ve Meslek 
Danışmanlarına ilişkin 
iş ve işlemleri koordine 
etmek ve iş ve meslek 
analizleri yapmak, 

yaptırmak” görevleri 
çerçevesinde, 81 il 

müdürlüğümüzde hizmet 
sunumunda bulunulan İş 
ve Meslek Danışmanlığı 

faaliyetine yönelik 
planlamaları hâlihazırda 
28 personelimiz ile yerine 

getirmekteyiz.
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Öncelikle bize zaman 
ayırdığınız için çok teşekkür 
ederiz. İlk olarak, kısaca 
İş ve Meslek Danışmanlığı 
Dairesi Başkanlığı’nın yaptığı 
çalışmalar hakkında bilgi verir 
misiniz?
Ben de İstihdamda 3İ Dergisi’nde 
Başkanlığımızı tanıtma imkânını bize 
sağladığınız için Daire Başkanlığım 
adına tüm dergi çalışanlarına te-
şekkür etmek isterim. Başkanlığımız, 
2011 yılında yayımlanan 665 Sayılı 
KHK ile 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu 
Kanunu’nda yapılan değişiklikle ku-
rulmuş olan Kurumumuzdaki en genç 
başkanlıklardan biridir. Kanunda sa-
yılan “İŞKUR’a kayıtlı iş arayanlara ve 
işverenlere İş ve Meslek Danışmanlığı 
hizmetleri vermek, öğrencilere ve iş 
arayanlara mesleki rehberlik hizmet-
leri sunmak, İş ve Meslek Danışman-
larına ilişkin iş ve işlemleri koordine 
etmek ve iş ve meslek analizleri yap-
mak, yaptırmak” görevleri çerçeve-
sinde, 81 il müdürlüğümüzde hizmet 
sunumunda bulunulan İş ve Mes-

lek Danışmanlığı faaliyetine yönelik 
planlamaları hâlihazırda 28 persone-
limiz ile yerine getirmekteyiz.

Bunun yanı sıra Kurumumuz adına 
Avrupa Rehberlik Merkezi (Eurogu-
idance) Türkiye Birimi görevini de 
Başkanlık olarak yürütmekteyiz.

İş ve Meslek Danışmanlığı 
hizmetleri nelerdir bunlardan 
da genel olarak bahsedebilir 
misiniz?
İş ve Meslek Danışmanlığı; meslek se-
çimi aşamasında bulunan, iş bulma-
da/seçmede güçlükleri olan, mesleki 
uyum problemleri bulunan, mesleki 
becerilerini geliştirmek ve mesleğini/
işini değiştirmek isteyen kişilere yöne-
lik sunulan hizmetleri ifade etmekte-
dir. İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmet 
çeşitliliği, yöneldiğimiz hedef kitlelerin 
de birbirinden farklı olmasından kay-
naklanmaktadır esasında. Hedef kit-
lemiz; iş arayanlar, dezavantajlı grup-
lar, özelleştirme, işyerinin kapanması 
veya ekonomik durgunluk nedeniyle 
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Kariyer planlamalarını 
yapan öğrencilere ve 

velilerine yardımcı olmak 
amacıyla hazırlanan 

Meslek Seçimine Destek 
Dergimizin ilki 2013 
yılında 700 bin adet 

basılmış ve danışmanlar 
tarafından yapılan okul 
ziyaretleri kapsamında 

düzenlenen seminerlerde, 
iş arama becerileri ve dergi 

hakkında bilgilendirme 
yapılarak öğrencilerle 

paylaşılmıştır. Bu yıl da 
yoğun talep üzerine 1 

milyon adet basılan Meslek 
Seçimine Destek Dergimiz 

yine tüm ortaokul ve 
liselere gönderilmektedir.
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işini kaybetmiş olanlar, işsizlik ödeneği 
alanlar, sosyal yardım alanlar, meslek 
seçme aşamasında olanlar, mesleki 
becerilerini geliştirmek isteyen, iş bul-
mada ya da mesleğini değiştirme 
ve uyum sağlamada zorluğu olan-
lar, rehber öğretmenler, kendi işini 
kurmak isteyenler ve işverenlerden 
oluşmaktadır. Ancak hedef kitlemizi 
genel hatlarıyla; iş arayanlar, işveren-
ler ve öğrenciler olarak üç ana başlık 
altında sınıflandırabiliriz. İş ve Meslek 
Danışmanlarının, İŞKUR’a kayıtlı tüm 
iş arayanlara,  işverenlere ve ayrıca 
öğrencilere daha etkin hizmet ve-
rebilmeleri amacıyla da her bir da-
nışmana iş arayan, işveren ve okul 
portföyü atanması ve Danışmanların 
bu hizmeti portföy yönetimi yoluyla 
sunmaları, böylece Kuruma kayıtlı 
her işsizin, işverenin ve hatta okulun 
bir danışmanı olması sağlanmıştır. 

Bu portföy sistemini biraz daha 
detaylandırmanızı istesek…
Evet… Aslında az önce de değin-
diğim gibi genel olarak sacayağı 
biçiminde yapılanan bir sistemden 
bahsediyoruz burada. Danışmanlar, 
iş arayan portföylerinde bulunan 
kişilerle bireysel danışmanlık görüş-
meleri yaparak, kişilerin kendilerini 
tanımalarına, meslekler ve mesleki 
eğitim yerleri hakkında bilgi edinme-
lerine ve edindikleri bilgileri bireysel 
bazda değerlendirerek kendilerine 
uygun iş/meslek seçimi konusunda 
karar vermelerine, bireysel eylem 
planı oluşturmalarına yardımcı ol-
maktadır. 

Bunun yanında her danışmanın, 
işyerinin sektörü, büyüklüğü ve 
coğrafi konumları dikkate alınarak 
oluşturulmuş işveren portföyü bu-
lunmaktadır.  Söz konusu portföyde 
tüm sektörlerden ve büyüklükten iş-
yerinin eşit şekilde yer almasına dik-
kat edilmektedir. Danışmanlarımız 
portföylerinde yer alan bu işverenleri 
ziyaret ediyor, onlara İŞKUR hizmet-
lerini tanıtıyor ve işgücü taleplerini 

alarak karşılanması noktasında ge-
rekli çalışmaları yürütüyorlar. Danış-
manlarımız, işverenlerimizin mevcut 
ihtiyaçlarını gidermenin yanı sıra ge-
lecekte ihtiyaç duyacakları meslek-
leri de belirleyerek onlar için bir yol 
haritası çizmektedirler.

Sizin de gördüğünüz üzere işgücü 
piyasasının hem arz hem de talep 
yönünü buluşturan portföy yapısı ile 
birbirini tamamlayan parçalar hiz-
met sunumunun başından itibaren 
bir araya getirilmektedir.

Danışmanların iş arayan ve işveren 
portföylerinin yanı sıra bir de okul 
portföyleri bulunmaktadır. Danış-
manların hizmet verdikleri bölgedeki 
okullar kendilerine atanmış olup, 8. 
sınıflardan itibaren meslek danışman-
lığı kapsamında öğrencilerimize hiz-
met sunumunda bulunulmaktadır.

Peki, İş ve Meslek 
Danışmanlığı kapsamında 
yürütülen mesleki eğitim 
ve danışmanlık faaliyetleri 
hakkında bilgi verir  misiniz? 
Bu kapsamda Meslek 
Seçimine Destek Dergisi 
ve üniversitelerde açılan 
irtibat noktalarından da 
bahsetmemiz gerekebilir 
belki…

Tabi ki. Alan/dal seçimi yapacak, 
ortaöğretim sonrası eğitim progra-
mı tercihlerinde bilgi ve yardıma 
ihtiyacı olan öğrencilere kendilerini, 
meslekleri ve eğitim olanaklarını ta-
nımak ve mesleki yönelim konusun-
da daha ayrıntılı bilgiye sahip olmak 
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istediklerinde bireysel görüşmeler 
yapılmaktadır. Bireysel görüşmelerin 
yanı sıra grup görüşmeleri ile de eği-
tim kurumu toplantı salonu, meslek 
bilgi merkezlerimiz gibi yerlerde öğ-
rencilerden veya velilerinden oluş-
turulan gruplara, meslek seçiminin 
önemi ve meslek seçiminde dikkat 
edilecek noktaların anlatıldığı, mes-
lekler hakkında bilgilendirmenin ya-
pıldığı, mesleki eğitim olanakları, bir 
üst eğitim-öğretim seçenekleri anla-
tılmaktadır. 

İşte Meslek Seçimine Destek Dergi-
miz de bu hizmetleri sunarken fay-
dalandığımız bir araç niteliğindedir. 
Kariyer planlamalarını yapan öğren-
cilere ve velilerine yardımcı olmak 
amacıyla hazırlanan dergimizin ilki 
2013 yılında 700 bin adet basılmış ve 
danışmanlar tarafından yapılan okul 
ziyaretleri kapsamında düzenlenen 
seminerlerde iş arama becerileri ve 
dergi hakkında bilgilendirme yapı-
larak öğrencilerle paylaşılmıştır. Bu 
yıl da yoğun talep üzerine 1 milyon 
adet basılan Meslek Seçimine Des-
tek Dergimiz yine tüm ortaokul ve 
liselere gönderilmektedir. 

Ortaokul ve lise öğrencilerine yöne-
lik bu hizmetlere ilaveten önemli ya-
rarlanıcı kesimlerden birini oluşturan 
üniversite öğrencilerine doğrudan 
danışmanlık hizmeti verilebilmesi, 
gençlerin daha etkin bir şekilde iş-
gücü piyasasında yer alabilmeleri 
ve doğru kariyer planlaması yapa-
bilmeleri amaçlarıyla Kurumumuz ve 
üniversitelerin işbirliği kapsamında 
üniversitelerde İŞKUR irtibat noktala-
rı hizmeti hayata geçirilmiştir. İrtibat 
Noktaları ile bireysel/ grup halinde 
öğrencilere yüz yüze danışmanlık 
hizmeti verilmekte ve öğrencilere 
işgücü piyasası, Kurum faaliyetleri, iş 
arama becerileri, işverenle mülakat/
görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırla-
ma, Avrupa Birliği düzleminde iş ara-
ma ile “europass cv oluşturma” gibi 

İŞKUR ÖZEL



75

konularda bilgilendirme faaliyetle-
rinde bulunulmaktadır. Hâlihazırda 
68 İrtibat Noktamızda danışman-
larımız dönüşümlü olarak görev al-
makta olup ilerleyen dönemlerde 
bu sayının artması yönünde çalış-
malarımız yoğun bir şekilde devam 
etmektedir.

Avrupa Rehberlik Merkezi 
(EuroGuidance) Türkiye 
Birimi olarak yürüttüğünüz 
faaliyetlere de kısaca 
değinebilir misiniz?
Avrupa Rehberlik Merkezi Ağı, Avru-
pa genelindeki mesleki rehberlik sis-
temlerini birbirine bağlayan merkez-
lerin bir ağıdır. Bu merkezlerin genel 
amacı; eğitim, öğrenim, iş, meslek 
ve rehberlik konularında bilgi vere-
rek ilgili ülkelerde Avrupa boyutunun 
desteklenmesine katkıda bulunmak 
ve Avrupa genelinde dolaşımın en 
etkin şekilde gerçekleşmesine katkı 
sağlamaktır. 

27 Avrupa ülkesi ve 4 EFTA ülkesi ile 
Türkiye’den oluşan Ağın ana hedef 
grubu, meslek danışmanları, öğ-
retmenler ve akademisyenlerdir. 
Bunların kendi hizmet gruplarına ka-
liteli, güncel ve düzenli bilginin ulaş-
tırılmasını, danışmanlık hizmetlerinde 
kullanılması için gerekli kaynakların 
oluşturulmasını destekler. Ayrıca, 
ikinci hedef grup olan öğrenci ve 
diğer yurttaşlar için,-öncelikle eğitim 
amaçlı hareketlerini desteklemek 
için, başta PLOTEUS olmak üzere veri 
tabanlarının yaratılmasını ve bes-
lenmesini sağlar. Bizler de bu kap-
samda çalışma ziyaretleri düzenliyor 
ve diğer ülkelere çalışma ziyaretleri 
yapıyoruz, ağ toplantılarına katılım 
sağlıyoruz örneğin bu kapsamda 
son dönemde Brüksel ve İrlanda’da 
düzenlenen toplantılarda ülkemizi 
temsil ettik. 

Bu alanda daha aktif olma yönün-
deki çalışmalarımıza 2013 yılı Kasım 

ayında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
işbirliği ile düzenlediğimiz “I. Ulus-
lararası İş ve Meslek Danışmanlığı 
Kongresi” ile hız kazandırdık. Temel 
amacı; mesleki rehberlik ve danış-
manlık hizmetleri alanındaki akade-
mik çalışmaların paylaşılması, özen-
dirilmesi ve bu alana bilimsel kaynak 
sağlanması olan Kongre ile Avrupa 
Rehberlik Merkezi ve Avrupa Birliğin-
deki çalışmaların tanıtılması ve ku-
rum/kuruluşlar arasındaki işbirliğinin 
geliştirilmesi hedeflenmiştir. Yurtdı-
şından gelen davetli konuşmacıların 
yanı sıra, yurt içinden çeşitli kurum 
ve kuruluşlardan, üniversitelerden 
gelen yaklaşık 500 kişinin katılımıyla 
düzenlenen Kongrede; karar alma: 
meslek seçimi, meslek değiştirme, 
meslekte ilerleme, kariyer yönetim 
becerilerinin geliştirilmesi, kariyer 
gelişim sürecini etkileyen faktörler, 
bireysel yönelimler ve işgücü ihtiyaç-
ları, kaynak ve yöntemler, çalışan 
yeterlilikleri, hayat boyu rehberlikte 
kalite güvence sistemleri, özel grup-
lar için  (kadınlar, gençler, engelliler 
vb.) danışmanlık hizmetleri temaları 
işlenmiş ve alanında uzman 8 da-
vetli konuşmacının sunumlarının yanı 
sıra 40 adet bildiri sunumu yapılmış-
tır. İlk olmasına rağmen gayet verimli 
geçtiğini düşündüğümüz Kongremi-
zin ikincisine yönelik planlarımız da 
bu son dönem mesaimizin büyük bir 
kısmını oluşturmakta.  

Son olarak bizlere iletmek 
istedikleriniz var mıdır?
Bu sayıda Başkanlığımıza yer ayır-
dığınız için tekrar teşekkür ederken, 
Başkanlık olarak İş ve Meslek Danış-
manlığı alanında önemli adımlar 
atmamız sebebiyle üstlendiğimiz 
sorumlulukların bilinciyle ekibimizle 
birlikte çalışmalarımıza tüm gayret-
lerimizle devam edeceğimize inanı-
yorum.

Bize zaman ayırıp değerli görüşlerinizi 
paylaştığınız için teşekkür ederiz. 

Sinan TEMUR
İş ve Meslek Danışmanlığı

Dairesi Başkanı

1976 Ankara doğumlu ve aslen 
Yozgatlı olan Temur, orta ve lise 
öğrenimini sırasıyla Peyamitepe 

Ortaokulu ve Atatürk Teknik 
ve Endüstri Meslek Lisesinde 

tamamlamıştır. Lisans öğrenimini 
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Teknoloji 

Eğitimi Bölümünde yapmıştır. 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Teftişi 
alanında yüksek lisans programını 

tamamlayarak “Bilim Uzmanı” 
unvanı almıştır. 

Daha önce, Milli Eğitim 
Bakanlığında; Öğretmenlik, Okul 
Yöneticiliği, Şube Müdürlüğü ve 
Eğitim Müfettişliği görevlerinde 
bulunmuştur. Sinan Temur 2011 

yılından bu yana İŞKUR’da İş 
ve Meslek Danışmanlığı Dairesi 

Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Gönüllü çalışmanın önemine 
inanan Temur, EYAD kurucu 

üyesidir.  Sinan Temur evli ve bir 
çocuk babasıdır.
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BAŞARI HİKAYESİ

‘GLOBAL BİR 
MARKA’ OLMA 

HEDEFİYLE 
ADIMLARINI 

ATIYOR

RAMSEY

Gürmen Group ve Ramsey 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Remzi Gür: “Tasarım odaklı 
koleksiyon yapısı, şık, yenilikçi, 

kaliteli ve erkeğe değer katan 
ürünleri, mağazacılık ve 

perakende konusunda sahip 
olduğu bilgi birikimi bunun 
yanı sıra yüksek teknolojiye 

sahip üretim altyapısıyla 
rakiplerinden ayrışan Ramsey, 

‘global bir marka’ olma hedefiyle 
adımlarını atıyor.”
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Bize kendinizden bahseder misiniz?
1949 yılında Kastamonu’da doğdum. İlk, orta ve lise eğitimini Türkiye’de ta-
mamladıktan yüksek tahsil için 1970 yılında İngiltere’ye gittim ve bu süreçte 
hem eğitim görürken aynı zamanda ticaret hayatına da atıldım. 1971 yılında 
Londra’da bir atölye kurarak hazır giyim sektörüne adım attım.

Ramsey markası nasıl doğdu?
Ramsey’in kuruluşu 1970’li yıllarda Avrupa’nın moda başkentlerinden 
Londra’ya uzanıyor. Üretici olarak giriş yaptığı hazır giyim sektöründeki fa-
aliyetlerine 2007 yılından itibaren koleksiyon odaklı olarak devam eden ve 
tasarımlarıyla farklılaşarak dünya erkek modasının trendsetter’ı olma he-
defiyle yoluna devam eden Ramsey, bu yıl itibarıyla Türkiye’den Rusya’ya, 
Azerbaycan’dan Romanya ve Güney Afrika’ya 19 ülkede 155 satış nokta-
sıyla faaliyet gösteren erkek modasının öncü markaları arasında yer alıyor.

Ramsey’in gelecek 10 yıldaki hedefleri nelerdir?
Müşterilerine farkındalık kazandıracak, onlara değer katacak koleksiyonlar 
ve tasarımlar geliştirme hedefiyle hareket eden Ramsey, günümüzde bir er-
keğe kendini farklı hissettirecek tasarımlar konusundaki yatırımlarıyla erkek 
modasında ‘yenilikçi’ yönüyle de ön plana çıkan bir marka konumunda.

Ramsey’i Ramsey yapan değerler nelerdir? 
Tasarım odaklı koleksiyon yapısı, şık, yenilikçi, kaliteli ve erkeğe değer katan 
ürünleri, mağazacılık ve perakende konusunda sahip olduğu bilgi birikimi 
bunun yanı sıra yüksek teknolojiye sahip üretim altyapısıyla rakiplerinden ay-
rışan Ramsey, ‘global bir marka’ olma hedefiyle adımlarını atıyor. Hedefimiz 
dünya erkek modasında ‘trendsetter’ haline gelmek.

Eleman ararken daha çok hangi kanalları kullanıyorsunuz? 
Eleman arama sürecinde İŞKUR’dan da yararlanıyor musunuz?
Eleman alma sürecinde grubumuzun insan kaynakları departmanı başta ol-
mak üzere kariyer sitelerini kullanıyoruz. İŞKUR’dan da yararlanıyoruz.

Gençlere iş arama ve kendi işlerini kurma konusunda 
tavsiyeleriniz nelerdir?
Gençlerin öncelikle ne yapmak ve hangi alanda kariyer yapmak istedikle-
rine karar vermeleri büyük önem taşıyor. Ayrıca ister profesyonel yaşamda 
olsun isterlerse kendi işlerini kurmaya karar verdiklerinde bilginin, çalışma az-
minin, gözlemci yapının, araştırmacı kimlik gibi vasıfların büyük önem taşıdı-
ğını bilmelerinde fayda var.

Denemekten korkmasınlar, sorsunlar, sorgulasınlar ve mutlaka yabancı dil 
öğrensinler… Okurken yarı zamanlı staj mezun olmadan veya iş yaşamına 
atılmadan onlara önemli bir deneyim imkanı sunacaktır…
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İNCE İŞÇİLİK

Uygur Türklerinden 
Günümüze Ulaşan Miras 

“Minyatür” 
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MİNYATÜR, TARİHİN ÖNEMLİ HADİSELERİNİ, KİŞİLERİNİ    
  VE MEKANLARINI BÜTÜN DETAYLARIYLA RESMETME

 SANATIDIR. TARİHİN SANATLA YAZILMASIDIR. KAĞIDIN
 ÜZERİNE İŞLENEN TARİHTİR. BU SANATIN 

İNCELİKLERİNİ HAYATINI MİYATÜRE ADAYAN SANATKAR 
NİHAL İLGÜZ’DEN DİNLEDİK.
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İNCE İŞÇİLİK

İNCE İNCE İŞLENMİŞ KÜÇÜK 
BOYUTLU RESİMLERİN 
ORTAYA ÇIKARDIĞI BÜYÜLÜ 
GÜZELLİĞE “MİNYATÜR” 
DENİLMEKTEDİR. MİNYATÜR, 
UYGUR TÜRKLERİNDEN 
GÜNÜMÜZE ULAŞAN KÜLTÜR 
MİRASLARIMIZDAN BİRİSİDİR.

Latincede “mini-um” kelimesinden 
türeyen minyatür, çok ince işlenmiş 
ve küçük boyutlu resimlere ve bu 
tür resim sanatına verilen isimdir. 
Işık, gölge ve perspektif verilmeden 
yapılır. Minyatürler, kitaplardaki ko-
nuları açıklamak, anlatıma yardımcı 
olmak amacıyla yapılırdı. Bu neden-
le günümüz için tarihsel değeri olan 
önemli görsel belgelerdir. Üzerlerin-
de bütün ayrıntılar yer aldığı için ya-
pıldıkları dönemi yansıtırlar. Minyatür 
sanatçılarına da de “resim yapan, 
ressam” anlamına gelen nakkaş ya 
da musavvir denilmektedir.  Bu gü-
zel sanatı BELMEK Bünyesinde eğitim 
veren Nihal İlgüz ile konuştuk.

Sizi tanıyabilir miyiz?
Nihal İlgüz, 1977 Ankara doğumlu-
yum evli ve 2 çocuk annesiyim. 2000 
yılında Kültür Bakanlığı bünyesinde 
gerçekleştirilen tezhip, minyatür eği-
tim çalışmalarında Ferhan Şenol ve 
Ayla Renda’nın öğrencisi oldum. 
Kültür Bakanlığı’nca verilen usta öğ-
retici belgesini aldım. Hocalarımla 
karma sergilere katıldım. Minyatür 
hocam Ayla Renda ile 4 yıl çalıştık-
tan sonra icazetimi alarak 2004 yılın-
da BELMEK’te tezhip, minyatür eğit-
menliğine başladım. Halen devam 
ettiğim Planet (AYM) Aile yaşam 
Merkezi’nde öğrencilerimle her yıl 
düzenli olarak sergi açmaktayız.

Minyatür sanatı hakkında bilgi 
alabilir miyiz?
Minyatür kırmızı boya ile boyamak 
anlamında Latince (Minium)’den 
gelir. Eski kitaplarda (Minium) yani 
kırmızı sürlyenle boyandığı nedenle 
bir kitap sanatı olan bu resimlerde 
minyatür adı ile tanınmıştır. Minya-
tür bir şeyin küçüğü demek değildir 
minyatür kitap sanatı kapsamında-
dır. Minyatür Orta Asya Türkleri ta-
rafından bilhassa Uygur Türklerinin 
ortaya çıkardığı köklü tarihin çok 
derinliklerine giden bir sanat dalı-
mızdır. İlk minyatür okulu Bağdat’ta 
Selçuklular tarafından açılmıştır. Fa-
kat Moğol istilası Bağdat’ı yerle bir 
etmiş günlerce Dicle Nehri simsiyah 
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akmıştır. Çünkü yazma eserleri Dicle 
Nehri’ne atılmış bu nedenle Selçuklu 
dönemine ait pek minyatür yoktur. 
Bilinen en eski Osmanlı devri minya-
türü Fatih Sultan Mehmet zamanın-
dan kalmadır. En ünlü minyatür de 
Nakkaş Sinan beyin yaptığı Fatih’in 
portresidir. Yavuz Sultan Selim hü-
kümdarlığı döneminde insan tipleri, 
mimarı yapılar, elbiseler daha değişik 
içimde nakşedilmiş değişik mekanda 
ve renk içinde gösterilmiştir. Kanuni 
Sultan Süleyman zamanında en ve-
rimli ve en görkemli seviyeye çıkmıştır.

Minyatür sanatı nasıl yapılır?
Nakkaş, bir tabaka asitsiz kağıda 
alır. Önce aherler, sonra mermer 
ya da fildişi ile kağıdı parlatır. Önce 
yapacağı şekillerin sınırlarını kağıt 
üzerinde belirler. Bunun için samur kıl-
dan yapılmış fırça kullanılır. Bu şekilde 
renkler düz boyanır. Daha sonra bo-
yanan her şeyin kenar çizgileri çekilir.

Günümüzde minyatür sanatı 
ne durumda ve bu sanatla 
ilgilenen meşhur sanatçıları 
öğrenebilir miyiz?
Minyatür yerini yavaş yavaş bildiği-
miz anlamda çağdaş resme bırak-
maya başlamıştır. Batıda şu an ol-
duğu gibi ülkemizde de geleneksel 
bir sanat olarak varlığını sürdürmek-
tedir. Birkaç yüzyıllık kesintiden son-
ra Prof. Dr. Süheyl Ünver’in çabaları 
ve daha sonrasında Ömer Faruk 
Atabey’in çalışmalarıyla tekrar gün 
yüzüne çıkmıştır. Minyatür sanatı gü-
nümüzde Ayla Renda, Nurten Ün-
ver, Memnune Birkan ve gelişmekte 
olan birçok genç sanatçı tarafından 
icra edilmektedir. 

Minyatür sanatı ile ilgilenmek 
isteyen gençlere hangi 
tavsiyelerde bulunmak 
istersiniz?
Geleneksel sanatımızı öğrenmeye 
ve yaşatmaya çalışsınlar. Türk min-
yatür sanatının giderek daha geniş 
kitlelere ulaşması günümüz sanatçı-
larının ve sanatseverlerin ilgi alanına 
girmesini yürekten isterim.



82 Sayı 13, Nisan-Mayıs-Haziran 2014

TARİHTEN SAYFALAR

MİLLİ GÜN VE 
BAYRAMLARDAN 
HAREKETLE 
TARİHİN GÜNCELDE 
YAŞATILMASI

Doç. Dr. Fahri SAKAL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Ed. Fak. 
Tarih Bölümü, Samsun

TARİHİ GÜNLER VE BAYRAMLAR 23 NİSAN 
VE 19 MAYIS ÖRNEKLERİNDE OLDUĞU GİBİ 
ULUSLARARASI BAYRAM VE OLİMPİYAT 
OLARAK KULLANILIRKEN BURADAN 
BEKLENEN YARARIN OLUŞMASI İÇİN ÇOCUK 
VE GENÇLERİMİZİN DURUMU DÜNYA 
ÜLKELERİ ARASINDA DAHA İYİ YERLERE 
ÇIKARILMALIDIR. BUNLAR BAŞARILIRSA HEM 
TARİH BİLİNCİ GELİŞECEK, HEM DE TARİH 
MİLLETE YÜK OLAN DEĞİL, MİLLİ VE GÜNCEL 
SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE BİR YARDIMCI 
MANİVELA OLACAKTIR.
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İnsanlar gibi, toplumlar ve devletler 
de hayatlarındaki önemli günleri 
anmak ve onları yıl dönümlerinde 
tekrar tekrar yaşayarak bir duyguyu, 
hazzı veya acıyı gelecek nesillere 
aktarıp ortak payda oluşturma yo-
luyla birlik ve beraberlik duygusunu 
güçlendirmek isterler. Geçmişte ya-
şanmış acıları ve hazları ortak değer-
ler haline getirdiğiniz andan itibaren 
bu ortaklığa katılanlar önce toplum 
olur, sonra sürekli bir arada yaşama 
arzusunu göstermeye başlar ki, o an-
dan itibaren o toplum milletleşir. Bu 
süreç o toplumun milletleştiği coğ-
rafyayı da vatanlaştırır.1 Kadim za-
manlardan beri toplumlar ve devlet-
ler müşterek duygular veren olayları 
unutmamak ve unutturmamak için 
çeşitli yollara başvurmuşlar, bu cüm-
leden olarak bazı kişileri, olayları ve 
olguları periyodik olarak anmışlardır. 
Bu anma işlemi kişilerin doğum, ölüm 
ve benzeri özel günlerinin anılması; 
kurumların kuruluş yıldönümlerinin 
kutlanması; devlet ve toplum ha-
yatında çok önemli başlangıçların, 
yıldönümlerinin anılması ve kutlan-
ması yoluyla gerçekleştirilmektedir. 
Kısaca bunlar gurur veya keder ve-
ren günler ve olaylardır, ki gelecek 
nesillerin bu ortak duygular etrafında 
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birleşmesi ve böylece o halkın sürek-
li bir arada yaşama arzusuna sahip 
olması sağlanır. Bu tür anmalar için 
özel günler ve bayramlar oluşmuştur.

Bu tür günler ve bayramlar coğra-
fi, dini, geleneksel(folklorik) ve milli 
mahiyette olabilirler. Coğrafi açı-
dan mahalli ve milli günler olarak 
ikiye ayrılır. İllerin kurtuluş günleri, 
Atatürk’ün o ile gelişi, ilde yetişmiş 
önemli bir şahsiyetin doğum-ölüm 
yıldönümü vs. olabileceği gibi, o yö-
renin folklorik bir değerinin anılması 
da mahalli anma günlerine örnek-
tir. Mesela 1926 yılında Samsun’da 
19 Mayıs “Gazi Günü” ilan edilmiş, 
resmen bayram ilan edildiği 20 Ha-
ziran 1938’e kadar bu mahiyetiyle 
sadece Samsun’da anılmış, zikredi-
len tarihten itibaren Gençlik ve Spor 
Bayramı olarak kullanılmıştır.2 Genel 
anma günlerinin bazıları milli bay-
ramlar iken bazıları Nevruz ve Hıdrel-
lez gibi folklorik günler olur. Dini gün-
ler ve bayramlar ise, kandil geceleri 
ve dini bayramlar olarak bilinmek-
tedir. Milli gün ve bay- ramlara 
gelince, büyük fetihle- rin, ant-
laşmaların, zaferlerin, b o z -
gunların vb önemli olayların 

yıldönümünde kutlanılır veya yas 
mahiyetinde yaşanılır. Türkiye için 
Kabotaj Bayramı (aslında gündür), 
Silahlı Kuvvetler Günü, Hava Şehitleri 
ve Deniz Şehitleri Günü gibi günler 
ve bilinen milli bayramlar vardır. 

Türkiye’de 23 Nisan ilk milli bayram 
olarak 1921 yılında ilan edilmiş, 
1935’ten itibaren “Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı” adı ile kutlanıl-
maktadır. Saltanatın kaldırılması, 
Mevlit kandiline denk düştüğü için 
ikisi bir arada Hakimiyet ve Viladet 
Bayramı adıyla ikinci bayram olarak 
362 sayılı kanunla 24 Ekim 1923 de 
kabul edilmiş; 1935’te yürürlükten 
kaldırılmıştır. Üçüncü Bayramımız  
Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1925 
tarihinde 628 sayılı kanunla resmi 
bayram olarak kabul edildi. Dör-
düncü olarak Türkiye’de 30 Ağus-
tos Zafer Bayramı, bizzat Atatürk’ün 
katılımıyla 30 Ağustos 1924’de ilk 
kez Afyon’da kutlanılmıştır. Ancak 
yasalaşması 1 Nisan 1926 tarih ve 
791 sayılı kanunla olmuştur.3 Son 
yıllara kadar özel gün o l a r a k 
kimilerinin anıp kimileri- nin karşı 
çıktığı 1 Mayıs artık b u g ü n 
itibarıyla resmen İşçi v e 
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Emek Bayramı olarak anılmaktadır.

Bu özel gün ve bayramların siyaset 
ve rejimle de ilgisi bulunmaktadır. 1 
Mayıs ve diğer resmi bayramlar da 
böyledir. II. Meşrutiyetin ilanı vaktiyle 
bayram olarak kutlanılırken, Cumhu-
riyet döneminde bundan vazgeçile-
rek yeni rejimin yukarıda bahsedilen 
önemli günleri bayrama dönüştü-
rülmüştür. Osmanlı döneminde de 
Nevruz yarı resmi bayram durumun-
da idi. Bayramlar ve özel günler tö-
renleri, anma etkinlikleri, konuşma-
ları, nutukları, okunan şiirleri, marşları 
ve sloganları ile aynı zamanda bir 
beyin yıkama, etkileme ve yönlen-
dirme aracıdırlar. Milletleşme süre-
cinde bu yönteme başvurulduğu 
gibi, ülkede bir fikriyatı yerleştirmek, 
toplumu eğitmek ve arzulanan or-
tak hassasiyeti oluşturmak için bu 
usuller sıkça tercih edilmektedir.

Özel günler ve bayramların bu etkile-
rini şöyle sınıflandırmak mümkündür:

1- Milli şuur ve dayanışma duygusu 
oluşturarak millet/ulus inşa edilmesi.

2- Millette zayıf görülen milli şuurun ve 
dayanışma ruhunun güçlendirilmesi.

3- Topluma ve millete büyük işler ba-
şarma azim ve ülküsünün aşılanması.

4- Tarihte işlenmiş hataların halka ta-
nıtılarak tekrarlarının önlenmesi.

5- Bir siyasi/ideolojik hareketin halka 
aşılanması; karşı olunan bir hareketin 
veya zihniyetin gözden düşürülmesi.

6- Atalardan gelen kültür ve mede-
niyetin tanıtılarak tarih şuuru oluşma-
sına katkı sağlanması.

7- İçeride ve dışarıda ülkenin ve de-
ğerlerinin tanıtımına katkı sağlanması.

8- Ecdadın şimdi kaybolmuş olduğu 
düşünülen iyi hasletlerinin zamane hal-
kına, özellikle de gençliğe aşılanması.

Bu örnekler çoğaltılabilir. Biz bunlara 
örnek olarak 23 Nisan ve 19 Mayıs 
tarihlerinde kutladığımız iki bayramı-
mızın daha etkili kullanılmasına yö-

Türkiye’de 23 
Nisan ilk milli bayram olarak 

1921 yılında ilan edilmiş, 1935’ten itibaren 
“Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” adı ile 

kutlanılmaktadır. Saltanatın kaldırılması, 
Mevlit kandiline denk düştüğü için ikisi bir 
arada Hakimiyet ve Viladet Bayramı adıyla 

ikinci bayram olarak 362 sayılı kanunla 
24 Ekim 1923 de kabul edilmiş; 1935’te 

yürürlükten kaldırılmıştır.

nelik fikirlerimizi kamuoyuna sunmak 
istiyoruz. 

Türkiye’de 23 Nisan, Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı olarak 
kutlanılmaktadır. Dünyanın her ta-
rafından çocukların davet edile-
rek ağırlanması ve türlü etkinliklere 
katılmaları ülkenin tanıtımı için çok 
güzel bir etkinliktir. Ancak bu bay-
ramın iki özelliğinden birincisi olan 
“ulusal egemenlik” kavramının içi 
rejim uygulamalarımızla, sözlerimizle 
ve yazılarımızla hakkıyla doldurul-
malıdır. Hem çocuklara sevdirmek 
anlamında hem de bu ilkenin ülke 

siyasetinde hakim kılınması hususun-
da Türkiye’de daha ciddi tanıtımlar 
ve uygulamalar yapılmalıdır. “Haki-
miyet kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi 
TBMM duvarında kalmamalı, rejimi-
miz dünyanın en iyi demokrasilerin-
den biri haline gelmelidir. Bayramın 
ikinci olarak Çocuk Bayramı özelliği 
hatırlanınca da birçok eksikliklerimiz 
vardır. Atatürk’ün bu günü çocuk-
lara bayram olarak emanet ettiği-
ni gururla söylemek güzel de, Türk 
çocukları “bayram benim neyime” 
Türküsünü söyler gibi bir hayat yaşı-
yorsa, durup arkamıza bakmalı ve 
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biz nerede hata yaptık diye sormalıyız. Nüfusunun büyük kısmı çocuk ve genç olan 
Türkiye’de bebek ölümleri, beslenmeleri, eğitimleri vs. konularda yapılan indekslerde 
dünya ülkeleri arasındaki yerimizi daha yukarılara çekecek çalışmalar acilen yapılma-
lıdır. Gerek demokratik haklar gerekse çocuklar ve gençlerle ilgili indekslerde çok zayıf 
yerlerde olduğumuzu üzülerek yazmak durumundayız.4

19 Mayıs için de benzer durumlar söz konusudur. Gençliğin eğitimi, beslenmesi, kullan-
ması gereken haklar ve sair sorunları konularında ciddi ve bilimsel çalışmalar yapılıp 
sonuçlarında çözüm için harekete geçilmelidir. Gençliğe, spora ve benzer konulara 
ilişkin indekslerde de aynı kötü durum bir vakıadır. Madem gençlik bayramımız var 
gençler de “bayram benim neyime” diyecek duruma düşürülmemelidir. Fakat dünya 
gelişmişlik  skalasında yerimiz  sekseninci-doksanıncı sırada iken gençler hangi bay-
ramı kutlayacaktır? Burada vurgulanmak istenen, Atatürk’ün bu iki günü çocuklara 
ve gençlere bayram olarak emaneti bizim için bir fırsattır. Dünya çocukları geliyor ve 
herhalde iyi hatıralarla Türkiye’den ayrılıyorlar. Dolayısıyla iyi bir tanıtım oluyor. Basit bir 
araştırma bile Türk çocuklarının iyi yerlerde olmadıklarını gösterdiğine göre, bunu ya-

TARİHTEN SAYFALAR

bancılar da öğrenebilmektedirler. Bu eksiğimizi giderirsek hem tanıtımdan beklenen 
başarı yakalanır, hem de çocuklarımız geleceğe daha güvenle hazırlanır. İmkanlar öl-
çüsünde yapılabilecekler ihmal edilmemelidir. Bu alanda son yıllarda bazı güzel geliş-
meler olmaktadır. Mesela ilkokul öğrencilerine süt dağıtılması, gençliğin ve çocukların 
dengeli ve yeterli beslenmesi için iyi bir uygulamadır.

Bizim 19 Mayıs’ın kutlanması hakkında yıllardır savunduğumuz bir düşüncemiz var-
dır ki5, burada onu tekraren yazmak gerekiyor: Bu bayram bir Gençlik Olimpiyatına 
dönüştürülmeli, bu olimpiyat her yıl Samsun’da düzenlenmelidir. Türk gençliği bilim, 
sanat, kültür, spor ve benzeri alanlarda yabancı akranları ile yarışmalı, sürekli buna 
hazırlanmalıdır. 19 Mayıs günü başlayacak olan  müsabakalar bir hafta, gerekirse iki 
hafta sürmeli, özellikle kültür, sanat ve sporun her dalında dünyanın en iyi gençleri 
ile gençliğimiz yarışarak gerçek kalkınmışlık yerimizi görmeli, eksiklerimizi de görerek 
ona göre kendimize çekidüzen vermeliyiz. Bu yarışmalara hazırlanma zorunluluğu 
bu alanlarda gençliğin daha iyi eğitilmesine vesile olacağından bu da bir kazanç 
olacak, Türkiye spor, sanat, kültür ve benzeri alanlarda daha da gelişecektir. Ayrıca 
Türkiye’nin tanıtımı, turizm gelirleri ve Atatürk’ün hatırasının yaşatılması gibi konularda 
iyi bir faaliyet yapılmış olacaktır. Bunu yaparken gençlerle ilgili indekslerde de duru-
mumuzu düzeltmeliyiz.
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Türk tarihi devasa bir mazi ve adeta insanlık tarihinin büyük bir bö-
lümüdür. Onun içinde eskilerin milli mefahir dediği nice gurur say-
faları, nice büyük hatalar, dostluklar ve düşmanlıklar vardır. Bunlar 
günümüz aydınlarına ve gençlerine çok iyi öğretilmeli, hataların in-
karına gidilmeden, milli mefahir başkalarını kızdıracak bir üsluba so-
kulmadan anlatılmalıdır. Bunlar doğrudan iyi yazılmış tarih kitapları 
ile olacağı gibi, yukarıda anlatıldığı üzere edebiyat ve sanat eserleri 
üzerinden de yapılabilir. Özellikle bu son şık iyi değerlendirilmelidir. 
Unutulmamalıdır ki, bugün dünyada Türkleri seven tarihimizden do-
layı sevmekte, sevmeyen de çarpıtılmış tarihimizden dolayı sevme-
mektedir. 

Sonuç
Tarih, kitaplarda anlatıldığı şekliyle sıkıcı bir alan olabilir. Öncelikle 
bundan dolayı onu sevdirmek için türlü yollar aranmalıdır. Tarihte-
ki önemli günler, kişiler, olaylar, kurumlar, zihniyet ve uygulamalar 

günümüze ışık tutacak şekilde belli aralıklarla anılırken bununla ye-
tinilmemeli, roman, şiir, tiyatro, opera, bale, senaryo, heykel, resim 
vs diğer sanatlar vasıtasıyla tarih canlandırılmalı, diğer bir ifade ile 
geçmiş çağlar güncele taşınmalıdır. Yahya Kemal “biz bu tarihi şiir-
leştiremedik, onu destanlaştıramadık” derken haklıydı. Kaldı ki o bü-
yük şair nesir ve şiirlerinde tarihi en çok ve doğru kullanan sanatçıdır. 
Bilindiği gibi “kökü mâzide olan âtîyiz” ifadesiyle tarih şuurunu anlat-
mıştır. Onun kültürel çizgisinde bulunan A. Hamdi Tanpınar da aynı 
şekilde tarihi yazılarında yaşatmıştır.6 Bu tür kitaplara, tarihi filmlere, 
oyunlara ve anıtlara önem verilmelidir. Son yıllarda yapılan tarihi 
filmler -bazı eleştiriler almış olmalarına rağmen- tarihe ilgiyi o kadar 
artırdı ki, müze ziyaretlerinde ciddi artışlar yaşanmaktadır

Tarihi günler ve bayramlar 23 Nisan ve 19 Mayıs örneklerinde oldu-
ğu gibi uluslararası bayram ve olimpiyat olarak kullanılırken buradan 
beklenen yararın oluşması için çocuk ve gençlerimizin durumu dün-
ya ülkeleri arasında daha iyi yerlere çıkarılmalıdır. Bunlar başarılırsa 
hem tarih bilinci gelişecek, hem de tarih millete yük olan değil, milli 
ve güncel sorunların çözümünde bir yardımcı manivela olacaktır.
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Bu yıl canlı destek hizmeti “Web Chat”i hayata geçiren ALO 170 Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi engellileri de unutmadı.

Vatandaşların 2010 yılından bu yana çalışma hayatı ve sosyal gü-
venlikle ilgili sorularını yanıtlayan ALO 170 yeni bir hizmeti daha ha-
yata geçirdi. Geçtiğimiz günlerde canlı destek hizmeti olan “Web 
Chat”i vatandaşların hizmetine sunan ALO 170, şimdi de işitme en-
gelli bireylerin Türkiye’nin her yerinden 3G üzerinden arayabileceği 
“0850 222 7 170” nolu hattan hizmet vermeye başladı. ÇSGB, SGK ve 
İŞKUR ile ilgili her türlü soru, sorun, eleştiri, öneri, ihbar, şikayet, başvuru 
ve taleplerin iletebileceği bu yeni uygulama kapsamında işitme en-
gellilere işaret dili bilen görevliler yardımcı olacak. “0850 222 7 170” 
nolu hattı 3 milyona yakın işitme engellinin kullanması bekleniyor.

’TEN 



Kadınlar İçin Daha Çok ve İyi İşler: Türkiye’de İnsana Ya-
kışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi Projesi Ulusal Teknik 
Ekip(UTE) Başlangıç Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. 
İŞKUR Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanı ve Proje Koor-
dinatörü Aşkın TÖREN, ILO İşbirliği Koordinasyon Depart-
manı Yöneticisi Peter Rademaker, ILO Ankara Ofisinden 
Proje Koordinatörü Ozan Çakmak ve Proje kapsamında 
kurulan Ulusal Teknik Ekip üyelerinin katıldığı toplantıda, 
İŞKUR’un koordinatörlüğünde hazırlanacak olan “Kadın 
İstihdamı Ulusal Eylem Planı” da ele alındı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız Halil Et-
yemez, Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün 
öncülüğünde düzenlenen Konya İnsan Kaynakları ve 
İstihdam Fuarı’na katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız Halil Etyemez 
işsizliğin önlenmesi amacıyla Türkiye’de gerçekleştirilen 
çalışmalara değindi. Fuar süresince İŞKUR standında 
görevli İş ve meslek Danışmanları iş arayan ve işverenleri 
kurum hizmetleri hakkında bilgilendirdi. 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcımız Mehmet Ali 
Özkan başkanlığındaki Genel Müdürlük Performans İzleme 
ekibi İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve İl Mü-
dürlüğüne bağlı Hizmet Merkezleri Şube Müdürleri, İstihdam 
Şefleri ve İzleme Ekibinde görevli İş ve Meslek Danışmanla-
rıyla toplantılar gerçekleştirdi. Performans hedeflerinin ele 
alındığı toplantıya Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanı 
Mehmet Aslan, İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanı Abdul-
lah Taşaltın, İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi Başkanı Ab-
dullatif Gökdere, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü 
Muammer Coşkun ve ildeki yöneticiler katıldı.

Kurumumuz merkez birimlerinde istihdam edilmek üze-
re 10-18 Şubat 2014 tarihlerinde yapılan sınav sonucu 
başarılı olan 25 istihdam Uzman Yardımcısından 22’si 
göreve başladı.

İstihdam uzman yardımcıları ile bir araya gelen Genel 
Müdürümüz Dr. Nusret Yazıcı, yeni görevlerinde hayırlı 
olsun dileğinde bulunduktan sonra Kurumuzun görev 
alanı, hizmetleri ve işleyişi hakkında genel bilgiler verdi.

ULUSAL TEKNİK EKİP ÜYELERİ 
KADIN İSTİHDAMI İÇİN 
ANKARA’DA BULUŞTU

BAKAN YARDIMCIMIZ 
ETYEMEZ KONYA 
İSTİHDAM FUARI’NDA

PERFORMANS İZLEME EKİBİ 
İSTANBUL’DA

İSTİHDAM UZMAN 
YARDIMCILARI 
GÖREVE BAŞLADI
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Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür-
lüğü ve Erdemli Meslek Yüksekokulu 
işbirliğiyle Erdemli’de “İstihdam Zirve-
si” yapıldı.  Etkinlikte katılımcılara İş ve 
Meslek Danışmanları tarafından Kurum 
faaliyetleri ve iş arama becerileri konu-
larında bilgi verildi.

ERDEMLİ’DE 
İSTİHDAM ZİRVESİ 33

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin 
Türkiye genelinde büyük kısmını ger-
çekleştiren Bahçelievler İŞKUR Hizmet 
Merkezi, eğitimi düzenleyen Gelişim 
Üniversitesi ile Avcılar Meslek Yükse-
kokulu öğrencilerinin mezun olduktan 
sonraki kariyer hedeflerinde vizyon 
oluşturabilmek amacıyla, özel sektör 
firmalarının katılımıyla kariyer günleri 
adı altında çeşitli seminerler düzenledi.

34
İŞKUR GELİŞİM 
ÜNİVERSİTESİ’NDE

Doğu Marmara İstihdam Fuarı (DO-
MİF’14) Bölgedeki Çalışma ve İş Kuru-
mu İl Müdürlükleri ile dev firmaların ve 
ülkemizin önde gelen üniversitelerin ka-
tılımıyla gerçekleşti. 217 firma ve 48 üni-
versitenin stant açtığı, Kocaeli Büyükşe-
hir Belediyesi Uluslararası Fuar alanında 
gerçekleştirilen organizasyonu yaklaşık 
olarak 103 bin kişinin ziyaret etti.

DOMİF’14’TE 
DEV BULUŞMA 41

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün, 
Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanlığı (ITSO) işbirliğiyle dü-
zenlediği “Isparta Kariyer Günleri” Prof. Dr. M. 
Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde gerçekleştiril-
di.  Etkinlikte Kanal D Ana Haber Bülteni sunucu-
su, spor yazarları ve yorumcuları, “Çocuklar Duy-
masın” ve “Doksanlar” dizi ekibi ve daha birçok 
ünlü isimle bir araya gelen öğrenciler, sektörler 
hakkında bilgi alma fırsatı buldu.

SANAT, SPOR VE İŞ 
DÜNYASI ISPARTA’DA 32

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Mü-
dürlüğü Ümraniye Hizmet Merkezi ve 
Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi 
ortaklaşa ‘’Kariyer Günleri’’ düzenledi. 
İŞKUR Ümraniye Hizmet Merkezi’nin da-
vet ettiği firma temsilcilerinin bulundu-
ğu stantlarda firma tanıtımları yapılıp 
staj başvuruları alındı. 

ÜMRANİYE’DE 
‘KARİYER GÜNLERİ’ 34

Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, 
Arçelik Pişirici Cihazlar İşletmesi ile kadın is-
tihdamını arttırmaya yönelik 65 kadın kursi-
yerle işbaşı eğitim programı başlattı. Söz ko-
nusu program ile Arçelik Pişirici Cihazlar, ilk 
defa kadın istihdamı gerçekleştirmiş oldu.
İl Müdürü İsmail Yalçın meslek sahibi 
olmak isteyenleri İŞKUR İl Müdürlüğüne 
davet etti.

KADIN İSTİHDAMINA 
DESTEK 14

İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlü-
ğü Çiğli Hizmet Merkezi ve Karşıyaka 
Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliği 
ile organize edilen Kariyer Günü, Ah-
met Piriştina Kültür Merkezi’nde katılım-
cı firmaların ve üniversitelerin desteği 
ile gerçekleştirildi.

ÇİĞLİ İŞKUR’DAN 
KARİYER GÜNÜ 35
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Genel Müdürlüğümüz Hukuk Müşaviri 
İlkay Altınpınar, Hukuk İşleri Müdürü Ah-
met Özbıyık’ın katılımı ile Kocaeli ve İs-
tanbul İl Müdürlüklerinde bir dizi eğitim 
çalışması gerçekleştirildi. Eğitimde  huku-
ki işlemlerinin yürütümünde il düzeyinde 
karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile 
il müdürlüklerince tespit edilen eksiklikler 
ve yapılması istenilen değişiklikler ve dü-
zenlemeler çerçevesinde görüşüldü.

HUKUK SERVİSLERİNE 
BİLGİLENDİRME 41

Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür-
lüğü; İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik 
ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü işbir-
liğinde yürütülmekte olan mesleki bil-
gi, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri 
doğrultusunda eğitim kurumlarını ziya-
ret ediyor. 

20
DENİZLİ İŞKUR, 
OKUL ZİYARETİNDE

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Mü-
dürlüğü ve KOSGEB işbirliği ile düzen-
lenen girişimcilik eğitimini başarıyla ta-
mamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı. 
Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Mü-
dürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçek-
leştirilen törende, girişimcilik sertifikasını 
almaya hak kazanan kursiyerlerin sertifi-
kaları takdim edildi.

GİRİŞİMCİLERE 
SERTİFİKA 67

Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, özel 
politika veya uygulama gerektiren grupların eğitile-
rek bilinçlendirilmelerinin yanında meslek edinme-
lerine ve istihdam edilmelerine yardımcı olunması 
için proje temelli aktif işgücü hizmetleri faaliyetleri 
düzenledi. 
Dezavantajlı gruplara yönelik etkinliklerden biri de 
İŞKUR, Emniyet Müdürlüğü, GESOB ve kursiyerlerden 
oluşan futbol maçı oldu. Dostluğun kazandığı maç, 
hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

DEZAVANTAJLI 
GRUPLAR YEŞİL 
SAHADA

27 

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü’ne bağlı Tuzla Hizmet 
Merkezi, Okan Üniversitesi ve Genç-
LiG Vakfı ortaklığıyla gerçekleştirilen 
“Genç Liderlik ve Girişimcilik Eğitimi” 
Okan Üniversitesi’nde yapıldı. Genç 
girişimci ve lider adaylarının yoğun ilgi 
gösterdiği eğitimde üniversite mezunu 
gençlerin girişimcilik ve liderlik özellikle-
rini açığa çıkartmak, iş bulmalarını sağ-
lamak hedeflendi.

GENÇ LİDERLİK 
EĞİTİMİ 34

İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü’nde görevli İş ve Meslek Da-
nışmanlarına Kızılay Ege Bölge Merkezi 
Müdürlüğü İnsan Kaynakları Sorumlusu 
Gonca Elibol tarafından “Etkili İletişim” 
konulu eğitim semineri verildi. 4 ayrı grup 
halinde gerçekleştirilen eğitimde etkili 
iletişim ve kurum kültürü başlığı altında 
temsil yeteneği,  yüz yüze iletişim teknik-
leri konularında bilgilendirme yapıldı.

İMD’LERE “ETKİLİ 
İLETİŞİM” EĞİTİMİ 35

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü, Çanakkale On Sekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Bilimler 
Meslek Yüksek Okulu’nda “İş Arama 
Becerilerinin Geliştirilmesi” semineri 
verdi. 300 öğrenci ve öğretim görevli-
lerinin katıldığı seminer de İş ve Meslek 
Danışmanları katılımcılara iş arama sü-
recinde kullanacakları faydalı bilgiler 
aktardı.

ÇOMÜ’DE İŞ 
ARAMA SEMİNERİ 17
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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Kariyer 
Planlama Koordinatörlüğü’nün İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi’nde düzenle-
diği Kariyer Fuarı’na İzmir Çalışma ve 
İş Kurumu Karabağlar Hizmet Merkezi 
stant açarak katıldı. Kamu ve özel sek-
törden olmak üzere toplam 25 işyerinin 
stant açtığı etkinliği bin 900 öğrenci zi-
yaret etti.

KARABAĞLAR 
DEÜ’DE 35

Hakkâri Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü’nde görevli İş ve Meslek 
Danışmanları; okullarda gerçekleştir-
dikleri ziyaretlerde İŞKUR faaliyetleri, iş 
arama becerileri, özgeçmiş hazırlama, 
beden dilini kullanma, meslek seçimi 
ve önemi, meslek danışmanlığı hizmet-
lerinden nasıl yararlanacakları gibi ko-
nularda öğrencileri bilgilendirdi.

30HAKKARİ İŞKUR’DAN 
ÖĞRENCİLERE SEMİNER

Afyon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür-
lüğü Afyon Kocatepe Üniversitesi Çay 
Meslek Yüksek Okulu’nda 2. Kariyer 
Günü etkinlikleri düzenledi. Kariyer 
günü etkinlikleri, İş ve Meslek Danışman-
ları tarafından  üniversite öğrencilerine 
yönelik iş arama becerileri, özgeçmiş 
hazırlama ve mülakat teknikleriyle ilgili 
sunumlarıyla sona erdi. 

AFYON’DA
2. KARİYER GÜNLERİ 03

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 
ve Emet Kaymakamlığı işbirliği ile kadınları 
toplumsal hayatta etkin kılarak kadın istihda-
mını arttırmak amacıyla Ömer Fakı Köyü’nde 
“Yöresel Kilim Dokuma” kursu açıldı. 
Özgün dokuma üretimin artırılması, aracısız 
satışa sunulması, yöreye özgü desen çeşitlili-
ğin muhafaza edilmesi, desen kataloglarının 
oluşturulması ve yeni pazarlama teknikleri ile 
köylü kadınların kazançlarının artırılmasını he-
defleyen kursta 20 kursiyere eğitim verildi. 

YÖRESEL KİLİM 
DOKUMA KURSU 43

Bitlis Eren Üniversitesi’nde açılan İŞKUR 
Hizmet Noktası Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. İbrahim Güney, Prof. Dr. Sezai Yal-
çın ve Bitlis Çalışma ve İş Kurumu İl Mü-
dürü Alaattin Aslan’ ın katıldığı törenle 
hizmet vermeye başladı.  İŞKUR Hizmet 
Noktası; üniversite öğrencilerini işgü-
cü piyasası konusunda bilgilendirmek 
amacıyla açıldı. 

EREN ÜNİVERSİTESİ’NE 
HİZMET NOKTASI 13

Dünya Engelliler haftası nedeni ile Ko-
caeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür-
lüğü ile İzmit Belediyesi’nin İşbirliği ile 
“Engelsiz Kariyer Günü” düzenlendi. 
Organizasyonda engelliler ile işverenler 
İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi’nde bu-
luştular. Kariyer gününe katılan 67 firma 
yaklaşık 700 engelli ile iş görüşmesi ger-
çekleştirdi.

“ENGELSİZ 
KARİYER GÜNÜ” 41

Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Mü-
dürlüğü personeline “Sağlıklı İş Yapmak 
İçin Sağlığımızı Koruyalım” ana temalı 
eğitim verildi. Uzman Dr. Eyüp Yılmaz 
tarafından verilen eğitimde; perso-
nellerin daha sağlıklı, daha dikkatli ve 
daha verimli iş üretmeleri için gereken 
bilgiler paylaşılırken; bel ve boyun has-
talıkları, diyabet gibi hususlar ile meslek 
hastalıkları konuları da ele alındı.

“İŞ’TE SAĞLIK” 
EĞİTİMİ 27
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Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür-
lüğü ile VALF Firması arasında yapılan 
İşbaşı Eğitim Programına ait sertifika 
töreni Manisa Valisi Abdurrahman 
Savaş’ın katılımı ile gerçekleştirildi. 
Programa katılan 48 katılımcının en az 
yüzde 50’si VALF Firmasında istihdam 
edilecek.

MANİSA İŞKUR’DA 
SERTİFİKA TÖRENİ 45

İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 
Konak Hizmet Merkezi ve İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü (İYTE) işbirliği ile orga-
nize edilen Kariyer Günü İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü Kütüphane Merkezi 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

İŞKUR’DAN
TEKNOLOJİ VE
KARİYER GÜNÜ

35

Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün 
bu yıl ikincisini düzenlediği İnsan Kaynakları  
ve İstihdam Fuarı görkemli bir açılışla kapılarını 
halka açtı. Fuarda eğitimci-yazar Cihat Şener 
‘’Kariyer Planlaması’’, Kanal D televizyonun-
da Evim Şahane programını sunan Selim Yu-
hay ‘’Kariyer Gelişimindeki Gizli Şifreler’’ isimli 
seminer verdi. 10 binin üzerinde ziyaretçinin 
katıldığı fuarda düzenlenen seminerler ve 
paneller özellikle üniversite öğrencileri tarafın-
dan yoğun ilgiyle karşılandı. 

BALIKESİR’DE 
İSTİHDAM FUARI 10

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür-
lüğü, Silifke Teknik Lise ve Endüstri Mes-
lek Lisesi, Silifke Ticaret Meslek Lisesi, 
Silifke Turizm Otelcilik Meslek lisesi öğ-
rencilerine yönelik okurken ya da me-
zun olduktan sonra yararlanabilecek-
leri İŞKUR’un İş ve Meslek Danışmanlığı 
hizmetleri, işe yerleştirme faaliyetleri 
hakkında bilgiler verildi. 

SİLİFKE’DE 
ÖĞRENCİLERE 
SEMİNER 33

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlü-
ğü ve Mersin Üniversitesi işbirliğiyle dü-
zenlenen “Kariyer Günleri”ne öğrenciler 
yoğun ilgi gösterdi. Kariyer Günleri etkin-
liğinde; İŞKUR standının yanında danış-
manlık masaları kurularak öğrencilere 
kayıt ve danışmanlık hizmetleri verildi.

MERSİN’DE 
KARİYER GÜNLERİ 33

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür-
lüğü, Selçuk Üniversitesi işbirliğiyle ka-
riyer günlerinin ikincisini gerçekleştirdi. 
Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
etkinlik kapsamında sektöründe lider 
firmaların temsilcileri öğrencilerle doğ-
rudan iş ve staj görüşmeleri yaptı. 

KONYA’DA 
KARİYER GÜNLERİ 42

Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü ile Şehitkâmil Halk Eğitim 
Merkezi arasında düzenlenen Kadın 
Giysileri Dikimi ve Geleneksel Ev Sanat-
ları meslek edindirme kurs program-
larından mezun olan kadın kursiyerler 
sergi açarak hünerlerini sergiledi. 51 
kursiyerin el emeği göz nuru ürünlerinin 
sergilendiği stantlar yoğun ilgi gördü.

KADIN KURSİYERLER 
HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ 27
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İŞKURDAN HABERLER

Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, 
il genelinde ortaöğretim kurumlarını zi-
yaret ederek “İş Arama Becerileri ve 
Meslek Seçimi” ile ilgili seminerler ver-
meye devam ediyor. Seminerlerde İş 
ve Meslek Danışmanları tarafından,  iş 
arama teknikleri, iş arama becerileri, cv 
hazırlama ve iş görüşmesi gibi konula-
rında sunum yapıldı.

MUŞ’TA MESLEK 
SEÇİMİ EĞİTİMİ 49

Türkiye İş Kurumu tarafından finanse edilen, Gazi-
antep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü koordi-
nasyonunda, Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep 
Şubesi tarafından yürütülen “Ülkeme Katkı İçin En-
gelli Değilim” projesinde 3. dönem başladı. Proje 
kapsamında Şehitkamil Belediyesi’nin katkılarıyla 
Engelsiz İstihdam Merkezi hizmete girdi. Proje kap-
samında şimdiye kadar; 2 bin 261 engelli ile bi-
rebir görüşme yapılarak, 479 engellinin istihdamı 
sağlandı. Tören sonunda Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İŞKUR İl 
Müdürü Siraç Ekin’e plaket takdim etti. 

ENGELSİZ İSTİHDAM 
MERKEZİ 27

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür-
lüğü, Adnan Menderes Üniversitesi 
(ADÜ), Aydın Ticaret Odası (AYTO), 
Aydın MÜSİAD ve Aydın TÜMSİAD işbir-
liğiyle “Aydın İnsan Kaynakları ve İstih-
dam Fuarı”nın üçüncüsü düzenlendi.  
Fuarda konuşan Aktif İşgücü Hizmetleri 
Dairesi Başkanı Mehmet Aslan, Kurum 
olarak yaptıkları programlar çerçeve-
sinde kurslar düzenlediklerini ifade etti.

AYDIN 3. İNSAN 
KAYNAKLARI  FUARI 09

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür-
lüğü ve Çorum Ticaret Sanayi Odası 
Başkanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği “3. 
Kültür, Sanat, Kariyer ve Gelişim Gün-
leri” etkinliği Hitit Üniversitesi iktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi’nde gerçekleşti-
rildi. Etkinlikte İş ve Meslek Danışmanlığı 
Dairesi Başkanı Sinan Temur, öğrencile-
re İŞKUR’un yapısı hakkında bilgi verdi.

ÇORUM’DA 
KARİYER GÜNLERİ 19

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü, üniversite öğrencilerini bil-
gilendirmeye devam ediyor. Bülent 
Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek 
Yüksekokulu’nda düzenlenen seminer-
de İş ve Meslek Danışmanları öğrenci-
leri bilgilendirdi.

67
ZONGULDAK İŞKUR 
ÖĞRENCİLERİ 
BİLGİLENDİRDİ

Kırıkkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlü-
ğü, Kırıkkale Üniversitesi ve Ahiler Kalkın-
ma Ajansı ile ortaklaşa Kırıkkale Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesi’nde kariyer 
zirvesi düzenledi. Etkinlikte, öğrenciler, iş, 
siyaset ve bürokrasi dünyasının duayen-
lerinin ağzından başarılarla dolu meslek 
hayatlarının sırlarını ve iş hayatının püf 
noktalarını dinleme fırsatını buldu.

ORTA ANADOLU 
KARİYER ZİRVESİ 71

İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü’ne bağlı Bornova Hizmet 
Merkezi Ege Üniversitesi ile ortaklaşa 
lise öğrencilerine yönelik kariyer günü 
düzenledi. Bornova Hizmet Merkezi’nin 
açtığı stantta öğrencilere İŞKUR hak-
kında bilgilendirme yapıldı. 

35
İŞKUR, EGE 
ÜNİVERSİTESİ’NDE 
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Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür-
lüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi İkti-
sadi İdari Bilimler Fakültesi’nde “İŞKUR 
Rehberlik ve Kariyer Merkezi” açtı. İŞKUR 
hizmetlerinin önemli bir hedef kitlesini 
oluşturan yükseköğrenim öğrencilerine 
yönelik söz konusu irtibat noktasında, İş 
ve Meslek Danışmanları tarafından da-
nışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulacak.

REHBERLİK VE KARİYER 
MERKEZİ KTÜ’DE 61

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür-
lüğü, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Here-
ke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksek 
Okulu’nda “İş Arama Becerilerinin Ge-
liştirilmesi” semineri verdi. 120 öğrencinin 
katıldığı seminerde İş ve Meslek Danış-
manları katılımcılara iş arama becerileri, 
özgeçmiş hazırlama, meslek edindirme 
kursları konularında bilgi verildi. 

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür-
lüğü öğrencileri doğru mesleğe yön-
lendirmek için ilk kez öğrenci velileri ile 
buluştu. Bu kapsamda Mersin İleri İlköğ-
retim Okulu’nda velilere “Bir ışık da sen 
tut” temalı seminer verildi.

İŞKUR KOCAELİ 
ÜNİVERSİTESİ’NDE

MERSİN ÖĞRENCİ 
VELİLERİYLE BULUŞTU

41

33

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne 
bağlı Ümraniye Hizmet Merkezi çalışanları, doğa-
ya destek vermek amacıyla bin adet çam fidanı 
dikti. Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü’nden tah-
sis edilen fidan dikim alanı, Beykoz Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü’nce tanzim edilerek diki-
me hazır hale getirildi. Etkinlikte emeği geçenlere 
teşekkür eden Ümraniye Hizmet Merkezi Müdürü 
Yaşar Efiloğlu, ‘’Dünyada bir dikili ağacımız olsun 
düşüncesiyle yola çıkarak çam fidanlarımızı diktiği-
miz alan, tüm İŞKUR camiası olarak gölgesinde din-
lenebileceğimiz bir hatıra ormanı olacak.‘’ dedi.

İŞKUR’DAN 
HATIRA ORMANI 34

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Mü-
dürlüğü, Namık Kemal Üniversitesi’nde 
irtibat noktası açtı. Tekirdağ İŞKUR İl 
Müdürlüğü, Namık Kemal Üniversite-
si Ziraat Fakültesi Dekanlık Binası’nda 
açmış olduğu irtibat noktası ile öğren-
cilere hem bireysel hem de grup gö-
rüşmeleri ile etkin danışmanlık hizmeti 
vermeye başladı. 

İŞKUR, NAMIK KEMAL 
ÜNİVERSİTESİ’NDE 59

Karabük Çalışma ve İş Kurumu Müdür-
lüğü, ildeki 8. sınıf öğrencilerine yönelik 
meslek seçimi seminerleri düzenledi. 
İş ve Meslek Danışmanları tarafından 
verilen ve öğrenciler tarafından yoğun 
ilgiyle takip edilen seminerlerde; mes-
lek seçiminin önemi, doğru meslek se-
çiminde izlenmesi gereken yol ve gele-
ceğin meslekleri konusunda bilgi verildi. 

MESLEK SEÇİMİ 
SEMİNERİ 78

Kırıkkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür-
lüğü İş ve Meslek Danışmanları tarafın-
dan Kırıkkale Lisesi, Kırıkkale Kız Teknik 
ve Meslek lisesi ile Kırıkkale Endüstri 
Meslek Liselerinde “İş Arama Becerile-
ri” konulu seminerler düzenledi.

71
KIRIKKALE İŞKUR’DAN 
ÖĞRENCİLERE 
SEMİNER
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İŞKURDAN HABERLER

Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, 
il genelinde ortaöğretim kurumlarını zi-
yaret ederek “İş Arama Becerileri ve 
Meslek Seçimi” ile ilgili seminerler ver-
meye devam ediyor. Seminerlerde İş 
ve Meslek Danışmanları tarafından, iş 
arama becerileri, cv hazırlama ve iş gö-
rüşmesi gibi konularında sunum yapıldı.

LİDER FİRMALAR 
ÖĞRENCİLERLE 
BULUŞTU

36
İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlü-
ğü Ümraniye Hizmet Merkezi, iş arayanlar 
ile işverenleri bir araya getirerek toplu iş 
görüşmeleri düzenlemeye devam ediyor.  
Şile Belediyesi’nin Ümraniye Hizmet Mer-
kezi için kullanıma açtığı Kadın Toplum 
Merkezi’nde iş arayanlar ile Çelebi Hava 
Servisi Firması yetkilileri bir araya geldi. 

34
ŞİLE’DE İSTİHDAM 
TOPLANTISI 

Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 
ile Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Mes-
lek Yüksek Okulu işbirliğinde geleneksel 
hale gelen ve bu yıl beşincisi düzenle-
nen kariyer günü etkinliği Teknik Bilimler 
Meslek Yüksek Okulu Yerleşkesi’nde 
gerçekleştirildi. Etkinlikte yerleşkenin 
içinde bulunan İŞKUR İrtibat Noktası’nın 
açılışının da yapıldı.

ORDU’DA 
5.KARİYER GÜNÜ 52

Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Mü-
dürlüğü ile Trabzon Orman Bölge 
Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği 
Toplum Yararına Program kapsamında 
kadınlar fidanlık işlerinde istihdam edili-
yor.  Katılımcıların büyük çoğunluğunun 
kadınlardan oluştuğu programda Trab-
zon ve komşu illerin park ve bahçelerin-
de kullanılmak üzere fidan yetiştiriliyor. 

TRABZON’DA 
FİDANLIKLARA 
KADIN ELİ 61

Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Mü-
dürlüğü, Karabük Üniversitesi ve Batı 
Karadeniz Kalkınma Ajansının işbir-
liği ile Kariyer ve Girişimcilik etkinliği 
düzenlendi. İŞKUR’un tanıtım filminin 
izlenmesi işe başlayan etkinlikte söz 
alan İl Müdürü Coşkun Güven; “Sizlere 
Kurumumuzu tanıtmak için bu organi-
zasyonlarda biz de bulunmak isteriz.” 
dedi. 

KARABÜK’TE 
KARİYER GÜNLERİ 78

Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, 
ildeki okullarda ‘Okul ve Meslek Seçimi-
nin Önemi’ konulu etkinlikler düzenledi. 
Bu kapsamda ilde 4 özel okul ile 17 dev-
let okulu ve il merkezine bağlı 18 köy 
okulu olmak üzere toplam 39 okulda İş 
ve Meslek Danışmanları tarafından se-
miner yapıldı. 

KARS İŞKUR’DAN 
ÖĞRENCİLERE 
SEMİNER 19İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

Bornova Hizmet Merkezi, faaliyet alanı 
içinde yer alan firmalara yönelik “Ça-
lışma Hayatındaki Yasal Düzenlemeler” 
konulu bilgilendirme toplantısı gerçek-
leştirdi. Toplantıda; İŞKUR’a kayıtlı firma-
ların temsilcileri işbaşı eğitim programları 
ve bu programların firmalara sağladığı 
avantajlar hakkında bilgilendirildi.

İŞVERENLER 
BİLGİLENDİRİLDİ 35
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Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Mü-
dürlüğü ilde gerçekleştirilen “Mesleki 
ve Teknik Eğitimde Kalite Odaklı Geli-
şim (METEK)” konferansına katıldı. Çok 
sayıda ziyaretçinin katıldığı konferans-
ta mesleki teknik eğitim ve sektör işbir-
liğini güçlendirmek amacıyla işbirliği 
örneklerini tanıtıldı.

GAZİANTEP İŞKUR
METEK TOPLANTISI’NDA 27

İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlü-
ğü Torbalı Hizmet Merkezi ve Torbalı 
Ticaret Odası işbirliğinde organize edi-
len Torbalı 1. Kariyer Günü, Belediye 
Kültür Merkezi’nde katılımcı firmaların 
desteği ile gerçekleştirildi. 

35
TORBALI’DA 
BİRİNCİ KARİYER 
GÜNÜ

Uşak Çalışma ve İş Kurumu İl 

Müdürlüğü’nde görevli İş ve Meslek Da-

nışmanları, danışmanlık faaliyetleri kap-

samında Uşak merkez ve ilçelerindeki 

okullarda “Mesleğin Önemi, İş Arama 

Becerileri Eğitimi, İŞKUR’un Faaliyetleri” 

konularında seminerler verdi. 

ÖĞRENCİLERE 
SEMİNER 64

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 64 yıl 
önce heyelanla oluşan ve yıllardır piknik-
çiler ve turistlerin bıraktığı çöp sorunuyla 
uğraşan Sera Gölü’nün çöp sorununa 
çözüm getirildi. Trabzon Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüğü ve Trabzon Valili-
ği işbirliğiyle başlatılan Toplum Yararına 
Program kapsamında Çevre Temizliği 
Projesi’nde göreve başlayan 6 işçi her 
gün göl ve çevresinde çöpleri toplayıp 
temizlik yapıyor. 

SERA GÖLÜ’NE 
TEMİZLİK TİMİ 61

İŞKUR, öğrencileri meslek seçiminde 
bilgilendirmek amacıyla seminerlere 
devam ediyor. Şırnak Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüğü’nde görevli İş ve 
Meslek Danışmanları ziyaretler kapsa-
mında meslek seçiminde dikkat edile-
cek konular ve meslek seçiminin öne-
mi konusunda öğrencileri bilgilendirdi.

ŞIRNAK İŞKUR’DAN 
ÖĞRENCİLERE 
SEMİNER 73

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür-
lüğü, “Dezavantajlı Grupların İşgücü Pi-
yasasına Uyum ve İşe Girişlerinin Kolay-
laştırılması Projesi” kapsamında açılan 
kursların tamamlanmasının ardından 
kursiyerlere yönelik iş arama becerileri 
semineri verdi. Kursiyerlere İş ve Meslek 
Danışmanlarınca, kurs sonrası iş arama 
sürecinde dikkat edilmesi gereken nok-
talar hakkında bilgiler verildi. 

İŞ ARAMA BECERİLERİ 
SEMİNERİ 59

Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlü-
ğü Ostim Hizmet Merkezi, Ostim Organize 
Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü işbirliğiyle 
“Kobilere Yönelik İŞKUR Devlet Destekleri 
ve Teşvikleri’’ konulu bilgilendirme top-
lantısı düzenledi. Toplantıda Aktif İşgücü 
Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Aslan 
katılımcılara “İşbaşı Eğitim Programları ve 
6111 sayılı Kanunla Getirilen Teşvikler” ko-
nulu bir sunum yaptı.

OSB İŞYERLERİ 
BİLGİLENDİRİLDİ 06
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Türkiye İş Kurumu(İŞKUR) işsizliğin önlenmesine yönelik oldukça önemli faaliyet-
ler yürütmektedir. Kurumun gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlere ilişkin genel veri-
ler bu bölümde derlenmiştir. 

 
2013 Yılı Ocak-Nisan 

Dönemi
2014 Yılı Ocak- Nisan 

Dönemi
Değişim

Başvuru 898.145 712.059 -21
 Erkek 589.200 466.243 -21
 Kadın 308.945 245.816 -20
Açık İş 423.112 537.685 27
 Kamu 22.331 2.869 -87
 Özel 400.781 534.816 33
İşe Yerleştirme 248.073 239.712 -3
 Erkek 177.305 162.469 -8
 Kadın 70.768 77.243 9
 Normal 234.144 229.321 -2
 Engelli 13.868 10.226 -26
 Eski Hükümlü-TMY 61 165 170
Kayıtlı İşgücü 3.550.639 4.102.505 16
 Erkek 2.248.556 2.553.967 14
 Kadın 1.302.083 1.548.538 19
Kayıtlı İşsiz 2.192.275 2.182.867 0
 Erkek 1.336.679 1.292.014 -3
 Kadın 885.596 890.853 4
Yurtdışı Başvuru 663 511 -23
Yurtdışı Gönderme 19.393 14.506 -25

2014 yılı Ocak-Nisan Döneminde 712 bin 59 kişi İŞKUR’a sunduğu hizmetlerden 
faydalanmak için başvuruda bulunmuştur. 2013 yılı Ocak-Nisan dönemine 
göre Kuruma başvuruların yüzde 21 oranında bir azalma olduğu görülmektedir. 
Başvuranların yüzde 65’i erkek, yüzde 35’i ise kadındır. 

İŞKUR 2014 yılı Ocak-Nisan Döneminde 537 bin 685 kişilik açık iş almış ve bir ön-
ceki yılın aynı dönemine göre açık işlerini yüzde 27 oranında arttırmıştır. Dönem 
içerisinde alınan açık işlerin yüzde 99’u özel sektördendir. Geçen yıla göre özel 
sektörden alınan açık işlerdeki artış oranı yüzde 33 olarak gerçekleşmiştir. 

İŞKUR İSTATİSTİKLERİ

İşe Yerleştirilen Kişi Sayısı
(2013 Yılı Ocak-Kasım):  630.437 Kişi

Kayıtlı İşsiz Sayısı
(2013 Yılı Ocak-Kasım):  2.546.824 Kişi

Kurslara Katılan Kişi Sayısı 
(2013 Yılı Ocak-Kasım): 202.657 Kişi

Mustafa ÖZEN
İŞKUR, İstihdam Uzmanı

Tablo 1. İŞKUR Genel Verileri

İŞKUR 2014 yılı Ocak-Nisan Döneminde 
239 bin 712 kişiyi işe yerleştirdi.

Kaynak: İŞKUR
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2014 yılı Ocak-Nisan Döneminde İŞKUR vasıtasıyla 239 bin 712 kişi işe yerleştirilmiştir. İşe 
yerleştirmeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında azalmıştır. Söz konu-
su azalmaya rağmen, kadın işe yerleştirmelerdeki artış dikkat çekmektedir. Yine 2014 
yılı Ocak-Nisan Döneminde 10 bin 226 engelli vatandaşımız, 165 eski hükümlü-terörle 
mücadelede yaralanan(TMY) vatandaşımız İŞKUR vasıtasıyla işe yerleştirilmiştir. 

2014 yılı Ocak-Nisan Dönemi itibarıyla İŞKUR’a kayıtlı 4 milyon 102 bin 505 kişi işgücü, 2 
milyon 182 bin 867 kişi işsiz bulunmaktadır. Kayıtlı işgücü sayısında yüzde 16 artış olmuştur. 

2014 yılı Ocak-Nisan Dönemi, 2013 yılı Ocak-Nisan Dönemi ile mukayese edildiğin-
de yurtdışı başvurular yüzde 23 oranında, yurtdışı göndermeler ise yüzde 25 ora-
nında azalmıştır. 2014 yılı Ocak-Nisan Döneminde 14 bin 506 kişi İŞKUR vasıtasıyla 
yurtdışına çalışmaya gitmiştir. Önceki yıllara paralel olarak, 2014 yılı Ocak-Nisan 
Döneminde de en fazla gidilen ülkeler Irak, Rusya ve Türkmenistan olmuştur.  

KURS TÜRÜ

2014 Yılı Ocak-Nisan Dönemi

Açılan Kurs 
Sayısı

Katılan Kursiyer Sayısı

Erkek Kadın Toplam

Çalışanların Mesleki Eğitimi 84 1.409 412 1.821

İşbaşı Eğitim Programı(İEP) 8.085 8.850 8.650 17.500

Mes. Eğ. Kursu /İstihdam Garantili 645 6.717 8.509 15.226

UMEM Pr./Mesleki Eğitim Kursu(MEK) 380 3841 3.355 7.196

MEK/İstihdam Garantisiz 267 1.980 3.523 5.503

Girişimcilik Eğitim Programı(GEP) 132 1.942 1.640 3.582

UMEM Projesi/İep 306 1.424 1.637 3.061

MEK/Özel Politika 65 750 563 1.313

Engelli Kursu/Komisyon Kaynaklı 34 204 139 343

GAP Iı/İEP 43 193 67 260

Hükümlü Kursu/Kurum Kaynaklı 1 20 0 20

Hükümlülere Yönelik Kurslar 1 15 0 15

Toplam 10.043 27.345 28.495 55.840

İşe Yerleştirilen Kişi Sayısı
(2013 Yılı Ocak-Kasım):  630.437 Kişi

Kayıtlı İşsiz Sayısı
(2013 Yılı Ocak-Kasım):  2.546.824 Kişi

Kurslara Katılan Kişi Sayısı 
(2013 Yılı Ocak-Kasım): 202.657 Kişi

Tablo 2. Aktif İşgücü Piyasası 
Programları

2014 yılı Ocak-Nisan Döneminde 55 
bin 840 kişi işgücü yetiştirme prog-
ramlarından yararlanmıştır. (yararla-
narak meslek sahibi olmuştur.)

Kaynak: İŞKUR
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İŞKUR 2014 yılı Ocak-Nisan Dönemi itibariyle toplam 10 bin 43 program açmış 
olup bu programlara 27 bin 345 kişisi erkek, 28 bin 495 kişisi kadın olmak üzere 
toplam 55 bin 840 kişi katılmıştır. 2014 yılı Ocak-Nisan döneminde UMEM Pro-
jesinden yararlanan sayısı 10 bin kişiyi aşmıştır. 

TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR(TYP)

Toplum yararına programlar (TYP) kapsamında 2014 yılı Ocak-Nisan Döne-
minde 700 programdan 16.834’ü erkek, 9.956’sı kadın olmak üzere toplam 
26.790 katılımcı yararlanmıştır. 

Şekil 1:İŞKUR İŞE YERLEŞTİRME (2003-2014*)

İŞKUR 2014 yılı Ocak-Nisan Döneminde 72 bin 743 kişisi kadın, 162 bin 469 kişisi 
erkek olmak üzere toplam 239 bin 712 kişiyi iş sahibi yapmıştır. 2003 yılından 
beri işe yerleştirme sayıları 2008 yılında küçük bir dalgalanma yaşasa da her 
yıl artarak devam etmiştir. 2014 yılı Ocak-Nisan Dönemi işe yerleştirme sayısı, 
henüz yıl tamamlanmasına rağmen birçok önceki yıl toplam işe yerleştirme-
lerini geçmiştir. 

İşe yerleştirilenler içerisinde kadınların oranı 2006 yılından itibaren artışa ge-
çerek 2009 yılında yüzde 25’e, 2011 yılında da yüzde 28’e ulaşmıştır. 2014 
yılın Ocak-Nisan Döneminde ise işe yerleştirilenler içerisinde kadınların oranı 
yüzde 30 olarak gerçekleşmiştir.  

İŞKUR İSTATİSTİKLERİ

İşsizlik Sigortası Fonu
(Ağustos 2013 sonu itibariyle):  69 milyar 270 milyon 626 bin TL

İşsizlik Sigortası Fonundan Yararlanan Kişi
(Kasım 2013 sonu itibariyle): 226.377 Kişi

Şekil 1. İŞKUR İşe Yerleştirme 
(2003-2014*)

2014 yılı Ocak-Nisan Döneminde İŞKUR vası-
tasıyla 72 bin 243 kadın işe yerleştirilmiştir. İşe 
yerleşenlerin yüzde 30’u kadındır.

Kaynak:  İŞKUR 

* Ocak-Nisan 2014 
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MART 2014 İTİBARİYLE

Kamu Özel Toplam

ENGELLİLER 734 24.967 25.701

ESKİ HÜKÜMLÜLER-TMY 1.155 - 1.155

4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde Kamu ve Özel sektörde toplam 25 bin 701 
kişilik engelli açık kontenjanı bulunmaktadır. Nisan 2014 itibariyle İŞKUR’a ka-
yıtlı 87 bin 919 kişi erkek, 21 bin 692 kişi kadın olmak üzere toplam 109 bin 611 
engelli bulunmaktadır. 15 bin 584 kişisi erkek, 244 kişisi kadın olmak üzere top-
lam 15 bin 828 eski hükümlü bulunmaktadır. Ocak-Nisan 2014 Döneminde 
İŞKUR vasıtasıyla 10 bin 226 engelli, 165 eski hükümlü-terörle mücadelede ya-
ralanan işe yerleştirilmiştir. 2014 yılı Mart ayı sonu itibariyle 2 bin 847’si Kamu, 
5 bin 293’ü özel sektörde olmak üzere toplam 8 bin 140 engelli kontenjan 
fazlası olarak çalışmaktadır.

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU VE ÖDEMELERİ

Nisan 2014 sonu itibariyle İşsizlik Sigortası Fonu’nun toplam varlığı 73 Milyar 
673 Milyon 254 bin TL’dir. 2014 yılının Nisan ayında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 
249.390 kişiye 126 Milyon 493 bin 272 TL işsizlik ödeneği, 2 kişiye 4 bin 267 TL 
kısa çalışma ödeneği ve ücret garanti fonu kapsamında 902 kişiye 1 milyon 
800 bin 534 TL ödeme yapılmıştır. 

İŞKUR’un faaliyetlerine ilişkin daha ayrıntılı istatistiklere http://www.iskur.gov.
tr/KurumsalBilgi/istatistikler.aspx adresi üzerinden erişilebilmektedir. 

İşsizlik Sigortası Fonu
(Ağustos 2013 sonu itibariyle):  69 milyar 270 milyon 626 bin TL

İşsizlik Sigortası Fonundan Yararlanan Kişi
(Kasım 2013 sonu itibariyle): 226.377 Kişi

Tablo 3. Engelli, Eski Hükümlü, 
Terörle Mücadelede 
Yaralanan(TMY)* Açık Kontenjan 
Durumu

* 06/12/2012 tarihli ve 28489 sayılı resmi 
gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Ku-
ruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında 
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yö-
netmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yö-
netmelik gereği 19/9/2009 tarihli ve 27354 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi 
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin adı “Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle 
Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde 
Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uy-
gulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönet-
melik” olarak değiştirilmiş olup, Eski Hükümlü 
Kontenjanlarından Terörle Mücadelede 
Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar 
da yararlanmaya başlamıştır.

Kaynak: İŞKUR
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Meslek seçimi bireyin yaşamında verdiği önemli kararlardan biridir. Bireyin 
mesleği yaşam kalitesini, toplumda nasıl bir yer edineceğini, kimlerle ve nasıl 
ilişki kuracağını, ne tür sosyal aktivitelerde bulanacağını vs. etkileyen önemli 
bir etkendir. Bu nedenle meslek seçim kararlarının bireyler için mesleki gele-
cek, psikolojik iyi oluş, sağlık ve sosyal kabul konularında yaşam boyu önemli 
olabilecek sonuçları vardır. Meslek seçimini etkileyen etmenlerle ilgili araştır-
malar, yetenek, ilgi, değer, inanç, aile ve kültür gibi birçok etmenin bu kararı 
etkilediğini göstermektedir. Üniversite eğitimi ve eğitim görülen programlar 
(bölümler) profesyonel mesleklere giriş anlamına gelmektedir. Belirli meslek-
ler için belirli üniversite programlarını bitirmeniz gerekmektedir. Bu bağlamda 
üniversite bölüm tercihi, meslek tercihi anlamın da gelmektedir. Tercih süre-
cinde üniversite ve bölüm tercihlerini hangi etmenlerin etkilediğini belirlemek 
amacıyla, 2013 yılı üniversite tercih aşamasında olan bireylerin, temel tercih 
kriterleri, üniversite tercih nedenleri, bölüm tercih nedenleri ve tercihi etkile-
yen kişilerde fark olup olmadığı araştırılmıştır. 

Tercih dönemi olarak tanımlanan süreçte Adana, Osmaniye İstanbul, Erzin-
can, Bursa ve Ankara’da yaş aralığı 17-25 arasında olan 344 üniversite ada-
yıyla yaptığımız araştırmada, tercih aşamasında olan bireylerin çoğunluğu 
tercihlerini öncelikle bölüme göre yaptıklarını ifade etmişlerdir. Zaten olması 
gerekende budur. Yani öğrenciler mesleki tercihte bulunurken, kendi özel-
liklerine uygun ve istedikleri bir meslekleri yapmalarını sağlayacak üniversite 
programlarını dikkate almaları beklenir. (Şekil 1.) Ancak öğrencilerin %56’sı 
bu şekilde yaparken, “Bu üniversite olsun da hangi bölüm olduğu önemli 
değil” diyen öğrenci oranı %19 gibi orandadır. Aynı şekilde adayların %13’ü 
ise sadece şehri öncelikli olarak dikkate almışlardır. Buradan anlaşıldığı üzere 
önemli bir oranda öğrenci, mesleği veya bölümü dikkate almadan sadece 
okuyacağı şehri veya üniversiteyi önemsemektedir. 

GENÇ SAYFALAR

* Yrd. Doç. Dr., 

 Çukurova Üniversitesi 
Kariyer Planlama 
Araştırma ve Uygulama 
Merkezi

Oğuzhan KIRDÖK*

TERCİH NEDENLERİ
Meslek seçimi yaşamın her noktasını etkileyen bir karardır. Üniversite 
tercih aşamasında olan adaylarla yapılan araştırma gösteriyor ki 
öğrencilerin çoğu bir meslek seçiminde ilgi yetenek, mesleki değerler 
ve kişilik özellikleri gibi özellikleri tercihlerinde ön planda tutarken, 
hala önemli sayıda öğrenci bu özelliklere yeterince düşünmeden sadece 
üniversite veya şehri dikkate alarak tercih yapmaktadır.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ ADAYLARININ 

ÜNİVERSİTE       BÖLÜMVE
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Araştırma bulgularına göre adaylar 
bölüm (meslek) seçiminde sırasıyla 
(Şekil:2) kişilik özelliklerine uyan, iş 
imkanı olan, yaşamdan beklenti-
lerini karşılayacak, kazancı yüksek 
olan ve hoşlandıkları meslekleri ön-
celikle tercih ettikleri bulunmuştur. 
Bu bulgulardan da anlaşıldığı gibi 
öğrencilerin büyük bölümü (%68) 
tercihlerinde kişilik özelliklerine uyan 
meslekleri seçme eğilimindedir. Bu 
durum adayların bilinçli tercih yap-
ma eğiliminde olduğunu göster-
mektedir. Bunun yanında %55 ora-
nında adayların da ülke gerçeğinin 
farkında olarak iş imkanı olan mes-
lekleri tercih kriteri olarak belirledikle-
ri görülmektedir. 

Araştırma da öğrencilerin okuya-
cakları bölümün yanında üniver-
siteleri neye göre belirledikleri de 
incelenmiş ve tercih aşamasında 
üniversite seçiminde, öncelikle üni-
versitenin bulunduğu şehir, sosyal-
kültürel imkanları, ekonomik duruma 
uygun olması ve aileye yakın olması 
dikkate alındığı görülmüştür (Şekil:3). 

Adayların üniversite ve bölüm ter-
cihinde en çok etkilendikleri kişile-
rin kimler olduğu da araştırılmıştır. 
Adayların etkilendikleri kişiler sırasıyla 
anne/baba, okul rehber öğretme-
ni, dershane rehber öğretmeni ve 
dershane öğretmenlerini olduğu 
görülmüştür (Şekil:4). Beklenildiği 
üzere anne-baba yaşamın bir çok 
noktasında belirleyici oldukları gibi 
meslek/bölüm tercih sürecinde de 
adayların en çok etkilendikleri (%28) 
kişilerdir. İkinci sırada okul psikolo-
jik danışmanı (%27) gelmektedir ve 
oranları neredeyse anne/babayla 
aynıdır. Bu durum okul sistemi içeri-
sinde okul psikolojik danışmanlarının 
ne kadar etkili ve önemli olduğunun 
göstergesidir. Benzer şekilde adaylar 
tarafından üçüncü sırada dershane 
rehber öğretmenleri (%23) ifade 
edilmiştir. İster okul ister dershane 
olsun psikolojik danışmanlar/rehber 
öğretmenler bu etkilerinin bilincinde 
olarak mesleki yönlendirme sürecin-
de bilgi ve donanımlarını geliştirmeli 

ve öğrencilerin doyumlu ve başarılı 
meslek seçimlerinde bilimsel ve ob-
jektif olmalıdırlar.

Araştırmada cinsiyet göre tercih ön-
celiklerinde bir farklılaşma buluna-
mamıştır. Kızlar da erkeklerde benzer 
tercih kriterleri kullandığı söylenebilir. 
Bununla birlikte üniversite seçiminde 
kızlar erkeklere oranla iki kat fazla 
eve (aileye) yakın üniversite tercih 
ettikleri görülmüştür. Bu duruma 
belirgin şekilde kültürel ve sosyal et-
kenlerin rol olduğu söylenebilir. Ay-
rıca kızlar erkelere göre hoşlandık-
ları mesleği yapma eğilimi erkelere 
daha fazla çıkmıştır. Kültürel özellik-
ler açısında toplumun kız öğrencile-
re göre yaklaşımı düşünüldüğünde 
kızlar bir çok kültürel engeli aşmak 
zorunda kaldığı için üniversite tercih 
aşamasına gelebilmiş genç kızların, 
belli bir bilinç seviyesinde olduğu 
söylenebilir. Bu bilinçlilik farkı etkileni-
len kişiler açısından da kendini gös-
teriyor. Kız adaylar erkeklere göre 
okul psikolojik danışmanından daha 
fazla etkilenirken, erkek öğrencilerin 
kızlara göre akrabalarından etkilen-
mesi daha fazla olmaktadır. Mesleki 

yönelimde okul psikolojik danışman-
ları bu görevi profesyonel olarak 
yapan kişiler olması nedeniyle kız 
öğrencilerin doğru bir etki içinde ol-
dukları söylenebilir.

Araştırmada tercih yapılan puan tü-
rüne göre incelendiğinde üniversite 
tercih önceliğinde eve yakın olması-
nı (%24) ve ekonomik durumu (%32) 
en az düşünenler MF puanıyla tercih 
yapanlar iken, okulun prestijini (%65) 
ve sosyal-kültürel imkanları (%64) en 
çok dikkate alanlar yine MF pua-
nıyla tercih yapanlar olduğu görül-
mektedir. Adayların mezun oldukları 
okul türüne göre bölüm tercihleri 
incelendiğinde Fen veya Anadolu 
lisesinden mezun öğrenciler yaşam-
dan beklentilerine uygun bir meslek 
olmasını en çok isterken (%64), sos-
yal güvenceyi en az düşünen (%14) 
grup olduğu görülmüştür. Bu bulgu-
lardan yola çıkarak Fen veya Ana-
dolu lisesinden mezun öğrencilerin 
kendilerine özelliklerine daha fazla 
güvendikleri, yaşamdan beklentileri-
ni karşılamayı beklerken daha fazla 
risk alabildikleri ifade edilebilir.
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Araştırmanın en ilginç sonuçlarından biri de anne ve babaların eğitim sevi-
yesi arttıkça çocukların dershane öğretmen ve dershane rehber öğretmen-
lerinden etkilenme oranlarının azaldığı sonucudur.

Meslek seçimi yaşamın her noktasını etkiyen bir karardır. Üniversite tercih aşa-
masında olan adaylarla yapılan araştırma gösteriyor ki öğrencilerin çoğu bir 
meslek seçiminde ilgi yetenek, mesleki değerler ve kişilik özellikleri gibi özel-
likleri tercihlerinde ön planda tutarken, hala önemli sayıda öğrenci bu özel-
liklere yeterince düşünmeden sadece üniversite veya şehri dikkate alarak 
tercih yapmaktadır. 

Bu konuda okul psikolojik danışmanlarına büyük bir görev düşmektedir. Bi-
reyleri bölüm tercihinde doğru biçimde yönlendirmeye yardımcı olmak için 
meslekler hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. Öğrencilerin meslek yönlen-
dirme sürecinde farkındalıklarının arttırılması, kendilerini, yetenek ve ilgi alan-
larını daha iyi tanımalarını sağlayarak, tercihlerini yaparken bu faktörleri göz 
önünde bulundurmalarını sağlayacaktır. Okul psikolojik danışmanların bu ko-
nuda bilgilendirme yapması, tanıtımlar düzenlemesi, öğrencilerin bu bilgiler-
den faydalanmalarına yardımcı olunması, öğrencilerin bu süreci atlatmaları 
konusunda yarar sağlayacaktır. Öğrenciler kulaktan dolma bilgiler ile ken-
dilerine uygun olmayan ve gerçekte hiç de istemedikleri meslek ve bölüm 
tercihlerinde bulunmamış olacaklardır.

GENÇ SAYFALAR

Şekil 1: Tercih Öncelik Kriterleri

Şekil 2: Bölüm Tercih Kriterleri
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Şekil 3: Üniversite Tercih Kriterleri

Şekil 4: Adayların tercih sürecinde 
etkilendikleri kişiler

Şekil 5: Puan türüne göre 
üniversite tercih kriterleri
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PROJELER

AVRUPA BİRLİĞİ 
FONLARI VE 

Uğur TUNÇ
İŞKUR, İstihdam Uzmanı

Hibe, Mal Alımı ve Teknik 
Destek bileşenleri şeklinde 

uygulanmış olan ve 
uygulanacak olan projeler 

kapsamında toplam 90 
milyon Avro civarında 

kaynak, İŞKUR tarafından 
istihdamın artırılmasına 

yönelik faaliyetlere 
ve hizmet araçlarına 

dönüştürülmüş, ayrıca bu 
alanlarda bilgi ve tecrübe 

transferinin ülkemize 
aktarılması sağlanmıştır.

Avrupa Birliği Mali Destekleri
Adaylık süreci içerisinde olan ülkelerin uyuma ilişkin reformları gerçek-
leştirmesine destek olmak ve üyelik sonrası ülkelere sağlanan yapısal 
fonların kullanımına yönelik aday ülkelere katılım öncesinde deneyim 
kazandırmak amacıyla Avrupa Birliği tarafından belirli programlar çerçe-
vesinde birtakım mali olanaklar sunulmaktadır. 

Geçmiş yıllarda farklı adlar ve programlar altında sunulmuş olan bu mali 
olanaklar 2007 yılı itibariyle Katılım Öncesi Mali Destek Aracı (Instrument 
for Pre-Accession Assistance – IPA) kapsamına alınmıştır. 2007-2013 dö-
nemini içerisine alan IPA fonlarından, aday ülkeler olan Türkiye, Hırvatis-
tan ve Makedonya ile potansiyel adaylar olan Arnavutluk, Bosna Hersek, 
Sırbistan, Karadağ ve Kosova’nın yararlanması amaçlanmıştır.

Fonların yönetiminin ve koordinasyonunun kolaylaştırılması amacıyla 2007-
2013 döneminde IPA; Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma, Böl-
gesel ve Sınır Ötesi İşbirliği, Kırsal Kalkınma, Bölgesel Kalkınma (Çevre, Ulaş-
tırma ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programları) ve İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilmesi olarak beş temel yönetim bileşenine ayrılmıştır.
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İŞKUR’un Gerçekleştirdiği 
Projeler
IPA temel bileşenlerinin her birinin 
yönetimi için Ülkemizde farklı Ba-
kanlıklar görevlendirilmiş olup, İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni-
nin sorumluluğu ve yönetimi Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
verilmiştir. Bu bileşen kapsamında, 
Türkiye’de insan kaynaklarının ge-
liştirilmesine yönelik olarak yapıl-
ması planlanan çalışmalara İŞKUR, 
2007-2013 döneminde önemli ölçü-
de katkı ve destek sağlamıştır. Bu 
bileşen altında yer alan İstihdam 
öncelik ekseni kapsamındaki ted-
birler doğrultusunda İŞKUR tarafın-
dan önemli projelere imza atılmış, 
bu projeler çerçevesinde kadın ve 
genç istihdamının desteklenmesi 
ile kamu istihdam hizmetlerinin ge-
liştirilmesi alanlarında birçok önemli 
faaliyet gerçekleştirilmiştir. Uygula-
ma süreci sona eren Kadın İstihda-
mının Desteklenmesi Operasyonu, 
Genç İstihdamının Desteklenmesi 
Operasyonu ve Kamu İstihdam Hiz-
metlerinin Geliştirilmesi Operasyonu 
ile hibe değerlendirme çalışmaları 
son aşamaya gelmiş olan Sektörel 
Yatırım Alanlarında Genç İstihda-
mının Desteklenmesi Operasyonu 
İŞKUR’un bu döneme ilişkin önemli 
IPA projeleri arasında yer almakta-
dır. Hibe, Mal Alımı ve Teknik Destek 
bileşenleri şeklinde uygulanmış ve 
uygulanacak olan söz konusu IPA 
projeleri kapsamında toplam 90 mil-
yon Avro civarında kaynak, istihda-

mın artırılmasına yönelik faaliyetlere 
ve hizmet araçlarına dönüştürülmüş, 
ayrıca bu alanlarda bilgi ve tecrübe 
transferinin Ülkemize aktarılması sağ-
lanmıştır. Hazırlık çalışmaları ve uy-
gulama süreci Dış İlişkiler ve Projeler 
Dairesi Başkanlığı koordinasyonun-
da gerçekleşen bu projeler, Merkez-
de Daire Başkanlıklarının ve yerelde 
İl Müdürlüklerinin değerli çalışma ve 
katkılarıyla yürütülmektedir.

Sektörel İzleme Komitesi 
Toplantıları
İŞKUR, Avrupa Birliği fonlarının kul-
lanılmasında istihdam sektörünün 
öncü kuruluşu olmakla birlikte, İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni-
nin izlenmesi için oluşturulmuş olan 
ve başkanlığı Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı ile Avrupa Komisyo-
nu tarafından eş başkanlık şeklinde 
yürütülmekte olan Sektörel İzleme 
Komitesinde de yer almaktadır. Yıl-
da iki kez düzenlenen toplantıların 
amacı, fonların sağlıklı bir şekilde 
kullanılmasının sağlanması, gerçek-
leşmelere ve göstergelere ilişkin son 
durumun takip edilerek muhtemel 
aksaklıklara zamanında ve yerinde 
müdahale edilebilmesidir. Bu kap-
samda gerçekleştirilen son Sektö-
rel İzleme Toplantısı 22 Mayıs 2014 
tarihinde İstanbul’da düzenlenmiş-
tir. On dördüncüsü gerçekleştirilen 
toplantıya Dış İlişkiler ve Projeler 
Daire Başkanı Aşkın TÖREN katılım 
sağlayarak İŞKUR adına katkılarda 
bulunmuştur. Mevcut döneme ilişkin 
değerlendirmelerin yapıldığı toplan-

tıda ayrıca gelecek döneme ilişkin 
vurgular da yer almıştır. Mevcut du-
rumda, 2007-2013 dönemine ilişkin 
olarak 513,2 milyon Avroluk bir kay-
nağın kullanımının söz konusu oldu-
ğu ve bu kaynağın yaklaşık %18’inin 
İŞKUR tarafından işgücü piyasasına 
kazandırıldığı görülmektedir. Gele-
cek dönemde ise İŞKUR, istihdam 
sektörünün öncü kurumları arasında 
yer alarak çalışmalarını aynı kararlı-
lıkla sürdürmeyi hedeflemektedir.

Yeni Dönem İstihdam 
Destekleri
Avrupa Birliği fonlarının kullanımına 
ilişkin çerçeveyi belirleyen Katılım 
Öncesi Mali Destek Aracı’nın 2014-
2020 dönemine ilişkin planlama ve 
hazırlık çalışmaları, insan kaynakları-
nın geliştirilmesi alanında Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordi-
nasyonunda devam etmektedir. 
İŞKUR’un istihdam alanında verdiği 
katkılarla birlikte şekillenmeye başla-
yan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
Sektörel Operasyonel Programı kap-
samında, işlerin kalitesinin artırılma-
sı, kişilerin niteliklerinin geliştirilmesi, 
işgücü piyasasına katılımın güçlen-
dirilmesi, istihdamın kapsayıcılığının 
desteklenmesi ve eğitim gibi çeşitli 
alanlarda yeni faaliyetler öngörül-
mektedir. İnsan kaynaklarının ge-
liştirilmesine yönelik ayrılacak olan 
kaynak henüz tam olarak netleşme-
miş olmakla birlikte, yeni dönemde 
kullanıma açılacak kaynağın etkin 
bir şekilde kullanılması için gerekli 
çalışmalar yürütülmektedir.
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MESLEK BANKASI

Şimdi, yıldızı giderek daha da 
parlayan bir meslek var:  Dalgıçlık... 
Gerek Türkiye’de gerek dünyada 
dalgıçlık giderek daha cazip bir 
meslek kolu haline geliyor. Cesur, 
sağlıklı ve disiplinli insanların 
yaptığı dalgıçlık, maddi getirisi ve iş 
bulma potansiyeliyle, iyi bir gelecek 
vaat ediyor.



109

Sualtı Dünyasının 
Bilinmeyenlerine 

Yolculuk

“Dalgıçlık”
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atmosferdeyken, faturaları ne ya-
pacağım, bu aşk işleri ne olacak, 
finallerim de yaklaştı ne yapaca-
ğım, kredi kartı ödemelerim geldi 
yandık gibi dünyevi şeyleri düşüne-
meyeceksiniz. Kendinizi yerçekimsiz 
bir uzay boşluğunda hissedecek, o 
dünyayı anlamaya çalışacaksınız. 
Ve… Hiç yetmeyecek bu duygu, 
hep bir sonrakini planlayacaksınız. 
Ben de öyle yaptım. Maviada’yı da 
bu yüzden kurdum, başkalarına da 
sualtını tanıtmak ve paylaşmak için.

Dalmadan önce kendinizi 
dalışa nasıl hazırlıyorsunuz? 
Tüm doğa sporlarında olduğu gibi 
dalışta da önce güvenlik ön plan-
da gelir. Dalıştan önce yorgun ol-
mamak, psikolojik olarak da dalışa 
hazır olmak gerekli. Dalıştan en az 
1 gün öncesinde alkol vb., birkaç 
saat öncesi de ağır yemek ve gazlı 
içecekler tüketmemek gerekiyor. 
Yine; dalış öncesi detaylı bir plan, 
kendimize olan güvenimizi arttırır.  
Yapacağımız dalıştan beklentilerimi-
zi önceden belirlemek, bilinmeyeni 
“bilinen” haline getirip belirsizlikler-
den olabildiğince sıyrılmamızı sağla-
yacaktır. 

Dalış planınızı hazırlarken yapabi-
leceğiniz en büyük hata, daha en 
baştan sınırlarınızı zorlamaya kalk-
mak olacaktır. Buddy’nizle yapaca-
ğınız “Özgür” dalışların ilk birkaçı için, 
daha önce bir eğitmen veya tecrü-
beli bir dalış lideri eşliğinde yaptığı-
nız dalışlara benzer nitelikte dalışlar 
seçilir. Bu dalışlar, kendinizi rahat 
hissettiğiniz derinliklerde ve aldığı-
nız eğitimin sınırları içinde olmalıdır. 
Tanıdığınız dalış noktalarında yapa-
cağınız dalışları planlamak, sonraları 
daha az bildiğiniz (veya tanımadığı-
nız) yerlerdeki dalışlarınızı planlama-
nız için alıştırma olacaktır. Az bildiğiniz 
yerlerde, bir eğitmen veya bölgeyi 
iyi bilen bir dalış lideri eşliğinde dal-
mak, en doğru secim olsa da bu, 
dalış planınızı önceden yapmanıza 

engel değildir. Böylece, hazırlıklı ve 
sorumlu bir dalgıç olarak sualtı dün-
yasının tadını daha çok çıkarabiliriz. 
 
Dalışımızın amacı; Dalışımızın ama-
cını ve türünü önceden belirlemek 
için, kendinize soracağız “Neresi?” 
ve “Ne Zaman?” sorularına daha 
kolay cevap bulmamızı sağlayacak, 
yer ve zaman seçiminizi kısıtlayacak-
tır. Gitmeyi planladığımız yerin ve 
zamanın hava, yol, deniz koşullarını 
göz önünde bulundurmanız daha 
keyifli ve sorunsuz dalışlar yapmanız 
açısından faydalı olabilir. Gitmeyi 
planladığınız dalış noktasının hangi 
mevsimde dalmaya en elverişli ol-
duğunu araştırırız.

Günübirlik, Hafta sonu, Haftalık tatil 
dalışları

Soğuk, Serin ve ılık su dalışları.

Tatlı su (göller, akarsular) veya tuzlu 
su dalışları.

Kıyı dalışları (kayalık veya kumsal),

Tekne dalışları

Akıntılı veya durgun sularda dalış.

Derin dalışlar, Sığ dalışlar (18m.’ye 
kadar)

Gece dalışları, gündüz dalışları, vizi-
bilitenin kısıtlı olduğu dalışlar.

Mağara dalışları.

Yukarıda belirtilen her dalış türü farklı 
planlama gerektirir. Buddy’ler, kendi 
başlarına dalışa başlamadan önce, 
aşağıdakileri dikkate almalılardır:

Hangi tür dalışlar ilginizi 
çekiyor,  dalışlar için kendinizi 
fiziksel ve psikolojik olarak 
nasıl hazır hissediyorsunuz?
Dalış Oldukça uygun yerlerde, bi-
rebir eğitmen eşliğinde, tehlikesiz 
alanlarda eğitiminizi alır, neredeyse 
%0 risk ile çekindiğiniz o eşsiz dün-
ya ile tanışabilirsiniz. Çoğu kişi dalış 
sporunu tehlikeli zanneder, ya da 
köpekbalığıyla karşılaşacağını zan-
neder. Bu arada bir köpekbalığı gö-

Dalmak sualtı dünyasının bilinmeyen-
lerini keşfe çıkmak. Dünyanın en zevk-
li mesleklerinden birisi olan dalgıçlık 
bir o kadar da meşakkatli bir uğraştır. 
Güvenlik kesinlikle ön planda tutul-
malıdır. Dalmadan önce beklentileri 
yüksek tutmamak belki de en önemli 
olaydır. Dalmanın amacı önceden 
belirlenmelidir. Kısaca anlatmaya 
çalıştığımız dalgıçlık mesleğini Mavia-
da Dalış Can Kurtarma Yüzme Eğitim 
Merkezi’nin kurucusu Çağlar Kaymak 
ile konuştuk. 

Bize dalgıçlık mesleği 
hakkında bilgi verebilir 
misiniz? 
Dalış mesleği oldukça meşakkatli bir 
meslek, bu mesleği yapabilmeniz 
suyu ve sualtını çok çok sevmeniz 
gerekmektedir. Sevdiğim için sual-
tından uzak kalamadığım için bu 
mesleği yapıyorum. Hayatınızı bu 
mesleğe göre dizayn etmeniz ge-
rekmektedir ve bu da birçok feda-
karlık gerektiriyor.

Sizi bu mesleğe iten faktörler 
nelerdir?
Yüzücü kökenli olduğum için çocuk-
luğumdan beri suyu çok sevdim. 
Çocukluk ve gençlik dönemlerimde 
yüzdüm, üniversitede de denizcilik 
üzerine eğitim aldım ve dalış mesleği 
üzerinde uzmanlaştım. Sualtının gü-
zelliklerini başkalarıyla paylaşmak, 
onlara faydalı olabilmek için sanı-
rım meslek seçtim. Sualtı dünyasının 
bilinmezliği ve insanın keşfetme gü-
düsü, biz insanları her zaman bir ara-
yışa itmiştir. Bir belgesel seyrederken 
hepimizin içi gitmiştir. “Keşke orada 
olabilseydim…” Keşfetme ve özgür-
lük duygusuydu belki de. 

Sizlere birazda sualtından yani, 
Scuba’dan bahsedeyim. Scuba 
(Tüplü Dalış)  “yolda yürümekten 
daha güvenlidir” yargısını rahatlıkla 
söyleyebiliriz.

Sualtının atmosferi bir başkadır. O 

MESLEK BANKASI

Kaan BAŞAK
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rürseniz de kendinizi şanslı hissedin. 
Özellikle de Türkiye karasularında 
dalış esnasında görme olasılığınız 
1/1.000.000’dur. Diyelim ki o şanslı kişi 
sizsiniz. O zaman da balık sizi gördü-
ğünde kaçacak delik arayacağına 
emin olabilirsiniz. Siz canlılara zarar 
vermedikçe onlar size kesinlikle zarar 
vermeyecektir. Aslında zarar verme-
lerinin tek sebebi de kendilerini koru-
ma içgüdüsü diyebiliriz. Söylemeden 
geçmeyelim, dalışlarda en tehlikeli 
canlı deniz kestanesidir.

Dalmak çok zevkli bir uğraş 
olsa gerek. Fakat her işin 
olduğu gibi dalmanın da 
birtakım zorlukları olabilir. Bize 
bu zorluklardan bahseder 
misiniz?
Dalış gerçekten çok keyifli ancak 
tabi ki bir takım zorlukları var. Bizim 
için Ankara’dan hafta sonları dalışa 
gitmek daha da zor. Ancak buna 
değiyor tabi. Dalışta organizasyon-
larımızda tüm grubun sorumluluğu 
hem sualtında, hem de su üstünde 
bizlere aittir. Güvenli dalış kurallarını 
uygulamak uygulatmak, ekipman 
ve fiziki materyallerin hazırlanması 
ve kontrolü, vb. bu işin zorlukların-
dan sayabiliriz. Ancak dalıştan sonra 
hissettiğimiz keyifli anların hazzı tüm 
bunlara değmektedir.

Dalgıçlık mesleğine yönelmek 
isteyenlere hangi tavsiyelerde 
bulunmak istersiniz?
Bu işi meslek seçenlere tavsiyem; bu 
işin eğitimini olması gerektiği gibi iyi 
almalılar ve kendilerini iyi yetiştirme-
leridir. Sertifikalarını almadan önce 
seviyelerinin gerektirdiği tüm bilgi ve 
becerileri deneyimi tamamlamalı-
lar. Özellikle sualtı doğal ve kültürel 
değerlerinin korunması, tanıtımı ve 
gözetilmesi gerektiğini öğrenmeliler 
ve öğretmeliler. Bu bilinci edinmeleri 
ülkemiz sualtı habitatının korunması 
ve iyileştirilmesi için gereklidir. 

Dalmak sualtı dünyasının bilinmeyenlerini 
keşfe çıkmak. Dünyanın en zevkli mesleklerinden 
birisi olan dalgıçlık bir o kadar da meşakkatli bir 

uğraştır. Güvenlik kesinlikle ön planda tutulmalıdır. 
Dalmadan önce beklentileri yüksek tutmamak belki 

de en önemli olaydır.
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Armağan Kent
“Malatya”

HER ÖZELLİĞİNİ BİR MERDİVENE YAZSANIZ, 
BEYDAĞI’NIN ZİRVESİNE VARACAĞINIZ 
ARMAĞAN KENT ADIYLA ANILAN VE ÜNÜNE 
ÜN KATAN KÜLTÜRLERİN BEŞİĞİ MALATYA’DA 
GÖRÜLMEYE DEĞER PEK ÇOK YER VARDIR.
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Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı 
Fırat Havzası’nda yer alan Malatya 
coğrafi konumu itibariyle geçmiş-
ten günümüze her dönemde ayrı 
bir öneme sahip olmuştur. Kervan 
yolları ile ünlü Kral ve İpek Yolu’nun 
geçtiği Malatya; zengin su kaynak-
larına da haiz olmasından dolayı ilk 
çağlardan itibaren gözde yerleşim 
yerlerinden birisidir. Bu haliyle adeta 
Mezopotamya’ya açılan kapıdır.

Malatya doğunun Paris’idir. Halk 
arasındaki tabiri ile de “doğunun 
batısı, batının doğusu”dur.

“Her özelliğini bir merdivene yazsa-
nız, Beydağı’nın zirvesine varaca-
ğınız armağan kent” adıyla anılan 
ve ününe ün katan kültürlerin beşiği 
Malatya’da görülmeye değer pek 

çok yer vardır. Kent tarihine ilişkin 
eserler Malatya Müzesi, Atatürk 
Evi Müzesi, Aslantepe ile Arkeoloji 
Müzesi’nde sergilenmektedir. Neoli-
tik heykelcikler, kılıç ve mızrak uçları, 
insan ve kral mezarları ile mühür bas-
kılar, Malatya Müzesi’nde sergilenen 
ve tarih öncesine ait özel eserlerdir.

Malatya’da pek çok inanç merke-
zi de bulunmaktadır. Arapgir Ulu, 
Yusuf Ziya Paşa, Melik Sunullak gibi 
bir sürü cami ve Venk ile Taşhoron 
Kiliseleri bu eserlerden bazılarıdır. Sa-
dece tarihi değil, doğal güzellikleri 
de meşhurdur Malatya’nın. Orduzu 
Pınarbaşı, Horata, Gündüzbey, İnek 
Pınarı, Sürgü Takas, Somuncu Baba 
ve Çevresi ile Günpınar Vadisi ve Şe-
lalesi bu doğa harikalarından saya-
bildiklerimizden bazılarıdır.

GENİŞ AÇI

Günpınar Vadisi
Darende İlçesi’nde bulunan Gün-
pınar Vadisi; Günpınar Şelalesi’nin 
Kaynağı ile Şelale arasında yer al-
maktadır. 2 km. uzunluğundaki va-
dide birçok mini şelale, gölet ve 
mağara bulunmaktadır. Vadi doğal 
güzellik arayanlar için bulunmaz ni-
mettir. Günpınar, ülkemizin birkaç 
doğal şelalesinden birisidir. Vadide 
oldukça keyifli anlar geçireceğiniz-
den hiç şüpheniz olmasın.

Nemrut Dağı
Dünyanın sekizinci harikası olarak 
kabul edilen Nemrut Dağı’nın bir 
kısmı Malatya içerisindedir. Özellikle 
gün doğumu ve batımı ile yapılan 
turlara katılarak, bu eşsiz yer keşfe-
debilir, Kommagene uygarlığına ait 
gizemlere de haiz olabilirsiniz.
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Somuncu Baba
Türbe, Darende İlçesi’nde yer 
almaktadır. Türbeye ismini ve-
ren Somuncu Baba, 1331 yılında 
Kayseri’de doğmuştur. İlk eğitimini 
babası Musa Efendi’den alan So-
muncu Baba daha sonra eğitimine 
Şam’daki Bayezidiyye Dergâhı’nda 
devam etmiştir. Şam’dan sonra da 
eğitimine ara vermeyen Somuncu 
Baba Bursa’ya yerleşmiştir. Somun-
cu Baba ismine de burada açtığı 
fırın sayesinde kavuşmuştur. Fırındaki 
ekmeklerin bolluğundan ve bereke-
tinden dolayı “Somuncu Baba” is-
miyle anılır olmuştur. Bursa’dan sonra 
tekrar Şam’a gelerek bir süre bura-
da kalan Somuncu Baba, Şam’dan 
vefat ettiği yer olan Darende’ye 
gelmiştir. 1412 yılında burada haya-
ta gözlerini yuman Somuncu Baba 
için bir türbe yaptırılmıştır. Türbenin 
özellikleri kesme ve moloz taşlardan 
yapılmış olmasıdır. Kare biçiminde 
olan türbenin üzeri kasnaklı bir kub-
be ile örtülmüştür. Türbenin içi kas-
nakta bulunan pencereler ile aydın-
latılmaktadır. Türbede ayrıca Şeyh 
Hamid-i Veli ile oğlu Halil Tayyibi de 
yatmaktadır. Türbede yer alan san-

dukalar ceviz işlemeciliği ile yapıl-
mıştır. Ceviz işlemeciliği ile yapılan 
sandukaların üzerlerinde kubbe bu-
lunmaktadır. Bunların dışında Somun-
cu Baba Türbesi’nin hemen önünde 
Şeyh Hamid-i Veli’nin müritlerinin de 
mezarları da yer almaktadır.

Malatya’da Ne Yenir?
Malatya oldukça zengin ve lezzetli 
bir mutfağa sahiptir. Malatya Mut-
fağında bulgur önemli bir yer tutar 
ve çoğunlukla bulgur ile diğer mal-
zemelerin karıştırılmasından yapılan 
70 çeşit köfte bulunmaktadır. Tatlı-
lardan kebaplara kadar birçok yi-
yecekte kullanılan kayısı ve muadili 
ürünlerin yöresel tatlarda apayrı bir 
yeri vardır. Kâğıt kebabı ile içli köfte-
nin tadı şehirden ayrıldığınız zaman 
bile damaklardan gitmez. Kente ge-

DOĞAL, TARİHİ VE 
KÜLTÜREL BEREKETİ 

İLE YÜZLERCE YIL 
BOYUNCA TARİH 

SAYFALARINDA 
ÖNEMLİ BİR YER 

EDİNEN KAYISI 
DİYARI MALATYA, 

YUKARI FIRAT 
HAVZASININ 

VERİMLİ 
KENTLERİNDEN 

BİRİ…

lip de kayısı yemeden ayrılırsanız çok 
şey kaybetmişsiniz demektir.

Ne Almalıyız?
Perde, sofra bezi, yazma gibi ahşap 
kalıplarla ve baskı tekniği ile süslen-
miş dokumalar; halılar, canlı ve renkli 
olan kilimler, cicim; dövme, çekme 
germe gibi yöntemlerle yapılan ba-
kır mutfak eşyaları; ahşaptan yapı-
lan ve “güm güm” denen yayıklar 
çıkrıklar, kaşıklar Malatya’dan alına-
bilecek özgün hediyelik eşyalardır. 
Kayısı ile yapılmış birçok ürün var-
dır. Bu ürünleri de almadan kentten 
kesinlikle ayrılmayın. Malatya kent 
merkezindeki Kapalı Çarşı, Bakırcılar 
Çarşısı, Kuru Kayısı Pazarı, Atatürk ve 
İnönü Caddeleri ile Milli Egemenlik 
Caddesi alışveriş merkezleridir.



KÜLTÜR-SANAT
f

e
s

t
i

v
a

l
f

e
s

t
i

v
a

l

Devlet Opera ve Balesi Genel Mü-
dürlüğü tarafından düzenlenen ve 
30 Ağustos-24 Eylül 2014 tarihleri ara-
sında yirmi birincisi gerçekleştirilecek 
21.Uluslararası Aspendos Opera ve 
Bale Festivali,   2000 yıllık Antik As-
pendos Tiyatrosu’nu dansın ve ritmin 
büyüsüyle yaşama döndürecek.

Festival, ülkemizin kültür turizmine ve 
kültürel tanıtımına katkı sağlayarak,  
tatil anlayışına kalite değeriyle yep-
yeni bir pencere açmaktadır.

Dünyaca ünlü pek çok topluluk 
sahne alacak
2000 yıllık Aspendos Antik 
Tiyatrosu’nda opera-bale eserleri-
nin en güzel örnekleri her yıl yerli ve 
yabancı geniş izleyici kitlesiyle buluş-

Dünyanın önde gelen 
festivalleri arasında 
yer alan Aspendos 
Uluslararası Opera ve Bale 
Festivali sanatseverlere 
binbir gece masalları 
tadında bir yaz yaşatacak.
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21. Opera ve Bale Festivali 

Uluslararası
Aspendos 

maktadır. Olağanüstü akustiğe sahip 
Tiyatro’da gerçekleştirilen Uluslarara-
sı Aspendos Opera ve Bale Festivali, 
her geçen yıl yükselen sanatsal kali-
tesi ile 21. yılında dünyaca tanınmış 
pek çok topluluğun sahne almak is-
tediği bir festival haline gelmiştir.

Bin bir gece masallarına eş 
değerde sekiz muhteşem gece
Festival kapsamında, İzmir, Mersin, 
Antalya, Ankara, Antalya Devlet 
Opera ve Balesi Müdürlüklerinin ve 
yabancı konuk topluluklar Budapeş-
te Operet ve Müzikal Tiyatrosu ve Ta-
ormina Festival Operası’nın sahnele-
yecekleri eserlerle Antik Aspendos 
Tiyatrosu bin bir gece masallarına 
eş değerde sekiz muhteşem gece 
yaşatacak.
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İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İK-
SEV), 26 yıllık birikimini kent halkıyla 
paylaşmak ve kendisini var eden 
İzmirlilere kalıcı bir armağan sunmak 
amacıyla hazırladığı MÜZİKSEV pro-
jesini, hayata geçirmiştir. Alsancak 
Garı’ndan önce 1830’lu yılların son-
larında inşa edilen, önce Gar inşaa-
tında çalışan Hollandalı bir mühen-
dise, ardından Harikopulos Ailesi’ne 
ait olan bina 180 yıl sonra MÜZİKSEV 
olarak kentin kültür ve sanat yaşa-
mında katılmıştır.

İzmir’in mimari tarihinin önemli un-
surlarından biri olan bina, 2002 yı-
lında Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel 
Müdürlüğü’yle yapılan protokol 
sonucu İKSEV’e verilmiştir. İzmir Kal-
kınma Ajansı’ndan sağlanan fonla 
düzenlemeleri yapılan MÜZİKSEV, 
Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay tarafından 25 Mayıs 
2011 tarihinde Türkiye’de bir ilk ola-
rak açılmıştır.

MÜZİKSEV bünyesinde; “GÜNER ÖZ-
KAN KOLEKSİYONU” bulunmaktadır. 
Bu koleksiyona ait otantik Türk ve 
Orta Asya Çalgıları ve replikala-
rı aşağı kattaki üç galeride ve üst 
kattaki sergilemelerde ziyaretçilerin 
izlenimine sunulmuştur. Orta Asya 

Mülkiyeti Türkiye
İş Kurumu Genel
Müdürlüğü’ne
ait olan eski İş ve
İşçi Bulma Kurumu
binası restore edilerek 
İzmir Kültür Sanat ve
Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından 
2011 yılında MÜZİKSEV olarak 
kentin kültür ve sanat yaşamına 
sunuldu.

İKSEV’İN İZMİR’E ARMAĞANI...

MÜZİKSEV

m
ü

z
e

m
ü

z
e

m
ü

z
e

m
ü

z
e

Müzik Kültürünü geçmişten günümü-
ze yansıtan eserler yine buradadır. 
Ayrıca saymakla bitmeyecek bir-
çok eser ve ses kayıt arşivi MÜZİKSEV 
bünyesinde ziyaretçilerini beklemek-
tedir.

MÜZİKSEV’in bahçesindeki çok 
amaçlı salonda konferanslar, dinle-
tiler, atölye çalışmaları yapılmakta-
dır. Sergilenen enstrümanların daha 
iyi tanıtılması için her yıl Mayıs ayında 
“MÜZİKSEV Türk Müziği Günleri”nin 
yanı sıra genç sanatçıların ve müzik 
öğrencilerinin konser deneyimi ka-
zanmalarını sağlayacak özel etkin-
likler de düzenlenmektedir.
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Osmanlı’nın mührünü 
taşıyan beldelerden biri

“Makedonya”
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OSMANLI’NIN MÜHRÜNÜ TAŞIYAN 
BELDELERDEN BİRİ DE 3200 YIL 

GİBİ KÖKLÜ BİR TARİHE SAHİP 
OLAN BALKANLAR’DAKİ NADİR 

ÜLKELERDEN MAKEDONYA. MURAT 
HÜDAVENDİGAR VE İSKENDER’İN 

BİRBİRLERİNE SELAM DURDUKLARI 
ÜSKÜP’Ü, BALKANLAR’IN İNCİSİ 

OHRİ İLE MAKEDONYA GÖRÜLMEYE 
DEĞER YERLERDEN.
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Makedonya, tipik bir Balkan ülke-
sidir. Geçmişi M.Ö. 720’li yıllara ka-
dar uzanan Makedonya’nın tarih 
sahnesinde adını duyurması Büyük 
İskender ile olmuştur. İskender zama-
nında Makedonyalılar Avrupa’dan 
Hindistan’a kadar uzanan devasa 
bir coğrafyaya hükmetmişlerdir. 
Büyük İskender’in ölümünden son-
ra gücünü ve ihtişamını kaybeden 
imparatorluk ilerleyen yüzyıllarda 
gerçekleşen Kavimler Göçü’nün 
de etkisi ile asimilasyona uğrayarak 
Slavlaşmıştır. 

Avrupa’ya Açılan Kapımız
Makedonya, Osmanlı Devleti’nin 
Avrupa’ya açılan ilk kapısıdır. Balkan-
lardaki mukavemet Makedonya’nın 
ele geçirilmesinden sonra kırılmıştır. 
Uzun seneler Osmanlı hâkimiyetinde 
kalan ülke toprakları 1912-1913 Bal-
kan Savaşları sonrasında elimizden 
çıkmıştır.

Ülke, Türkiye Cumhuriyeti Pasapor-
tuna sahip kişilerden vize isteme-
mektedir. Makedonya’ya havayolu 
ile çok rahat gidebileceğiniz gibi 
İstanbul’dan otobüsle de gidebilir-
siniz. Güzergahınız üzerinde yalnızca 
Hırvatistan Türk vatandaşlarına vize 
uygulamaktadır.

Makedonya ile aramızda hem be-
şeri hem de fiziki olarak benzeyen 
birçok özellik vardır. Ülke, bizde oldu-
ğu gibi engebeli bir yapıya sahiptir. 
Kışlar oldukça soğuk geçer. Karışık 
milletlerin yaşadığı Makedonya nü-
fusun yüzde 70’e yakını Makedon 
geri kalanı da Arnavut, Türk, Sırp, 
Çingene ve Boşnaklardan oluşmak-
tadır. Ülkede öne çıkan dört tane 
şehir vardır. Bunlar; Üsküp, Tetova, 
Kumanova veOhrid’dir. Ekonomisi 
tarım ve sanayiye dayalı ülke, adeta 
Avrupa’nın sebze ve meyve amba-
rıdır. Avrupa Birliği üye ve üye aday 

ülkeler arasında Makedonya en 
ucuz olanıdır.

Üsküp
Üsküp, Makedonya’nın başkentidir. 
Makedonya’nın kuzey kesiminde 
Kosova’ya yakın bir yerde kurulan 
Üsküp; Vardar Nehri yatağındadır. 
Balkanlarda Atina ile Belgrad’ın 
hemen hemen ortasındadır. M.Ö. 
4000’li yıllara kadar uzanan tarihi ile 
Üsküp birçok medeniyete ev sahipli-
ği yapmıştır. 

Üsküp’teki eski Osmanlı çarşısı hala 
gelenekselliğini korumaktadır ve adı 
da “çarşiya”dır. Türk kültürüne ait 
birçok; cami, han, hamam ve dük-
kan vardır. Şehrin ortasında bulu-
nan “Fatih Sultan Mehmet Köprüsü” 
adeta Üsküp’ün simgesi konumun-
dadır. Ünlü Taş Köprü’ye bağlanan 
Makedonya Meydanı ise şehre ha-
kim konumu ile gezilecek yerler ara-
sındadır.
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Üsküp Kemeri
Üsküp’te bulunan antik su kemeridir. 
Ne zaman inşa edildiği kesin olarak bi-
linmemekle beraber Romalılar zama-
nında yapıldığı tahmin edilmektedir. 

Ohrid Kenti ve Ohri Gölü
Makedonya’nın güneyinde yer alan 
Ohrid Kenti, Antik Liknidos Kenti’nin 
bulunduğu yerde kurulmuştur. De-
nizden 700 m. yüksekliğe sahip Ohri 
Gölü ise Avrupa’nın en derin ve en 
yüksek gölüdür. Ohrid’e Üsküp’ten 
yaklaşık 3 saat süren bir otobüs yol-
culuğu ile rahatlıkla ulaşılabilmekte-
dir. 1390’lı yıllarda Osmanlı egemen-
liği altına girmiş olan Ohrid’de çok 
sayıda Osmanlı eserine rastlamak 
mümkündür. Dar ve taşlarla döşenmiş 
sokaklarındaki evlerinde bile Türk kül-
türünden izler görülebilir. Burası Hristi-
yanlık dini için de önemli bir yerdir.

Ohrid Makedonya’da turistler tara-

fından en çok ziyaret edilen yerdir. 
Ohridliler memleketleri için şu ben-
zetmeyi yaparlar; “Tanrı cenneti ça-
murdan yaparken, bir parça kopup 
Ohrid’in üzerine düşmüş.” Mavi İnci 
benzetmesini de güzelliği ile dikkat 
çeken Ohri Gölü için kullanırlar.

Bu kent adeta bir tarihi eserlerle dolu 
açık hava müzesidir. İlk Makedon 
Devletinin kurucusu Çar Somoil’in 
adını taşıyan kale, Roma dönemin-
den kalma Antik Tiyatro ve saymak-
la bitiremeyeceğimiz irili ufaklı birçok 
eser. Ohrid sanki Bodrum’un ikizi gi-
bidir. Bodrum’a ve Ohrid’e gelenler 
birbirine çok benzeyen iki merkez 
görürler. 

Ohrid şehrinde de tek tük Osmanlı 
eserleri sergileniyor. Turgut Özal’ın 
katkılarıyla tamir edilen Halveti tek-
kesi mutlaka ziyaret edilmesi ge-
reken yerlerden. Ohrid gölünün 

meşhur balıklarını tatmayı da unut-
mamak gerek.

Şehrin merkezi konumunda bir de 
Türk çarşısı vardır. Modern bir şekil-
de dizayn edilmiş çarşı kendisini ilk 
bakışta diğerlerinden ayırt etmemizi 
sağlar.

Harabati Baba Tekkesi
Ülkenin kuzeybatısında bulunan bu 
tekke Kardelen şehrindedir. Şeh-
rin kenar kısmındaki bu dini merkez 
içinde birçok yapı ve bahçe bu-
lunmaktadır. Külliyenin devasa bir 
kapısı vardır. Kapı üzerinde kule de 
bulunmaktadır. 

Milenyum Haçı
Başkent Üsküp yakınlarında 2002 yı-
lında Vodno Dağı’nda yapılan de-
vasa haç heykelidir. Haç heykeli 66 
m. yüksekliğindir. Bu kadar yüksek 
yapılmasının nedeni çıplak gözle 
bile görülmek istenmesidir.
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Topkapı Sarayı’nın dış avlusunda bulunan Aya İrini Kilisesi, Fetih 
Camisi Ayasofya’nın çağdaşı olan bir Bizans kilisesidir. Ayrıca Bi-
zans döneminde inşa edilmiş en büyük kilise olma özelliğine de 
sahiptir.

4. yy.’da I. Constantinus zamanında yapılmıştır. 532 yılında çı-
kan yangın sonucunda yanan Aya İrini, daha sonra yeniden inşa 
edilmiştir. Aya İrini, Bizanslılar tarafından patrikhane şapeli olarak 
adlandırılmaktadır. İstanbul’un fethinden sonra da camiye çevril-
meyen kilise, mimari olarak önemli bir değişikliğe uğramamıştır.

Aya İrini, ilk Osmanlı Müzesidir
Aya İrini’nin tarihimiz açısından bir başka önemli tarafı, müze çalışma-
larının ilk olarak burada başlamış olmasıdır ve ilk Osmanlı Müzesi de 
1846 yılında burada kurulmuştur. Eserler müze içerisinde Mecmua-i 
Asar-ı Atika (Eski Eserler Koleksiyonu) ve “Mecmua-i Esliha-i Atika 

(Silah Koleksiyonu) adıyla sergilenmiştir ve Müze-i Humayun (İmpa-
ratorluk Müzesi) adını almıştır. Eserlerin fazla gelmesinden 

dolayı 1875 yılında müze içerisindeki yapıtlar Çinili 
Köşke taşınmıştır. Bir dönem depo olarak kul-

lanılan Aya İrini, 1908 yılında askeri müze 
olarak da kullanılmıştır. Aya İrini, şu 
anda Ayasofya Müzesi’ne bağlı 
olarak ziyaretçilerini ağırlamaktadır.

Bir diğer adı “Aya İrini Anıtı” 
olan kilise, Bizans’tan günümüze 

kadar gelen atriumlu tek kilise 
olma özelliğini taşımaktadır. 

Aya İrini Kilisesi, İstanbul’un 
fethinden (1453) sonra camiye 

çevrilmediği için kilisenin içinde 
ve dışında hiçbir değişiklik 

yapılmamıştır. Yani, 
hala kendi özelliğini 

taşıyan yapıda, tarihi 
resimler nakşedildiği 

gibi günümüze kadar 
gelmiştir.

En Büyük Bizans Kilisesi

“Aya İrini”
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Hocaların hocası Sabahattin ZAİM; 11. 
Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’ün 
ve daha birçok önemli devlet adamı-
nın hocalığını yapmış ilim sahibi büyük 
bir alimdir. Dünyada faizsiz bankacılık 
sistemini geliştiren ekonomistlerden 
de biri olan Sabahattin ZAİM, “İslam 
Ekonomisi” üzerine yaptığı teorik ça-
lışmaları ve diğer akademik çalışma-
larıyla 50’den fazla ödüle layık görül-
müştür. Başta “İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi” olmak üzere yurdun 
değişik bölgelerindeki birçok eğitim 
kurumuna ismi verilmiştir.

Hocaların Hocası Prof. Dr. Sa-
bahattin Zaim, eskiden Osman-
lı Devleti topraklarında bulunan 
Makedonya’nın İştip Kasabasın-
da, 1926 yılında dünyaya gelmiştir. 
Makedonya’da 5 yaşında başladığı 
eğitimine İstanbul Fatih’te yer alan 
Fethiye İlkokulu’nda devam etmiş-
tir. Ardından İstanbul Vefa Lisesi’ne 
giderek 1943 yılında üstün başa-
rı ile mezun olmuştur. 1947 yılında 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler 
Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. 
Sabahattin Zaim, ülkemizin çeşitli 
yerlerinde “Kaymakam” olarak gö-
rev yapmıştır. Daha sonra Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitir-
miştir. 1953 yılında İstanbul Üniversi-
tesi İktisat Fakültesi’nde asistan ola-
rak akademik hayata adım atmış ve 
1993 yılına kadar İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi’nde öğretim üyeliği 
ve bölüm başkanlığı yapmıştır.

1998 - 2000 yılları arasında YÖK üyeli-
ğinde de bulunan Hocaların Hocası, 
2003 – 2004 yılları arasında Milletlera-
rası Saraybosna Üniversitesi Kurucu 
Rektörü olarak çalışmıştır. 2006 yılın-
dan sonra Makedonya Üsküp’teki 
Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde 
Mütevelli Heyeti üyesi olarak görevi-
ni sürdürmüştür.

İstanbul’da kurulan Türkiye’nin ilk 
özel motor fabrikası olan Gümüş 
Motor kurucu ortağı ve yönetim 
kurulu üyeliği ile devlet tarafından 
Konya’da kurulan TÜMOSAN Motor 
Fabrikasının ilk yönetim kurulunda 
üye olarak görev yapmıştır. Ayrıca 
İlim Yayma Vakfı ve Cemiyeti kurucu 
üyeliklerinde bulunmuştur.

Prof. Dr. Sabahattin Zaim, 10 Eylül 
1959’da, Ulya Hanım’la evlenmiş 
ve 5 çocuk sahibi olmuştur. “İktisa-
dın Duayeni” olarak da anılan Prof. 
Dr. Sabahattin Zaim, 81 yaşında, 10 
Aralık 2007 tarihinde lenf kanseri ne-
deniyle vefat etmiş ve cenazesi Edir-
nekapı Mezarlığı’ndaki aile kabrista-
nında toprağa verilmiştir.
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SABAHATTİN ZAİM
Hocaların Hocası

Münevver kelimesinin vücut bulmuş hali, merhum iktisatçı Prof. Dr. 
Sabahattin ZAİM “hocaların hocası” olarak gönüllerde yerini bulmuştur.

Doğanay Nafiz İLHAN
İŞKUR, İstihdam Uzmanı
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Ebu Eyyüb el Ensari halk adın-
daki bilinen ismi ile “Eyüp Sul-
tan Hazretleri”. Peygamberimizi 
Mekke’den Medine’ye göç etti-
ği zaman evinde ilk misafir eden 
kişidir. Bu yüzden de kendisi, ko-
nuk ağırlayan kişi anlamına gelen 
“Mihmandar” lakabı ile anılmak-
tadır. 

İslamiyei, tarihi ve aşkı birleştir-
mesi ile tanınan İskender Pala 
son romanı “Mihmandar” ile bu 
kutlu ve büyük sahabeyi eşsiz bir 
şekilde anlatmıştır. Peygambe-
rimizin “Kostantiniyye (İstanbul)  
muhakkak fethedilecektir. Onu 

fetheden emir ne güzel emir; onu 
fetheden ordu ne güzel ordudur.” 
Hadisi şerifine mazhar olabilmek için 
İstanbul’un fethi için düzenlenen 
seferlere katılmış ve bu seferler sıra-
sında da şehit olmuştur. Mezarı da 
İstanbul’u asırlar sonra fethetme şe-
refine nail olan Fatih Sultan Mehmed 
zamanında bulunmuştur. Kabri şu 
anda kendi adı ile anılan Eyüp sem-
tindedir. Eyüp Sultan Hz. İstanbul’un 
manevi koruyucusu olarak da bilin-
mektedir. 

İnanç ve tarih, bir aşk ve iman insanı-
nın hikâyesi bugünlere “Mihmandar” 
ile ışık saçmaktadır. Bu kitabı okudu-
ğunuz büyük sahabenin hayatına bir 
kez daha hayran olacaksınız. 

KÜLTÜR-SANAT

“Peygamber’in mihmandârı!
Bir arzun varsa yapayım. 
Bir vasiyetin varsa yerine 

getireyim!”
Eyüp Sultan, diğer bir adı ile 

Ebu Eyyüp el-Ensari Türk 
İslam tarihinde oldukça 
önemli bir yer tutar. Hz. 

Muhammed’in Mekke’den 
Medine’ye göç ettiğinde O’nu 

evinde ilk misafir eden kişi 
olan Eyüp Sultan bu yüzden 
Mihmandar-ı Nebevi olarak 

da anılmaktadır.

Bir Eyüp Sultan Romanı

“Mihmandar”
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