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EDİTÖRDEN ele aldık. İstihdamı artırarak 
işsizliği önlemeye yönelik 
uygulanan politikalar, 
istihdam teşvikleri, İŞKUR’un 
Millî Seferberlik kapsamında 
gerçekleştirdiği hizmetleri 
sizler için derledik.

“Söyleşi” Bölümünde Çevre 
ve Şehircilik Bakanımız 
Mehmet Özhaseki ile 
gerçekleştirdiğimiz 
röportajda kentsel dönüşüm, 
Şehircilik Şurası, olası 
bir depreme karşı alınan 
tedbirler ile iklim değişikliği 
ve çevre kirliliğine karşı 
yapılan çalışmaları ele aldık. 
“Ekonomik Görünüm”de 
“İş Gücü Pıẏasalarına 
Büyük Teşvık̇... Mıl̇lî 
İstıḣdam Seferberliği” 
yazısıyla İstihdam Uzmanı 
Volkan Öz’ün analiz 
ve değerlendirmelerine 
yer verdik. “Aktüel”, 
“Fuarlar” ve “İŞKUR’dan 
Haberler” bölümlerinde 
Kurumumuzda yaşanan 
gelişmelere değindik. 
“Perspektif” bölümünde 
Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği 
Türkiye Ofisi’nden 
Yetkinlik Programları 
Müdürü Damla Taşkın göç 
olgusunu, Dr. Resul Kurt 
staj uygulamasında işveren 
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Bir iş sahibi olmak, 
çalışmak ve üretmek 
insan olmanın getirdiği 
ihtiyaçlar arasındadır. 
Toplumsal anlamda 
bireyin ve devletlerin 
sürekliliğini sağlayan en 
önemli unsurların arasında 
yer almaktadır çalışmak. 
Bu anlayıştan hareketle 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın “Milli 
Seferberlik” çağrısıyla 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanımız Dr. Mehmet 
Müezzinoğlu tarafından 
“Çalışma Hayatında 
Milli Seferberlik Projesi” 
başlatılmıştır. 2017 yılında 
+2 milyon kişiyi iş sahibi 
yapma hedefiyle çıkılan bu 
yolda ülkemizin dört bir 
yanında hizmetlerimizin 
vatandaşlarımız nezdinde 
bilinirlik düzeyini artırmaya 
yönelik çalışmalar 
gerçekleştirilmektedir. 
İl il, kapı kapı dolaşarak 
gerçekleştirilen ziyaretlerin 
ilk turu tamamlanırken, 
ikinci tur çalışmaları da hız 
kesmeden devam ediyor. 

Dergimizin bu sayısının 
“Geniş Açı” bölümünde 
ülkemiz için büyük öneme 
haiz olan “Çalışma Hayatında 
Millî Seferberlik Projesi”ni 

ve eğitim kurumlarının 
yükümlülüklerini, 
İstihdam Uzmanı Çağatay 
Gökyay 2016 yılında 
Avrupa’da istihdam 
piyasası gelişmelerini 
sizler için inceledi. “Genç 
Sayfalar” bölümünde Dr. 
Olcay Yılmaz üniversite 
programı seçiminde puan-
ilgiler-yetenekler-değerler 
karmaşası, Prof. Dr. Ertuğrul 
Yaman iş hayatı ve iş ahlakı 
yazılarıyla sizlerle olacak. 
“Başarı Hikâyesi” bölümünde 
İŞKUR’un işbaşı eğitim 
programına katılarak özel bir 
hastanede insan kaynakları 
uzmanlığına yükselen Melike 
Bayburt’un hikâyesini 
sizler için anlattık. “Meslek 
Bankası” bölümünde Atiker 
Konyaspor Tercümanı 
Vedat Kavi’yle tercümanlık 
mesleğinin inceliklerini 
konuştuk. “Portre” 
bölümünde ise Türkiye 
siyasetine damga vuran 54. 
Hükûmetin Başbakanı ve 
Millî Görüş Hareketinin 
lideri rahmetli Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan’ın 
hikâyesini anlatmaya 
çalıştık. “Tarihten Sayfalar” 
bölümünde Prof. Dr. Fahri 
Sakal, Ortadoğu olaylarının 
tarihi arka planını sizler için 
ele aldı.

Nazan Öksüz
Edİtör
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İŞKUR’UN 2016 CPESSEC 
DÖNEM BAŞKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI 
MEHMET ÖZHASEKİ: “2017 YILINDA 
GÜNDEMİMİZ: KENTSEL DÖNÜŞÜM”

TERCÜMAN OLDUĞUM İÇİN 
KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM

HAYALİNDEKİ İŞE İŞKUR İLE 
ULAŞTI

62

AKTÜEL 06

FUAR 23

İŞKUR’DAN HABERLER 29

İŞ GÜCÜ PİYASALARINA
BÜYÜK TEŞVİK...
MİLLÎ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ
volkAn öz

EKONOMİK GÖRÜNÜM 40

92

34

104 108PROjELER

SÖYLEŞİ

MESLEK BANKASI BAŞARI HİKAYESİ

İÇİNDEKİLER oCAk | ŞUBAT | MART | 2017

ÜLKEMİZ 3.5 MİLYON CİVARINDA 
KİŞİYE KORUMA SAĞLIYOR 
DAMlA TAŞkIn

STAj UYGULAMASINDA
İŞVEREN VE EĞİTİM 
KURUMLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

DR. ReSUl kURT

2016 YILINDA AVRUPA’DA 
İSTİHDAM PİYASASI 
GELİŞMELERİNE BAKIŞ
ÇAĞATAY GökYAY

PERSPEKTİF 48

52

56

ÜNİVERSİTE PROGRAMI SEÇİMİNDE 
PUAN-İLGİLER-YETENEKLER-
DEĞERLER KARMAŞASI
DR. olCAY YIlMAz

İŞ HAYATI VE
İŞ AHLAKI
PRoF. DR. eRTUĞRUl YAMAn

GENÇ SAYFALAR 96

100

GenİŞ AÇI
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GÜVENLİK BAKANIMIZ 
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Ülkemizdeki istihdam düzeyini arttırmak ve işsizliğe 
çare olmak, çalışma hayatının önemli bir aktörü olarak 
Kurumumuzun sorumluluğundadır. Ulusal istihdam 
politikalarının oluşturulmasına, istihdamın korunması 
ve geliştirilmesine ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine 
yardımcı olan İŞKUR; aktif ve pasif istihdam politikaları 
ile yıllar itibarıyla başarılı bir ivme yakalamıştır. 
Geçtiğimiz yıllarda yakaladığımız bu ivmeyi 2017 yılında 
da çeşitlendirmeye devam edeceğimiz hizmet yelpazemiz 
ile daha geniş kitlelere ulaşıp yeni istihdam teşviklerini de 
ekleyerek güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde başlatılan “Millî Seferberlik” 
kapsamında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız 
Dr. Mehmet Müezzinoğlu tarafından ilan edilen 
“Çalışma Hayatında Millî Seferberlik”e yönelik 
çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. 

Doç. Dr. İsmet Köksal
İşkur genel mÜDÜRÜ

KADIN 
İSTİHDAMI VE 
ÇALIŞMA
HAYATINDA 
SEFERBERLİK
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BAŞYAzI

Çalışma hayatında 
eşit ücret alması, eşit 
muameleye tabi olması  
ve sosyal haklarının 
iyileştirilmesi için mücadele 
verdiğimiz kadınlarımıza 
atfedilen “8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü” vesilesiyle 
tüm kadınlarımızın gününü 
kutlar, İŞKUR olarak kadın 
istihdamının önündeki 
engelleri kaldırmaya 
yönelik mücadelemize 
hız kesmeden devam 
edeceğimizi belirtmek 
isterim. Kurumun 
hedef ve stratejilerini 
şekillendirmede büyük 
öneme haiz olan özel 
politika gerektiren gruplar 
içerisinde yer alan kadın 
istihdamına ayrı bir önem 
atfediyor, kadınlarımızın 
güçlendirilmesi için 
yenilikçi uygulamaları 
hayata geçiriyoruz. 

2016 yılı Şubat ayı 
içerisinde kadının 
istihdamda kalmasını 
sağlamak gayesiyle 64. 
Hükûmet Programında, 
çalışanların doğuma 
bağlı izin ve haklarını 
güçlendirmek üzere Devlet 
Memurları Kanunu ve 
İş Kanunu’nda gerekli 
değişikliklerin yapılması 
ve işçi ve memur çalışan 
kadınlara doğuma bağlı 
olarak ilk çocukta 2 ay, 
ikinci çocukta 4 ay, üçüncü 
ve üzeri çocukta 6 ay yarı 
zamanlı, tam ücretli çalışma 
hakkının ve çocuğun okula 
başlama yaşına kadar kısmi 
süreli çalışma hakkının 
sağlanması yönünde 
tedbirlere yer verilmiş 
ve yasal düzenleme 
yapılmıştır.

başta olmak üzere sosyal 
hayata katılamayan 
vatandaşlarımız da 
evlerinde ziyaret edilerek 
İŞKUR hizmetlerinden 
faydalanmaları sağlanıyor.

İşsizlikle mücadele 
ve istihdamı artırma 
hedefi doğrultusunda 
çeşitli projeler, teşvikler, 
programların hayata 
geçirildiği seferberlik 
döneminde, özel 
sektörde faaliyet 
gösteren işverenlerimizin 
oluşturacakları ilave 
istihdamın desteklenmesini 
hedefleyen “ilave istihdam 
teşviki” 09/02/2017 tarih ve 
687 Sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Bu kapsamda 
işverenler, 31/12/2017 
tarihine kadar 2016/Aralık 
ayına ilişkin aylık prim 
ve hizmet belgelerindeki 
sigortalı sayısına ilave 
aldıkları her bir sigortalı 
için bu teşvikten 
yararlanma imkânına 
kavuşmuştur. Söz konusu 
teşvik uygulamasının kadın 
istihdamının teşvikinde de 
önemli bir köşe taşı olduğu  
aşikârdır.  

Sonuç olarak; Dergimizin 
Geniş Açı bölümünde 
ayrıntılarıyla ele alınacak 
olan, Bakanımızın 
başlattığı İstihdam 
Seferberliği kapsamında 
sorumluluğunun bilincinde 
olan İŞKUR yöneticileri 
ve çalışanları olarak ülke 
genelinde vatandaşlarımızla 
birebir iletişime geçerek 
ihtiyaçlarına çözüm 
üretmek için gerekli 
adımları atmaya, işsizlikle 
mücadeleye katkı vermeye 
devam edeceğiz. 

hizmeti veriyor. Ayrıca 
meslek öğrenmek isteyenler 
mesleki eğitim kurslarına, 
mesleğinde tecrübe 
kazanmak isteyenler işbaşı 
eğitim programlarına, 
kendi işyerini açmak 
isteyen vatandaşlarımız 
ise girişimcilik 
eğitim programlarına 
yönlendiriliyor. Bununla 
birlikte pasif işgücü 
hizmetleri kapsamında 
sunulan işsizlik sigortasıyla 
ilgili de bilgilendirme 
yapılıyor. Yine bu 
kapsamda engelliler 

2017 yılında; 0-3 yaş 
arasındaki torununa bakan 
büyükannelere verilecek 
yardım ile hâlihazırda 
çalışıyor olan kadınların 
işgücü piyasasından 
çekilmelerini önlenmek ve 
çocuklara büyükanneleri 
ile birlikte büyüme 
imkânı sağlayarak kültür 
aktarımına destek olmak 
gayesiyle uygulamaya 
konulan Büyükanne Projesi 
ile kadın istihdamının 
desteklenmesine yönelik 
faaliyetlere devam 
edilmektedir. 

Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde başlatılan 
“Milli Seferberlik” 
kapsamında Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanımız 
Dr. Mehmet Müezzinoğlu 
tarafından ilan edilen 
“Çalışma Hayatında Milli 
Seferberlik”e yönelik 
çalışmalara hız kesmeden 
devam ediyoruz. 

Seferberlik kapsamında 
“Akıl Teriyle Alın Teriyle” 
anlayışı içerisinde İŞKUR 
hizmet binalarının dışına 
çıkan personelimiz 
iş arayanları kayıt 
altına almanın yanı 
sıra vatandaşlarımızın 
sorunlarına da çözüm 
üretiyor. Özellikle 
insanların yoğun olarak 
bulunduğu alışveriş 
merkezleri, büyük işyerleri/
hanları, fuar alanları, 
belediye ve valiliklere ait 
binalar ve alanlar, pazar 
yerleri, parklar ve merkezi 
caddelerde konuşlanarak 
stant açan iş ve meslek 
danışmanlarımız iş 
arayanları uygun işlere 
yönlendirerek eşleştirme 

SEFERBERLİK 
KAPSAMINDA “AKIL 
TERİYLE ALIN TERİYLE” 
ANLAYIŞI İÇERİSİNDE 
İŞKUR HİZMET 
BİNALARININ DIŞINA 
ÇIKAN PERSONELİMİZ 
İŞ ARAYANLARI 
KAYIT ALTINA 
ALMANIN YANI SIRA 
VATANDAŞLARIMIZIN 
SORUNLARINA DA ÇÖZÜM 
ÜRETİYOR. 
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CUMHURBAŞKANIMIZ  
İŞKUR HİZMET BİNALARININ 

AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden 

Bitlis, Mardin, Adana ve Denizli’ye telekonferans yoluyla canlı bağlanarak, 
İŞKUR ve SGK hizmet binalarının açılışını yaptı. Cumhurbaşkanımız yeni 

hizmet binalarının açılışını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Dr. Mehmet 
Müezzinoğlu, Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanımız Faruk Çelik, Sağlık Bakanımız Recep Akdağ ve AK Parti Grup 
Başkanvekili Bülent Turan ile kurdele keserek gerçekleştirdi.
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AkTÜel

Açılışı yapılan 5 İŞKUR 
hizmet binası ile 46 sosyal 
güvenlik binasının hayırlı 
olması dileğinde bulunan 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, “Bu 
binaların kurumlarımızın 
hizmet kalitesini 
artıracağına inanıyorum. 
‘Fiziki imkân, fiziki mekân’ 
deyip geçmeyin, bir 
ülkenin gücü, kuvveti bu 

mekânlardan gelmektedir 
ve oralarda çalışan 
personelin de güç kaynağı 
bu tür fiziki mekânlardır. 
Onun için büyüklerimiz 
‘El-mekan bil-mekin’ 
derler. Yani mekân kişiye 
bu noktada hakikaten 
güç, kuvvet kaynağıdır” 
ifadelerini kullandı. 
Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, toplam 241 

milyon liralık yatırımla 
ülkemize kazandırılan 
bu tesislerin faaliyete 
geçmesinde emeği 
geçenlere teşekkür etti.

Bakanımız Müezzinoğlu ise 
bugüne kadar 367 hizmet 
binasını vatandaşların 
hizmetine sunduklarını 
belirterek, bunlara bugün 
51 hizmet binasını daha 
eklediklerini ifade etti. 

Konuşmaların ardından 
Cumhurbaşkanımız; 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanımız Dr. Mehmet 
Müezzinoğlu, Kalkınma 
Bakanımız Lütfi Elvan, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanımız Faruk Çelik, 
Sağlık Bakanımız Recep 
Akdağ ve AK Parti Grup 
Başkanvekili Bülent Turan 
ile kurdeleyi keserek 
yeni binaların açılışını 
gerçekleştirdi.
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ÇSGB BAKANIMIZ MÜEZZİNOĞLU  

“ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLî 
SEFERBERLİK”İ KONYA’DA BAŞLATTI



Konya’da düzenlenen 
programa Bakanımız 
Müezzinoğlu’nun yanı sıra 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakan Yardımcısı Orhan 
Yeğin, Konya Valisi Yakup 
Canbolat, İŞKUR Eski Genel 
Müdür Vekilimiz Mehmet 
Ali Özkan, SGK Başkanı 
Mehmet Selim Bağlı,  
Mesleki Yeterlilik Kurumu 
Başkanı Adem Ceylan, 
Çalışma Genel Müdürü 
Nurcan Önder de katıldı.

Bakanımız Müezzinoğlu, 
işçilerle yediği öğle 
yemeğinin ardından 

Konya Ticaret Odası’nda 
iş adamları ve kentteki 
sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileriyle “Çalışma 
Hayatında Milli Seferberlik 
Programı” kapsamında bir 
araya geldi.

Türkiye’nin daha çok 
büyümesini, daha çok 
istihdam yapmasını 
ve dünyayla rekabet 
edebilmesini sağlayacak 
çok önemli destekleri 
hayata geçirdiklerine 
dikkati çeken Müezzinoğlu, 
“Tüm bunlar yapılmasaydı 
geçmişte 36 milyar 

dolar seviyesinde olan 
ihracatımız, yaşadığımız 
tüm olumsuzluklara 
rağmen bugün 144 
milyarlara çıkmazdı” diye 
konuştu.

Müezzinoğlu son olarak, 
“Çalışma Hayatında Milli 
Seferberlik” kapsamında, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı yetkililerinin 
cuma günleri her ilde 
asgari ücretliler, engelliler 
ve emeklilerin evlerine 
yapacakları ziyaretlerde 
sorunları ve talepleri 
dinleyeceklerini belirtti.
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“ÇALIŞMA HAYATINDA 
MİLLî SEFERBERLİK” 
ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA 
İLK PROGRAMLARINI 
7 OCAKTA KONYA’DA 
GERÇEKLEŞTİREN 
ÇALIŞMA VE SOSYAL 
GÜVENLİK BAKANIMIZ Dr. 
MEHMET MÜEZZİNOĞLU, 
PROGRAM KAPSAMINDA 
İŞÇİLER, SENDİKALAR, 
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ 
VE ÇALIŞMA HAYATININ 
İLGİLİ TARAFLARIYLA BİR 
ARAYA GELDİ.



Oda ve borsalarda 
İŞKUR Hizmet Noktası 
kurulması gayesiyle 
gerçekleştirilen protokol 
imza töreninde yaptığı 
konuşmada Bakanımız 
Dr. Mehmet Müezzinoğlu, 
Çalışma Hayatında Milli 
Seferberlik Programı’nın 
ilk etkinliğini Konya’da 
yaptıklarını hatırlatarak, 
işçisinden işverenine, 
sendikasından sivil toplum 
kuruluşu temsilcisine kadar 
farklı kesimlerin görüş ve 
önerilerini dinlediklerini 
aktardı.

Bakanımız Müezzinoğlu, 
işsizlikle mücadelede 
işverenlerin artı 
istihdamının büyük 
öneme sahip olduğunu 

hedeflediklerini, TOBB ile 
işbirliği kapsamında 252 
noktada hizmeti vatandaşın 
ayağına götüreceklerini 
bildirdi.

TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu da TOBB 
ve İŞKUR’un Türkiye 
ekonomisinin büyümesini 
daha da güçlendirecek 
yeni bir atılım hamlesi 
başlattıklarını söyleyerek, 
“Artık oda ve borsalar, 81 
il ve 160 ilçede, İŞKUR 
faaliyetleri hakkında da 
işverenleri bilgilendirecek. 
Oda ve borsalarımızda 
İŞKUR’un iş ve meslek 
danışmanları görev 
yapacak” dedi.

Konuşmaların ardından, 
“Oda ve Borsalarda İŞKUR 

Hizmet Noktası Kurulması 
Protokolü” Bakanımız 
Müezzinoğlu ve TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
tarafından imzalandı.

Protokol imza törenine, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakan Yardımcımız 
Orhan Yeğin, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Müsteşarımız 
Ahmet Erdem, Müsteşar 
Yardımcımız Tarkan Alpay, 
Müsteşar Yardımcımız 
Mazhar Yıldırımhan, Genel 
Müdür Yardımcımız Bekir 
Aktürk, Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkan Yardımcısı 
Cevdet Ceylan, 81 ilin 
İŞKUR ve SGK il müdürleri, 
Oda ve Borsa Başkanları ile 
çok sayıda davetli katıldı.
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İŞKUR VE TOBB’DAN HİZMET 
NOKTASI PROTOKOLÜ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu, İstihdam 
Seferberliği kapsamında İŞKUR ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında 

imzalanan oda ve borsalarda İŞKUR Hizmet Noktası kurulmasına ilişkin 
Protokolün TOBB İkiz Kulelerdeki imza törenine katıldı.

ifade ederek, özellikle 
üniversiteden yeni mezun 
olanların istihdam edilmesi 
halinde bir yıl boyunca bu 
çalışanların ücretinin yüzde 
50’sini destekleyeceklerini 
vurguladı.

Millete inananların 
kazandığını belirten 
Bakanımız Müezzinoğlu, 
“Bu millete inanan ve 
güvenen mutlaka kazanır. 
Bu millete daha çok 
güvenmek ve daha güçlü 
adımları atmak hem milli 
ve yerlidir hem de şehitlere 
borcumuzdur.”

İmza töreninde konuşan 
İŞKUR Eski Genel Müdür 
Vekilimiz Mehmet Ali 
Özkan ise  protokol 
ile istihdam artışını 
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Bakanımız Dr. Mehmet 
Müezzinoğlu Edirneli 
iş adamları ile bir 
araya geldiği Ekonomi 
Koordinasyon toplantısında 
yakında ‘Ahilik Esnaf Fonu’ 
kurulacağını belirtti.

Müezzinoğlu fonla ilgili 
yaptığı açıklamada şunları 

söyledi: ‘’Bir Ahilik 
Esnaf Fonu kuruyoruz. 
Zora düşen, iş yerini 
kapatmak zorunda kalan 
küçük esnafımız ve Bağ-
Kur’lumuzun tıpkı işsizlik 
sigortası fonu gibi bir 
esnaf fonu olacak. Adını 
da ‘Ahilik Fonu’ olarak 

değerlendiriyoruz. Kendi 
nam ve hesabına çalışanları 
kapsayan Esnaf ve Ahilik 
sandığı uygulaması 
yasalaşmış olup, 2018 
yılından itibaren yürürlüğe 
girecek. Uygulamaya ilişkin 
usul ve esaslar hakkında 
çalışmalar sürdürülüyor.

DARA DÜŞEN ESNAFIN 
YARDIMINA ‘AHİLİK FONU’ 
KOŞACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Edirne’de 
düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Toplantısı’nda Ahilik Fonu ile ilgili önemli 
açıklamalarda bulundu.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ve ilgili kurum/kuruluşlarının merkez ve 
taşra yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıya Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun 
yanı sıra Bakan Yardımcımız Orhan Yeğin, Müsteşarımız Ahmet Erdem, Müsteşar 
Yardımcılarımız Osman Arıkan Nacar, Kürşat Arat, Tarkan Alpay, Serhat Ayrım, Mazhar 
Yıldırımhan, İŞKUR Eski Genel Müdür Vekilimiz Mehmet Ali Özkan, SGK Başkanı Mehmet 
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İSTANBUL’DA
MİLLî SEFERBERLİK BULUŞMASI 

Çalışma Hayatında Millî Seferberlik İl Müdürleri İstişare Toplantısı, Bakanımız 
Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun başkanlığında İstanbul’da düzenlendi.



Selim Bağlı, MYK Başkanı 
Adem Ceylan ile İŞKUR 
Genel Müdür Yardımcıları 
ve Daire Başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan 
Bakanımız Dr. Mehmet 
Müezzinoğlu, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
olarak temel hedeflerinin 
çalışanla çalıştıran 
arasındaki hukuku daha 
güçlü kılmak olduğunu 
belirterek “81 ilde çalışma 
hayatında millî seferberlik 
başlığı altında yaptığımız 
çalışmaları değerlendirmek 
adına burada toplandık. 
Çalışma hayatı dinamik 
bir hayat. Hedefimiz daha 
güçlü bir istihdamın alt 
yapısını oluşturmak” dedi.

İşsizlik oranlarındaki artışı 
azaltmak adına ocak ayının 
ilk haftasında Konya’dan 
“Çalışma Hayatında 
Millî Seferberlik”i 
başlattıklarını kaydeden 
Bakanımız Müezzinoğlu, 

“2017 yılında 2 milyon 
istihdam hedefimiz 
var ve Hükûmetimizin 
de desteğiyle bunu 
başaracağız. 1 Ocak-28 
Şubat arasında toplam 
istihdam sayısı 267 bin 
984. Bu beklediğimizden 
daha iyi bir rakam.  İşsizlik 
oranını inşallah yüzde 
10’un altına indireceğiz. 
Kadın istihdamını 
yüzde 40’lara çıkarmayı 
hedefliyoruz. Çalışma 
hayatında millî seferberlik 
kapsamında 12 üst düzey 
yöneticimiz 81 ili ziyaret 
etti. Kapı kapı esnaf 
ziyareti, halk ziyareti 
yaptı. Organize sanayi 
bölgelerini gezdiler. Ve 
inşallah bu iki gün bunları 
değerlendireceğiz” diye 
konuştu.

İstişare toplantısının 3 
Mart’taki ilk oturumunda 
Bakanımız Müezzinoğlu 
başkanlığındaki ÇSGB 

yöneticileri İŞKUR ve SGK 
il müdürlerini dinledi. 
Çalışma Hayatında Millî 
Seferberlik kapsamında 
yapılan ve yapılacak 
çalışmalar istişare edildi.

Programın 4 Mart’taki 
ikinci oturumunda Çalışma 
Hayatında Millî Seferberlik 
kapsamında il ziyaretlerine 
katılan heyetteki üst 
düzey yöneticilerin, 
il müdürlerinin yer 

aldığı ve 12 farklı konu 
başlığında oluşturulan 
çalışma gruplarında il 
ziyaretleri değerlendirildi. 
Gerçekleştirilen 
bölge değerlendirme 
toplantılarında il 
verileri, artı istihdam, 
illerin istihdam artışları, 
yapılandırma sonuçları, 
problemler, talepler, 
istihdam seferberliği, kıdem 
tazminatı, engelli istihdamı, 
SGK teşvikleri, aktif iş gücü 
programları, SGK-İŞKUR 
işbirliği alanları, işbirliğinin 
geliştirilmesi, dezavantajlı 
gruplara yönelik 
çalışmaların geliştirilmesi, 
kadın istihdamı, genç 
istihdamı, il ziyaretlerinin 
formatı ve stratejisinin 
geliştirilmesi konuları ele 
alındı.

Programın son günü olan 5 
Mart’taki oturumunda ise 
bölge raporları sunularak 
değerlendirmeler yapıldı. 
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Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun toplantı 
salonundan, 81 il 
ile bağlantı kuran 
Bakanımız Müezzinoğlu, 
il müdürlerine istihdam 
ve sosyal güvenlikle ilgili 
çeşitli sorular yöneltiyor.

Görüşmelerde, yapılması 
gereken ev ziyaretleri 
hakkında bilgi veren 
Bakanımız Müezzinoğlu, 
SGK ve İŞKUR il 
müdürlerine, toplumun 
farklı kesimlerinden daha 
çok vatandaşı “çat kapı” 
ziyaret etmeleri talimatını 
veriyor.

Ziyaretlerin habersizce 
yapılması halinde işçi, 
emekli ve engellilerin 
gerçek yaşam şartlarının 
görülebileceğini 
söyleyen Bakanımız; 
il müdürlerimizin, 
özellikle hafta sonları 
eşlerini de alarak emekli, 
engelli, asgari ücretli, 
gazi, şehit yakını, işsiz 
ve beyaz yakalılar 
olmak üzere toplumun 
farklı kesimlerinden 
vatandaşlarımızın evlerini 
ziyaret etmesi gerektiğini 
belirtiyor. 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanımız Dr. 
Mehmet Müezzinoğlu, 
Türkiye İş Kurumu ve 
Sosyal Güvenlik Kurumu 
il müdürlerine, daha çok 
sahada olmaları, işçi ve 
işverenlerle görüşmeleri 
talimatını da vererek, 
“istihdam seferberliği”nin 
bu şekilde başarıya 
ulaşacağını söylerken, 
video konferans yoluyla 
yapılan görüşmelerde 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı üst yöneticileri 
de Bakanımıza eşlik ediyor.

BAKANIMIZ MÜEZZİNOĞLU İL 
MÜDÜRLERİYLE GÖRÜŞÜYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu, “Çalışma 
Hayatında Milli Seferberlik Programı”nın işleyişiyle ilgili Türkiye İş Kurumu 

ve Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlerinden, video konferans yöntemiyle 
düzenli olarak bilgi alıyor.
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ÇSGB Bakanımız Dr. 
Mehmet Müezzinoğlu, 
Muğla ziyaretinde, 
Yatağan İlçesi Bozöyük 
Mahallesinde geleneksel 
mesleklerin genç kuşaklara 
aktarılması amacıyla açılan, 
24 kadın kursiyeri bulunan 
“Yapma Çiçek Kursu”nu 
ziyaret etti. Bozüyük 
İlkokulu’nda çocuklarla 
ve nakış kursuna katılan 
kadınlarla sohbet eden 
Bakanımız, kurdele nakışı 
yapımını da denedi. 

Bozöyük Mahallesinde 
daha önce de  “Takı 
İmalatı Kursu” açılmış ve 
2 ay süreyle 17 kadınımıza 
bu mesleğin incelikleri 
öğretilmişti. Bu kurslarda 

yapılan ürünler; aynı 
zamanda tarihi ve turistik 
bir yer olan yöreyi her 
yıl ziyaret eden yaklaşık 
bir milyon misafirin de 
beğenisine sunulmakta 
ve satışlardan elde edilen 
gelir, yöre ekonomisine 
katkı sağlamaktadır. 
Önümüzdeki günlerde, 
yörede kendi işini kurmak 
isteyen vatandaşlarımızın 
taleplerini karşılamak ve 
kadınlarımızın  girişimcilik 
ruhunu desteklemek 
adına “Girişimcilik Kursu” 
açılması planlanmaktadır. 

Mesleki eğitim kurslarının 
temel hedefi; işsizlerin 
mesleki niteliklerinin 
geliştirilmesine, 

işsizliğin azaltılmasına 
ve özel politika 
gerektiren grupların 
iş gücü piyasasına 
kazandırılmasına yardımcı 
olmaktır.

Mesleki eğitim kursları, 
istihdamın korunması, 
artırılması, geliştirilmesi 
ve işsizliğin azaltılması 
hedefleri çerçevesinde, 
İŞKUR’a kayıtlı herhangi 
bir mesleği olmayan, bir 
mesleği olmakla birlikte 
mesleğinde iş bulamayan 
veya mesleğinde yeterli 
olamayan işsizlerin 
niteliklerini geliştirerek 
istihdam edilebilirliklerini 
artırmak gayesiyle 
düzenlenmektedir. 

BAKANIMIZ MÜEZZİNOĞLU 
MUĞLA’DA KURDELE NAKIŞI YAPTI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Muğla’nın 
Yatağan ilçesindeki Bozüyük Mahallesinde düzenlenen ‘yapma çiçek kursu’nu 
ziyaret etti.
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BAKANIMIZ MEHMET MÜEZZİNOĞLU 
‘DİJİTAL ATÖLYE’ PROJESİNİ TANITTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun katılım 
gösterdiği Dijital Atölye  Projesine ilişkin basın toplantısı 24 Mart 2017 

tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Proje lansmanının 
yapıldığı basın toplantısına 
Bakanımızın yanı 
sıra  Eski Genel Müdür 
Vekilimiz Mehmet Ali 
Özkan ile  Google Türkiye 
Ülke Direktörü Bülent 
Hiçsönmez katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Google, İŞKUR, 
ve TOBB İşbirliği ile 
gerçekleştirilecek olan 
Dijital Atölye  Projesi 
ilk etapta pilot olarak 
seçilen 9 ilde hayata 
geçirilecek.  Proje 
kapsamında başlatılacak 
çalışmada, belirlenen 9 
ildeki KOBİ’lere, gençlere, 
STK’lara, kamu kurum 
çalışanlarına ve yerel 
medyaya dijital farkındalık 

ve beceri eğitimleri 
verilecek.

İŞKUR ve TOBB 
ile belirlenen 6 ilde 
(Bursa, Kayseri, Van, 
Gaziantep, Samsun ve 
Antalya) gençlerimize 
“Dijital Girişimcilik” 
ve Kobilerimize “Dijital 
Fırsatlarla İşlerini Büyütme 
Eğitimi“ verilecektir. İŞKUR 
ile belirlenen 4 ilde (İzmir, 
İstanbul, Bursa, Kocaeli) 
İŞKUR tarafından yıl boyu 
verilen ve İŞKUR&Google 
ortaklığında Girişimcilik 
ve belirlenecek Mesleki 
Eğitim Kurslarının sonuna 
Dijital Okuryazarlık Eğitimi 
eklenecek.

Basın toplantısında 
konuşan Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik 
Bakanımız Mehmet 
Müezzinoğlu projenin 
gençlere ve istihdamdaki 
iletişim ağına farklı bir 
vizyon kazandıracağını 
söyledi.  Müezzinoğlu, 
dijital ortamın bilgi 
aktarımda zaman 
kazandırarak sağladığı 
imkânları olabildiğince 
her kesime ulaştırmayı 
ve bu kesimlerde hayat 
standardını yükseltebilecek 
alanları çoğaltmayı 
hedeflediklerini ifade etti. 
Bu anlamda Google’un 
eğitim programı ‘Dijital 
Atölye’nin gençlere 
önemli katkıları olacağını 
kaydeden Müezzinoğlu, 
“Bu nedenle Google, 
İŞKUR ve TOBB’un bu 

genç kitleye bakış açısı, 
farklı üretkenliklerini 
de değerlendirebilecek, 
farklı alanlarda girişimci 
yapabilecek noktaya 
taşıyabilmek için gündeme 
getirebilmemiz gerektiğine 
inanıyorum” ifadelerini 
kullandı.

İŞKUR’un dijital dünyayı 
yakından gözlemlediği 
ve dijital dönüşümün iş 
gücü piyasasına getireceği 
yenilikleri yakından takip 
ettiğini belirten Eski 
Genel Müdür Vekilimiz  
Mehmet Ali Özkan, 
projenin öğrencilere 
ve gençlere yönelik 
faaliyetleriyle gençlerin 
yeni iş imkânlarını 
tanıyabileceklerini söyledi.
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İŞKUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE 
DEVİR TESLİM TÖRENİ

2003 yılı Ekim ayında 
Genel Müdür Yardımcısı 
olarak Kurumumuzda 
göreve başlayan Genel 
Müdür Vekilimiz Mehmet 
Ali Özkan görevini Doç. 
Dr. İsmet Köksal’a devretti. 
Genel Müdürlük makam 
odasında düzenlenen 
devir-teslim töreninde 
konuşan Özkan, görevlerin 
bir bayrak yarışı olduğunu 
belirterek “Biz bayrağı 

bir şekilde aldık. Bundan 
sonra bu bayrağı yeni 
Genel Müdürümüz İsmet 
Bey’e teslim ediyorum. 
Kendisi için hayırlı olsun. 
Kurumumuza birçok şey 
katacağına inanıyorum.  
Rabbim hayırlı uğurlu 
etsin” dedi.

Yeni Genel Müdürümüz 
Doç. Dr. İsmet Köksal 
ise verdiği hizmetlerden 
dolayı Özkan’a teşekkür 

etti. Makamların gelip 
geçici olduğunu ifade eden 
Köksal “Genel Müdürümün 
koyduğu tuğlaların üzerine 
inşallah biz de birkaç tuğla 
koymaya çalışacağız. Onun 
yokluğunu insanlığıyla, 
kişiliğiyle aratmamak 
için elimizden geleni 
yapacağız. Dediğim 
gibi bu koltuk bizlerin 
değil. Öncelikli olarak 
milletimizin.  Kendisine 

verdiği hizmetlerden dolayı 
teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

Konuşmaların ardından 
eski Genel Müdür Vekilimiz 
Özkan, yeni Genel 
Müdürümüz Köksal’a 
çiçek takdim etti. Genel 
Müdürümüz Köksal ise 
Kurumumuza verdiği 
hizmetlerden dolayı 
Özkan’a çiçek ve plaket 
verdi.



Dezavantajlı kesimlere 
yönelik “Engellilerin Mesleki 
Eğitim Kurs Programı 
Ürünleri Fuarı” Anteplilerden 
yoğun ilgi gördü. Fuarı 
Bakanımız Müezzinoğlu’nun 
yanı sıra Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanı Dr. Mehmet 
Selim Bağlı, Gaziantep Valisi 
Ali Yerlikaya, Gaziantep 
Milletvekilleri, Gaziantep 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin, Kamu 
Kurumlarının İl Müdürleri, 

Engelli Dernekleri Başkanları, 
üyeleri ve çok sayıda 
vatandaşımız ziyaret etti.

Engelli atölyelerindeki 
uygulamalı mozaik işleme 
sanatı ile diğer teknik 
çalışmaları görme engelli 
kursiyerlerle beraber 
uygulayan Bakanımız 
Müezzinoğlu kursiyerler 
ve kurs hocalarıyla sohbet 
ederek kurs programları 
ve uygulamaları hakkında 

bilgi aldı. İŞKUR standını 
da ziyaret eden Bakanımız 
Müezzinoğlu, Gaziantep 
Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğümüz’ce 
hazırlanan “Gaziantep’te 
İŞKUR” dergisini de 
inceledi.

16 engelli derneğinin 120 
kursiyer ile yaptıkları proje 
çalışmalarının sergilendiği 
fuar 2 gün sürdü.
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Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu Gaziantep’te engellilere yönelik  düzenlenen 
mesleki eğitim kurslarında gerçekleştirilen çalışmaların sergilendiği fuara katıldı.

BAKANIMIZ ENGELLİ ÜRÜNLERİ 
FUARINA KATILDI



AB Katılım Öncesi Mali 
Yardım Aracı (IPA) 
kapsamında Avrupa 
Birliği ve Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından 
finanse edilen Türkiye İş 
Kurumu’nun faydalanıcısı 
olduğu “Sektörel Yatırım 
Alanlarında Genç 
İstihdamının Desteklenmesi 
Operasyonu Hibe Projeleri 
Kapanış Toplantısına 
Genel Müdür Yardımcımız 
Cafer Uzunkaya başta 
olmak üzere Avrupa Birliği 
Türkiye Delegasyonu 
Ekonomik ve Sosyal 
Kalkınma Bölüm Başkanı-
Müsteşar François Begeot, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı Avrupa Birliği 
ve Mali Yardımlar Dairesi 
Başkan Vekili Burak 
Çağatay Doğan, İŞKUR 
Daire Başkanları, hibe 
programı faydalanıcıları, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ile uluslararası 
kuruluşların temsilcileri 
ve kamu kurumlarının 
temsilcileri ile sivil 
toplum örgütleri ve sosyal 
tarafların temsilcileri ve 
basın mensupları katıldı.

Toplantının açılış 
konuşmasını yapan Genel 
Müdür Yardımcımız 
Uzunkaya genç 
istihdamının önemine 
değindi. Her yıl 850 binin 

üzerinde kişinin iş gücü 
piyasasına katıldığına 
dikkat çeken Uzunkaya, 
“2017 yılının ilk 3 ayında 
400 bin kişi istihdama 
kazandırıldı.  Biz bütün 
zorluklara rağmen son on 
yılda Türkiye olarak iş 
gücü piyasasına katılım 
oranında yüzde 6’lık, 
istihdam oranında yüzde 
4,5’lik bir başarıyı hep 
birlikte gerçekleştirdik. 
Ve inanıyor ve umut 
ediyorum ki bu çalışmayı 
birlikte tamamladığımız 
değerli paydaşlarımızla 
birlikte, gerek AB Türkiye 
Delegasyonu gerek Avrupa 
Birliği ve Mali Yardımlar 

Daire Başkanlığımız 
gerekse tüm illerde 
bizimle bu çalışmayı 
yapan ve tamamlayan 
paydaşlarımızla çok daha 
güzel işleri başaracağız” 
dedi.

Avrupa Birliği ve Mali 
Yardımlar Dairesi Başkan 
Vekili Burak Çağatay 
Doğan ise İPA II döneminde 
de genç istihdamı konusuna 
eğileceklerini, İŞKUR ile 
işbirliği halinde programlar 
dizayn edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından 
proje kapsamında en iyi 
uygulama örneği seçilen 
5 projenin temsilcilerine 
plaket verildi. 
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AkTÜel

Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe 
Projeleri Sonuçları Bilgilendirme ve Kapanış Toplantısı düzenlendi.

GENÇ İSTİHDAMI TOPLANTISI 
ANKARA’DA YAPILDI
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Bakanımız Dr. Mehmet 
Müezzinoğlu’nun 
Konya’dan kamuoyuna 
duyurduğu “Çalışma 
Hayatında Millî Seferberlik” 
programı kapsamında 
81 ilde gerçekleştirilen 
ziyaretlerin ilk turu 
tamamlandı. Ziyaretlerde 
işçiler, işverenler, ticaret 
ve sanayi odaları ile 
esnaf ve sanatkârlar 
odaları ile görüşüldü. 

Sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri, emekliler, 
engelli vatandaşlarla da 
bir araya gelindi. Yapılan 
görüşmelerde gerek 
çalışanların gerekse yatırımcı 
ile işverenin çalışma hayatı 
ile ilgili sorunları, görüş ve 
önerileri ele alındı. Özellikle 
işveren ile sanayicilere 
yeni istihdam hedefleri ile 
ilave istihdam destekleri 
konusunda bilgilendirme 
yapıldı.

Çalışma Hayatında Millî 
Seferberlik kapsamında 
gerçekleştirilen il 
ziyaretlerinin ikinci turu 
Mart ayı ortasında başlamış 
olup gerçekleştirilen ilk 
ziyaretlerin çıktılarını da 
göz önünde bulundurarak 
hazırlanan ziyaret takvimi 
kapsamında bölgesel bazda 
oluşturulan heyetler tüm 
illeri ziyaret edecek.

MİLLî SEFERBERLİK ZİYARETLERİ 
DOLU DİZGİN DEVAM EDİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında görevli yöneticiler “Çalışma 
Hayatında Millî Seferberlik” kapsamında gerçekleştirilen il ziyaretlerinin ilk 

turunu tamamladı.
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AkTÜel

İŞKUR heyeti, İcra 
Komitesi Toplantısına 
yönelik çalışmaların 
tamamlanmasının ardından, 
15-16 Mart tarihlerinde, 
WAPES ve Fildişi Sahili 
Gençlik İstihdam Ajansı 
ortaklığında düzenlenen 
“Kamu İstihdam 
Kurumlarının Yüksek 
Öğrenim Görmüş ve Saygın 
Üniversitelerden Mezunlara 
Yönelik Hizmetleri” konulu 
çalıştaya katıldı. 

Eski Genel Müdür 
Vekilimiz Özkan, açılış 
konuşmasında, dünya 
genelinde genç işsizlerin 
sayısının 75 milyonu 

aştığına, bunun ekonomik 
ve toplumsal potansiyelimizi 
gerçekleştirmekten ne 
kadar uzakta olduğumuza 
işaret ettiğine, genç işsizliği 
sorununun Birleşmiş 
Milletler’in Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri içinde 
yer alan NEET (ne eğitimde 
ne istihdamda bulunan) 
grubundaki gençlerin 
azaltılması hedefinde de 
işaret edildiğine ve bu 
hedefin Kamu İstihdam 
Kurumları için de küresel 
bir referans olduğuna 
değindi. Özkan ayrıca, 
gençlerin iş gücü piyasasının 
dışında kalmasının 
ekonomik maliyetini 

vurgulamış, Kamu İstihdam 
Kurumları’nın iş gücü 
piyasası verilerini toplamak 
ve analiz etmek, gerçekçi 
projeksiyonlar ortaya 
koymak, işverenleri ve iş 
arayanları bilgilendirmek 
ve en çok ihtiyaç duyulan 
becerilere yatırım yapmak 
marifetiyle iş gücü 
piyasasında arz ve talebi 
eşleştirebileceğini notlarına 
ekledi. Özkan konuşmasının 
son bölümünde; İŞKUR’un 
Türkiye’de üniversite 
öğrencilerine sunduğu 
meslek tanıtım günleri, 
meslek tanıtım dergisi 
ve istihdam fuarları gibi 
hizmetler hakkında bilgi 

WAPES İCRA KOMİTESİ VE 
AFRİKA ÇALIŞTAYI YAPILDI
İŞKUR Eski Genel Müdür Vekilimiz Mehmet Ali Özkan başkanlığındaki İŞKUR heyeti, WAPES’in İcra 
Komitesi Toplantısını yönetmek ve Fildişi Sahili Başbakanı ve Çalışma Bakanı himayelerinde gerçekleştirilen 
“Kamu İstihdam Kurumlarının Yüksek Öğrenim Görmüş ve Saygın Üniversitelerden Mezunlara Yönelik 
Hizmetleri” konulu çalıştaya katılım sağlamak üzere Fildişi Sahili’ne bir çalışma ziyareti düzenledi.

vererek, bugünlerde 
uygulanmakta olan 
“İstihdam Seferberliği”nin 
kapsamı ve öneminden 
bahsetti. 

Program kapsamında ev 
sahibi ülkenin Gençlik 
İstihdamdan Sorumlu 
Bakanı Sidi Toure’yi 
makamında da ziyaret 
eden Heyet ayrıca, Türkiye 
Cumhuriyeti Abidjan 
Büyükelçimiz Esra Demir’i 
de ziyaret ederek, İŞKUR’un 
uluslararası faaliyetleri ve 
küresel istihdam eğilimleri 
ile Türkiye etkileşimleri 
konusunda karşılıklı görüş 
alışverişinde bulundu.
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aktörler ile Avrupa 
ülkelerinden yabancı 
uzmanları bir araya getirdi.

Çalıştay kapsamında 
“Ne Eğitimde Ne 
İstihdamda Yer Alan 
Gençlere (NEET)” yönelik 
Avrupa Birliği’ndeki 
iyi uygulamaların ve 
tecrübelerin paylaşılarak 
karşılıklı kapasite gelişim 
sürecinin desteklenmesi 
ele alındı. Ayrıca genç 
istihdamının artırılması 
için ulusal politikaların 
ve kurumsal kapasitenin 
geliştirilmesi de hedeflendi.

İSTİHDAMIN AKTÖRLERİ 
GENÇ İSTİHDAMI İÇİN 
BULUŞTU

Avrupa Komisyonu 
Genişleme Genel 
Müdürlüğü Teknik 
Destek ve Bilgi Değişimi 
Mekanizması (TAIEX) 
kapsamında ve İŞKUR’un 
ev sahipliğinde Ankara’da 
gerçekleştirilen “Ne 
Eğitimde Ne İstihdamda 
Yer Alan Gençlere 
(NEET) Yönelik Uyum ve 
Aktivasyon Politikaları” 
konulu çalıştay başta 
İŞKUR Eski Genel Müdür 
Vekilimiz Mehmet Ali 
Özkan olmak üzere 
ülkemizin gençlik 
politikalarını yönlendiren 

İŞKUR HEYETİ WAPES 
MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ
WAPES Yönetim Kurulu 
Başkanı ve İŞKUR Eski 
Genel Müdür Vekilimiz 
Mehmet Ali Özkan 
başkanlığındaki İŞKUR 
heyeti, WAPES (Dünya 
Kamu İstihdam Kurumları 
Birliği)’in Brüksel’deki 
merkezini ziyaret etti.

Genel Müdür Vekilimizin 
yanı sıra Dış İlişkiler ve 
Projeler Dairesi Başkanımız 
Aşkın Tören ve İstidam 

Uzmanı Gizem Deniz 
Kayataş’tan oluşan İŞKUR 
heyeti, ziyaret kapsamında 
her yıl düzenli olarak 
toplanan ve bu yıl 14 Mart 
2017’de Fildişi Sahilleri’nin 
ev sahipliğinde Abidjan’da 
bir araya gelecek olan İcra 
Komitesi Toplantısının 
başarıyla gerçekleştirilmesi 
için yürütülmekte olan 
hazırlıklar kapsamında 
WAPES İdari Sekretaryası 
yetkililerinden brifing aldı.
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fuarlar

Ordu’da işçi ve işverenleri 
bir araya getiren Ordu İnsan 
Kaynakları ve İstihdam 
Fuarı’nın ikincisi düzenlendi. 
Fuarın açılış töreninde 
Ordu Büyükşehir Belediyesi 
tarafından istihdama yönelik 
faaliyetlerde kullanılmak 
üzere tahsis edilen mobil 
hizmet aracı da İŞKUR İl 
Müdürlüğümüze teslim 
edildi.

Açılışta konuşan Vali 
İrfan Balkanlıoğlu iş 
hayatında nitelikli olmanın 
avantajlarına dikkat 
çekerek, “Yaşamımızı 
sürdürmek için gerekli 
ihtiyaçları karşılamak 
amacıyla bir işte 
çalışmamız gerekiyor. 
Nitelikli çalışan olursanız 
işletmeler de sizleri 
istihdam etmek isteyecektir. 

ORDU İNSAN KAYNAKLARI VE 
İSTİHDAM FUARI  (ORDİF’52)

Gençlerimize tavsiyem, öncelikle müteşebbis ve işveren 
olmayı hedefleyip, ona göre çalışmalarıdır. Eğer bu 
mümkün değilse kendilerini iyi yetiştirip, tam bir 
özgüvenle iş hayatına atılmalarıdır” şeklinde konuştu.

52 firmanın katıldığı fuarda firmaların temsilcileri; iş 
arayanların çalışma talepleri ve işbaşı eğitimi başvurularını aldı. 

Manisa Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüğümüz 
öncülüğünde organize 
edilen 10. Manisa İstihdam 
Fuarı, Manisa Anemon 
Otel’ de Manisa Valisi 
M. Hakan Güvençer, 
Manisa Milletvekili Murat 
Baybatur, Türkiye İş 
Kurumu Genel Müdür 
Yardımcımız Kadri Kabak, 
Manisa Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdür V. Sinan 
Aktaş, STK yöneticileri ve 
vatandaşların katılımı ile 
gerçekleştirilen açılış töreni 
ile başladı.

Açılışta konuşma yapan 
Türkiye İş Kurumu Genel 
Müdür Yardımcımız Kadri 
Kabak; Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatları ile Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
Dr. Mehmet Müezzinoğlu’ 
nun ilan ettiği Çalışma 
Hayatında Milli Seferberlik 
kapsamında 2017 yılı 
sonuna kadar ülke 
genelinde +2 Milyon 
İstihdam hedefi için 
çalıştıklarını, seferberlik 
kapsamında işverenleri 
alacakları her işçi için 
sadece işçinin cebine giren 
parayı karşılayacaklarını, 
sigorta prim giderlerinin 
İŞKUR aracılığı ile 
ödeneceğini söyledi.

İki gün süren fuar boyunca 
katılımcı firmalarca 3 
bin 500 iş başvurusu, 280 
staj başvurusu alınmış 
olup, 316 kişide direkt işe 
yerleştirilmiştir. 

MANİSA İSTİHDAM FUARI 
KAPILARINI AÇTI

tüm primler ve giderleri 
devlet karşılayacak. Bu 
anlamda da 2017 yılında 
2 milyon istihdamı hedef 
aldığımız bir kampanya 
başlatıldı. İlk iki ay 
itibarıyla rakamlar bu 
hedefe çok yaklaşacağımızı, 
gerçekleştireceğimizi 
gösteriyor” dedi.

Üç gün süren ve 100’den 
fazla işletmenin stant 
açtığı 2017’ANİF Antalya 
İş Fırsatları Etkinliği’nde 
iş arayanlar, ilin iş gücü 
piyasasının lokomotif 
işletmelerinin insan 
kaynakları yöneticileri ile 
yüz yüze görüşme imkânı 
buldu. İŞKUR hizmetlerini 
daha yakından tanıma şansı 
elde eden ziyaretçilere iş 
ve meslek danışmanlarınca 
mülakat teknikleri 
ve iş arama becerileri 
seminerleri verildi. 

Antalya Çalışma 
ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğümüz tarafından 
düzenlenen ve Antalya 
Valiliğinin himayesinde 
gerçekleştirilen; 2017’ANİF 
Antalya İş Fırsatları 
Etkinliği  tamamlandı.

Etkinliğe Antalya Vali 
Vekili Hüseyin Ece, İŞKUR 
Genel Müdür Yardımcımız 
Cafer Uzunkaya, Akdeniz 
Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Gürhan 
Yalçın, ATSO Başkan Vekili 
Mustafa İssi ve İŞKUR İl 
Müdürümüz Veli Tekkanat 
da katıldı.

Açılış konuşmasında, 
ÇSGB tarafından başlatılan 
“Çalışma Hayatında 
Milli Seferberlik”e 
değinen Uzunkaya, “Milli 
Seferberlik kapsamında, 
alınacak her bir işçi için 

ANTALYA İŞ FIRSATLARI 
ETKİNLİĞİNE YOĞUN İLGİ
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Adana Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüğümüz 
tarafından organize 
edilen Adana 6. İstihdam 
Fuarı Adana Valisi 
Mahmut Demirtaş, Adana 
Milletvekili Necdet Ünüvar, 
Çukurova Üniversitesi 
Rektör V. Prof. Dr. Şeref 
Erdoğan, Türkiye İş 
Kurumu Genel Müdürlüğü 
Strateji Geliştirme Daire 
Başkanımız Fahrettin Kaya 
ve İŞKUR İl Müdürümüz 
Ahmet Altunbaş, STK 

temsilcileri ile çok sayıda 
vatandaşın katılımıyla 
gerçekleşti.

İki gün boyunca süren 
fuarı yaklaşık 25 bin kişi 
ziyaret ederek, stant açan 
firma ve kurumlara iş 
başvurularının yanında 
insan kaynakları yetkilileri 
ile yüz yüze görüşen 
öğrenci ve iş arayanlar staj 
imkânları, işletmelerin işe 
alım süreçleri hakkında 
bilgi sahibi oldular. 

ADANA İSTİHDAM FUARI 

Van Valiliği, Van 
Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğümüz, Tuşba 
Belediye Başkanlığı, 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Rektörlüğü, Van Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanlığı, 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Doğu Anadolu Kalkınma 
Ajansı, Organize Sanayi 
Bölge Müdürlüğü işbirliği 
ile Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Prof. Dr. 
Cengiz Andiç Kültür 
Merkezinde Van İnsan 
Kaynakları Kariyer ve 
İstihdam Fuarı düzenlendi. 

20 firma, Van Yüzüncü 
Yıl Üniversitesinden de 
12 fakülte stant açtığı 
fuarın açılışında Van Valisi 
İbrahim Taşyapan, Tuşba 
Belediye Başkanı Doç. Dr. 
Fevzi Özgökçe, Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Peyami Battal, 
Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürümüz Mehmet Salih 
Serçe,  Türkiye İş Kurumu 
Genel Müdürlüğü İş Gücü 
Piyasası ve İstatistik Dairesi 
Başkanımız Abdullatif 
Gökdere yer aldı. 

VAN İNSAN KAYNAKLARI 
KARİYER VE İSTİHDAM FUARI

Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatlıyla hayata geçirilen  
“Çalışma Hayatında Milli 
Seferberlik”  kapsamında 
Balıkesir Gala Yaşam ve 
Aktivite Merkezi’nde 
4.’sü düzenlenen İnsan 
Kaynakları ve İstihdam 
Fuarı 53 firma ve 8 kamu 
kurumu ve çok sayıda 
ziyaretçinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

Fuarın açılışında konuşan 
Türkiye İş Kurumu Genel 
Müdür Yardımcımız 
Kadri Kabak, son teşvik 
programıyla hem 
çalışmak isteyene hem 
de işletmelere önemli 
çözümler ürettiklerini 
söyledi. Balıkesir’in, yılın 

başından bu yana 4 bin 
artı istihdam sağladığını 
bildiren Kabak, 15 bin 
hedefi bulunan ilin bu 
hedefi yakalayacağını ifade 
etti. Kabak, şöyle devam 
etti: “Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 2017’de 
fitilini Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
ateşlediği Milli İstihdam 
Seferberliği kapsamında 
yoğun bir alan çalışması 
yürütmekte. Biz de İŞKUR 
olarak dünya kamu 
istihdam kurumlarının 
dönem başkanı seçilmiş bir 
kurum olarak, aktif iş gücü 
programlarımızla, işsizlik 
sigortalarıyla aktif ve pasif 
tüm istihdam politikalarıyla 
işsizlik konusunda önemli 
bir çalışma içindeyiz” dedi.

BALIKESİR İNSAN KAYNAKLARI 
VE İSTİHDAM FUARI



Malatya Valiliğinin 
koordinasyonunda 
düzenlenen ve Malatya 
Çalışma ve İş Kurumu, 
Malatya Büyükşehir 
Belediyesi, İnönü 
Üniversitesi ile Malatya 
Ticaret ve Sanayi Odası 
işbirliğinde düzenlenen 6. 
Malatya İnsan Kaynakları 
ve İstihdam Fuarının açılış 
törenine Malatya Valisi 
Mustafa Toprak, Türkiye 
İş Kurumu Genel Müdür 
Yardımcımız Kadri Kabak, 
Malatya Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürümüz 
Vahap Toman, Malatya 
Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Ercan 
Turan, İnönü Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Abdulkadir Baharçicek 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkan Vekili Fatih Ilıcak, 
Kamu Kurum ve Kuruluşu 
Yetkilileri, STK Temsilcileri 
ile Meslek Lisesi öğrencileri 
ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.

Açılışta konuşan Malatya 
Valisi Mustafa Toprak, 
İnönü Üniversitesi ile 

Ulusal istihdam 
politikalarının 
oluşturulması, istihdamın 
korunması, geliştirilmesi 
ve işsizliğin önlenmesi 
amacıyla; Eskişehir 
Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğümüz tarafından 
“7. İstihdam ve Kariyer 
Günleri” etkinliği 
düzenlendi.

Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Spor 
Salonu’nda düzenlenen 
programa; Vali Azmi Çelik, 
ESOGÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Adnan Konuk, 
Türkiye İş Kurumu Genel 
Müdür Yardımcımız Bekir 
Aktürk,  Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürümüz 
Hasan Yoldaş, İl Milli 
Eğitim Müdürü, Eskişehir 
Ticaret Odası Başkanı 
Metin Güler, kamu kurum 
amirleri ve çok sayıda 
davetli katıldı.

Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından başlatılan 
“Çalışma Hayatında Milli 
Seferberlik” programına 

Malatya Ticaret ve Sanayi 
Odasının da desteğiyle 
oluşturulan Sanat 
Sokağı’ndaki Sanat Merkezi 
fuaye alanındaki açılışta, 
ekonomik kalkınmada ve 
sosyal refahın artmasında 
üretim ve istihdamın etkili 
olduğunu belirtti. 

İŞKUR Genel Müdür 
Yardımcımız Kadri 
Kabak ise dünyanın 
istihdamsız büyüme 
tehlikesiyle karşı karşıya 
kaldığını vurgulayarak, 
istihdamı arttıracak 
önemli çalışmalara 
imza atılmasının 
gerekliliğine işaret etti. 
Bu yıl istihdam artışı 
için hedef belirlediklerini 
aktaran Kabak, “Ortaya 
koyduğumuz yeni teşvik 
kavramlarıyla 2017 
yılında istihdama yeni 
2 milyon kişiyi dahil 
etmek hedefindeyiz. Bu 
konuda önemli mesafeler 
almaktayız. İki milyon 
hedefini tutturmak 
için geceli gündüzlü 
çalışacağız.” diye konuştu. 

vurgu yapan Vali Çelik, 
yaptığı konuşmada, “”Böyle 
bir programın tam da 
böyle bir zamana denk 
gelmesi çok güzel oldu. Biz, 
Eskişehir olarak Çalışma 
Hayatında Milli Seferberlik 
çağrısına bir yıllık bir 
hedef koymuştuk. Daha bu 
yılın ilk üç ayı dolmadan 
hedefimizin yarısını 
karşıladık. Bu açıdan çok 
mutluyuz” dedi.

Son zamanlarda insanlarda 
iş beğenmeme gibi bir 
düşüncenin ortaya çıktığını 
belirten Genel Müdür 
Yardımcımız Aktürk de, 
yapılan bu tür etkinliklerle 
çalışmak isteyene iş 
fırsatı, işverene ise eleman 
bulma fırsatı sunduklarını 
aktardı. Çalışma ve İş 
Kurumu Genel Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilen 
mesleki eğitim kurslarına 
da değinen Genel Müdür 
Yardımcımız Aktürk, 
programın hazırlanmasında 
emeği geçenlere de 
teşekkür etti.
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fuarlar

MALATYA İSTİHDAM 
FUARI İŞVEREN VE 
İŞÇİLERİ BULUŞTURDU

ESKİŞEHİR 7. İSTİHDAM 
VE KARİYER GÜNLERİ 
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İş gücünü iş piyasası 
hakkında bilgilendirmek, 
istihdama girişlerini 
kolaylaştırmak, başarılı 
bir çalışma yaşamı için 
rehberlik ve danışmanlık 
hizmeti vermek ve 
işverenlerin nitelikli iş gücü 
teminine yardımcı olmak 
maksadıyla İskenderun 
Teknik Üniversitesi Merkez 
Kampüsü’nde düzenlenen 
Hatay 10. İnsan Kaynakları 
ve İstihdam Fuarı’na 60 özel 
5 kamu olmak üzere toplam 
65 kuruluş katılırken, iki gün 
süren fuarı yaklaşık olarak 
10 bin kişi ziyaret etti.

Hatay Valisi Erdal Ata, 
İskenderun Teknik 
Üniversitesi (İSTE) ile 

Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğümüz tarafından 
düzenlenen fuarın açılında 
yaptığı konuşmada, en 
büyük sorunlardan birinin 
işsizlik olduğunu söyledi.

Meslek liselerinin sayılarını 
artırmak gerektiğini 
belirten Ata, bu tür 
fuarların işverenlerle 
iş gücünün bir araya 
getirilmesi adına önemli 
olduğunu söyledi.

İŞKUR Genel Müdür 
Yardımcımız Cafer 
Uzunkaya da Türkiye’nin 
birçok konuda olduğu 
gibi istihdam konusunda 
da büyük mesafeler kat 
ettiğini belirtti.

HATAY 10. İNSAN KAYNAKLARI 
VE İSTİHDAM FUARI

11 binin üzerinde 
vatandaşın katıldığı ve 
40 iş yerinin stant açtığı, 
5. Diyarbakır İstihdam 
Kariyer ve Girişimcilik 
Fuarı Dicle Üniversitesi 
Kongre Merkezi’nde 
düzenlendi.

Fuarda konuşan Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakan 
Yardımcısı Orhan Yeğin, 
iş arayanlar ile işveren 
arasında uyum problemi 

olduğunu belirtti. Bazen 
istenen nitelikte personel 
bulunamadığını, bazen 
de şartların iş arayana 
uymadığını ifade eden 
Yeğin, bakanlığın, iş arayan 
ve işverenin hukukunu 
gözeten bir çalışmayla 
sahada denetimler yaptığını 
bildirdi. Yatırımların 
artması için sağlanan 
teşviklere değinen Yeğin, 
“Diyarbakır 23 cazibe 
merkezinden biri haline 

DİYARBAKIR İSTİHDAM KARİYER VE GİRİŞİMCİLİK FUARI
geldi. Diyarbakır’da 
yatırımın artması, istihdam 
olanaklarının çoğalması 
için devletimiz diyor ki, 
bu millete hizmet etmek 
isteyen yatırımcı, gel 
Diyarbakır’da yatırım 
yap” dedi. Yeğin, fuar 
sonrasında Diyarbakır Sur 
ilçesi esnafını ve Organize 
Sanayi Bölgesi’nde bulunan 
5 büyük işyerini ziyaret 
ederek burada bulunan 
işveren ve işçilerle görüştü.

performans, liderlik 
gibi konuların; kamusal 
destek ve teşviklerin 
etraflıca tartışılacağı 
zirvenin Mersin’de 
düzenlenmesinden 
duyduğu memnuniyeti 
ifade etti. Genel Müdür 
Yardımcımız Uzunkaya 
ise Çalışma Hayatında 
Milli Seferberlik ile 
ilgili katılımcılara bilgi 
verdi. Akademisyenler, 
iş insanları, sivil toplum 
kuruluşları, firma 
temsilcileri, üniversite 
öğrencileri ve çok sayıda 
davetlinin katıldığı 
etkinliğe Türkiye’de 
alanında uzman isimler, 
İK Yönetimi, gelecek 
öngörüleri gibi insan 
yönetimi hususunda 
çeşitli eğitimler verdi. İki 
gün süren ve 33 firmanın 
stant açtığı fuara 2500 kişi 
katılım sağladı.

Mersin Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüğümüz 
öncülüğünde 
gerçekleştirilen “İnsan 
Kaynakları Yönetimi ve 
İstihdam Zirvesi” iş gücü 
piyasasının tüm kesimlerini 
bir araya getirdi.

Mersin Valiliği, Mersin 
Ticaret ve Sanayi Odası, 
Çukurova Kalkınma Ajansı, 
Girişimci İnsan Kaynakları 
Derneği ve özel sektör 
iş yerlerinin katkı ve 
desteğiyle organize edilen 
istihdam zirvesine Genel 
Müdür Yardımcımız Cafer 
Uzunkaya da katıldı.

Törende konuşan, 
Mersin Valisi Özdemir 
Çakacak, insan kaynakları 
alanında dünya 
genelindeki gelişmelerin 
ve yeni yöntemlerin, 
kurumsal uygulama 
örneklerinin;  iletişim, 

MERSİN’DE İNSAN KAYNAKLARI 
YÖNETİMİ VE İSTİHDAM ZİRVESİ 
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Fuarlar

Edirne İstihdam Fuarı 
“EDİF 2017”; Trakya 
Üniversitesi Kariyer 
Uygulama Araştırma 
Merkezi ve Çalışma ve 
İş Kurumu Edirne İl 
Müdürlüğümüz işbirliği ile 
Balkan Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşti.

22 Mart tarihinde 
gerçekleştirilen fuara Vali 
Vekili Mustafa Karslıoğlu, 
İŞKUR Eski Genel Müdür 
Vekilimiz Mehmet Ali 
Özkan, Rektör Prof. Dr. 
Erhan Tabakoğlu, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. 
Osman Nuri Hatipoğlu ve 
Prof. Dr. Mümin Şahin ile 

İŞKUR İl Müdür Yardımcısı 
Oğuz Kafa, il müdürleri, 
akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.

Fuarda konuşan Türkiye 
İş Kurumu Eski Genel 
Müdür Vekilimiz Mehmet 
Ali Özkan, işsizliğin 
yalnızca Türkiye’nin değil 
bütün dünyanın önemli 
sorunlarından birisi 
olduğunu belirtti.

İş arayanlar ile işverenler 
arasında rasyonel bir 
eşleşme yapılmasına ortam 
yaratan EDİF 2017’ye, 46 
firma ve bin beş yüzün 
üzerinde öğrenci katıldı. 

EDİRNE İSTİHDAM FUARI 2017
Erzurum Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüğümüz 
6. İstihdam Fuarı’nı Necip 
Fazıl Kısakürek Kültür 
Merkezi’nde 51 firmanın 
ve 8 kamu kurumunun 
katılımıyla gerçekleştirdi. 

Erzurum Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüğümüz 
tarafından düzenlen 6. 
İstihdam Fuarı  Türkiye İş 
Kurumu Genel Müdürlüğü 
İç Denetim Başkanı 
Cihat Demiralp’in  açılış 
konuşmasıyla başladı. 
Fuar Erzurum Çalışma ve 
İş Kurumu İl Müdürümüz  

Recep Demir’in katılımcı 
firmalarla tek tek görüşerek 
teşekkür belgelerini takdim 
etmesiyle son buldu. 

Program çerçevesinde  
iki günde toplam 1847 
ziyaretçi fuara katılmış 
olup 127 staj başvurusu, 
483 iş başvurusu alınmış 
ve 33 işe yerleştirme,18 
staj kabulü gerçekleşmiştir. 
Fuara gelen ziyaretçilerden 
42 kişi kurumumuza 
kayıt olmuş ve katılımcı 
firmalardan 117 açık iş talebi 
değerlendirmeye alınmıştır.

ERZURUM 6. İSTİHDAM FUARI

Konya İnsan Kaynakları 
ve İstihdam Fuarı (KONİF 
2017) büyük bir katılımla 
Selçuk Üniversitesi 
Süleyman Demirel Kültür 
Merkezi’nde düzenlendi. 
Süleyman Demirel Kültür 
Merkezi’ndeki açılışa Konya 
Valisi Yakup Canbolat, AK 
Parti Konya Milletvekili Halil 
Etmeyez, Selçuk Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Okka, İŞKUR 
Genel Müdür Yardımcımız 
Bekir Aktürk, İŞKUR İl 
Müdürümüz Emrah Keleş, 
Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü, öğretim 
üyeleri, firma temsilcileri ve 
öğrenciler katıldı.

Programın açılış 
konuşmasını gerçekleştiren 
İŞKUR Genel Müdür 
Yardımcımız Bekir Aktürk, 
son dönemde tüm dünyada 
ve Türkiye’de artan bir 
sorun olan işsizlik sorununa 
büyük önlemler aldıklarını 
belirterek, “İşsizliğin önüne 
geçmek için Cumhuriyet 
tarihinin en büyük 
istihdam seferberliğini 
gerçekleştiriyoruz. İŞKUR 
olarak birçok teşvikimiz 
mevcut. Çalışma hayatında 
Milli istihdam seferberliği 
kapsamında 500 bini iş başı 
eğitim programı, 1,5 milyonu 
da artı istihdam olmak üzere 
toplam 2 milyon insanımıza 
istihdam sağlamak için tüm 
gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

KONYA İNSAN KAYNAKLARI VE İSTİHDAM FUARI
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Kayseri Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüğümüz 
tarafından bu yıl altıncısı 
düzenlenen “Kayseri İnsan 
Kaynakları ve İstihdam 
Fuarı (KAYİF)” işveren ile 
iş arayanları buluşturdu. 
Fuarın açılışına Kayseri 
Valisi Süleyman Kamçı’nın 
yanı sıra Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Çalışma Genel Müdürü 
Nurcan Önder, Kayseri 

“Çalışmak İsteyene 
İş’te Fırsat” sloganıyla 
gerçekleştirilen İzmir 4. 
İstihdam Fuarı’nda, 60’a 
yakın firmanın açtığı 
stantlara yoğun başvuru 
gerçekleştirildi.  Fuarda 
konuşan Türkiye İş 
Kurumu Genel Müdür 
Yardımcımız Kadri Kabak, 
“Çalışma Hayatında Milli 
İstihdam Seferberliği 
çerçevesinde biz de 
İŞKUR olarak istihdam 
fuarları gerçekleştiriyoruz. 
Türkiye’nin hedefi 2 
milyonun üzerinde ilave 
istihdam yaratmak, 
bugüne kadar 400 bin 
istihdamı gerçekleştirmiş 
durumdayız. Alın 
teriyle akıl terini 
birleştirmek aslında iş 
gücü piyasasında arzla 
talebin birleştirilmesini 
anlatıyor. Sanayide 4.0’ın 
konuşulduğu günümüzde 
mesleki eğitimde 
dünyadaki gelişmeleri 
takip ederek ülkemizde 

Muğla İş Kurumu 
Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen 3. İnsan 
Kaynakları ve İstihdam 
Fuarı Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Atatürk 
Kültür Merkezi 15 Temmuz 
Şehitleri Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

Fuarın açılışında konuşan 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Kurumu Müsteşar 
Yardımcısı Osman Arıkan 
Nacar, “Çalışma Bakanlığı 
olarak ocak ayında bir 
istihdam seferberliği olarak 
tüm Türkiye’de başlattık. 
81 ilde 35 bin ziyaret 
yapıldı. Şu an ikinci turda 

Milletvekili Sami Dedeoğlu, 
25. Dönem Kayseri 
Milletvekili Yaşar Karayel,  
ilçe kaymakamları, Kayseri 
Sanayi Odası Başkanı 
Mehmet Büyüksimitçi, 
Kayseri Ticaret Odası 
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 
Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası Başkanı Ahmet 
Övüç ile kamu kurum ve 
kuruluşlarının yetkilileri ve 
vatandaşlar katıldı.

de hızlı bir şekilde hayata 
geçirmeliyiz ki mesleksizlik 
sorunu ortadan kalksın” 
şeklinde konuştu. 

İş arayan ve işverenin 
buluştuğu fuarda 
‘İstihdamın Üç Ayağı’ 
başlıklı panelde Dokuz 
Eylül Üniversitesi İktisadi 
İdari Bilimler Fakültesi 
Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Özlem Çakır, Dr. Oetker 
Türkiye İK Yöneticisi F. 
Ziya Gür ve Türkiye İş 
Kurumu Genel Müdürlüğü 
Aktif İşgücü Hizmetleri 
Dairesi Başkanımız 
Mehmet Aslan konuşmacı 
oldu. 

Panel ve söyleşilerle dolu 
olan fuarda İzmir’in önde 
gelen firmalarına yoğun 
iş başvurusu gerçekleşti. 
İstihdam fuarı bir günde 
13 bin 475 ziyaretçiyi 
ağırlayarak rekor sayıya 
ulaştı. 

tekrar 81 ilimizi gezip 
istihdamın önünde engel 
olan istihdamı arttıracak 
politikalar geliştirmek 
üzere bire bir muhatapların 
kendisiyle, işverenlerle, 
çalışanlarla, emeklilerle, 
dezavantajlı guruplarla, 
yöneticilerle bir araya gelip 
istihdamın önünü açacak 
politikalar geliştiriyoruz.” 
dedi.

Açılış konuşmalarının 
ardından istihdama katkı 
sağlayan işletmeler ve 
mesleki eğitim programına 
katılanlara “Teşekkür 
Belgesi” verildi.

KAYSERİ İNSAN KAYNAKLARI 
VE İSTİHDAM FUARI 

İZMİR 4. İSTİHDAM FUARI 
13 BİN 475 KİŞİYİ AĞIRLADI

MUĞLA 3. İNSAN KAYNAKLARI 
VE İSTİHDAM FUARI 
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İşkur’dan haberler

Batman’da İŞKUR İl Müdürlüğümüz tarafından organize 
edilen ve çok sayıda kurumun da destek verdiği “Haydi 
Gençler İş Başına” projesi kapanış ve ödül töreni Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma Şahin’in katılımlarıyla gerçekleşti. 

Yaklaşık 3 bin gencin yararlandığı proje kapsamında 
katılımcılar 118 meslekte tecrübe edindi. Bu gençlerden 
yüzde 60’ı istihdam garantisiyle 564 işyerinde çalışmaya 
devam edecek. Törende konuşan Bakan Şimşek, “Haydi 
Gençler İş Başına Projesi” gençlerimize istihdam 
sağladığı için çok anlamlı bir çalışma olmuştur. İŞKUR’un 
istihdam projeleri ve bu güzel faaliyetlerini takdire şayan 
görüyorum” dedi.

Konuşmaların ardından projeye en fazla destek veren 
kurum ve kuruluşlara ödülleri verildi.

HAYDİ,
GENÇLER İŞBAŞINA

İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile İzmir 
Katip Çelebi Üniversitesi arasında insan kaynakları 
meslek elemanı yetiştirmek maksadıyla protokol 
imzalandı. Ocak ayında 100 kişi kontenjanla açılan kurs 
kapsamında kursiyerler, 40 saat eğitime tabi tutulacak. 
Protokole  imza atan Genel Müdür Yardımcımız Kadri 
Kabak ve Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Galip Akhan 
düzenlenen kursun geleceğin İK personeline hayırlı 
olması temennisinde bulundu. 

YENİ NESİL İK’CILAR
BU KURSLA YETİŞECEK
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KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN 
KONFERANS DÜZENLENDİ

Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) tarafından 
Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR) işbirliği ile 
yürütülen, finansmanı 
İsveç Uluslararası Kalkınma 
İşbirliği Ajansı (SIDA) 
kanalıyla İsveç tarafından 
sağlanan “Kadınlar için 
Daha Çok ve Daha İyi 
İşler: Türkiye’de İnsana 
Yakışır İş için Kadınların 
Güçlendirilmesi Projesi” 
çalışmaları devam ediyor. 
Bursa’da düzenlenen basın 

BURSA’DA GİRİŞİMCİ 
KADINLARA HİBE DESTEĞİ

Toplantı kapsamında 
kurumumuz tarafından 
sunulmakta olan aktif 
iş gücü hizmetleri 
içerisinde önemli bir 
yere sahip bulunan işbaşı 
eğitim programları ve 
mesleki eğitim kursları 
hakkında detaylı bilgiler 
verilerek özellikle eğitim-
istihdam bağlantısının 
güçlendirilmesinin Türkiye 
iş gücü piyasası üzerindeki 
olumlu etkileri üzerinde 
duruldu.

Kadınların toplumda 
oynadıkları rolün hiçbir 
şekilde yadsınamayacağını 
söyleyen Avrupa Birliği 
Türkiye Delegasyonu 
Ekonomik ve Sosyal 
Kalkınma Bölüm Başkanı 
François Begeot, “Kadınlar 
hâlâ yüzde 16 daha az maaş 
alıyor ve şirketlerdeki 
pozisyonlarda daha zor 
ilerliyor” dedi. 

Türkiye İş Kurumu Genel 
Müdür Yardımcımız 
Cafer Uzunkaya da ülke 
büyüyecekse, millet yeni 
ufuklara açılacaksa bunun 
ancak kadınların alın 
teriyle, akıl teriyle, tüm 
varlığı ve benliği ile ülke 
adına üretmesiyle mümkün 
olabileceğini söyledi.

Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) 
tarafından 17 Ocak 2017 
tarihinde İtalya’nın Torino 
kentinde “Türkiye’de 
İşyerinde Öğrenmenin 
İzlenmesi” konulu toplantı 
gerçekleştirildi. Milli Eğitim 
Bakanlığı, Türkiye İstatistik 
Kurumu ve Türkiye 
Belediyeler Birliğinin 
de yer aldığı toplantıya 
kurumumuz adına Aktif 
İşgücü Hizmetleri Dairesi 
Başkanı Mehmet Aslan ile 
İstihdam Uzmanı Eser Erol 
katıldı.

Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası (EBRD) ve 
paydaşları, Avrupa 
Birliği (AB), Türkiye 
Cumhuriyeti Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ve İŞKUR, Türkiye’de 
kadın girişimciliği alanında 
yaşanan zorluklar ve 
fırsatlar konusunda 
tartışmak üzere, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nde 
İstanbul’da bir konferans 
düzenledi.

Kadın girişimcilere destek 
veren tüm paydaşların bir 
araya geldiği konferansta 
‘Kadın İşletmelerine 
Finansman ve Danışmanlık 
Desteği Programı’nın şu 
ana kadarki sonuçları da 
değerlendirildi.

“TÜRKİYE’DE İŞYERİNDE 
ÖĞRENMENİN 
İZLENMESİ” TOPLANTISI

toplantısında konuşan 

İŞKUR İl Müdürümüz 

F. Eren Türkmen, proje 

kapsamında kentte 150 

kadına girişimcilik eğitimi 

ve mentorlük desteği 

verilmesinin yanı sıra 

eğitimlerini tamamlayan  

ve proje sonunda 

gerçekleştirilecek 

yarışmada iş planı başarılı 

olan 30 kadına 2 bin dolar 

hibe verileceğini belirtti.
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Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz 
Bandırma Hizmet Merkezi, 2014-2016 yılları arasında, 
İŞKUR ile işbirliği yaparak çok sayıda kişiye iş imkânı 
sağlayan iş adamı, kurum ve işletmeleri plaketle 
ödüllendirdi. 17 işletmenin plaketle ödüllendirildiği 
törende konuşan Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürümüz Nazım Balcı, “Her şey, birlikte çalışmaktan 
geçiyor. Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi, Bandırma 
Ticaret Odası ve Bandırma Ticaret Borsası´nın da büyük 
desteklerini görüyoruz. Herkese teşekkür borçluyuz” dedi.

Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürümüz 
Ahmet Karakaya başkanlığındaki İŞKUR heyeti, Türkiye 
Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Afyonkarahisar 
Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ile şehit babası Mustafa 
Çınar’ı ziyaret etti.

EN ÇOK İSTİHDAM 
SAĞLAYAN 
İŞVERENLERE PLAKET

İŞKUR’DAN ŞEHİT 
BABASINA ZİYARET

Açısından İşgücü 
Piyasasında İŞKUR’un 
Önemi” adlı bir konferans 
gerçekleştirdi. Uzunkaya 
konuşmasında, milli 
istihdam seferberliğinde 
+2 milyon istihdamın 
hedeflendiğine ve 
istihdam meselesinin 
sadece bugünün meselesi 
olmadığını belirtti. Bu 
ülkede emin adımlarla 
yola devam etmenin 
önemli olduğunu 
belirten Uzunkaya, 
gençlere var olmalarını 
ve aziz milletimize ve 
ülkemize büyük hizmetler 
sunabilmek için kendilerini 
çok iyi yetiştirmelerinin 
gerekliliğini vurguladı.

Konferansın ardından 
Sosyal ve Kültürel Merkez 
binasında oluşturulan 
Kariyer Ofisi Açılış Törenine 
geçildi. Burada Kilis’e özgü 
“Cennet Çamuru, Kilis 
sabunu, yemeni, yorgan 
zeytinyağı gibi ürünlerin 
sergilendiği standlar tüm 
protokol üyeleri, öğrenciler 
ve misafirler tarafından 
gezildi.

Öğrencilere ve mezunlara 
hizmet vermek üzere Kilis 
7 Aralık Üniversitesi ile 
İŞKUR İl Müdürlüğümüz’ün 
ortaklaşa düzenlediği 
Kariyer Ofisi Açılış 
Programı Kilis 7 Aralık 
Üniversitesi’nde 
gerçekleştirildi.

Programın açılış 
konuşmasını Kilis 
Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürümüz Nurettin 
Köksal gerçekleştirdi. 
Köksal konuşmasında, 
Kilis’in milli geliri yüksek 
olan bir marka şehir 
olabilmesi gerektiğini 
vurguladı. Rektör Prof. 
Dr. Mustafa Doğan 
Karacoşkun yaptığı 
konuşmada, bu proje 
kapsamında üniversite 
bünyesinde bir kariyer 
ofisi açılacağını ve burada 
öğrencilerimize istihdamla 
ilgili danışmanlık hizmeti 
verileceğini açıkladı iletti.

Ardından Türkiye İş 
Kurumu Genel Müdür 
Yardımcımız Cafer 
Uzunkaya “Üniversite 
Öğrencileri ve Mezunları 

KİLİS 7 ARALIK 
ÜNİVERSİTESİ’NDE 
KARİYER OFİSİ AÇILDI
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Bursa’da İŞKUR ve FARBA tarafından ortaklaşa 
gerçekleştirilen ‘İşbaşı Eğitim Programı’ neticesinde 
eğitimlerini başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları 
Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, Bursa Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürümüz F. Eren Türkmen ve Farba A.Ş. Genel Müdür 
Vekili Şuayip Dizman’ın katılımı ile gerçekleştirilen törende 
verildi. 

Törende; açılış konuşmalarının ardından programı başarı 
ile tamamlayan 59 kişiye sertifikaları verildi. Programı 
başarıyla bitirenlerin tamamını istihdam eden FARBA,  
2017 yılında İŞKUR ile ortak projeler düzenlemeye devam 
edeceklerini belirtti.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz, Mersin 
Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi (MESBAŞ) ve Mersin 
İŞKUR işbirliğinde serbest bölgede faaliyet gösteren 
firmalara yönelik kurum hizmetlerini tanıtan sunum 
yaptı. İŞKUR’un başta danışmanlık hizmeti olmak üzere 
işverenlere sağladığı hizmetler hakkında bilgilendirmelerin 
yapıldığı sunumun yanı sıra işverenlere açıklamalarda 
bulunan Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürümüz 
Mustafa Kutlu, İŞKUR olarak en büyük hedef kitlelerinden 
birinin işverenler olduğunu belirtti. İşverenlerin kurum 
hizmetlerinden daha çok yararlanması amacıyla 
bilgilendirme toplantılarına önem verdiklerini belirten 
Kutlu, hedeflerinin bölgede bulunan firmalarla işbirliğinin 
üst seviyelere çıkarmak olduğunu vurguladı.

İŞBAŞI EĞİTİMİ ALAN 59 
KİŞİYE İSTİHDAM

HİZMETLERİMİZ 
İŞVERENLERE ANLATILDI

Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 
“İstihdam ve Kariyer Günü” etkinliğinde İŞKUR’un kayıt 
dışılıkla mücadelede ve kayıt altına alma yönündeki 
istihdam odaklı çalışmaları anlatıldı. Etkinlik kapsamında 
İŞKUR’un gerçekleştirdiği mesleki eğitim kurslarından 
belge alanların istihdam oranları dikkate alınarak yapılan 
zorunlu veya gönüllü istihdamın yeri ve önemine değinildi.

GAZİANTEP’TE İSTİHDAM 
VE KARİYER GÜNÜ

Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile İnönü 
Üniversitesi Rektörlüğü arasında  İŞKUR hizmetlerinin 
sunulmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Üniversite 
bünyesinde oluşturulacak “İŞKUR İrtibat Noktası”nda, iş ve 
meslek danışmanları öğrencilere iş gücü piyasası, iş arama 
becerileri, işverenle mülakat/görüşme teknikleri, özgeçmiş 
hazırlama gibi konularda bilgilendirme yaparak İŞKUR 
hizmetlerini anlatacak.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNE 
İRTİBAT NOKTASI
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Genel Müdür Yardımcımız Kadri Kabak; Avrupa Birliği 
ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı destekli İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilmesi Otoritesi (İPA) Projesi 
kapsamında İzmir’de 100 roman kadın için düzenlenen 
kuaförlük ve cilt bakımı kursu açılışına katıldı. 

Genel Müdür Yardımcımız Kadri Kabak, ‘Çalışma 
Hayatında Milli Seferberlik’ programı kapsamında geceli 
gündüzlü çalıştıklarını, 2017 yılında İzmir’de 30 binin 
üzerinde vatandaşı aktif iş gücü programları kapsamında 
bulunan mesleki eğitim kurslarına dâhil ederek meslek 
sahibi yapacaklarını söyledi.

Çalışma ve İş Kurumu Trabzon İl Müdürlüğümüz, 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Hamamizade 
İhsan Bey Kültür Merkezinde Engelli Kariyer Zirvesi 
düzenledi. Etkinlik kapsamında iş arayan engelliler ve 
engelli çalıştırmak isteyen firmalar bir araya getirilerek, 
engellilerin iş hayatına katılımlarını sağlayıp kariyer 
planlaması yapmalarına destek verildi. 

TRABZON’DA ENGELLİ 
KARİYER ZİRVESİ

ROMAN KADINLARA 
KUAFÖRLÜK VE CİLT 
BAKIM KURSU

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile 
Düziçi Korupark Hastanesi arasında imzalanan sözleşme 
ile 18 kişi işbaşı eğitim programı kapsamında hastanede 
işe başladı. Program kapsamında 10 kişi “Hasta ve Yaşlı 
Bakımı”, 8 kişi ise “Tıbbi Sekreterlik” meslek elemanları 
alanlarında işbaşı eğitimi görecek. 

İŞİ İŞBAŞINDA 
ÖĞRENECEKLER

Düzce’de yüzde 73 engeli bulunan Mükerrem Çakır, 
İŞKUR’dan aldığı destekle kendi oto kuaför dükkânını 
açtı. Engelli ve Eski Yükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden 
Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili 
Komisyona Dair Yönetmeliğe dayanılarak Komisyon 
tarafından kabul edilen proje kapsamında Çakır’ın işyeri 
dualarla açıldı. 

İŞKUR’A GELDİ, HAYATI 
DEĞİŞTİ
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“2017 YILINDA GÜNDEMİMİZ: 
KENTSEL DÖNÜŞÜM”

Her şehrin bir şehircilik anayasası olmasından yanayız. Her şehrin ismi nasıl 
farklıysa şehirleşmesi de farklı olmalı. Çünkü İstanbul’un ihtiyaçlarıyla, 

Artvin’in beklentileri aynı değil. İstanbul’da sorunu çözen bir mevzuat, Iğdır 
için uygun olmayabiliyor.

ÇevRe ve ŞeHİRCİlİk BAkAnI MeHMeT özHASekİ:
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SöYleŞİ

İstihdamda 3İ’nin bu 
sayısında Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Mehmet 
Özhaseki ile görüştük. 
Türkiye gündemi ve 
bakanlığın çalışmaları 
hakkında açıklamalar 
yapan Bakan Mehmet 
Özhaseki; ailesi, gençlik 
yılları ve bakanlıktan 
önceki siyasi hayatı 
hakkında da dergimize 
samimiyetle konuştu.

Türk Halkı sizi Mayıs 
2016’dan bu yana Çevre 
ve Şehircilik Bakanı 
Mehmet Özhaseki olarak 
tanıyor. Ancak daha 
öncesi ile ilgili olarak 
sizi tanıyabilir miyiz? 
1957, Kayseri doğumluyum. 
Esnaf bir ailenin çocuğu 
olarak dünyaya geldim. 
Hem Kayserili olup hem 
de aileniz esnafsa, bu şu 
anlama gelir; daha çok 
çalışmak ve üretmek 
zorundasınızdır. Yani 
çalışmaya ve üretmeye 
düşkünlüğümüz 
çocukluktan kalma. 

İlköğrenim ve lise hayatım 
devam ederken bir taraftan 
da babamın tedrisatından 
para yönetimi, ahlâklı 
ticaret, ticarette başarının 
sırları gibi hayatıma 
yön veren nasihatler 
alarak geçtim. Şunu ifade 
etmek isterim ki, gerek 
kişiliğimin oluşmasında 
gerekse pratik zekâmın 
oluşmasında babamın 
katkısı çok büyüktür. 
Etrafımca merhametli ve 
sabırlı olduğum söylenir 
hep. Bunları kazanmamda 
da annem büyük rol 
oynamıştır. 

Üniversite eğitimim 
Hacettepe Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi 
Elektronik Mühendisliği 

Bölümü’yle başladı. Fakat 
Türkiye o dönemlerde 
karanlık ve siyasi 
çatışmanın hâkim olduğu 
günlerden geçmekteydi. 
Bu nedenlerden dolayı 
eğitimimi yarıda kesmek 
zorunda kaldım ve 
daha sonra da İstanbul 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’ne kayıt 
yaptırdım. Mezun olup 
Kayseri’ye döndükten 
sonra hem bir taraftan baba 
mesleği ticaret ile uğraştım 
hem de birçok sosyal 
sorumluluk projesinin 
hayata geçirilmesi ve 
yönetilmesinde aktif rol 
aldım. Çeşitli vakıf ve 
dernekler vasıtasıyla ihtiyaç 
sahibi hemşerilerimize de 
hizmet etmeye çalıştık. 

1994 yılında ise yaklaşık 
21 yıl sürecek belediye 
başkanlığına ilk adımı 
attık. Ama bu dönem 
bizim için sadece belediye 
başkanlığı yaptığımız 
bir dönem olmadı. 
Gecemizi gündüzümüze 
katarak bugünün gelişmiş 
Kayseri’sini oluşturmak 
için mücadele ettik. Her 
ne yaptıysak Kayseri 
için yaptık, her ne karar 
aldıysak hemşerilerimiz ile 
beraber aldık.   

Hükûmetimizin de 
sosyal yardımlaşmaya 
verdiği önemi biliyoruz. 
Bakanlık bünyesinde 
son olarak Diyarbakır 
Sur’da evleri zarar gören 
ailelere destek oldunuz… 
2016 yılında yaşanan 
terör olayları 
Güneydoğu ve Doğu 
Anadolu Bölgelerindeki 
vatandaşlarımızı doğrudan 
etkilemiştir. Bölücü 
terör örgütü PKK’nın 
çukurlar açması, bombalar 
tuzaklaması bölgedeki 
30 binden fazla konutu 
ve yüzlerce işyerini 
kullanılmaz hale getirmiştir. 
Hamdolsun, ordumuz 
ve emniyet güçlerimiz 
teröristleri etkisiz hale 
getirerek, bölgeden sert 
bir şekilde süpürmüşlerdir. 
Tabi, PKK bölgede en 
çok zararı yine Kürt 
vatandaşlarımıza vermiştir. 
Yedi yerleşim merkezi 
neredeyse yaşanılamaz hale 
gelmiştir. 

Bölgenin yeniden imarı 
için 10 milyar liranın 
üzerinde bir yatırımı 
hayata geçirdik. Diyarbakır 
Sur, Şırnak il merkezi, 
Şırnak’ın Cizre, Silopi, 
İdil, Mardin’in Nusaybin 

BURASI ÇÖL OLDU, 
BEN BUNU ORMANA 
ÇEVİReYİM DİYEMEZSİNİZ. 
SOYU TÜKENMİŞ BİR 
NESLİ, YENİDEN DÜNYAYA 
GETİREMEZSİNİZ. ONUN 
İÇİN ÇEVRE KONUSUNDA 
SON DERECE HASSAS 
ADIMLAR ATMAK 
GEREKİYOR. YANLIŞ 
İZLEYECEĞİNİZ BİR YOL, 
BELKİ HEMEN OLMASA 
BİLE YILLAR SONRA 
İÇİNDEN ÇIKILMAZ BİR 
HAL ALABİLİR.



ve Hakkâri’nin Yüksekova 
ilçeleri altyapısından 
sosyal donatı alanlarına 
kadar tepeden tırnağa 
yenileniyor. Allah’ın 
izniyle bölgeye 36 bin yeni 
konut kazandırıyoruz. 
Çok yakın bir zamanda 
da ilk konutları teslim 
etmeye başlıyoruz. Sur 
haricindeki 6 yerleşim 
yerinde 1 yıl içinde, Sur’da 
ise 2 yıl içinde çalışmaların 
tamamlanmasını 
hedefliyoruz. 
Hükûmetimizin bu anlamda 
çok ciddi gayretleri söz 
konusu. Başbakanımız 
bölgedeki yatırımları 
yakından takip ediyor. 
Sadece Sur’a yapılacak 
yatırım miktarı 1 milyar 
400 milyon lirayı buluyor. 
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GÖÇÜK ALTINDA 
BIRAKTIĞIMIZ 
KARDEŞLERİMİZİN 
ACILARI HÂLÂ İÇİMİZDE. 
ONUN İÇİN 2017 
YILINDA BAKANLIK 
GÜNDEMİMİZİN ANA 
KONULARINI KENTSEL 
DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI 
OLUŞTURACAK VE 
ISRARLA BU KONUNUN 
ÜZERİNE GİTMEYE DE 
DEVAM EDECEĞİZ.

Kentsel Dönüşümde 
“2018’den itibaren her yıl 
500 bin konutu yenileyip 
dönüştüreceğiz” şeklinde 
bir açıklamanız oldu. Bu 
projenizden ve getireceği 
katkılardan bahseder 
misiniz?

İnşaat sektörü, ekonomiyi 
canlı tutan, istihdamı 
doğrudan ve olumlu 
etkileyen faktörlerin 
başında geliyor. Kentsel 
dönüşüm çalışmalarının 
artırılmasının böyle 
bir yönü de var, yani 
bir taraftan şehirler 
yenilenirken, hak sahipleri 
güvenli konutlarına 
kavuşurken bir taraftan 
da ekonomik canlanmayı 
artırıyorsunuz. 

Şu anda 81 ilimizde 
de kentsel dönüşüm 
çalışmalarımız devam 
ediyor. Üç milyondan 
fazla vatandaşımızın can 
güvenliğini teminat altına 
alabilmek için yoğun bir 
çaba içerisindeyiz. 

49 farklı ilde 188 adet 
riskli alan ilan ettik. Ve bu 
bölgelerde çalışmalarımızı 
yoğunlaştırdık. Kentsel 
dönüşüm çalışmalarında bu 
zamana kadar 2 milyar 500 
milyon liralık bir kaynak 
kullanıldı. 

Özellikle İstanbul’daki 
olası bir depreme karşı 
endişelerinizi geçtiğimiz 
günlerde basın ile 
paylaştınız. Bu konuda 
hem kendi endişelerinizi 



hem de halkın 
endişelerini gidermek 
adına İstanbul’da ve 
Anadolu’da deprem 
riski taşıyan bölgelerde 
depreme karşı ne 
gibi çalışmalar 
yapıyorsunuz? 
Şunu açıkça ifade edeyim 
ki, kentsel dönüşüm 
çalışmalarında kaybedecek 
bir dakikamız bile yok. 
Daha önce de defalarca 
çeşitli mecralarda dile 
getirdim; ne yazık ki göz 
bebeğimiz İstanbul deprem 
bölgesinin tam ortasında. 
Ne zaman ve nasıl 
olacağını kestiremiyoruz 
fakat deprem sonrası 
neler yaşanabileceğini 
öngörebiliyoruz. Çünkü 
17 Ağustos depreminde 
çok acı bir tecrübe yaşadık 
ve ağır bedeller ödedik. 
Göçük altında bıraktığımız 
kardeşlerimizin acıları 
hâlâ içimizde. Onun için 
2017 yılında bakanlık 
gündemimizin ana 
konularını kentsel dönüşüm 

çalışmaları oluşturacak. Ve 
ısrarla bu konunun üzerine 
gitmeye de devam edeceğiz. 

Bakanlık olarak şimdi 
de kurumsal ifadenizle 
“Kimlikli Şehirler” 
için çalışıyorsunuz. 
Hayalinizdeki 
Türkiye’nin şehirlerini 
nasıl anlatırsınız?
Şehirler, medeniyetin 
ve geleneksel kültürün 
sürdürülmesinde, doğal 
ve tarihi dokunun 
korunup, gelecek nesillere 
aktarılmasında hayati 
fonksiyona sahiplerdir. 
Geçmişinden kopuk bir 
mimariyle şekillenen, 
sosyal ve kültürel mirasını 
yitiren, yaşam kalitesini 
düşüren, insana ve çevreye 
karşı duyarsız olan bir 
şehirleşme kabul edilemez. 
İnsanımızın ruhunun, 
tarihsel birikiminin, 
toplumsal hassasiyetlerinin 
ve şehirli kimliğinin, 
yaşam alanlarından 
beklentilerini çok iyi 

olduğu an koca bir şehrin 
hafızası da silinmiş oluyor. 

27 Ocak’ta Şehircilik 
Şûrası’nı topladınız. 3 ay 
sürecek olan bu çalışma 
ile ilgili bilgi verir 
misiniz?
Şehircilik Şuramızın ana 
temasını “Şehircilikte Yeni 
Vizyon” olarak belirledik. 
Üç ay boyunca 4 ana 
komisyon; Şehirlerimizde 
Kimlik Planlama ve 
Tasarım, Kentsel Dönüşüm, 
Şehirleşme Göç ve 
Uyum, Şehirleşmenin 
Yeni Vizyonunda Yerel 
Yönetimlerin Rolü gibi 
başlıkları tartışacak ve 
bir tavsiye sonucuna 
ulaşacak. Buradan çıkan 
kararlar, bizim için bir 
yol rehberi olacak. Biz 
şehirlerimizin yeni 
ideallerine kapı aralamasını 
istiyoruz. Bu ideallerini 
gerçekleştirebilme 
kabiliyetinin ise 
artırılmasında şûra 
kararları önemli bir rol 
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biliyoruz. Sürdürülebilir 
ve kimlikli şehirlerin 
oluşması için tüm bunları 
referans olarak aldığımız 
‘köklü medeniyetimize’ 
sıkı sıkıya bağlıyız. 
Her şehrin kendine 
özgü bir karakteristik 
yapısı vardır. Bu da en 
çok da şehirleşmeye 
yansımıştır. Yüksek katlı, 
devasa binalar bizim 
kültürümüzle örtüşmüyor 
ve sırıtıyor. Peki, bizim 
şehir kültürümüzde ne 
var? Komşuluk ilişkileri 
var, zarif bir mimari var, 
insanını kucaklayan, 
beşeri ilişkileri artıran bir 
yapılaşma var. Az öncede 
ifade ettiğim gibi, her 
şehrin ismi nasıl farklıysa 
şehirleşmesi de farklı 
olmalı. Fakat ne yazık ki 
zamanla bunu kaybetmişiz. 
Şimdi amacımız bunu 
yeniden kazandırmak. 
Konya’ya girdiğinizde, 
burası Selçuklu payitahtı 
diyebilmeniz gerekir. 
Geleneksel mimari yok 



oynayacak. Her şehrin 
bir şehircilik anayasası 
olmasından yanayız. Çünkü 
İstanbul’un ihtiyaçlarıyla, 
Artvin’in beklentileri aynı 
değil. İstanbul’da sorunu 
çözen bir mevzuat, Iğdır 
için uygun olmayabiliyor. 
Onun için her şehrimize 
özgü bir bakış açısı 
getirmek zorundayız. Onun 
için Şehircilik Şûrası’na 
hayati görevler düşüyor. 
Malumunuz Şehircilik 
Şurası’nın açılışını 
Cumhurbaşkanımızın 
himayesinde ve 
Başbakanımızın teşrifleriyle 
Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde 
gerçekleştirdik. Hem 
Cumhurbaşkanımızın 
hem de Başbakanımızın 
konuya vermiş oldukları 
destek bizleri daha da 
cesaretlendirdiği gibi 
motivasyonumuzu da 

son derece artırmıştır. Bu 
vesile ile kendilerine tekrar 
teşekkür etmek istiyorum.  

Diyanet İşleri Başkanlığı 
ile birlikte başlattığınız 
“Cami Standartları 
Projesi” ile neler 
yapılacak?
Camiler, modern 
projelerin uygulandığı ve 
denetlenebildiği, kendi 
enerjisini üretebilen, 
kullanım suyunun geri 
dönüşüm olarak çevre ve 
peyzaj düzenlemelerinde 
kullanılabildiği, şehrin 
dokusuna uygun, depreme 
dayanıklı mekânlar 
olacak. Stratejik camiler, 
şehir merkez camileri ve 
yurtdışı camilerin projeleri, 
kurulacak olan estetik 
kurulca onaylanacak. 
Cami ve mescitler, 
kent dokusuna uygun 
tasarımlara sahip olacak.  

Diyanet, küçük ölçekli 
camiler için, bölgelere 
göre alternatifli, cemaat 
sayısı, coğrafi özellikler, 
iklim, çatılı/kubbeli, minare 
sayısı gibi değişkenler 
dikkate alınarak farklı 
üsluplara sahip mimari 
özellikte örnek tip projeler 
hazırlayacak. Cami ve 
mescit alanları toplu 
taşıma sistemlerine yakın 
alanlarda planlanacak. 
Cami yapılacak alanda 
Kur’an kursu, lojman, 
aile ve dini rehberlik 
bürosu, dini yayın satış 
yeri, kütüphane, gençlik 
merkezi, çocuk oyun alanı, 
misafirhane, seminer 
salonu, çok amaçlı salon, 
sergi salonu, sanat atölyesi, 
spor alanı, revir, kafe, 
çayevi, konferans salonu, 
aşevi, cenaze alanı, taziye 
evi, gasilhane bulunacak. 
“Kadınlar mahfili” 
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HEM KAYSERİLİ OLUP 
HEM DE AİLENİZ 
ESNAFSA, BU ŞU ANLAMA 
GELİR; DAHA ÇOK 
ÇALIŞMAK VE ÜRETMEK 
ZORUNDASINIZDIR. 
YANİ ÇALIŞMAYA 
VE ÜRETMEYE 
DÜŞKÜNLÜĞÜMÜZ 
ÇOCUKLUKTAN KALMA…



olarak üst katta ayrılmış 
bölümlere ulaşım ayrı giriş 
ve çıkıştan yapılacak. Kadın 
ayakkabılık kısmında bot 
ve çizmelerin ölçülerine 
uygun bölümler yapılacak. 
Eşarp ve etek için ayrı bir 
birim ayrılacak. Mahfil 
korkulukları çocuklar için 
emniyetli olacak şekilde 
tasarlanacak.

Camilerin dış 
aydınlatmalarında sarı, 
turuncu ve kırmızı ile 
bu renklerin tonları 
kullanılacak. Türkiye’deki 
tüm tarihi eser konumunda 
bulunan camiler sarı 
rengin aynı tonunda 
aydınlatılacak. Böylece 
tarihi camiler ile modern 
camiler bir bakışta ayırt 
edilebilecek. Turistik 
bölgelerde yapılacak 
camilerde ise fotoğraf 
çekimlerinde “ışık 
patlaması” olmaması için 
açılar dikkatli bir şekilde 
ayarlanacak. Deniz, nehir, 
göl gibi su kenarındaki 
camiler için de “ışık 
patlaması” ihtimali en aza 

indirilecek. Böylece su altı 
canlılarının ekosistemine 
zarar verilmemesi 
hedefleniyor. 

İklim Değişikliği ve 
Çevre Kirliliğine karşı 
bakanlığınızın projeleri 
arasında neler var? 
Çevre alanında da önemli 
mesafelerin kat edildiği 
bir dönemi yaşıyoruz.  
Çünkü biz çevreyi, apayrı 
bir yere koyuyoruz. Her 
şeyin mutlaka bir telafisi 
vardır. Eskidiğini, riskli 
bir hâl aldığını tespit 
ettiğiniz bir binayı yıkıp 
yeniden inşa edebilirsiniz, 
eğer yollar artık trafik 
yükünü kaldırmıyorsa, 
rahatlıkla yeni çözümler 
üretebilirsiniz. Fakat çevre 
öyle değil. Ona vermiş 
olduğunuz bir tahribatın 
telafisi yok. Burası çöl oldu, 
ben bunu ormana çeviriyim 
diyemezsiniz. Soyu 
tükenmiş bir nesli, yeniden 
dünyaya getiremezsiniz. 
Onun için çevre konusunda 
son derece hassas adımlar 

atmak gerekiyor. Yanlış 
izleyeceğiniz bir yol, 
belki hemen olmasa 
bile yıllar sonra içinden 
çıkılmaz bir hâl alabilir. 
Böyle bir yaklaşımla 
karar alındığında, çevreyi 
kucaklayıcı bir şekilde 
ve onun bir emanet 
olduğunu unutmadan 
hareket edildiğinde, çevre 
de son derece size cömert 
davranacaktır.

Bu bağlamda bakanlık 
olarak yapmış olduğumuz 
bazı hayati çalışmaları 
da yeri gelmişken 
paylaşayım. Katı atıklarının 
depolanması ve atık suların 
arıtılmasında son 10 yıl 
içerisinde rekor sayıda 
yatırımlar yaptık. 2003 
yılında katı atık düzenli 
depolama tesisi yurt 
genelinde sadece 15 iken, 
2016 yılı itibariyle bu rakam 
81’e ulaşmış durumda. 
Bugün itibariyle bu tesisler 
1091 belediyede, 50 milyona 
yakın vatandaşımıza hizmet 
veriyor. Aynı zamanda 
24 çöp toplama sahasında 

155 MW kapasite elektrik 
üretebiliyoruz. 

Atık suları arıtarak, atık su 
altyapı hizmetlerimizi daha 
da geliştiriyoruz. Bu şu 
anlama geliyor; sularımız 
artık kirlenmiyor. 2002 
yılında belediye nüfusunun 
yüzde 35’ine atık su arıtma 
hizmeti verilirken, 2016 
yılında bu oran yüzde 
79,7’e ulaşmış durumda. 

Ülkemizin 3 tarafı da 
denizlerle çevrili. İnanılmaz 
doğa mirası bu coğrafyada 
bizlere bir armağan gibi. 
Karadeniz’in bereketi, 
Ege’nin ve Akdeniz’in 
ihtişamı dünyaca ünlüdür. 
Tabi bu da size ayrı bir 
sorumluluk getiriyor. 2002 
yılında mavi bayraklı plaj 
sayısı 151 iken, 2016 yılı 
sonunda bu rakam 444’e 
ulaşmış durumda. Bu 
anlamda dünya ikincisiyiz. 
2002 yılında gemilerden 
atık alımı dahi yapamayan 
bir Türkiye vardı. Şimdi ise 
269 farklı limanda gemilere 
bu hizmeti veriyoruz.
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2016 yılı Kasım dönemi 
hanehalkı iş gücü anketi 
sonuçları incelendiğinde, 
işsizlik oranının Mayıs 
dönemi itibariyle başladığı 
yukarı yönlü seyrini 
sürdürdüğü görülmektedir. 
Geçen yılın aynı dönemi 
kıyasla işsizlik oranı 
Kasım döneminde 1,6 puan 
artış göstererek %12,1 
olarak gerçekleşmiştir. 

Aynı dönemde tarım dışı 
işsizlik oranı da 1,9 puan 
artmış ve tarım dışı işsizlik 
oranı %14,3 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Tarım dışı 
işsizlik oranı 2010 yılının 
Mart döneminden bu 
yana en yüksek seviyede 
gerçekleşmiştir. 

2016 yılı Kasım dönemi 
itibariyle iş gücü 980 bin 

kişi artarak 30 milyon 
781 bine ulaşmıştır. Aynı 
dönemde iş gücüne katılma 
oranı bir önceki döneme 
kıyasla 0,9 artmış ve %52,1 
olmuştur. Yine bu dönemde 
erkeklerde iş gücüne 
katılma oranı erkeklerde 
0,6 puan artarak %71,9, 
kadınlarda ise 1,1 puan 
artarak %32,7 olmuştur. 
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İŞ GÜCÜ PİYASALARINA
BÜYÜK TEŞVİK...

MİLLî İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ
Yeni uygulamaya giren ve 2017 yılı sonuna kadar uygulanacak istihdam 

teşviki bugüne kadar uygulanan istihdam teşviklerinden maliyet açısından 
en kapsamlı olanıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Dr. Mehmet 

Müezzinoğlu, teşvik uygulaması sonrası yıl sonunda işsizlik oranının yeniden 
tek haneye düşeceğini öngördüklerini belirtmişlerdir.

volkAn öz
İSTİHDAM UZMANI



2016 Kasım dönemi itibariyle istihdam edilenlerin sayısı 391 bin kişi artmış ve istihdam 
edilen kişi sayısı 27 milyon 67 bine yükselmiştir. Söz konusu dönemde istihdam edilenlerin 
sayısı tarım sektöründe 101 bin, sanayi sektöründe 37 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 
bin kişi, hizmetler sektöründe ise 527 bin kişi artış göstermiştir. 2016 yılı Kasım döneminde 
istihdamda sürükleyici sektör hizmetler olmuştur. Bununla birlikte, sanayi sektöründe 
görülen istihdam eğilimi, tarım dışı istihdamda hizmetler sektörü kaynaklı artışını aşağı 
çekmiştir.

2014 Ocak dönemi ile 2016 Kasım dönemi arasında bir önceki yılın aynı dönemine 
kıyasla sektörlerin istihdam artışına katkıları incelendiğinde, özellikle 2016 yılının ikinci 
çeyreğinden itibaren bir bozulmanın söz konusu olduğu değerlendirilmektedir.  
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ekonoMİk GöRÜnÜM

Temel İş gücü Göstergeleri 2015 
Kasım

2016 
Kasım

Önceki Döneme 
Göre Fark % Değişim

 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (000) 58.215 59.069 854 1,5

 İş gücü (000) 29.801 30.781 980 3,3

 İstihdam (000) 26.676 27.067 391 1,5

   Tarım 5.154 5.053 -101 -2,0

   Tarım dışı 21.522 22.013 491 2,3

 İşsiz (000) 3.125 3.715 590 18,9

 İş gücüne katılma oranı (%) 51,2 52,1 0,9 :

 İstihdam oranı (%) 45,8 45,8 - :

 İşsizlik oranı (%) 10,5 12,1 1,6 :

 Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12,4 14,3 1,9 :

 Genç nüfusta işsizlik oranı (%) 19,1 22,6 3,5 :

 İş gücüne dâhil olmayanlar (000) 28.414 28.288 -126 -0,4

2016 Mayıs dönemi itibariyle gerilemeye başlayan sanayi sektörü istihdamı, sonraki 
dönemlerde daralmasını hızlandırmış ve tarım dışı sektördeki istihdam artışını sınırlamaya 
başlamıştır. Özellikle Mayıs dönemi sonrasında tarım dışı istihdamda görülen zayıf seyirde 
sanayi sektöründeki istihdamın gerileyişi etkili olmuştur.   

Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2016 yılı Kasım döneminde iş gücü %3,3 artarken 
istihdamdaki artış %1,5’te kalmıştır. İstihdamdaki artışın, iş gücü artışının oldukça gerisinde 
kalmış olması, 2016 Kasım dönemi itibariyle işsizlik oranında hızlı bir yükselişe neden 
olmuştur. Özellikle üçüncü çeyrek ve sonrasında istihdam artışında görülen yavaşlama 
işsizlik oranındaki yukarı yönlü hareketin hızlanmasına neden olmuştur.  

Şekil 2
Sektörlerin İstihdam Artışına 
Katkıları (2014/01-2016/11)

Kaynak: TÜİK, Hanehalkı 
iş gücü anketi dönemsel 
sonuçları.

Şekil 1
Temel İş gücü Göstergeleri 
(2016 Yılı Kasım Dönemi)

Kaynak: TÜİK, Hanehalkı 
iş gücü anketi dönemsel 
sonuçları.



2016 ilk çeyreğinde 
iş gücü %3,1 artarken 
istihdam %3,6 artmış, 
ikinci çeyrekte iş gücü 
%2,8 artarken istihdam 
%2,7 artmıştır. 2016 üçüncü 
çeyreğinde iş gücü %2,5 
artarken istihdam sadece 
%1,3 artmıştır. İş gücü 
piyasasında ortaya çıkan 
bu gelişmede büyümedeki 
yavaşlamanın önemli rol 
oynadığı düşünülmektedir. 
2016 yılının birinci ve 
ikinci çeyreklerinde 
%4,5’lik büyüme 
performansı sergileyen 
Türkiye yılın üçüncü 
çeyreğinde %1,8 daralmıştır. 
Ekonomik aktivitede 
görülen yavaşlama 
iş gücü piyasasını da 
olumsuz etkilemiş ve 
yatırımlarda görülen 
yavaşlama istihdamın 
ivme kaybetmesine neden 
olmuştur.

Cumhuriyet Tarihinin 
En Büyük İstihdam 
Teşviki
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan 
7 Şubat 2017 Salı günü 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Türkiye 
Ekonomi Şûrası’nda, 
özel sektörde faaliyet 
gösteren işverenlerin 2017 
yılında oluşturacakları 
ilave istihdam için 
destekleneceklerini 
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açıklamıştır. İstihdam 
artışında yaşanan ivme 
kaybının telafi edilmesi 
gayesiyle yapılan bu 
açıklamanın arkasından 
09/02/2017 tarih ve 687 
Sayılı Resmi Gazete’de söz 
konusu istihdam teşviki 
yayımlanarak hızlı bir 
şekilde yürürlüğe girmiştir. 
24 Şubat 2017 tarihinde 
İstanbul’da gerçekleştirilen 
“Çalışma Hayatında İstişare 
Toplantısında” konuşan 
Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu 
(TİSK) Başkanı Kudret 
Önen tarafından yeni 
uygulamaya giren teşvik, 
Cumhuriyet tarihinin en 
büyük istihdam teşviki 
olarak nitelendirilmiştir. 
Peki yeni teşvik uygulaması 
neleri içeriyor diye 
incelenecek olursa öne 
çıkan hususlar şu şekilde 
sıralanabilir:

	Teşvik uygulamasından 
sadece özel 
sektör işverenleri 
yararlanacaklardır. 

	İşverenler 01/02/2017 
tarihinden itibaren, 2016 
yılı Aralık itibariyle 
mevcut olan çalışanlarına 
ilave alacakları her bir 
sigortalı için bu teşvikten 
yararlanacaklardır.

	İşverenlerin mevcut 
çalışanlarına ilave 
alacakları sigortalıların; 

son 3 ay içerisinde 
sigortalı olmamaları ve 
İŞKUR’a kayıtlı işsiz 
olmaları gerekmektedir.

	1 Ocak 2017 itibariyle 
asgari ücretli bir 
çalışanın işverene 
maliyeti 2.177 TL’dir. 

	Uygulanacak teşvikle 
işverenler, mevcut 
çalışanlarına ilave 
olarak işe alacakları her 
1 sigortalı için sadece 
1.404 TL ödeyecek 
olup, geriye kalan 773 
TL tutarındaki prim ve 
vergi yükümlülükleri 
devlet tarafından 
karşılanacaktır. Başka 
bir deyişle, asgari ücretli 
olarak ilave istihdam 
edilen her bir sigortalı 
için işverenlerin maliyeti 
%36 (773 TL) azalacaktır. 

	Teşvik uygulaması 
31/12/2017 tarihine kadar 
geçerli olacaktır.

İfade edilen ana hatlardan 
da görülebileceği gibi, 
yeni uygulamaya giren 
ve 2017 yılı sonuna kadar 
uygulanacak istihdam 
teşviki bugüne kadar 
uygulanan istihdam 
teşviklerinden maliyet 
açısından en kapsamlı 
olanıdır. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanımız Dr. Mehmet 
Müezzinoğlu, teşvik 
uygulaması sonrası yıl 

sonunda işsizlik oranının 
yeniden tek haneye 
düşeceğini öngördüklerini 
belirtmişlerdir.   

Büyüme Hesabında 
Kapsam ve Yöntem 
Değişikliğine Gidildi
Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) tarafından 
2016 yılının üçüncü 
çeyreğinden geçerli 
olmak üzere büyüme 
hesabında uluslararası 
karşılaştırılabilirliği 
sağlayacak kapsam ve 
yöntem değişikliğine 
gidilmiştir. Peki büyüme 
verilerinin hesabından 
yaşanan kapsam ve yöntem 
değişimleri neyi içeriyor? 
Bu soru için pek çok 
iktisatçı tarafından oldukça 
teknik açıklamalar farklı 
platformlarda yapıldı. 
Bu nedenle aynı teknik 
açıklamalar bu bölümde 
tekrarlanmayacak, bunun 
yerine daha basit bir şekilde 
ne yapıldığı ele alınacak ve 
sonuç itibariyle verilerde 
ciddi bir sapmaya neden 
olan bir değişiklik olup 
olmadığı ortaya konulmaya 
çalışılacaktır.

Hesaplama Yönteminde 
Yaşanan Değişim
Geçtiğimiz aylarda TÜİK 
tarafından milli gelir 
hesabında ESA-95’ten 
ESA-2010’a geçilmiştir. 

Şekil 3
Temel İş Gücü Göstergelerinin 

Seyri (2014/01-2016/11)

Kaynak: TÜİK, Hanehalkı 
iş Gücü anketi dönemsel 

sonuçları.



ESA ile kastedilen Avrupa 
Bölgesel ve Ulusal Hesaplar 
Sistemidir.1 Ulusal hesaplar 
sistemi, bir ülkenin belirli 
bir dönemdeki ekonomik 
ve mali faaliyetlerinin, bu 
faaliyetlerin bileşenlerinin 
ve bileşenler arasındaki 
ilişkilerin ölçülmesi 
amacıyla oluşturulan 
hesaplama sistemini ifade 
etmektedir. Bu çerçevede, 
TÜİK tarafından gidilen 
yöntem ve kapsam 
değişikliğinin özünü ulusal 
hesaplar sistemindeki 
değişiklik oluşturmaktadır.   

Yeni hesaplama yöntemi 
ile birlikte milli gelir 
hesabında geliştirilen ve 
değiştirilen temel konu 
başlıkları şunlardır:

	Cari harcamalar 
içerisinde yer alan “ar-
ge” harcamalarının 
yatırım harcamalarına 
dahil edilmesi,

	Cari harcamalar 
içerisinde yer alan 
“askeri silah sistemleri” 
harcamalarının yatırım 
harcamalarına dahil 
edilmesi,

	Sigortacılık sektörüne 
ilişkin hesaplama 
yönteminde değişikliğe 
gidilmesi (düzeltilmiş 
hasar hesaplanarak 
sisteme eklenmektedir),

	Devlet ve kamu 
kavramları arasındaki 
belirsizliğin giderilmesi 
ve devlet sınıflamasının 
güncellenmesi,

	Kayıt dışılık hesabının iş 
gücü girdi yaklaşımından 
yararlanılarak 
geliştirilmesi,

	Gözlenemeyen ekonomi 
hesabının geliştirilmesi,

	Sabit sermaye 
tüketiminin 
hesaplanmasındaki 
değişiklikler,

	Tarım sektöründe 
hesapların 
geliştirilmesidir.

Hesaplama yönteminde 
sayılanlar dışında 
geliştirilen ve değiştirilen 
hususlar bulunmakla 
birlikte, belirtilen konu 
başlıklarının dikkat çektiği 
düşünülmektedir. Zira, 
bu konularda yapılan 
değişiklikler eski seriye 

kıyasla yeni büyüme 
serisinde sektörlerin ve/
veya kalemlerin paylarında 
ve ağırlıklarında ortaya 
çıkan farklılaşmaları 
anlamaya yardımcı 
olmaktadır. 

Hesaplama yönteminde 
yaşanan değişimin bir 
diğer boyutunu ise idari 
kayıtlar ile araştırma 
sonuçlarına ilişkin verilerin 
dönemlik ve yıllık yeni 
verilerin üretilmesi 
maksadıyla ulusal hesaplar 
sistemine entegre edilmesi 
oluşturmaktadır. Ulusal 
hesaplar sistemine entegre 
edilen idari kayıtlar ile 
araştırmalar şunlardır: 

	Gelir İdaresi Başkanlığı 
(GİB) verileri,

	Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) verileri,

	Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) verileri,

	Kâr Amacı Olmayan 
Kuruluşlar (KOK) 
verileri,

	TÜİK verileri (yıllık 
sanayi ürün istatistikleri, 
yıllık iş istatistikleri, 
ar-ge istatistikleri, 
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sürekli hanehalkı iş gücü 
araştırması verileri, gelir 
yaşam şartları araştırması 
verileri vd.),

	Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası (TCMB) 
Ödemeler Dengesi 
istatistikleri,

	Maliye Bakanlığı 
Muhasebat Genel 
Müdürlüğü (MGM) 
Devlet Mali istatistikleri,

	Hazine Müsteşarlığı 
(HM) sigortacılık 
istatistikleri,

	Dış Ticaret istatistikleri,

	Nüfus ve Demografi 
istatistikleri.

Görüleceği üzere, idari 
kayıtlardan ve araştırma 
sonuçlarından oluşan 
zengin bir veri altyapısı 
yeni sisteme entegre 
edilmektedir. Dolayısıyla 
milli gelir hesabında 
kullanılan sistemde hem 
geliştirilen ve değiştirilen 
konular hem de sisteme 
yeni eklenen veriler 
bulunuyor. Kısaca ele 
alınan bu hususlar, 
yeni seri ile eski serinin 
farklılaşmasına neden 
olmaktadır.



Harcama kalemlerinin çeyreklik büyümeye katkısı incelendiğinde, yine en büyük katkının 
tüketimden, başka bir deyişle iç talepten, geldiği görülmektedir. 2016 yılının üçüncü 
çeyreğinde %6,5 büyüyen tüketim harcamalarının çeyreklik büyümeye katkısı 2,6 puan 
olmuştur. Kamu sektörünün tüketim harcamalarında görülen %23,8’lik güçlü artışın 
etkisiyle ilk iki çeyrekte olduğu gibi üçüncü çeyrekte de tüketim harcamaları büyümeyi 
yukarı çekmiştir. Bunun yanında, üçüncü çeyrekte hanehalklarının tüketim harcamalarında 
bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla görülen %3,2’lik azalma, tüketim harcamalarının 
büyümeye vermiş olduğu katkıda ivme kaybına neden olmuştur. 
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27 Çeyrektir Devam Eden Büyüme 2016 Yılının Üçüncü Çeyreğinde Durdu
Yeni hesaplama yöntemine göre, 27 çeyrektir kesintisiz büyüyen Türkiye ekonomisi 2016 
yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %2,7, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
%1,8 daralmıştır. Bununla birlikte, yılın dokuz aylık döneminde Türkiye ekonomisi %2,4’lük 
büyüme göstermiştir. 

Şekil 6
Harcama Kalemlerinin 

Çeyreklik Büyüme Katkısı

Kaynak: TÜİK verilerine 
dayanılarak yazar tarafından 

hesaplanmıştır.

Şekil 5
Çeyreklik Bazda 

Büyüme Verileri (2009/4.
Çeyrek-2016/2.Çeyrek)

Kaynak: TÜİK Ulusal Hesap 
verileri.

Şekil 4
Eski ve Yeni Hesaplama 

Yöntemi ile Çeyreklik 
Büyüme Oranları  

(2009-2016, %)

Kaynak: TÜİK Ulusal Hesap 
verileri.
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Yatırım harcamalarında yılın ilk iki çeyreğinde görülen ılımlı seyir üçüncü çeyrekte devam 
etmemiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2016 yılının üçüncü çeyreğinde yatırım 
harcamaları %0,6 azalmıştır. Yatırım harcamaları, üçüncü çeyrek büyümesini 0,2 puan aşağı 
çekmiştir. 

2016 yılının ilk çeyreğinde olduğu gibi ikinci çeyreğinde de net ihracatın büyümeye etkisi 
negatif yönlü olmuştur. 2016 yılının üçüncü çeyreğinde net ihracat büyümeyi 2,6 puan 
daraltmıştır. Net ihracatın 2016 yılı ikinci çeyrek büyümesi üzerindeki negatif etkisi, son 12 
çeyreğin en daraltıcı etkisi olmuştur.   

Üretim yönünden üçüncü çeyrek büyümesine sektörlerin katkıları incelendiğinde; 
üçüncü çeyrekte büyüyen tek sektör olan inşaatın büyümeye pozitif katkı sağladığı, diğer 
sektörlerin ise büyümeyi negatif etkilediği görülmektedir. 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 
%1,5 büyüyen inşaat sektörü çeyreklik büyümeye 0,1 puanlık sınırlı katkı sağlamıştır. 
Bununla birlikte, turizm sektöründe yaşanan durgunluk nedeniyle üçüncü çeyrek 
büyümesine hizmetler sektörünün etkisi negatif olmuştur. 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 
%1,5 daralan hizmetler sektörü, çeyreklik büyümeyi 0,8 puan aşağı çekmiştir. 

Bir önceki yılın üçüncü çeyreğinde %16,5 büyüyerek çeyreklik büyümeye önemli katkı 
sağlayan tarım sektörü, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde %7,3 daralmış ve çeyreklik 
büyümeyi 1,1 puan aşağı çekmiştir.  Diğer taraftan, sanayi sektörü de üçüncü çeyrekte 
ivme kaybetmiş ve üçüncü çeyrekte %1,1 küçülmüştür. Sanayi sektöründe üçüncü çeyrekte 
yaşanan küçülme üçüncü çeyrek büyümesini 0,2 puan aşağı çekmiştir. 

Dönem Toplam Tarım Sanayi İnşaat Hizmetler

2014

1.Ç 0,57 2,53 0,66 0,63 0,52

2.Ç 1,80 -0,91 0,81 -4,45 1,53

3.Ç 1,27 -16,58 0,58 6,72 1,35

4.Ç 0,98 1,12 0,96 1,23 0,94

2015

1.Ç 0,68 -0,33 0,29 1,54 1,15

2.Ç 0,28 -0,03 0,04 0,04 0,57

3.Ç 0,58 0,18 0,17 1,00 1,04

4.Ç 0,42 -0,07 0,08 0,29 0,71

2016

1.Ç 0,79 0,04 -0,11 1,31 1,71

2.Ç 0,59 0,84 -0,02 0,48 1,63

3.Ç -0,63 0,55 1,05 1,16 -2,92

Şekil 8
Sektörel Bazda İstihdamın 
Büyüme Esnekliği

Kaynak: TÜİK verilerine 
dayanılarak yazar tarafından 
hesaplanmıştır.

Şekil 7
Sektörlerin Çeyreklik Büyüme 
Katkısı

Kaynak: TÜİK verilerine 
dayanılarak yazar tarafından 
hesaplanmıştır.



2016 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleşen %1,8’lik daralma; tarım sektöründe %1, sanayi 
sektöründe %1,9 ve hizmetler sektöründe %5,3 istihdam azalışına yol açmıştır, inşaat 
sektöründe ise %2,1’lik istihdam artışı sağlamıştır. Buna ek olarak, 2016 yılının üçüncü 
çeyreğinde ekonomide gerçekleşen %1,8’lik daralma; ilgili dönemde ekonominin genelinde 
istihdamın %1,1 azalmasına neden olmuştur.

Küresel Siyasi Belirsizlikler ve Yüksek Finansal Riskler Dünya Ekonomisini 
Olumsuz Etkiliyor
OECD tarafından 2016 yılı Eylül ayı sonunda yayınlanan Ekonomik Görünüm 
Raporunda dünya ekonomisinin düşük büyüme tuzağı ile karşı karşıya olduğu bir kez 
daha belirtilmiştir. Bir önceki rapora kıyasla dünya ekonomisinin durumunda herhangi 
bir toparlanma eğilimi olmadığından düşük büyüme tuzağına raporda bir kez daha 
dikkat çekilmiştir. Ayrıca, mevcut küresel finansal risklerin yanında gelişmiş ülkelerden 
kaynaklanan küresel siyasi belirsizliklerin artarak devam etmesi önümüzdeki dönem için 
küresel ekonomi politikaları açısından önemli sorunların varlığına işaret etmektedir. 

ABD’nin 45. Başkanı olarak seçilen Donald Trump’ın korumacı ticaret politikası izleme 
yönündeki eğilimleri, Çin ekonomisinin beklenenin altında büyümesi, Brexit sonrası başta 
İtalya ve Fransa’da olmak üzere AB karşıtlarının AB’nin geleceğine yönelik oluşturduğu 
belirsizlikler, ABD ekonomisindeki toparlanmanın güçlenmesi sonrası FED’in faiz 
artırımına gideceği yönündeki sinyaller, Hollanda, Avusturya ve Fransa’da yapılacak 
seçimler öncesi güçlenen aşırı sağın oluşturduğu belirsizlik ortamı dünya ekonomisinin 
büyümesi üzerinde önemli baskı unsuru oluşturan faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Belirtilen faktörlerin önümüzdeki dönemde küresel ekonomi politikalarının seyrini 
belirleyeceği değerlendirilmektedir. 
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Gelişmiş ülkelerde faizlerde görülen artışlar nedeniyle gelişmekte olan ülkelerde yaşanan 
portföy çıkışları, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin ABD doları karşısında değer 
kaybetmesine yol açmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde görülen hızlı ve 
ani değer kayıpları bu ülkelerde finansal piyasaları olumsuz etkilemiş ve finansal piyasalar 
açısından aşağı yönlü bir risk unsuru oluşturmuştur. 

Referanduma Doğru Türkiye Ekonomisinin Görünümü
Uygulamaya konulan teşviklerin ve alınan finansal önlemlerin etkisiyle birlikte kredi 
kullanımında görülen canlanmanın büyümeyi gecikmeli de olsa yeniden ivmelendireceği 
öngörülmektedir. 2016 yılı Kasım ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına kıyasla kredi 
hacmi %15,5 büyümüştür. Bunun yanında söz konusu dönemde konut kredileri %12,7 artış 
gösterirken tüketici kredileri %9,3’lük artış göstermiştir. 

Aynı zamanda, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak kredi destekleri ile kredi 
faizlerinde görülen düşüş eğiliminin yatırım harcamalarında oluşturacağı toparlanma ile 
birlikte yılın son çeyreğinde büyümeyi destekleyeceği de öngörülmektedir. 

Şekil 9

Yerel Para Birimlerinin ABD 
Doları Karşısındaki Seyri 

(2015/12-2016/12)



Döviz kurunda yaşanan 
gelişmelerin etkisiyle fiyatı 
döviz kuruna duyarlı olan 
mallara talebin azalmasına 
ve işsizlik oranındaki 
artışa bağlı olarak yılın 
son çeyreğinde özel 
tüketim harcamalarının 
bir miktar gerileyeceği 
tahmin edilmektedir. 
Bununla birlikte, konut 
kredilerindeki artışın 
etkisiyle konut satışlarının 
artması, beyaz eşya 
ve mobilya talebini 
artırarak özel tüketimi 
ivmelendirecek ve fiyatı 
döviz kuruna duyarlı olan 
mallara yönelik talepteki 
azalmanın özel tüketim 
harcamaları üzerindeki 
etkisini sınırlayacaktır. 

2016 yılı Temmuz ayından 
sonra kademeli bir 
şekilde gerileyen tüketici 
enflasyonu Aralık ayında 
sert bir şekilde yükselmiş 
ve yıl sonunda 8,53 
olarak gerçekleşmiştir. 
Yurt dışı kaynaklı 
gelişmelerin etkisiyle 
türk lirasında görülen 
değer kaybı ve otomotiv 
sektöründe yaşanan 
vergi düzenlemelerinin 
etkisiyle Aralık ayında 
enflasyondaki artışın 
kaynağı dayanıklı tüketim 
malları olmuştur. Asgari 
ücretteki artışa bağlı olarak 
iş gücü maliyetlerinde 
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yaşanan artışa rağmen 
turizm sektöründe 2016 
yılı genelinde görülen 
zayıf talep yapısı nedeniyle 
hizmet fiyatlarında sınırlı 
bir artış söz konusu 
olmuştur.  Bu çerçevede, 
döviz kurunda önümüzdeki 
dönemde yaşanacak 
gelişmeler enflasyon 
üzerinde yukarı yönlü 
baskı oluşturabilecektir. 
Ancak yurt içi siyasi 
belirsizliklerin sona 
ermesi ve yurt içi 
talebin ivmelenmesi ile 
enflasyonun ılımlı bir seyir 
izleyebileceği de tahmin 
edilmektedir. 

Ekim ayında %2,2 artış 
gösteren takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi üretim 
endeksi, bir önceki 
yılın aynı ayına kıyasla 
2016 Kasım ayında da 
artışını sürdürmüş ve 
%2,7 artış göstermiştir. 
Sanayi üretiminde 
görülen toparlanmanın 
etkisiyle sanayi sektörü 
istihdamındaki olumsuz 
seyrin sona ermesi ve 
2017 yılından itibaren 
sanayi sektörünün 
tarım dışı istihdamı 
desteklemeye başlayacağı 
öngörülmektedir. 
Ayrıca millî istihdam 
seferberliği kapsamındaki 
teşvik uygulamasının 
da başlamasıyla birlikte 
özellikle Mart döneminden 
itibaren tarım dışı 
istihdamın hızlı bir 
şekilde toparlanacağı 
beklenmektedir. 

Özetle, öncü veriler ışığında 
Türkiye ekonomisinin 2016 
yılının son çeyreğinden 
başlayarak kademeli bir 
şekilde toparlanacağı,  
uygulanan finansal ve mali 
tedbirlerin büyüme ve iş 
gücü piyasası üzerindeki 
etkisinin 2017 yılının 
ikinci çeyreğinden itibaren 
gözlemlenmeye başlanacağı 
değerlendirilmektedir. 
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Dipnot
1  İlk kez 1979 yılında geliştirilen 
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yıllarında güncellenmiştir.

GELİŞMİŞ ÜLKELERDEN 
KAYNAKLANAN KÜRESEL 
SİYASİ BELİRSİZLİKLERİN 
ARTARAK DEVAM ETMESİ 
KÜRESEL EKONOMİ 
POLİTİKALARI VE BÜYÜME 
AÇISINDAN ÖNEMLİ 
SORUNLARIN VARLIĞINA 
İŞARET ETMEKTEDİR.

Şekil 10
Kredi Hacminin ve Tüketici 
Kredilerinin Seyri (Bir Önceki 
Yılın Aynı Ayına Kıyasla % 
Değişim)

Kaynak: BDDK verilerine 
dayanılarak yazar tarafından 
hesaplanmıştır.



Yaşlı dünyamız şu ana 
kadar olmadığı boyutlarda 
büyük bir zorunlu yerinden 
edilme hareketi içinde. 
2015 yılı sonu itibarıyla 
tüm dünyada 65 milyon 

300 bin kişi zulüm, 
çatışma, genelleşmiş 
şiddet ya da insan hakları 
ihlalleri sebebiyle zorla 
yerinden edilmiş durumda. 
Tam 65 milyon 300 bin 

kişi! Gerçekten zihinde 
canlandırması zor değil mi? 
İnsanın aklının almayacağı 
kadar büyük bir nüfus 
grubu. Eğer bu 65.3 milyon 
kişi bir ülke oluşturacak 
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ÜLKEMİZ 3.5 MİLYON 
CİVARINDA KİŞİYE KORUMA 

SAĞLIYOR
Günümüzde yaşadığımız kriz gerçekten olağandışı… Böylesi bir kriz en son 
2. Dünya Savaşı’nda yaşanmıştı. Neredeyse ülkemiz kadar büyük bir nüfus, 

mecbur kaldığı için yerinden yurdundan ayrılıp bütün dünyaya yayılmış 
durumda.

DAMlA TAŞkIn
Yetkİnlİk Programları Müdürü

BM Mültecİler Yüksek Komİserlİğİ
Türkİye Ofİsİ



ihlalleri bunların baş 
nedenleri olup göçmen 
ile mülteci arasındaki 
fark da tam burada ortaya 
çıkmaktadır. ‘Mülteci’ 
ve ‘göçmen’ terimleri 
medyada ve kamu 
söyleminde birbirinin 
yerine geçebilir şekilde 
giderek artan bir biçimde 
kullanılmaktadır. Ancak 
iki kavram arasındaki 
mevcut fark büyük önem 
taşımaktadır.  Göçmenler 
doğrudan bir zulüm ya 
da ölüm tehdidi sebebiyle 
değil, temel olarak iş 
bularak hayatlarını 
iyileştirmek ya da bazı 
durumlarda eğitim, aile 
birleşimi ya da diğer 
nedenlerle ülkelerinden 
ayrılmayı seçerler. Bunun 
da kolay bir durum 
olmadığı su götürmez bir 
gerçek olmakla birlikte 
mülteci olmak ise tamamen 
farklı bir durumdur. Kendi 
ülkelerinin korumasından 
artık faydalanamayan 
mültecilerin evlerine 
güvenli bir şekilde geri 
dönme imkânları yoktur. 
Mülteciler çoğunlukla 
hemen sınırın öte 
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TÜRK YETKİLİLERİN 
PAYLAŞTIĞI VERİLERE 
GÖRE TÜRKİYE, 2.9 
MİLYONDAN FAZLASI 
SURİYELİ OLMAK 
ÜZERE TOPLAMDA 3.5 
MİLYON CİVARINDA 
KİŞİYE KORUMA 
SAĞLAMAKTADIR. 

olsaydı, bu dünyadaki 
en büyük nüfuslu 21. 
ülke olurdu. Neredeyse 
ülkemiz kadar büyük bir 
nüfusun, mecbur kaldığı 
için yerinden yurdundan 
ayrılması ve dünyanın her 
tarafına dağılması insan 
aklının almakta zorlandığı 
bir krizin göstergesi. 

Günümüzde yaşadıklarımız 
gerçekten olağandışı... Orta 
Afrika Cumhuriyeti, Güney 
Sudan, Ukrayna, Libya, 
Yemen, Burundi ve bu liste 
uzayarak gidiyor... Tüm 
bunlarla aynı zamanda, 
mega bir krizle de karşı 
karşıyayız: Suriye ve Irak 
krizi... En son böylesi bir 
kriz 2. Dünya Savaşı’nda 
yaşanmıştı. Hiçbir savaşın 
sonuçlarının iyi olmadığı, 
hiçbir zaman bir kazanan 
olmadığı aşikâr. Sonuçlar 
en çok masum insanları 
etkiliyor, bir kişi yerinden 
yurdundan mecbur kaldığı 
için gitmek durumda 
kaldığında ise ortalama 17 
yıl kadar mülteci olarak 
hayatını sürdürüyor. 
Dolayısıyla kimsenin 
ülkesinden, şehrinden 
ayrılmak zorunda 
kalmaması sanırım tüm 
dünya vatandaşları olarak 
bizlerin en büyük temennisi 
olmalı...

Ancak bu zorunlu 
yerinden edilme 
hareketleri devam ettikçe 
kuruluşumuz Birleşmiş 
Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği’nin 
(UNHCR) de gerekliliği ve 
sorumluluğu da gittikçe 
artmaktadır. UNHCR, 2. 
Dünya Savaşı sonrası, 
mültecileri korumak ve 
mültecilerin sorunlarına 
çözüm bulmak maksadıyla 
yürütülen uluslararası 
müdahaleye liderlik 

etme ve bu müdahalenin 
koordinasyonunu sağlama 
yetkisiyle 1950 yılında 
Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu tarafından 
kurulmuştur. Temel gayesi, 
mültecilerin haklarını 
ve refahını korumaktır. 
Bir noktada evlerine 
gönüllü dönüş, yerel 
entegrasyon ve üçüncü 
bir ülkeye yerleştirme 
seçenekleriyle, her bireyin 
sığınma talebinde bulunma 
hakkını kullanabilmesini 
ve başka bir ülkede mülteci 
olarak güvenli bir şekilde 
barınabilmesini sağlamak 
için mücadele eder. Ayrıca, 
UNHCR’nin yetki alanı 
içerisinde vatansız kişilere 
yardım etmek de vardır. 

Bugün durum gerçekten 
inanılmaz boyutlara 
ulaşmış durumda ve 
UNHCR istatistiklerine 
göre günde ortalama 34 
bin kişi ile neredeyse bir 
kocaman kasaba evinden, 
şehrinden, ülkesinden 
ayrılmak durumunda 
kalmaktadır. Zulüm, 
çatışma, genelleşmiş 
şiddet ya da insan hakkları 



tarafına ancak yanlarında 
taşıyabildikleri ile çoğu 
zaman pasaport, diploma 
ve yeterli finansal kaynak 
olmaksızın geçmektedirler. 
2014 yılı Eylül ayında, 
sınırdan bir hafta kadar  
kısa bir süre içerisinde 
130 civarında kişinin 
geçtiği Şanlıurfa’nın 
Suruç ilçesinde olduğu 
gibi. Yürek parçalayıcı 
fotoğrafları, filmleri siz de 
görmüşsünüzdür.

Türk yetkililerin paylaştığı 
verilere göre Türkiye, 2.9 
milyondan fazlası Suriyeli 
olmak üzere toplamda 3.5 
milyon civarında kişiye 
koruma sağlamaktadır. 
Bu rakamların gösterdiği 
gibi Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin üstlenmiş 
olduğu sorumluluk 
gerçekten takdire şayandır. 
UNHCR olarak biz de 
Türk toplumu ve Türk 
makamlarının gösterdiği 

muazzam cömertlik ve 
misafirperverlik için 
müteşekkiriz. 2015 
yılı itibariyle Türkiye, 
dünyanın en çok mülteciye 
ev sahipliği yapan 
ülkesi haline gelmiştir 
ve halen büyük bir 
özveriyle elden gelen tüm 
imkânlar seferber edilmiş 
durumdadır. Sığınmacı ve 
mülteciler için kapsamlı 
ve hak temelli bir yasal 
çerçeve sunuluyor olup, 
bu bağlamda sağlık ve 
eğitime Türkiye’de ücretsiz 
olarak erişmeleri temin 
edilmektedir. Suriye 
mülteci nüfusunun yaklaşık 
yüzde 10’una konaklama 
imkânı sunan kampların 
yönetimi, tanınan imkânlar 
ve hizmetler bağlamında 
eşi ve benzeri olmayan 
bir misafirperverliğin, iyi 
niyetin sembolüdür.

Bizim kurumumuz ise 
sorumluluğu çerçevesinde, 

sığınmacı ve mültecilerin 
ihtiyaçlarına cevap 
verebilmesi ve yardım 
ulaştırılması için tüm 
dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de birçok 
faaliyeti üstlenmiş 
durumdadır. Elbette 
ki tüm bu faaliyetler 
Türkiye Cumhuriyeti 
devleti kurumları ile el ele 
gerçekleştirilmektedir. 

Örneğin UNHCR, üçüncü 
ülkeye yerleştirilme ihtiyacı 
içinde olan mültecilerin, 
üçüncü ülkelerce belirlenen 
kontenjan bağlamında 
mülteci dosyalarını 
ülkelere sunmaktadır. 
Suriyeli mültecilerin kayıt 
verilerinin doğrulanması 
amacıyla UNHCR’nin 
desteği ile yürütülmekte 
olan “Geçici Koruma 
Kapsamındaki Yabancıların 
Kişisel Bilgilerinin 
Doğrulanması” projesi ise 
yine bu yakın işbirliğinin 
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TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT 
MÜLTECİ NÜFUSU 
3 MİLYONU GEÇTİ. 
BUNLARIN 2 MİLYON 
900 BİNİ SURİYELİ; 300 
BİNİ DE IRAK, İRAN, 
SOMALİ, AFGANİSTAN 
GİBİ ÜLKELERDEN GELEN 
MÜLTECİLER.



en büyük örneklerindendir. 
Bu çalışmanın çıktıları 
kalıcı çözümlerin yanı sıra 
özel ihtiyaç sahibi kişileri 
tespit etmek ve bu kişilere 
yardım sağlamak için Türk 
yetkililere, UNHCR’ye ve 
diğer uygun paydaşlara 
güncel veri sağlayacaktır. 

UNHCR’nin Türkiye 
içindeki diğer faaliyetleri 
arasında koruma ve 
himaye yani mültecilerin 
ve sığınma başvuru 
sahiplerinin haklara 
ve hizmetlere erişimi 
konusunda destek, 
dönemsel nakit yardım, 
battaniye, kıyafet gibi 
çeşitli temel yardım 
malzemelerinin dağıtımı, 
çocuklar için özel 
programlar, psikososyal 
destek, toplum merkezleri 
de ihtiyaç sahiplerine 
sunulan hizmetlerden 
bazılarıdır. Bunun yanı 
sıra eğitim konusunda 
Türkçe öğrenim, 
yükseköğrenim bursları, 
mümkün olduğu kadar çok 
çocuğun ülkemizdeki okul 
sistemine dâhil edilmesi 
de yürütülen programların 
önceliklerindendir. 

UNHCR için çalışma 
ve geçim kaynakları 
ile ilgili programlar da 
global olarak çok büyük 
öncelik taşımaktadır. 
Mültecilerin gittikleri 
her ülkede kendi ayakları 
üzerinde durmaları, 
yardım bağımlılığından 
kurtulmaları, bulundukları 
toplumun üretken ve 
faydalı bir bireyi olmaları 
hayati öneme sahiptir. 
Aslında konuya yakından 
bakıldığında mültecilerin 
geldikleri ülkeye mutlaka 
becerileri, tecrübeleri 
bunlara sahip olmasalar 
bile hevesleri ve güçleri ile 

geldikleri görülmektedir. 
Dolayısıyla doğru 
imkânlar verildiğinde 
mutlaka kendilerinin de o 
ülkeye ekonomik olarak 
katabilecekleri bir değer 
bulunmaktadır.

Ancak ne yazık ki 
mültecilere çalışma hakkı 
her ülkede verilmemektedir. 
Bu noktada da yine Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin, 
çalışma hakkı konusundaki 
iyi niyetli düzenlemesinin 
üzerinde önemle durmak 
gerekmektedir. Üç milyon 
kişiyi aşkın bir nüfus 
gurubuna dünyada ilk defa 
çalışma hakkı verilmiştir. 
15 Ocak 2016 yılında Geçici 
Koruma Kanunu altındaki 
yabancılara, 26 Nisan 2016 
tarihinde ise Uluslararası 
Koruma Başvuru ve Statü 
sahiplerine çalışma hakkı 
tanınmıştır.

Türkiye operasyonumuzda 
da bunu temel alarak 
mültecilerin çalışma 
hayatına dahil olması ile 
ilgili çeşitli programlar 
yürütülmektedir. Bu 
çalışmalardaki en büyük 
ortağımız ise Türkiye 
İş Kurumu ve Türkiye 
Cumhuriyeti Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’dır. Türk 
yetkililer tarafından gerek 
Geçici Koruma Kanunu 
kapsamındaki yabancılara 
gerek uluslararası 
Koruma başvuru ve statü 
sahiplerine verilmiş olan 
çalışma hakkı bu konudaki 
en büyük dayanağımızdır.

Yaptığımız çalışmaları 4 
ana başlık altında toplamak 
mümkündür:

• Çalışma hakkı ve izinleri 
konusundaki faaliyetler: 
Gerek işverenlerle, 

gerekse mültecilerle 
yürütmüş olduğumuz 
çalışmalarda konu ile 
ilgili bilgi eksikliğinin 
çok önemli olduğu 
gözlemlenmektedir. 
Hem mültecilere hem de 
işverenlere tarafımızca ve 
fonlamakta olduğumuz 
yürütücü ortaklarla 
bilgilendirme ve başvuru 
desteği verilmektedir. Bu 
konuda Ticaret ve Sanayi 
Odaları, dernekler, 
organize sanayi bölgeleri 
ve zaman zaman iş 
yerlerinde bu faaliyetler 
gerçekleştirilmektedir.

• Özel sektörle işbirliği: 
Mültecilerin iş piyasasına 
dâhil edilmesi için özel 
sektörle sürekli diyalog 
ve işbirliği içinde 
olmak büyük önem arz 
etmektedir. Bu bağlamda 

gerek ticaret ve sanayi 
odaları, firmalar, organize 
sanayi bölgeleri, ihracatçı 
birlikleri ve çok çeşitli 
iş dünyası dernekleri 
ile çeşitli programlar 
İŞKUR’un da desteği ile 
gerçekleşmektedir.

• Mesleki eğitim: 
Ülkemizde ihtiyaç 
duyulan ve ülke 
vatandaşları tarafından 
doldurulmayan 
pozisyonlar için mesleki 
eğitimler devam 
etmektedir. Türkiye’nin 
çok çeşitli illerinde 
gerçekleştirilen bu 
çalışmalar İŞKUR işbirliği 
ile hayata geçmektedir.

• Girişimcilik: Her 
ülkenin mutlaka 
ekonomik dinamizmi ve 
istihdamı sağlayabilmek 
için girişimciliğe 
ihtiyacı vardır. TOBB 
kayıtlarına göre ise 
sadece Gaziantep’te 
700 adet Suriyeliler 
tarafından kurulmuş 
şirket bulunmaktadır. 
Toplamda ise bu sayı 
5 bini geçmiştir. Hem 
yeni girişimcilerin 
yetişebilmesi hem 
de mevcutların 
desteklenebilmesi vergi 
ödeyerek, istihdam 
sağlayarak ekonomiye 
katkıda bulunan bu grup 
için önemlidir.

Tüm bu çalışmalar 
Türkiye İş Kurumu ile 
ortaklaşa yürütülmektedir. 
Yaratıcı fikirleri, stratejik 
kararları ve işbirlikleri ile 
bu çalışmaların giderek 
artmasında en büyük 
ortağımız ve desteğimiz 
Türkiye İş Kurumu’dur. 
Kendilerine tüm destekleri 
için teşekkürü bir borç 
biliriz.  
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 
MÜLTECİLER YÜKSEK 
KOMİSERLİĞİ (BMMYK) 
İSTATİSTİKLERİNE GÖRE 
GÜNDE 33 BİN 9 YÜZ 72 
KİŞİ; YANİ NEREDEYSE 
BİR KOCAMAN KASABA 
EVİNDEN, ŞEHRİNDEN, 
ÜLKESİNDEN AYRILMAK 
DURUMUNDA KALIYOR.



I. Genel Bilgi̇ler
Nitelikli ve kalifiye 
personel yetiştirilmesi için 
Sanayi-Eğitim işbirliğinin 
ve staj uygulamasının 
büyük önemi 
bulunmaktadır. 

Bu kapsama giren çırak, 
stajyer ve öğrencilerin 
öğretim programlarıyla 

kazandırılması öngörülen 
mesleki bilgi, beceri, 
tutum ve davranışlarını 
geliştirmeleri, sektörü 
tanımaları, iş hayatına 
uyumları, gerçek üretim 
ve hizmet ortamında 
yetişmeleri gayesiyle 
işletmelerde “Staj” 
yaptırılmaktadır.

3308 sayılı Mesleki Eğitim 
Kanunu’na göre nitelikli 
yetiştirilmesi iş gücü için, 
on ve daha fazla personel 
çalıştıran işletmelerde, 
çalıştırdıkları personel 
sayısının yüzde beşinden 
az olmamak üzere mesleki 
ve teknik eğitim okul ve 
kurumu öğrencilerine 
beceri eğitimi, mesleki ve 
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STAJ UYGULAMASINDA
İŞVEREN VE EĞİTİM 

KURUMLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Resul kURT
SGK E. Başmüfettİşİ

BAU Öğr. Gör.
İş ve Sosyal Güvenlİk Müşavİrİ

Çırak, stajyer ve öğrencilerin öğretim programlarıyla çalışma hayatına 
kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını 

geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyumları, gerçek üretim ve 
hizmet ortamında yetişmeleri gayesiyle işletmelerde “Staj” yaptırılmaktadır.



teknik ortaöğretim okul 
ve kurumu öğrencilerine 
staj ve tamamlayıcı eğitim 
yaptırılmaktadır. 

Mesleki eğitim kapsamına 
alınıp alınmadığına 
bakılmaksızın ondan 
az personel çalıştıran 
işletmelerde de mesleki 
ve teknik eğitim okul ve 
kurumları öğrencilerine bu 
kanunun ilgili hükümlerine 
göre beceri eğitimi, staj 
ve tamamlayıcı eğitim 
yaptırılabilmektedir.

Vardiya usulü veya 
mevsimlik olarak faaliyet 
gösteren işletmelerde 
eğitim görecek öğrenci 
sayısının tespitinde gündüz 
vardiyasında veya faaliyet 
gösterdiği mevsimde 
çalışan personel sayısı esas 
alınmaktadır.

İşletmelerdeki personel 
sayısının tespitinde 
her yılın Ocak ayı, yaz 
mevsiminde faaliyet 
gösteren işletmelerde 
Temmuz ayı esas 
alınır. Beceri eğitimi 
uygulamasına da öğretim 
yılı başında başlanmaktadır.

3308 sayılı Kanun 
kapsamında on ve daha 
fazla personel çalıştıran 
işletmeler, Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüklerince 
her yıl Şubat ayı 
içerisinde il millî eğitim 
müdürlüklerine ve o ildeki 
yükseköğretim kurumlarına 
bildirilmektedir. 

Beceri eğitimi, staj ve 
tamamlayıcı eğitim 
yaptıracak Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ne bağlı 
işletmeler, Bakanlık ve 
Millî Savunma Bakanlığı ile 
birlikte belirlenmektedir.

6764 sayılı Kanunla stajyer 
öğrencilerle ilgili önemli 
değişiklik yapılmıştır. 

II. Stajyerlerde 
Sigortalılık ve Ücret
Aday çırak ve çıraklar 
ile işletmelerde mesleki 
eğitim gören, staj veya 
tamamlayıcı eğitime devam 
eden öğrencilere işletmeler 
tarafından ödenecek ücret 
ve bu ücretlerdeki artışlar, 
düzenlenecek sözleşme ile 
tespit edilmektedir. 

6111 sayılı Kanun’la YÖK’e 
bağlı olarak ön lisans ve 
lisans düzeyinde eğitim 
veren yükseköğretim 
kurumları öğrencilerine 
de 3308 sayılı Kanun’un 
verdiği staj, sosyal güvenlik 
ve ücret avantajlarından 
yararlanma imkânı 
tanınmıştır. 

3308 sayılı Kanun’un 
25. maddesinde yapılan 
düzenlemeye göre, 
işletmelerde mesleki eğitim 
gören öğrenciler ile mesleki 
ve teknik ortaöğretim okul 
ve kurumlarında staj veya 
tamamlayıcı eğitim gören 
öğrencilere asgari ücretin 
net tutarının; 

• Yirmi ve üzerinde 
personel çalıştıran 
işyerlerinde yüzde 
otuzundan,

• Yirmiden az personel 
çalıştıran işyerlerinde 
yüzde on beşinden,

• Aday çırak ve çırağa 
yaşına uygun asgari 
ücretin yüzde otuzundan,

aşağı ücret ödenememekle 
birlikte, 2016-2017 eğitim 
ve öğretim yılından geçerli 
olmak üzere, stajyerlere 
ödenecek en az ücretin, 
yirmiden az çalışanı olan 

işletmeler için 2/3’ü, yirmi 
ve üzerinde personeli 
olan işletmeler için 1/3’ü, 
devlet katkısı olarak 
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 
karşılanacaktır.

Aday çırak, çırak ve 
öğrencilere ödenecek 
ücretler her türlü vergiden 
müstesnadır. Ancak, çırak 
ve stajyer ücretlerinin 
asgari ücretin üzerinde 
olması durumunda gelir 
ve damga vergisine tabi 
olacaktır.

Aday çırak, çıraklar, 
işletmelerde mesleki eğitim 
gören öğrenciler ile mesleki 
ve teknik ortaöğretim okul 
ve kurumlarında okumakta 
iken staja, tamamlayıcı 
eğitime veya alan eğitimine 
tabi tutulan öğrencilerin 
sigorta primleri asgari 
ücretin yüzde ellisi 
üzerinden, Bakanlık ile 
mesleki ve teknik eğitim 
yapan yükseköğretim 
kurumlarının bağlı olduğu 
üniversitelerin bütçesine 
konulan ödenekten 
karşılanacaktır.

Yukarıda belirtilen 
sigortalılığı okul tarafından 
sağlanan aday çırak, çırak, 
stajyer ve öğrenciler 
adına staj döneminde 
sadece kısa vadeli sigorta 
kolları (iş kazası ve meslek 
hastalığı ile Genel Sağlık 
Sigortası) ödenmektedir. 
Diğer bir deyişle staj 
süresince emeklilikle 
ilgili uzun vadeli sigorta 
kolları (malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigortası) 
primleri ödenmemektedir. 
Dolayısıyla staj sigortası, 
işe başlama tarihi olarak 
kabul edilemeyeceği 
gibi, emeklilik prim gün 
sayısı olarak da dikkate 
alınmayacaktır. 
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ADAY ÇIRAK, ÇIRAK VE 
ÖĞRENCİLERE ÖDENECEK 
ÜCRETLER HER TÜRLÜ 
VERGİDEN MÜSTESNADIR. 
ANCAK, ÇIRAK VE 
STAjYER ÜCRETLERİNİN 
ASGARİ ÜCRETİN 
ÜZERİNDE OLMASI 
DURUMUNDA GELİR VE 
DAMGA VERGİSİNE TABİ 
OLACAKTIR.

6764 sayılı Kanun’la 
birlikte sigortalılık ve 
ücret açısından stajyerler 
aşağıdaki şekilde ikiye 
ayrılmıştır;

a. Okulları tarafından 
sigortalılığı sağlananlar

b. Okulları tarafından 
sigortalılığı 
sağlanmayanlar

Daha önce mesleki ve 
teknik okul mensubu olan 
öğrencilere ücret ödeme 
zorunluluğu bulunurken, 
yapılan yeni düzenleme ile 
sigortalılığı okul tarafından 
sağlanan tüm stajyerlere 
ücret ödenecektir.  

Sigortalılığı öğrenim 
gördüğü okulu tarafından 
sağlanmayan stajyer içinse 
bir değişiklik söz konusu 
olmayıp, sigortalılığı 
işverenler tarafından 4/a 
olarak sağlanacak ve diğer 
tüm işçiler gibi, yaptıkları 
çalışma karşılığı ücret 
ödenecektir. 



Stajyer Sigortalılık Türü Prim Ödeme 
Yükümlüsü

Ücret Ödeme 
Zorunluluğu

Sigortalılığı 
okulu tarafından 
sağlananlar

5/b Sadece iş kazası ve 
meslek hastalığı sigortası 
uygulanır. Stajyerlik 
süreleri emeklilik 
hesabında dikkate 
alınmaz.

Okul

Net ücretin yüzde 
30’u kadar işveren 
tarafından ücret 
ödenir.

Sigortalılığı 
okulu tarafından 
sağlanmayanlar

4/a Tüm sigorta kollarına 
tabi bildirilirler. Stajyerlik 
süreleri, emeklilik 
hesabında dikkate alınır.

İşveren

Diğer işçiler gibi 
çalışmalarının 
karşılığında ücret 
ödenir.

III. 2016-2017 Eği̇ti̇m Öğreti̇m Yılında Stajyer Desteği

2016-2017 öğretim yılına özgü olarak stajyer ücretleri personel ayrımı yapılmaksızın Asgari 
Ücretin Net Tutarı * % 30 şeklinde ödeneceği kararlaştırıldığından, bu dönem için ayrıca 
stajyer desteği verilecektir. 

*Stajyer Desteği Miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Destek Tutarı Destek Tutarı Destek Haricinde Kalan 
Tutar

20’den fazla personeli olan 
işyerleri 127,08 TL 254,15 TL

20’den az personeli olan 
işyerleri 254,15 TL 127,08 TL
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On ve daha fazla 
öğrencİye becerİ 
eğİtİmİ, staj ve 
tamamlayıcı eğİtİm 
yaptıracak İşletmeler 
bu MAKSADLA bİr 
eğİtİm bİrİmİ kurmak 
zorundadırlar.

Tablo 1

6764 sayılı Kanun’la 
Birlikte Sigortalılık ve Ücret 

Açısından Stajyerler

Tablo 2

Stajyer Desteği Miktarları



IV. Staj Uygulamasında Eğitim Kurumlarının Yükümlülükleri
3308 sayılı Kanun’a tabi aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören 
öğrencilerden bakmakla yükümlü kişi olunan sigortalılar için işverenlerce “7” numaralı, 
bakmakla yükümlü kişi olmayanlar için “42” numaralı;

Meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan 
öğrencilerden bakmakla yükümlü kişi olunan sigortalılar için işverenlerce “22” numaralı, 
bakmakla yükümlü kişi olmayanlar için “43” numaralı, belge türleri kullanılacaktır.

Sigorta Primine esas tutulacak matrahları:
1. Aday çırak,
2. Çırak,
3. İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, 
4. Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı 

eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrenciler sigorta primine esas kazançları, 
3308 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinde düzenlenmiş olup prime esas kazançları asgari 
ücretin yüzde ellisidir. 

Belge 
Türü

Prim 
Oranı

3308 Sayılı Kanun’da Belirtilen Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde 
Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü   
Olunanlar

07 % 1

3308 Sayılı Kanun’da Belirtilen Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde 
Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü 
Olunmayanlar

42 % 6

Meslek Liselerinde Okumakta İken veya Yüksek Öğrenimleri 
Sırasında Staja Tabi Tutulan Öğrenciler ile 2547 Sayılı 
Kanun  Uyarınca Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Çalıştırılan 
Öğrencilerden Bakmakla   Yükümlü Olunanlar

22 % 2

Meslek Liselerinde Okumakta İken veya Yüksek Öğrenimleri 
Sırasında Staja Tabi Tutulan Öğrenciler ile 2547 Sayılı 
Kanun Uyarınca Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Çalıştırılan 
Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar

43 % 6

V. Staj Uygulamasında 
İşveren Yükümlülükleri
On ve daha fazla öğrenciye 
beceri eğitimi, staj ve 
tamamlayıcı eğitim 
yaptıracak işletmeler bu 
maksatla bir eğitim birimi 
kurmak zorundadırlar. Bu 
birimde, yapılan eğitim için 
alanında ustalık yeterliğine 
sahip ve iş pedagojisi 
eğitimi almış usta öğretici 
veya eğitici personel 
görevlendirilmelidir. 

“Eğitici Personel”, 
mesleki yeterliğe sahip, 
öğrencilerin işyerindeki 
eğitiminden sorumlu, iş 
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Tablo 3

İşverenlerce Kullanılacak 
Belge Türleri

pedagojisi eğitimi almış, 
mesleki eğitim yöntem 
ve tekniklerini bilen ve 
uygulayan veya mesleki 
ve teknik eğitim okul 
ve kurumlarında atölye, 
laboratuvar, meslek dersleri 
öğretmenliği yapabilme 
yetkisine sahip kişi 
olmalıdır. 

İş pedagojisi eğitimleri, 
Milli Eğitim Bakanlığı 
bünyesinde veya 
izin verdiği eğitim 
kurumlarından 
alınabilmektedir. Yapılan 
düzenlemeler çerçevesinde, 
işverenlerin yapacakları 
işlemler sırasıyla şöyledir;

• Öğrencinin sigortalılığı 
okulu tarafından 
karşılanıyorsa, YÖK 
listesi dikkate alınmadan 
ücret ödemeleri 
gerekecektir,

• Çalışan personel sayısı 
dikkate alınmaksızın 
2016-2017 eğitim-öğretim 
yılında asgari ücretin net 
tutarı * %30 ücret ödemek 
zorundadır,

• Sigortalılığı okulu 
tarafından sağlanmayan 
öğrenciler için diğer 
işçiler gibi tüm sigorta 
kollarına tabi olarak 
4/a girişi yapılacak 
ve çalışmalarının 

karşılığında diğer işçiler 
gibi ücret ödenecektir,

• On ve üzerinde personel 
çalıştıran işletmeler, 
eğitim birimi kurmak ve 
bu birimde iş pedagojisi 
eğitimi almış usta 
öğretici veya eğitici 
personel görevlendirmek 
zorundadır,

• Stajyer çalıştırma 
yükümlülüğü her 
ay çalışan sayısına 
göre değil, cari yılın 
Ocak ayında bildirilen 
personel sayısı üzerinden 
hesaplanacaktır. İşletme 
yaz döneminde faaliyet 
gösteriyorsa, Temmuz 
ayı dikkate alınacaktır.



Bu çalışmada, Avrupa Birliği’nde, birliğe üye ülkelerin “Bencmarking” diye adlandırılan 
karşılaştırmalı analiz çerçevesinde 2016 yılının istihdam ve sosyal gelişmelerinin kapsamlı 
bir şekilde değerlendirildiği “Avrupa’da İstihdam ve Sosyal Gelişmeler”1 raporunun öne 
çıkan hususları analiz edilecektir. 
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2000’li yıllar hem ekonomik hem politik hem de sosyal anlamda büyük 
değişimlere ve dönüşümlere şahit olmaktadır. Yaşanan bu hızlı dönüşüm 
nedeniyle istihdam şekillerinde de büyük değişimler yaşanmaktadır. Söz 

konusu değişimin ana motorunu bilgi ve iletişim teknolojileri oluşturmaktadır.

2016 YILINDA AVRUPA’DA 
İSTİHDAM PİYASASI 

GELİŞMELERİNE BAKIŞ

ÇAĞATAY GökYAY
İSTİHDAM UZMANI
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AVRUPA BİRLİĞİ 
BÜNYESİNDE EN BÜYÜK 
SORUN ALANLARINDAN 
BİRİNİ GENÇ İŞSİZLİĞİNİN 
OLUŞTURDUĞU AÇIKÇA 
GÖRÜLMEKTEDİR.

Söz konusu çalışma beş ana 
bölümden oluşmaktadır:

• Birlik bünyesinde 
ülkelerarası yakınlaşma 
ve uzaklaşma, istihdam 
ve sosyal politikaların 
rolü.

• İstihdam dinamikleri ve 
sosyal yansımaları, işler 
ve ücretlerin yoksulluk 
ve eşitlikle mücadeledeki 
rolü.

• Mültecilerin iş gücü 
piyasasına entegrasyonu.

• Bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin iş gücü 
piyasasına yansımaları.

• Sosyal diyalog 
kapsamında kapasite 
geliştirme. 

Temel İstihdam ve 
Sosyal Gelişmeler
Birlik ekonomisi 2009 ve 
2012 yıllarında yaşanan 
çifte resesyondan sonra 
dördüncü büyüme 
yılında bulunmaktadır. 
Söz konusu rapor, analiz 
edildiğinde göze çarpan 
en önemli husus, bütün 
karşılaştırmaların bu kriz 
dönemlerine atıf yapılarak 
gerçekleştiriliyor olmasıdır. 

Ekonomik büyümede 
yaşanan olumlu gelişmenin 
iş gücü piyasalarına 
etkilerinin sınırlı olduğu 
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Tablo 1

Yıllar itibariyle yaş dağılımına 
göre işsizlik oranları

ve 2016 yılının ikinci 
çeyreği itibariyle istihdam 
edilenlerin sayısının 
şimdiye kadar birlik 
bünyesinde gerçekleşen 
en yüksek oran olan 
232.1 milyona ulaştığı 
ifade edilmektedir. Birlik 
bünyesinde istihdam 
oranı %71,1 oranına 
ulaşmış olup, 2020 yılında 
hedeflenen %75 istihdam 
oranına erişilebileceği 
ifade edilmektedir. Giriş 
bölümünde de ifade 
ettiğimiz üzere aslında 
kümülatif ve makro 
rakamlar mikro analizlerle 
desteklenmediğinde yanlış 
sonuçlar çıkarılmasına 
sebebiyet verebilecektir. 
Buna istihdam oranları 
üzerinden örnek vermek 
gerekirse İsveç’te %81.5 
olan istihdam oranı 
Yunanistan’da %56.6 
seviyelerindedir.

2013 yılından bu yana zirve 
yapan işsizlik oranlarının 
tedricen azalmaya devam 
etmekle birlikte 2016 
yılının üçüncü çeyreği 
itibariyle işsiz sayısı 21.1 
milyon seviyelerinde 
olup, bunların yaklaşık 4.2 
milyonunu genç işsizler 
oluşturmaktadır. Burada 
bir parantez açılması 
önem taşımaktadır. 

Aynı zamanda bu yirmi 
milyonluk işsiz ordusunun 
yarısından fazlasını 
‘uzun süreli işsiz’ diye 
tabir ettiğimiz bir yıldan 
fazla süredir işsiz olanlar 
oluşturmaktadır. Bundan 
sonraki bölümlerde veriler 
peyderpey paylaşıldığında 
temel sorun alanlarının 
neler olduğu ortaya çıkmış 
olacaktır. Yukarıda verilen 
veri çerçevesinde birlik 
bünyesinde en büyük sorun 
alanlarından birini genç 
işsizliğinin oluşturduğu 
açıkça görülmektedir.

Birlik bünyesinde en 
önemli sorun alanlarından 
birini de uzun süreli işsizlik 
olgusu oluşturmaktadır. 
Söz konusu veriler analiz 
edildiğinde işsizler için 
işsizlik olgusunun kronik 
ve yapısal hale geldiği ve 
söz konusu hedef kitleye 
yönelik özel politikaların 
geliştirilmesi gerçeği ortaya 
çıkmaktadır. “2016 yılının 
ikinci çeyreğinde ilan 
edilen 21,1 milyon işsizin 
9,8 milyonunu bir yıldan 
daha uzun süredir işsizler 
oluşturmakta ve bunların 
büyük çoğunluğunu da 
-yaklaşık 6 milyon kişi- 2 
yıldan daha fazla süredir 
işsizler oluşturmaktadır.”



2008 yılı ile karşılaştırıldığında işsizlik seviyeleri hâlâ yüksek olup, birlik genelinde 
%8,6 seviyelerinde, avro bölgesinde ise %10’lar seviyesinde seyretmektedir. İstihdam 
seviyelerinde olduğu gibi, işsizlik oranlarında da birlik bünyesinde büyük bir ayrışma 
yaşanmaktadır. Çek Cumhuriyeti, Almanya ve Birleşik Krallık’ta yüzde 4-5 aralığında 
bulunan işsizlik oranı, Yunanistan’da yüzde 24 seviyesine yükselmektedir. 

2008 krizi sonrasında hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı işlerde artış meydana gelmiştir, 
ancak yukarıda değinildiği üzere ekonomik gelişmelerin istenen düzeyde gerçekleşmemesi 
ve bunun işverenler nezdinde belirsizlik oluşturması tam zamanlı sözleşmeler yerine yarı 
zamanlı sözleşme kapsamında işçi istihdam edilmesine sebebiyet vermektedir. “Birlik 
genelinde toplam istihdamın %14’ü geçici istihdam kapsamındadır ancak bu oran Polonya 
ve İspanya gibi ülkelerde %20’ler seviyesine çıkmaktadır.”

Mültecilerin İş Gücü Piyasasına Entegrasyonu
Göç ve göç edenlerin iş gücü piyasasına entegrasyonu konusu ve bu kapsamda 
gerçekleştirilen faaliyetler bünyesinde 3 milyona yakın mülteciyi barındıran ülkemiz 
açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede ilgili raporda birlik bünyesinde 
mültecilerin dağılımı, çeşitli özellikleri hakkında bilgi verildikten sonra ilgili kişilerin iş 
gücü piyasasına entegrasyonuna yönelik çeşitli bilgiler verilmektedir.

2015 yılında birliğe kabul edilen mülteci sayısı 1.3 milyon, 2016 yılının ilk dokuz ayında ise 
900 bin olarak gerçekleşmiştir. Aşağıda yer alan tabloda 1985 ile 2016 yılları arasında birlik 
genelinde yaşanan mülteci akımının değişimine yönelik bilgiler yer almaktadır.
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Tablo 2

Uzun süreli işsizlik oranları

Tablo 3

Yıllar itibariyla mülteci 
sayıları
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Birlik bünyesinde AB dışı 
doğumlu 24 milyon kişi 
bulunmakta, bunlardan 
1,8 milyonunu yukarıda 
değinildiği üzere mülteciler 
oluşturmaktadır. AB dışı 
doğumluların ağırlıkla 
bulunduğu ülkeler ise 
Almanya, İngiltere, Fransa, 
İtalya ve İspanya’dır. 

Birlik bünyesindeki 
mültecilerin yaş ve eğitim 
durumları da önem taşıyan 
diğer veriler arasında yer 
almaktadır. Aşağıdaki 
tablodan görüleceği üzere 
2015 ve 2016 yılında 
birliğe gelen mültecilerin 
büyük çoğunluğunu 18-34 
yaş aralığındaki erkekler 
oluşturmaktadır.

Bilindiği üzere eğitim 
seviyeleri ve dil becerileri 

seviyeleri göçmenlerin 
ve mültecilerin iş gücü 
piyasasına entegrasyonunu 
sağlayan önemli kriterler 
arasında yer almaktadır. 
Birlik bünyesinde bulunan 
22-64 yaş aralığındaki 
mültecilerin yaklaşık 
%22’sinin üniversite 
ve üzeri seviyede 
mezun olduğu, düşük 
seviye diye tabir edilen 
lise altı eğitimlerinin 
oranının ise yaklaşık 
yüzde 40’larda olduğu 
belirtilmektedir. Dil bilgisi 
seviyelerine bakıldığında 
ise mültecilerin 
yarıdan fazlasının ilgili 
ülkenin dilini ileri 
düzeyde bilmediği ifade 
edilmektedir. 

İş gücü piyasasına 
katılım oranlarına 

bakıldığında dezavantajlı 
gruplar arasında en 
dezavantajlılardan birinin 
mülteciler olduğu ifade 
edilebilir. İstihdam oranları 
birlik ortalamasının 
yaklaşık 10 puan altında 
yüzde 56’lar seviyesinde, 
işsizlik oranları birlik 
ortalamasının yaklaşık 10 
puan üzerinde yüzde 19’lar 
seviyesinde yer almaktadır. 
Burada dikkat çekilmesi 
gereken husus mültecilerin 
iş gücüne katılım 
oranlarının yüzde 70’lere 
yakın olmasıdır. Söz konusu 
göstergeden anlaşılacağı 
üzere uygun entegrasyon 
programlarının hayata 
geçirilmesi halinde iş gücü 
piyasasına katılım istekliliği 
yüksek olan bu hedef 
kitlenin iş gücü piyasasında 
istihdam edilebilecek 
olmasıdır.

Tablo 4

Mültecilerin yaş dağılımı
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İlgili raporda çarpıcı 
analizlerden bir 
tanesi mültecilerin 
birlik ortalamasını 
yakalamasının yaklaşık 
15 ile 19 yıl arasında 
sürdüğüdür. Bu analiz 
de bizlere mültecilerin 
iş gücü piyasasına 
entegrasyonunun ne kadar 
uzun soluklu ve çetrefilli 
olduğunun somut bir 
göstergesidir. 

Dil seviyelerine göre 
istihdam oranları, 
göçmenlerin iş gücü 
piyasasına katılım 
açısından ne kadar önemli 
olduğunu açık bir şekilde 
ortaya koymaktadır. 
Birlik bünyesinde orta 
düzeyde dil bilgisine 
sahip olanların istihdam 
oranları %59 seviyesinde 
iken, düşük seviyede dil 
bilgisine sahip olanların 
istihdam oranı %27 
seviyesine düşmektedir. Söz 
konusu veriler dil bilgisi 
seviyesinin alt düzeyden 
orta düzeye çıkarılmasının 
bile ne kadar büyük 
sonuçlar doğurduğunu 
açıkça göstermektedir. 

Mültecilerin hangi kanallar 
aracılığıyla iş bulduğunun 
bilinmesi de ilgili hedef 
kitleye erişim stratejisinin 
geliştirilmesinde büyük 
önem taşımaktadır. 
Bütün gruplar, birlik 

AVRUPA BİRLİĞİ 
NÜFUSUNUN YAKLAŞIK 
%20’SİNİN HİÇ DİjİTAL 
BECERİSİ BULUNMAZ 
İKEN, YÜZDE 30’A YAKIN 
BİR ORANIN DA SADECE 
TEMEL DÜZEYDE BECERİSİ 
BULUNMAKTADIR.

bünyesinde doğanlar 
da dahil olmak üzere 
en yüksek oranda yerel 
networkler aracılığıyla iş 
bulmaktadır. Söz konusu 
aracın kullanımında 
gözlenen yüksek oran 
söz konusu hedef kitleye 
erişim ve ilgili hedef 
kitlenin bilgilendirilmesi 
ve iş gücü piyasasına 
yönlendirilmesinde 
yerel aktörlerin ve 
kanaat önderleri olarak 
adlandırabileceğimiz grup 
içerisinde öne çıkan kişiler 
aracılığıyla bilgilendirme 
yapılmasının ne kadar 
önemli olduğunu ortaya 
çıkarmaktadır. Kamu 
istihdam kurumlarının 
kullanım oranlarına 
baktığımızda bu oran % 
10’lara düşmektedir. Ancak 
burada vurgulanması 
gereken önemli bir husus 
bulunmaktadır:

Mülteciler bulundukları 
ülkeye olan yabancılıkları 
ve resmi kurumlara olan 
güvenleri nedeniyle iş 
gücü piyasasının diğer 
aktörlerine göre kamu 
istihdam kurumlarını 
daha yoğun bir şekilde 
kullandıkları ortaya 
çıkmaktadır ve bu 
gösterge de istihdam 
kurumlarının mültecilerin 
iş gücü piyasalarına 
entegrasyonunda ne kadar 

temel önemde olduğunu 
göstermektedir.

Birlik üyeleri mültecilerin 
iş gücü piyasasına 
entegrasyonuna yönelik 
çeşitli programları 
hayata geçirmişlerdir. 
Bu programlar içerisinde 
aktif iş gücü programları 
kapsamında mesleki 
eğitimler, işbaşı eğitim 
programları gibi istihdam 
edilebilirliği artırmaya 
yönelik programlar 
yer aldığı gibi, gelinen 
ülkenin kültürel kodlarını 
anlamaya yönelik 
temel yaşam becerileri 
eğitimi, düşük becerili 
mültecilerin de genel 
eğitime eklemlenmesine 
yönelik destek eğitimleri de 
sunulmaktadır. 

Bilgi ve İletişim 
Teknolojilerinin İş Gücü 
Piyasasına Yansımaları
İki binli yıllar hem 
ekonomik, hem politik 
hem de sosyal anlamda 
büyük değişimlere ve 
dönüşümlere şahit 
olmaktadır. Söz konusu 
değişim ve dönüşüm doğal 
olarak iş gücü piyasalarında 
da çeşitli dinamikleri 
tetiklemekte, sektörel 
dönüşüm çerçevesinde 
tarımdan ve sanayiden 
hizmet sektörüne hızlı 
bir geçiş yaşanmakta, 

Tablo 5

Farklı hedef gruplarca iş 
arama kanalları



değişen üretim modelleri 
çerçevesinde yeni 
beceri ihtiyaçları ortaya 
çıkmakta, aynı zamanda 
yaşanan hızlı dönüşüm 
nedeniyle istihdam 
şekillerinde de büyük 
değişimler olmaktadır. 
Söz konusu değişimin 
ana motorunu bilgi ve 
iletişim teknolojileri 
oluşturmaktadır. Söz 
konusu teknolojik 
gelişmeler verimlilikte 
muazzam artışlara ve 
ekonomik büyümeye sebep 
olurken, bir yandan da 
istihdamsız büyüme denen 
bir kavramla tanışmamıza 
ve yaratılan ekonomik 
katma değer yüzdesi kadar 
istihdamın oluşmadığı 
gerçeğini karşımıza 
çıkarmaktadır. Bu bölümde 
birlik bünyesinde bilgi 
ve iletişim teknolojileri 
alanında neler yaşandığına 
ilişkin bilgilendirme 
yapılacaktır. 

Öncelikle bazı istatiksel 
verilerle başlamak 
faydalı olacaktır: 2003 
ile 2013 yılları arasında 
25 AB ülkesinde BİT 

sektöründe %16 ile %25 
arasında değişen oranlarda 
büyüme yaşanmıştır. Son 
10 yılda bir milyon son 
3 yıl içinde olmak üzere 
2 milyon BİT uzmanı 
istihdam edilmiştir. Aynı 
zamanda BİT sektöründe 
yaratılan her işin farklı 
bir alanda en az 4-5 yeni 
istihdam oluşturduğu 
ifade edilmektedir. 
Söz konusu rakam da 
bu sektörde istihdam 
yaratılmasının çarpan 
etkisinin ne kadar fazla 
olduğunu göstermektedir. 
BİT uzmanları için 
halihazırda talep arzı 
aşmış durumda olup, 
firmaların yaklaşık %40’ı 
ilgili uzmanları bulmakta 
ve istihdam etmekte 
sıkıntı yaşadıklarını ifade 
etmektedirler. Yapılan 
bir araştırmaya göre 
2020 yılında yaklaşık 756 
bin kişilik BİT uzmanı 
açığı oluşacağı ifade 
edilmektedir. BİT alanında 
yapılan yatırımların 
ekonomik getirilerine 
yönelik gerçekleştirilen 
bir çalışmada internet 

kullanımının %10 oranında 
artırılması 0.25 ile yüzde 
1,5 arasında ekonomik 
büyüme yaratabileceği 
ifade edilmiştir. AB 
bünyesinde 1995 ile 
2010 yılları arasında 
yaratılan ekonomik 
büyümenin beşte biri, 
2005 ile 2010 arasındaki 
ekonomik büyümenin 
ise yaklaşık üçte birinin 
BİT yatırımlarından 
kaynaklandığı ifade 
edilmektedir.

Birlik bünyesinde 
bulunanların dijital 
teknoloji kullanımına 
hazır olma durumları da 
doğal olarak teknolojik 
değişim nedeniyle iş gücü 
piyasasında yaşanan 
dönüşüme adaptasyonda 
temel taşı oluşturmaktadır. 
İlgili rapora göre birlik 
nüfusunun yaklaşık  
%20’sinin hiç dijital becerisi 
bulunmaz iken, yüzde 30’a 
yakın bir oranın da sadece 
temel düzeyde becerisi 
bulunmaktadır.  Söz 
konusu verilerin de açıkça 
gösterdiği gibi göreceli 
olarak üst gelir seviyesine 
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1 “Employment and Social 
Developments in Europe-Annual 
Review 2016”, http://ec.europa.
eu/social/main.jsp?catId=738&la
ngId=en&pubId=7952&type=2&f
urtherPubs=yes

sahip birlik bünyesinde 
bile dijital uyumu 
sağlamak adına yapılması 
gereken birçok çalışma 
bulunmaktadır.

Sonuç
Avrupa Birliği her ne kadar 
zor bir dönemden geçiyor 
olsa da, hem kapsamlı 
istatistik ve analiz alt-
yapısı hem de topluluk 
geneli yakınsamaya 
yönelik politikalarla 
çalkantılı bir dönemi en az 
hasarla atlatmaya yönelik 
çalışmalarını devam 
ettirmekte ve olumlu 
sonuçları peyderpey 
alınmaktadır.
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“YENİ BİR İSTİHDAM 
SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYORUZ”

CUMHURBAŞkAnIMIz
ReCeP TAYYİP eRDoĞAn: 



Bugün burada TOBB’un 
tüm üyeleri nezdinde yeni 
bir istihdam seferberliği 
başlatıyoruz. Bu defa 
inşallah 2010-2011 yılındaki 
rekoru da geride bırakacak 
bir sonuç elde edeceğiz, ben 
buna inanıyorum. Bugün 
başlattığımız istihdam 
seferberliğine, birliğimizin 
tüm üyelerini, tüm 
illerimizi etkin bir şekilde 
katılmaya davet ediyorum.

Bugüne kadar ekonomiyle 
ilgili atılan ve atılacak 
olan her adımı iş çevreleri 
ile istişare ettik. Bugün 
de bu amaçla Ekonomi 
Şûrası’nda bir araya 
geldik. Türkiye’nin, son 14 
yılda 3 kat büyümesinde, 
gerek bu çatı bünyesinde 
gerek tek tek sektörler 
düzeyinde, gerekse de 
şehirlerimizde yaptığımız 
istişarelerin büyük katkısı 
vardır. İnşallah, bugün ve 
bundan sonra yapacağımız 
iş birliği, 2023 hedeflerimiz 
doğrultusundaki 
yürüyüşümüzü 
hızlandırmamızı 
sağlayacaktır.

“İstihdamı Artırarak 

İşsizliğin Önüne 
Geçmeliyiz”
Milletimiz ‘tek bayrak, 
tek millet, tek vatan, tek 
devlet’ ilkesinin etrafında 
birleşerek ülkesine sahip 
çıktı. Hayatını hiçe sayarak 
gövdesini 15 Temmuz’da 
tankların altına siper eden, 
terör saldırılarında ve darbe 
girişimlerinde evlatlarını 
toprağa veren bu millet için 
ne yapsak azdır, ne söylesek 
kifayetsizdir. Bugün 80 
milyon kahramana karşı 
borcumuzu ödeyebilmemiz 
için önümüzde bir fırsat 
vardır. Bu fırsat, TOBB 
Başkanının da ifade ettiği 
gibi, istihdamı artırarak, 
son dönemde yeniden 
yükselişe geçen işsizliğin 
önüne geçmektir.

“İstihdam Seferberliğine 
Şehirlerimizin Tamamı 
Etkin Şekilde Katılacak”
Bugün de, sizlerle birlikte, 
bir istihdam seferberliğini 
başlatıyoruz. 2010 
yılında, 65. Genel Kurulu 
Toplantısında Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği 

üyelerinin her birine 
yaptığım bir çağrı vardı, 
işte bugün o çağrıyı 
güncelleyerek yapmış 
oldum. O dönemde 
birilerinin istihzayla 
karşıladığı, tartışmaya 
açtığı bu çağrım, sağ 
olun, sizler tarafından 
sahiplenildi. 2011’e 
geldiğimizde, yıllık 1 
milyon 400 bin ilave 
istihdamla rekor bir artışı 
hep birlikte yakaladık. 
Madem fevkalade bir 
durumla şu anda karşı 
karşıyayız, öyleyse, yeniden 
kolları sıvama zamanıdır. 
Bugün başlattığımız 
istihdam seferberliğine, 
birliğimizin tüm üyelerini, 
tüm illerimizi etkin bir 
şekilde katılmaya davet 
ediyorum.

İllerde valilerin, oda, 
borsa ve organize sanayi 
yönetimi başkanları 
ile birlikte bu meseleyi 
yakından takip etmesi, 
âdeta birebir markaj 
yapması gerekiyor. 
Belediyelerimizi de bu 
istihdam seferberliğine 
katılmaya çağırıyorum. 
Valilerimize ben buradan 
bir çağrı yapıyor, aynı 
zamanda talimatımı 
veriyorum: “İstihdam 
seferberliğine, mümkün 
olan en iyi neticeyi almak 
üzere, şehirlerimizin 
tamamı da etkin şekilde 
katılacaktır”

“Enflasyon Neticedir, 
Faiz Sebeptir”
İstihdam seferberliği 
başlatmakla kalmayıp 
bunun için özel sektöre 
gereken desteği sağlıyoruz 
ve ilgili bakanlıklar bu 
konuda hazırlıklarını 
yapıyorlar. Ülkemin faiz 
politikasından şikâyetçiyim. 
Bu faiz politikasıyla 
ülkem kalkınmaz. Bu 
faiz politikası aslında bir 
sömürü aracıdır, bunu 

da özellikle söylemek 
istiyorum. Zira girişimci 
atacağı adımları neyle 
atacak? Alacağı düşük faizli 
krediyle yapacak. Fakat 
kalkıp Merkez Bankası’nın 
ilan ettiği faiz oranını ikiye 
katlayarak kredi vermeye 
yönelirsen, yüzde 15, yüzde 
16, yüzde 17’yle bu ülkede 
biz bir yere varamayız. 
Onun için finans 
sektörünün patronlarını 
özellikle insafa davet 
ediyorum. Tabii başta kamu 
bankaları olmak üzere, onu 
da söylüyorum ve kararlı 
bir şekilde bu adımı atmaya 
mecburuz. Çünkü enflasyon 
için bazıları farklı sebepler 
üretiyorlar, yok domates 
fiyatları artmış, yok patates 
fiyatları artmış; hepsi 
hikâye. Hepsinin dayandığı 
yer faizdir faiz, bunu böyle 
biliniz. Enflasyon neticedir, 
faiz sebeptir, bunu böyle 
biliniz. Enflasyonu doğuran 
bir numaralı sebep faizdir 
ve faizle enflasyon doğru 
orantılıdır, ters orantılı 
değildir, kimse bunu bize 
yutturamaz. Ama ne yazık 
ki bakıyoruz, güvendiğimiz, 
inandığımız birçok mahfil 
burada hâlâ aynı yanlışı 
işliyor. Ve ben diyorum ki, 
TOBB çatısı altında hep 
birlikte bu mücadeleyi 
vereceğiz, Hükûmetimiz 
de inanıyorum ki bu 
konuda kararlı duruşla 
bu süreci işletecektir. 
Faizin sömürüsü altında 
çöken birçok firma var, 
inşallah bundan sonra bu 
çöküşleri de ülkemizde 
yaşamayacağız diye 
düşünüyorum.

“Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
7 Şubat 2017 tarihli 
TOBB Türkiye Ekonomi 
Şûrası konuşmasından 
alıntılanmıştır.”

2017  |  SAYI22  | 65

GenİŞ AÇI

Milletimiz ‘tek bayrak, 
tek millet, tek vatan, 
tek devlet’ ilkesinin 
etrafında birleşerek 
ülkesine sahip çıktı. 
Bugün önümüzde; 
istihdamı artırarak, 
işsizliğin önüne 
geçerek 80 milyon 
kahramana, borcumuzu 
ödeyebileceğimiz bir 
fırsat vardır.

“ENFLASYON NETİCEDİR, 
FAİZ SEBEPTİR. 
ENFLASYONU DOĞURAN 
BİR NUMARALI SEBEP 
FAİZDİR VE FAİZLE 
ENFLASYON DOĞRU 
ORANTILIDIR, TERS 
ORANTILI DEĞİLDİR. AMA 
NE YAZIK Kİ BAKIYORUZ, 
GÜVENDİĞİMİZ, 
İNANDIĞIMIZ BİRÇOK 
MAHFİL BURADA HÂLÂ 
AYNI YANLIŞI İŞLİYOR.
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“2017 TÜRK EKONOMİSİNİN 
TEKRAR ŞAHA KALKACAĞI

BİR YIL OLACAK”

BAŞBAkAnIMIz BİnAlİ YIlDIRIM: 



Biz ekonomimize, 
milletimize, iş adamlarımıza 
güveniyoruz ve bugüne 
kadar bu oyunları 
nasıl boşa çıkardıysak, 
son zamanlarda 
sahnelenen oyunları da 
boşa çıkaracağız. 2017 
bazılarının sürekli olarak 
karamsarlık pompaladığı 
bir yıl olmayacak, aksine 
Türk ekonomisinin 
tekrar şaha kalkacağı bir 
yıl olacaktır. Bugün bir 
sorumluluk almak üzere 
Ekonomik Şûra’dayız. 
Cumhurbaşkanımızın 
geçmiş yıllardan beri 
söylediği bir şey var. 
TOBB, iş camiamızın 
en büyük çatı örgütü. 
Dolayısıyla bünyesinde 
1,5 milyon üye var. Her 
bir üye bir kişiyi istihdam 
etse 1,5 milyon yeni iş 
alanı, yeni aş anlamına 
geliyor. İşte bugün burada 
Cumhurbaşkanımız 
da ifade etti, en az bir. 
Bu sayıyı artırdığımız 

zaman iki olunca 3 
milyondan bahsediyoruz. 
Siz ekonomiyi büyütmek 
için insanlarımıza yeni 
iş alanı oluşturmak için 
bir adım attığınızda biz 
de iki adım atacağız. 
Bu yükü sadece size 
taşıtmayacağız. Planlanan 
1,5 milyon istihdam için 
1 yılda 12 milyar liralık 
kaynağı Hükûmet olarak 
karşılayacağız.

Bununla birlikte 
çalışanların iş başı eğitimini 
karşılayacağız ve eğitim 
süresince 500 bin çalışanın 
maaşını vereceğiz. 1,5 
milyona kadar olan bütün 
çalışanların sigorta primi 
ve vergileri Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ile Maliye Bakanlığınca 
karşılanacak.

Çalışmalarımız bunlarla 
sınırlı değil! Mesleki 
eğitim programı için 
istihdam alanı oluşturduk. 

Bütün bunlarla en az 
2 milyon vatandaşa 
yeni iş imkânı açılacak. 
Cumhurbaşkanımızın uzun 
zamandan beri TOBB’a 
yaptığı çağrı, bugün 
karşılık buldu. Bu hayırlı 
programı burada sizin 
riyasetinizde başlatmış 
oluyoruz. Ülkemiz için 
ve bu istihdamdan 
yararlanacaklar için güzel 
bir iş oldu. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. 
Bir yandan demokrasimizi 
kesintiye uğratmaya çalışan 
şer odaklarıyla mücadele 
ederken, hain darbe 
girişimini bertaraf ederken, 
bölücü terör örgütü 
ile amansız mücadele 
verirken, sınır ötesinde 
ülkenin güvenliğini 
sağlamak üzere Fırat 
Kalkanı Operasyonu’nu 
sürdürürken diğer yandan 
da ekonomimizin bölgesel 
ve küresel etkilerden en az 
etkilenmesi için gereken 
tedbirleri alıyoruz.
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2017 bazılarının 
süreklİ olarak 
karamsarlık 
pompaladığı bİr yıl 
olmayacak, aksİne 
Türk ekonomİsİnİn 
tekrar şaha 
kalkacağı bİr yıl 
olacaktır. 

BAŞBAKANIMIZ BİNALİ YILDIRIM’IN 7 şubat 2017 tarİhlİ TOBB Türkİye Ekonomİ Şûrası konuşmasından alıntılanmıştır.
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“HERKESİN TÜRKİYE’YE KARŞI 
BİR SORUMLULUĞU VAR”

ÇAlIŞMA ve SoSYAl GÜvenlİk BAkAnIMIz 
DR. MeHMeT MÜezzİnoĞlU: 



İşçisinden işverenine, 
yaşlısından gencine 
herkesin Türkiye’ye 
karşı bir sorumluluğu 
var. Karamsarlık yaymak 
isteyenlere prim vermek, 
bu milletin yerli ve millî 
duruşu olamaz. Birilerinin 
kurduğu tuzaklardan 
korkarak, “Ben de dışarıda 
tedbir alayım” diyerek 
yatırımı azaltmak veya 

Staj ve çıraklık eğitimi alan 
1 milyon 200 bin lise ve 
üniversite öğrencisine aylık 
140 ila 280 TL cep harçlığı 
vereceğiz.

2017 yılında sigorta prim 
teşviklerinden ve aktif 
iş gücü programlardan 
yararlananlarla birlikte 
yaklaşık iki milyon kişinin 
ilave istihdamını sağlamayı 
hedeflemekteyiz.

Üretime, ihracata ve 
istihdama yönelik 
çalışmaların devreye 
sokulmasıyla hükûmet 
olarak artı istihdama 
verdiğimiz güçlü destekle 
inanıyorum ki işsizlik 
oranını tek haneli 
rakamlara yeniden 
indireceğiz.
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HÜKÛMET OLARAK ARTI 
İSTİHDAMA VERDİĞİMİZ 
GÜÇLÜ DESTEKLE, 
İŞSİZLİK ORANINI TEK 
HANELİ RAKAMLARA 
YENİDEN İNDİRECEĞİZ.

kardeşlerimizle topyekûn, 
tüm  Türkiye’de daha 
çok istihdam sağlayan, 
daha çok üreten, daha 
çok ihracat yapan, 
birlikte büyük hedeflerine 
yürüyen bir millet olmayı 
başaracağız. 

Bu kapsamda, 500 bin 
kişiye 3 ayı 1.502 TL’den 
İşbaşı Eğitim Programı, 7 
ay ilave istihdam vergi ve 
primleri bizden, 2 Milyon 
kişi için 2016 Aralık sonu 
istihdamına her ilave 
istihdamın tüm vergi ve 
primleri de bizden olacak.

Mesleki Eğitim ve 
Girişimcilik Eğitim Kursları 
ile 100’er bin istihdam 
sağlayacağız. Toplum 
Yararına Programlar ile de 
200 bin kişiyi eğiteceğiz.

sermayesini dışarıya 
emniyet supabı olarak 
göndermek millî ve yerli 
duruş olamaz. 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı olarak 
yatırımların ve istihdamın 
artması için birçok 
destek programı ve kurs 
düzenliyoruz. Bu noktada 
özellikle üniversiteden 
yeni mezun olan gençler ile 
istihdama katılmak isteyen 
kadınlara ayrı bir önem 
veriyoruz.

Türkiye’nin daha çok 
büyümesini, daha çok 
istihdam yapmasını 
ve dünyayla rekabet 
edebilmesini sağlayacak 
çok önemli destekleri 
hayata geçirdik. Tüm 
bunlar yapılmasaydı 
geçmişte 36 milyar 
dolar seviyesinde olan 
ihracatımız, yaşadığımız 
tüm olumsuzluklara 
rağmen bugün 144 
milyarlara çıkmazdı.

Bakanlık olarak, biz de 
“Çalışma Hayatında 
Milli Seferberlik” startını 
Konya’dan verdik. Gerek 
sanayicimizle, işadamımız, 
yatırımcımız, gerekse işçi 



81 İlimizi Ziyaret Ettik
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ülke 
genelinde ilan ettiği “Millî 
Seferberlik” cumhuriyet 
tarihimizde gerçekleşen 
devlet-millet işbirliğinin 
en güzel örneklerinden 

biridir. Özellikle 15 
Temmuz ve sonrasında 
Cumhurbaşkanımızın 
çağrısıyla ülkesine sahip 
çıkan milletimiz, yine aynı 
inanç ve azimle “Millî 
Seferberlik”e destek vermiş, 
ülkemizde istikrarın 

sürmesi noktasında 
devletinin yanında yer 
almıştır. 

Bu bilinçten hareketle 
Cumhurbaşkanımızın 
seferberlik çağrısına 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığımız da kayıtsız 
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TÜRKİYE’Yİ KARIŞ KARIŞ GEZİYOR,
SORUNLARI YERİNDE TESPİT 

EDİYORUZ
İş gücü piyasasının iyileştirilmesi ve işsizliğin azaltılması gayesiyle 

Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu 6 Ocakta Konya’da “Çalışma 
Hayatında Millî Seferberlik Projesi”ni başlatarak ÇSGB’nin tüm 

kuruluşlarını seferber etmiştir.

Ahmet eRDeM
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

MÜSTEŞARI



kalmamıştır. İş gücü 
piyasasının iyileştirilmesi 
ve işsizliğin azaltılması 
gayesiyle Bakanımız Dr. 
Mehmet Müezzinoğlu 
da 6 Ocakta Konya’da 
“Çalışma Hayatında Millî 
Seferberlik Projesi”ni 
başlatarak ÇSGB’nin tüm 
kuruluşlarını seferber 
etmiştir. Proje kapsamında 
Bakanlığımızda görevli 
60 üst düzey yöneticiden 
12 heyet oluşturulmuş, 81 
ilimizde gerçekleştirilecek 
ziyaretlere ilişkin 
planlamalar yapılmıştır. 
Bu planlama kapsamında 
81 ilimiz, oluşturulan 
heyetlerce ziyaret edilmiş 
olup bu ziyaret sonucu 
elde edilen deneyimler 
ve çıktılar çerçevesinde 
heyetlerimizi coğrafi 
bölgeler bazında 
oluşturarak ikinci defa tüm 
illeri ziyaret etme kararı 
alınmıştır. Bu ziyaretlere de 
Mart ayı başında başlamış 
bulunmaktayız.

Geniş Bir Hedef Kitleye 
Ulaştık
Çalışma Hayatında 
Millî Seferberlik Projesi 
oldukça geniş bir hedef 
kitleyi kapsamaktadır. İş 
gücü piyasası ve çalışma 
hayatının sorunlarına 
ilişkin doğru teşhis 
koymak ve etkin çözümler 
geliştirebilmek gayesiyle 
saha çalışmalarında ÇSGB 
yöneticilerine uzman 
personelin yanı sıra 
taşra teşkilatında görevli 
personel de eşlik etmiştir. 
Tüm ziyaretlerimizde il 
müdürlüklerimiz ile bir 
araya gelinerek İzleme ve 
Değerlendirme Sistemi 
kapsamında oluşturulan 
raporlar ele alınmıştır. 
Sanayi ve ticaret odalarının 
yönetim kurulu başkan ve 

üyeleri, esnaf ve sanatkârlar 
odası, ticaret borsası 
başkan ve yardımcıları, 
işçi sendikalarının il 
yöneticileri ile görüşülerek 
sorunların yerinde tespit 
edilmesi sağlanmıştır. 
Her ilde toplum yararına 
program ve işbaşı 
eğitim programı ile işe 
yerleştirilen, İŞKUR 
aracılığıyla açık işlere 
yerleştirilen ve engelli 
işçilerden oluşan gruplarla 
görüşülerek sorun ve 
önerileri dinlenmiştir. 
Ziyaretler kapsamında 
emekliler, asgari ücretli 
işçiler, engelliler, gaziler, 
şehit yakınları, hibe 
kapsamında iş kuran 
engelli vatandaşlarımız, 
iade kapsamında tıbbi cihaz 
kullanan hastalar ile de bir 
araya gelinmiştir.

 “Çalışma Hayatında 
Millî Seferberlik 
Projesi” ile Bakanlığımız 
hizmetlerinden yararlanan 
tüm paydaşlarımızın 
görüş ve önerileri 
alınarak, hizmetlerimizden 
memnuniyetlerini artırmak 
için hizmet kalitesini 
yükseltmeye yönelik 
tedbirlerin geliştirilmesi, 
yeni(artı) ve kayıtlı 
istihdamın teşvik edilmesi 
hedeflenmektedir.  

Projenin başlama 
gerekçelerine bakacak 
olursak, bilindiği 
üzere Hükûmetimiz iş 
dünyasına, esnafa sürekli 
destek vermektedir. 
Seferberlik süresince ve 
sonrasında desteklerimiz 
devam edecektir. Bu 
noktada iş dünyasından 
tek beklentimiz iş 
gücü piyasasını 
hareketlendirmesidir. 
Ülkemizin içinden geçtiği 
bu zor süreçte herkesin 

bekleme durumuna geçmesi 
sorunların çözümüne 
yönelik bir kısırdöngüye 
sebep olmaktadır. Biz 
bu gerekçeyle “Millî 
Seferberlik” diyoruz. 

Seferberlik kapsamında 
aldığımız önlemlerle 
vatandaşlarımızın 
memnuniyetini artırmaya 
yönelik tedbirlerin 
alınmasını sağladık. 
Ayrıca vatandaşımızla 
yaptığımız bu görüşmeler 
ile onları  ev ve işyerlerinde 
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ÇALIŞMA HAYATINDA 
MİLLÎ SEFERBERLİK 
PROjESİ; 81 İLİ 
KAPSAMASI, BAŞTA 
İŞVERENLER VE 
İŞSİZLER OLMAK ÜZERE 
İŞ GÜCÜ PİYASASININ 
TÜM TARAFLARINA 
ULAŞARAK GENİŞ BİR 
İŞBİRLİĞİNİ HEDEFLEMESİ 
SEBEBİYLE ÜLKEMİZDE 
İSTİHDAMIN ARTIRILMASI 
NOKTASINDA ATILAN 
ÖNEMLİ ADIMLARDAN 
BİRİDİR. 

ziyaret ederek devlet-
millet bütünleşmesine 
önemli katkı sağladığımızı 
değerlendiriyorum.

Sonuç
Çalışma Hayatında Millî 
Seferberlik Projesi; 81 ili 
kapsaması, başta işverenler 
ve işsizler olmak üzere 
iş gücü piyasasının tüm 
taraflarına ulaşarak geniş 
bir işbirliğini hedeflemesi 
sebebiyle ülkemizde 
istihdamın artırılması 
noktasında atılan önemli 
adımlardan biridir. 

İlk turu tamamlanan il 
ziyaretleri vasıtasıyla 
işverenler, iş arayanlar, 
sivil toplum kuruluşları, 
yerel yöneticiler ile bir 
araya gelinmiş, 2 milyon 
istihdama ulaşmak için 
Bakanlığımızın aldığı 
tedbirler anlatılmıştır. 
Devletimizin vergi ve 
prim destekleri başta 
olmak üzere işsizlerimizi 
yeniden çalışma hayatına 
kazandırmak adına aktif 
iş gücü programları 
kapsamında gerçekleştirilen 
mesleki eğitim kursları, 
işbaşı eğitim programları 
ve girişimcilik eğitim 
programları hakkında 
bilgilendirmeler yapılmıştır. 
Bununla birlikte ziyaretler 
neticesinde elde edilen 
veriler Bakanlığımız 
tarafından değerlendirilmiş 
olup, iş gücü piyasasında 
yaşanan aksaklıkların 
çözümü noktasında 
tedbirler alınmıştır. 
Aldığımız tedbirlerle 
hedeflenen istihdam 
sayısına ulaşarak “Millî 
Seferberlik”in yurt 
genelinde en etkili ve kalıcı 
şekilde uygulanmasını 
sağlamak öncelikli 
hedefimizdir. 
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CAFeR UzUnkAYA
İŞKUR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın “Milli 
Seferberlik” çağrısı ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanımız Dr. Mehmet 
Müezzinoğlu’nun başlattığı 
“Çalışma Hayatında 
Milli Seferberlik Projesi” 
İŞKUR’a önemli misyonlar 
yüklemektedir. Ağırlıklı 

olarak yurt dışı piyasalarda 
yaşanan dalgalanmalara, 
bölgemizde yaşanan 
siyasi gerilimlere ve 
ülkemizin yaşadığı kanlı 
darbe girişimine bağlı 
olarak ekonomide ve iş 
gücü piyasasında ortaya 
çıkan olumsuz gelişmeler 
üzerine iş dünyasını 

harekete geçirmek ve 
ekonominin canlanması 
için Kurumumuz, 
seferberliğe yönelik 
çalışmalarını tüm hızıyla 
yürütmektedir. İŞKUR’un 
seferberlik kapsamında 
gerçekleştirdiği çalışmaları 
istihdam teşvikleri, 
işsizleri iş gücü piyasasına 

MİLLî SEFERBERLİK VE İŞKUR
“Çalışma Hayatında Millî Seferberlik Projesi”nin önemli misyonlar yüklediği 

kurum olarak İŞKUR, bu bilinçten hareketle iş dünyasını harekete geçirmek ve 
ekonominin canlanması için çalışmalarına tüm hızıyla devam etmektedir.
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kazandırmaya yönelik 
mesleki eğitim kursları/
işbaşı eğitim programları/
girişimcilik eğitim 
programlarını kapsayan 
aktif iş gücü hizmetleri, 
kendi işini kurmak isteyen 
engelli vatandaşlara 
yönelik sağlanan hibe 
destekleri, işsizlik ödeneği/
kısa çalışma ödeneği/ücret 
garanti fonu ödemesi/yarım 
çalışma ödeneği/iş kaybı 
tazminatını kapsayan pasif 
iş gücü hizmetleri şeklinde 
özetleyebiliriz. 

İstihdam Sağlayan 
İşverene Teşvik Verilecek
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip ERDOĞAN 
7 Şubat 2017 Salı günü 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Türkiye 
Ekonomi Şûrası’nda 
özel sektörde faaliyet 
gösteren işverenlerimizin 
oluşturacakları 
ilave istihdam için 
destekleneceklerini 
açıklamıştır. 09/02/2017 
tarih ve 687 sayılı 
Resmi Gazete’de söz 
konusu istihdam teşviki 
yayımlanmıştır.

Teşvik uygulamasından 
özel sektörde faaliyet 
gösteren işverenlerimiz 
yararlanacaklardır. 
İşverenlerimiz, 31/12/2017 
tarihine kadar 2016/Aralık 
ayına ilişkin aylık prim 
ve hizmet belgelerindeki 
sigortalı sayısına ilave 
aldıkları her bir sigortalı 
için dolayı bu teşvikten 
yararlanacaklardır. 
İşverenlerimizin 01/02/2017 
tarihinden itibaren 
mevcut çalışanlarına ilave 
alacakları sigortalıların;  
İŞKUR’a kayıtlı işsiz 
olmaları ve işe alındıkları 
tarihten önceki üç aya 
ilişkin Sosyal Güvenlik 

Kurumuna verilen aylık 
prim ve hizmet belgelerinde 
veya muhtasar ve prim 
hizmet beyannamelerinde 
kayıtlı sigortalılar dışında 
olmaları gerekmektedir.

Bir çalışanın işverene 
maliyeti 2.177 türk 
lirasıdır. Uygulanacak 
teşvikle işverenler, mevcut 
çalışanlarına ilave olarak 
işe alacakları her bir 
sigortalı için sadece 1.404 
türk lirası ödeyecek olup, 
geriye kalan 773 türk lirası 
tutarındaki prim ve vergi 
yükümlülükleri devlet 
tarafından karşılanacaktır. 
Başka bir deyişle, ilave 
istihdam edilen her bir 
kişi için işverenlerin 
maliyeti 773 TL azalacaktır. 
Teşvik uygulaması 
31/12/2017 tarihine kadar 
geçerli olacak olup bu 
teşvikten yararlanacak 
işverenler; aynı sigortalı 
için aynı dönemde diğer 
sigorta primi teşvik, 
destek ve indirimlerden 
yararlanamayacaklardır.

Aktif İş Gücü Hizmetleri 
ile İş Gücü Piyasası 
Hareketlenecek
İŞKUR öncelikli görevleri 
arasında iş gücü piyasasının 
ihtiyaçları doğrultusunda 
mesleksizlikle mücadele 
yer almakta olup, 
“Çalışma Hayatında Milli 
Seferberlik” kapsamında 
aktif iş gücü hizmetlerine 
yönelik hedefler yeniden 
gözden geçirilmiştir.

İş gücü piyasasının ihtiyaç 
duyduğu nitelikli iş 
gücünü, işverenlerimizle 
birlikte yetiştirmeyi 
planlamakta olup Türkiye 
çapında 2017 yılı içinde 
düzenlenecek mesleki 
eğitim kurslarından 100 
bin kişinin yararlanmasını 
hedeflemekteyiz.

Gençlerimizin iş gücü 
piyasalarına girişlerini 
işbaşı eğitim programları 
ile kolaylaştırmaya 
2017 yılında da devam 
edeceğiz. Bu programımız 
ile işverenlerimize işe 
alacakları kişileri işbaşında 
tanıma imkânı sunarken 
katılımcılara net asgari 
ücret düzeyinde ödeme 
yapmaktayız. Programı 
başarı ile bitirenlerin 
ortalama yüzde 75’inin 
istihdam edildiği işbaşı 
eğitim programlarımızın 
odak noktasında kişilerin 
eğitim sonrasında 
istihdam edilmeleri, bu 
nedenle öğrencilere daha 
okul sıralarında iken iş 
tecrübesi kazandırılması 
çalışılması vardır. 2017 
yılında yapacağımız yeni 
düzenlemeler ile birlikte 
500 bin vatandaşımızın 
işbaşı eğitim programından 
yararlanmasını 
hedefliyoruz. 

Girişimcilik eğitimlerimize 
katılanlara KOSGEB onaylı 
“Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimi (UGE) Katılım 
Belgesi” vererek finansman 
desteklerine yönlendirmeyi, 
girişimcilik seminerleri ile 
girişimcilik kültürünün 
gelişmesine katkı sunmayı 
sürdüreceğiz. 2017 yılında 
100 bin vatandaşımızı 
kendi işlerini kurmaları 
için desteklemeye devam 
edeceğiz.

Engelli vatandaşlarımızın 
istihdamına yönelik 
proje ve diğer çalışmalar 
sayesinde, engelli bireylerin 
iş hayatına entegrasyonunu 
kolaylaştırmaktayız. 
Bunun yanında, engelli ve 
eski hükümlü çalıştırma 
yükümlülüğünü yerine 
getirmeyen işverenlerden 
tahsil edilen idari 
para cezaları işsizlik 
sigortası fonundan 
aktarılan kaynaklarla 
engellilere yönelik 
projeler düzenlemekteyiz. 
Engellilere sağladığımız 
hibe destekleri ile 2014 
yılından bugüne kadar 544 
engelli kendi işyerini açtı. 
Başarıyla uyguladığımız 
engellilerin ve eski 
hükümlülerin kendi işlerini 
kurmalarına yönelik 
projelere 2017 yılında da 
devam edeceğiz.

Zor Zamanlarında 
Vatandaşımızın 
Yanındayız
Kurumumuz tarafından 
yerine getirilen önemli 
görevlerden birisi de zor 
zamanlarında işsizlere, 
çalışanlara ve işverenlere 
destek vermeye yönelik 
faaliyetleri içeren pasif 
istihdam politikalarıdır. İş 
kaybı tazminatı dışındaki 
diğer pasif istihdam 
politikalarının kaynağı 
İşsizlik Sigortası Fonu’dur.

UYGULADIĞIMIZ İSTİHDAM 
TEŞVİKİYLE İŞVERENLER, 
MEVCUT ÇALIŞANLARINA 
İLAVE OLARAK İŞE 
ALACAKLARI HER BİR 
SİGORTALI İÇİN SADECE 
1.404 TÜRK LİRASI 
ÖDEYECEK OLUP, GERİYE 
KALAN 773 TÜRK LİRASI 
TUTARINDAKİ PRİM VE 
VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
DEVLET TARAFINDAN 
KARŞILANACAKTIR.
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Bu kapsamda 2016 yılında 
ödenek almaya yeni hak 
kazananlar ile önceki 
dönemlerden ödenek 
almaya hak kazanan;  
1 milyon 197 bin 537 kişiye 
3 milyar 683 milyon TL 
işsizlik ödeneği, 789 kişiye 
1,27 milyon TL kısa çalışma 
ödeneği,  4 bin 590 kişiye 
15,66 milyon TL ücret 
garanti fonu ödemesi, 
2 bin 140 kişiye 2,95 milyon 
TL yarım çalışma ödeneği 
ve 370 kişiye 3,76 milyon 
TL iş kaybı tazminatı 
olmak üzere toplamda 
1 milyon 205 bin 426 
vatandaşımıza 3 milyar 
706 milyon TL ödeme 
yaptık. “Çalışma Hayatında 
Milli Seferberlik Projesi” 
kapsamında işsizliğin 
olumsuz ekonomik ve 
sosyal etkilerini en aza 

indirmek gayesiyle 
2017 yılında da pasif iş 
gücü programlarımızla 
vatandaşlarımızın yanında 
olmaya devam edeceğiz. 

2018 yılında Esnaf Ahilik 
Sandığı uygulaması ile 
yeni bir Pasif İş Gücü 
Programını hayata 
geçireceğiz. Esnaf Ahilik 
Sandığı, kendi nam ve 
hesabına çalışanların 
işlerini kaybetmeleri 
halinde uğradıkları gelir 
kayıplarını kısmen de olsa 
karşılayarak, kendilerinin 
ve aile fertlerinin zor 
duruma düşmelerini 
önleyen, 4447 sayılı 
İşsizlik Sigortası Kanunu 
kapsamında 2017 Mart 
ayında yasalaştırılan pasif 
istihdam tedbiridir. Şu 
an uygulamaya ilişkin 
usul ve esaslar hakkında 
çalışmalarımız devam 
etmektedir.

Sonuç
İstihdamın ve üretimin 
artması kalkınmanın 
sağlanması ve ekonominin 
geliştirilmesi için büyük 
önem taşımaktadır. 
Çalışma Hayatında Milli 
Seferberlik Projesi ile 
ülkemizde devletin de 
desteğiyle üretimi artırmak 
ve bunun sonucunda 
ekonomiyi geliştirmek 
hedeflenmektedir. Bu 
bağlamda Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanımız 
Dr. Mehmet Müezzinoğlu 
tarafından 2017 yılında 2 
milyon kişiye iş ve istihdam 
sağlanması için “Çalışma 
Hayatında Milli Seferberlik” 
başlatılmıştır. İŞKUR, 
taşıdığı önemli misyonun 
bilinciyle gerek istihdamı 
gerekse de iş gücünün 
niteliğini artırarak ülkemiz 
ekonomisinin canlanması 
adına yaklaşık 8 bin 
personeliyle “Seferberlik” 
sürecinin önemli bir aktörü 
olacaktır.

İŞ GÜCÜ PİYASASININ 
İHTİYAÇ DUYDUĞU 
NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNÜ, 
İŞVERENLERİMİZLE 
BİRLİKTE YETİŞTİRMEYİ 
PLANLAMAKTA OLUP 
TÜRKİYE ÇAPINDA 
2017 YILI İÇİNDE 
DÜZENLENECEK MESLEKİ 
EĞİTİM KURSLARINDAN 
100 BİN KİŞİNİN 
YARARLANMASINI 
HEDEFLEMEKTEYİZ.
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ekonomi Şûrası’nda 
yeni istihdam teşvikine yönelik olarak açıklamalarında; teşvik kapsamındaki 
çalışmalara vakit kaybetmeden başlanması, Mart ayına gelindiğinde işsizlik 
oranında düşüşün sağlanması ve yapılacak çalışmalar neticesinde işsizlikle 
mücadele konusunda Türkiye’nin ciddi bir dönüşümü yakalaması gerektiğini ve 
bu kapsamda yürütülecek çalışmalara tüm tarafların katkı vermesi gerektiğini 
belirtmiştir.

İSTİHDAM TEŞVİKLERİNİN 
UYGULANMASI SÜRECİNDE 
GELİNEN AŞAMA 

BekİR AkTÜRk
İŞKUR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI



İstihdam teşvikleri, 
işsizliğin azaltılması ve 
istihdamın artırılması 
gayesiyle aktif iş gücü 
piyasası politikaları 
arasında uygulanan en 
önemli araçlardan biridir. 
İş gücü piyasasındaki 
sorunların çözümü 
için dünyada da 
sıklıkla kullanılan bu 
uygulamaların ortaya 
çıkışı ekonomik krizlerle 
bağlantılı olmakla birlikte, 
zamanla dünyadaki 
diğer kamu istihdam 
kurumlarının düzenli 
olarak uyguladığı 
politikaların arasında 
yer almaya başlamıştır. 
Ülkemizde esas 
itibariyle 2000 yılından 
sonra başlayan teşvik 
uygulamaları küresel 
krizin de etkisiyle 2008 
yılından itibaren hız 
kazanmış ve daha hedef 
kitle odaklı tatbik edilmeye 
başlamıştır. Bu enstrüman, 
kadınların ve gençlerin 
iş gücüne katılımını 
artırmak, mesleki eğitimi 
desteklemek gibi iş gücü 

piyasasında geliştirilmek 
istenen alanlar veya 
istihdamda kayıt dışılığın 
önlenmesi gibi çözülmek 
istenen sorunlar için etkin 
bir şekilde uygulanmaya 
devam edilmektedir. 
Ayrıca, ekonomik kalkınma 
ve büyüme politikaları 
çerçevesinde, iş gücü 
piyasasının ihtiyacına ve 
durumuna göre teşvik ve 
destekler zaman zaman 
revize edilmekte ve bunlara 
yenileri eklenmektedir.

Türkiye’deki teşvikler 
çok çeşitli ve geniş bir 
yelpazede uygulanmaktadır. 
Ülkemizde yatırım, 
ulusal ve uluslararası 
ticaret, girişimcilik, 
rekabet, teknoloji, Ar-Ge, 
inovasyon, çevre, yeşil 
işler, sanayi sektörü, kültür, 
turizm, tarım ve istihdam 
gibi konularda özel sektöre 
yönelik çok çeşitli teşvikler 
bulunmaktadır. Bu teşvikler 
konusuna göre ilgili kurum 
ve kuruluşlar tarafından 
yürütülmektedir. 

Kurumumuz görev alanı 
itibariyle istihdam alanında 
uygulanan teşvikleri 
koordine etmektedir. Bu 
bağlamda hâlihazırda 
devam eden dört istihdam 
teşviki ‘İşsizlik Sigortası 
Fonu’ndan finanse 
edilmektedir. Ayrıca 
geçmiş yıllarda uygulanmış 
ve sona ermiş iki teşvik 
modeli de bulunmaktadır. 
Bunlara kısaca değinirsek; 
“Kadın ve Genç İstihdamı 
Teşviki” 2008 yılında 4447 
sayılı İşsizlik Sigortası 
Kanunu’na eklenen Geçici 
7. madde ile kadınların ve 
gençlerin istihdamı için 
işverenlere beş yıl boyunca 
azalan oranlı olarak sigorta 
prim teşviki uygulanmıştır. 
Bu teşvik sona ermiş 
olup, 4447 sayılı Kanun’a 
eklenen Geçici 10. madde 
ile yeniden düzenlenerek 
genişletilmiş olarak 
uygulanmaktadır.

“2009-2010 yılı ilave 
istihdam teşviki” 2009 
yılında 4447 sayılı Kanun’a 
eklenen Geçici 9. madde ile 
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İŞVERENLER, 31.12.2017 
TARİHİNE KADAR 2016 
ARALIK AYINA İLİŞKİN 
AYLIK PRİM VE HİZMET 
BELGELERİNDEKİ 
SİGORTALI SAYISINA 
İLAVE ALDIKLARI HER 
BİR SİGORTALI İÇİN İLAVE 
İSTİHDAM TEŞVİKİNDEN 
YARARLANACAKLARDIR.
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31.12.2009 tarihine kadar 
ilave istihdam yaratılarak 
işe alınanlar için;  6 ay 
boyunca sigorta prim 
teşviki öngörülmüştür. 
Bu madde daha sonra 
2010 yılı sonuna kadar işe 
alınanları da kapsayacak 
şekilde genişletilmiş ve bu 
süre sonunda uygulamadan 
kaldırılmıştır.

“İşsizlik Sigortası Ödeneği 
Alanların İstihdamı 
Teşviki” 2009 yılında 
4447 sayılı kanunun 50. 
maddesinde değişiklik 
yapılarak, işsizlik ödeneği 
alanları istihdam eden 
işverenlere kalan işsizlik 
ödeneği süresince, sigorta 
primleri işçi ve işveren 
payı ile genel sağlık 
sigortası priminin teşviki 
uygulaması getirilmiş olup, 
halen uygulanmaktadır. 

“Kadın, genç ve mesleki 
yeterlilik teşviki” 2011 
yılında 4447 sayılı Kanun’a 
getirilen Geçici 10. madde 
ile kadınlar, gençler ve 
mesleki yeterlilik belgesi 
sahiplerine istihdam edilen 
kişinin durumuna göre 
54 aya varan sigorta prim 
teşviki öngörülmüştür. 2020 
yılında sona erecektir.

“İşbaşı Eğitim Programları 
Teşviki” 2015 yılında 
4447 sayılı Kanun’a ilave 
edilen Geçici 15. madde ile 
Kurumumuzun düzenlediği 
işbaşı eğitim programını 
bitiren gençleri işe alan 
işverenler için 42 aya 
varan sigorta prim teşviki 
öngörülmüştür. 

“2017 Yılı İlave İstihdam 
Teşviki” ise yeni 
başlatılan bir teşvik 
programıdır. Bilindiği üzere 
Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan’ın çağrıları 
sonrasında işsizliğin 
azaltılması ve istihdamın 
artırılması hedeflerine 
yönelik olarak Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanımız 
Dr. Mehmet Müezzinoğlu 
6 Ocak 2017 Cuma günü 
Konya’da “Çalışma 
Hayatında Milli Seferberlik” 
programını başlatmıştır. 
09.02.2017 tarihinde 687 
sayılı KHK ile iş gücü 
piyasasını desteklemek ve 
işsizlikle etkin mücadele 
etmek üzere “2017 yılı 
ilave istihdam teşviki” 
çıkarılmıştır. Yeni teşvik 
kapsamında uygulamaya 
ilişkin temel noktalar 
aşağıda belirtilmiştir.

  Teşvik uygulamasından 
özel sektör işverenleri 
yararlanacaklardır.

  İşverenler, 31.12.2017 
tarihine kadar 2016 
Aralık ayına ilişkin 
aylık prim ve hizmet 
belgelerindeki sigortalı 
sayısına ilave aldıkları 
her bir sigortalı 
için bu teşvikten 
yararlanacaklardır.

  İşverenlerin 01.02.2017 
tarihinden itibaren 
mevcut çalışanlarına 
ilave alacakları 
sigortalıların;  İŞKUR’a 
kayıtlı işsiz olmaları 
ve işe alındıkları 
tarihten önceki üç aya 
ilişkin Sosyal Güvenlik 
Kurumuna verilen 
aylık prim ve hizmet 
belgelerinde veya 
muhtasar ve prim hizmet 
beyannamelerinde kayıtlı 
sigortalılar dışında 
olmaları gerekmektedir.

  2017 yılında bir çalışanın 
işverene maliyeti 2.177,44 
TL’dir. (SGK tarafından 
uygulanan 5 puanlık 

prim indirimi sonrasında 
işveren maliyeti 2.088,56 
olmaktadır.)

  Uygulanacak teşvikle 
işverenler, mevcut 
çalışanlarına ilave olarak 
işe alacakları her bir 
sigortalı için sadece 
1.404 TL ödeyecek 
olup, geriye kalan 773 
TL tutarındaki prim ve 
vergi yükümlülükleri 
devlet tarafından 
karşılanacaktır.

  Başka bir deyişle, ilave 
istihdam edilen her bir 
kişi için işverenlerin 
maliyeti 773 TL 
azalacaktır.

  Teşvik uygulaması 
31.12.2017 tarihine kadar 
geçerli olacaktır.

  Bu teşvikten 
yararlanacak işverenler; 
aynı sigortalı için 

aynı dönemde diğer 
sigorta primi teşvik, 
destek ve indirimlerden 
yararlanamayacaklardır.

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Türkiye 
Ekonomi Şûrası’nda yeni 
istihdam teşvikine yönelik 
olarak açıklamalarında; 
teşvik kapsamındaki 
çalışmalara vakit 
kaybetmeden başlanması, 
Mart ayına gelindiğinde 
işsizlik oranında düşüşün 
sağlanması ve yapılacak 
çalışmalar neticesinde 
işsizlikle mücadele 
konusunda Türkiye’nin 
ciddi bir dönüşümü 
yakalaması gerektiğini ve 
bu kapsamda yürütülecek 
çalışmalara tüm tarafların 
katkı vermesi gerektiğini 
belirtmiştir. Bu çerçevede, 
81 il müdürlüğümüz, 
valilerimiz, işverenlerimiz 
başta olmak üzere tüm 
sosyal taraflar ile hızlı bir 
şekilde bir araya gelinerek 
yeni teşvik konusunda 
bilgilendirmelerde 
bulunulmaktadır. 

Kurum olarak istihdam 
seferberliği kapsamında 
üzerimize düşeni en iyi 
şekilde yapma gayreti 
içerisindeyiz. Türk iş gücü 
piyasasının başat aktörü 
olan İŞKUR, tüm enerjisini 
işsizliğin azaltılması ve 
istihdamın artırılması 
hedefine vakfetmiştir. 
Şimdiye kadar olduğu gibi 
bundan sonra da İŞKUR 
işsizlikle etkin mücadele 
etmek üzere, mevcut 
iyi uygulamaları devam 
ettirerek, bu hedefe hizmet 
edecek ilave tedbirleri 
hayata geçirecek, kararlı bir 
şekilde işsizliğin azaltılması 
ve istihdamın artırılması 
için mücadele edecektir. 

İLAVE İSTİHDAM EDİLEN 
HER BİR KİŞİ İÇİN 
İŞVERENLERİN MALİYETİ 
773 TL AZALACAKTIR.



Ülkemizin büyümesi 
ve ekonomik gelişme 
sağlayabilmesi çalışma 
hayatında yapılacak 
iyileştirilmelerle ve 
istihdam artışıyla mümkün 
olabilir. Son yıllarda yatırım 
alanlarının genişlemesi, 
nitelikli iş gücü ve kayıtlı 
istihdamın artırılması 
için “Kamu Sorumluluğu” 
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İSTİHDAMDA
MİLLî SEFERBERLİK 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK ve Türkiye İş Kurumu’nun 
yöneticileri, iş çevreleriyle bir araya gelerek yüz yüze görüşmeler yapmaktadır. 

Her kesimin beklentileri ve sorunları dinlenmekte, Türkiye’nin tamamına 
yönelik istihdam hedefleri oluşturulmaktadır.

esasına dayalı politikalar 
geliştirilmektedir.  

Özellikle, 2016 yılının 
sonunda Başbakan Binali 
Yıldırım tarafından 
açıklanan Ekonomik 
Koordinasyon Kurulu 
Kararlarında (EKK) 
istihdam artışına yönelik 
kamu desteklerinin neler 
olacağı açıklanmıştır. 

Ekonomik büyümenin, 
kalkınmanın ve gelişmenin 
en önemli göstergesi 
istihdamda sağlanan 
artıştır. İstihdam artışı 
beraberinde güven ve 
büyüme getirir. Her yıl 
istihdam piyasasına katılan 
en az 850-900 bin kişiye 
istihdam oluşturmak 
gerekiyor. 

Resul kURT
SGK E. Başmüfettİşİ

BAU Öğr. Gör.
İş ve Sosyal Güvenlİk Müşavİrİ



Bu bakımdan 2017 yılında 2 
milyon kişiye iş ve istihdam 
sağlanması için Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. 
Mehmet Müezzinoğlu’nun 
riyasetinde “Çalışma 
Hayatında Milli 
Seferberlik” başlatılmıştır. 
Bu seferberliğin bir 
yandan yeni istihdam artışı 
sağlamayı hedeflerken 
aynı zamanda ülkemizin 
ihtiyaç duyduğu birlik ve 
beraberliğe de ciddi katkısı 
olacak.

1. Asgari Ücret Desteği
6670 sayılı Kanunla, 
işverenlerin rekabet 
gücünün artırılması, 
kayıtlı istihdamın teşvik 
edilmesi ve asgari ücretli 
çalışanların yoğun olduğu 
küçük ve ortak ölçekli 
işletmelerin desteklenmesi 
amacıyla asgari ücret 
desteği uygulamasına 2017 
yılında da 4/(a) kapsamında 
haklarında uzun vadeli 
sigorta kolları hükümleri 
uygulanan sigortalılar için 

devam edilmesinde karar 
verilmiştir. 

4(a) kapsamında haklarında 
uzun vadeli sigorta kolları 
hükümleri uygulanan 
sigortalıları çalıştıran 
işverenlerce;

a) 2016 yılının aynı ayına 
ilişkin SGK’ya verilen aylık 
prim ve hizmet belgelerinde 
prime esas günlük kazancı 
Bakanlar Kurulunca 
belirlenecek tutar ve altında 
bildirilen sigortalıların 
toplam prim ödeme gün 
sayısını geçmemek üzere, 
2017 yılında cari aya 
ilişkin verilen aylık prim 
ve hizmet belgelerinde 
veya muhtasar ve prim 
hizmet beyannamelerinde 
bildirilen sigortalılara 
ilişkin toplam prim ödeme 
gün sayısının,

b) 2017 yılı içinde ilk 
defa 5510 sayılı Kanun 
kapsamına alınan 
işyerlerinden bildirilen 
sigortalılara ilişkin toplam 

prim ödeme gün sayısının,

2017 yılı Ocak ila Aralık 
ayları/dönemleri için 
Bakanlar Kurulunca tespit 
edilen günlük tutar ile 
çarpımı sonucu bulunacak 
tutar, bu işverenlerin 
SGK’ya ödeyecekleri 
sigorta primlerinden 
mahsup edilecek ve bu 
tutar hazinece karşılanacak. 
Böylece, asgari ücret 
artışından dolayı artan 
maliyetlerin bir kısmı kamu 
tarafından desteklenerek 
azaltılmış olacaktır.

Diğer yandan, asgari 
ücret desteğinden 
yararlanmak için SGK 
yükümlülüklerinin 
zamanında yerine 
getirilmesi ve kayıt 
dışı/sahte sigortalı 
çalıştırılmaması gerekiyor. 
Asgari ücret desteği 
sayesinde, işverenlerin 
kayıtlı sigortalılar açısından 
yasal yükümlülüklerini 
yerine getirmesi 
hedefleniyor.
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ASGARİ ÜCRET 
DESTEĞİNDEN 
YARARLANMAK İÇİN SGK 
YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN 
ZAMANINDA YERİNE 
GETİRİLMESİ VE KAYIT 
DIŞI/SAHTE SİGORTALI 
ÇALIŞTIRILMAMASI 
GEREKİYOR. BU 
DESTEKLE, KAYITLI 
SİGORTALILAR AÇISINDAN 
İŞVERENİN YASAL 
YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ 
YERİNE GETİRMESİ 
HEDEFLENİYOR.



2. Prim Ertelemesi
Prim ertelemesinden 4/
(a) kapsamında sigortalı 
çalıştıran özel sektör 
işverenleri yararlanacaktır. 
Kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait işyerleri 
SGK prim ertelemesinden 
yararlanamayacaktır. Ev 
hizmetlerinde ayda 10 
gün ve üzerinde sigortalı 
çalıştıran işverenler de 
2016 yılı Aralık, 2017 
yılı Ocak ve Şubat 
aylarına ilişkin prim 
erteleme uygulamasından 
yararlanacaktır.

Buna göre işverenlerin 2016 
yılı Aralık, 2017 yılı Ocak 
ve Şubat aylarına ait sigorta 
prim tutarları, sırasıyla 
2017 yılı Ekim, Kasım ve 
Aralık ayları içerisinde 
aşağıdaki belirtilen tarihe 
kadar ödemeleri halinde 
bu aylara ilişkin primler 
süresinde ödenmiş 
sayılacaktır. 

Sigorta primlerinin tamamı 
erteleme kapsamında 
girmemektedir. Ertelemeye 
esas tutar, asgari ücret 
desteğine esas gün 
sayısının günlük 20,70 
TL (60 TL günlük sigorta 
primine esas kazanç tutarı 
x % 34,5) ile çarpımı sonucu 
bulunacaktır. Ertelenecek 
borç türü kapsamına 
sadece 2016 yılı Aralık, 
2017 yılı Ocak ve Şubat 
aylarına ilişkin sigorta prim 
borçları girmektedir. Bu 
anlamda işsizlik sigortası 

primleri ve damga vergisi 
gibi diğer alacaklar 
erteleme kapsamına 
girmeyecektir. Erteleme 
için herhangi bir başvuru 
olmayacak, SGK sisteminde 
doğrudan erteleme 
yapılacaktır. Bu şekilde 
ertelenen prim borcu 
için faiz işletilmeyecek 
ve idari yaptırım 
uygulanmayacaktır.

3. İlave 6 Puanlık 
Teşvikte Süre Uzatımı
Sosyo-gelişmişlik endeksi 
düşük illerde üretim ve 
istihdam imkânlarının 
artırılması için ilave 6 
puanlık sigorta primi 
işveren hissesi teşviki 
uygulanmaktadır. İlave 
6 puanlık teşvikten 
yararlanacak iller ve 
yararlanma süreleri, sosyo-
gelişmiş endekslerine 
göre ayrılan üç gruba 
ayrılmıştır. Bu illerde 
sigortalı çalıştıran 
işyerlerinin, 5 puanlık 

sigorta primi Hazine 
desteğine ilave olarak 
prime esas kazanç alt sınırı 
üzerinden 6 puana kadar 
ilave prim indiriminden 
yararlandırmaları söz 
konusudur. 

20.01.2017 tarihli Resmi 
Gazetede 2016/9728 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı 
yayınlanarak  (I) Sayılı 
Listede yer alan 20 ilde 
teşvik uygulamasının süresi 
1 yıl uzatılarak, teşvik 
süresinin son uygulama 
tarihi 31.12.2017 olarak 
değiştirilmiştir.

4. İşbaşı Eğitimi 
Teşvikinde 1 Yıl Süre 
Uzatımı
İşbaşı eğitim programları, 
İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin 
yine İŞKUR’a kayıtlı 
işyerlerinde, daha 
önceden edindikleri 
teorik bilgileri uygulama 
yaparak pekiştirmelerini 
veya mesleki deneyim 
kazanmalarını sağlamak 
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Ertelenecek Sigorta 
Primi Tutarlarının 

Ait Olduğu Ay

Ertelenen Sigorta 
Prim Tutarlarının 

Ödeneceği Ay
Ödeme Son Günü

Birinci Ay Erteleme 2016/Aralık 2017/Ekim 31.10.2017

İkinci Ay Erteleme 2017/Ocak 2017/Kasım 30.11.2017

Üçüncü Ay Erteleme 2017/Şubat 2017/Aralık 02.01.2018

amacıyla düzenlenmektedir. 
6645 sayılı Torba Yasa ile 
önemli bir sigorta prim 
teşviki getirilmiştir. 6645 
sayılı Kanun teşvikinden 
diğer şartların da 
sağlanması koşuluyla 
31.12.2017 tarihine 
kadar başlatılan işbaşı 
eğitim programlarını 
tamamlayan kişilerden 
dolayı yararlanılabilecektir. 
Buna göre 18 yaşından 
büyük, 29 yaşından küçük 
olanlardan Türkiye İŞKUR 
tarafından 31.12.2016 
tarihine kadar başlatılan 
işbaşı eğitim programlarını 
tamamlayanların işe 
alındıkları; 

• İşyerinin imalat sanayi 
sektöründe faaliyet 
göstermesi hâlinde 42 ay, 

• Diğer sektörlerde 
ise 30 ay süre ile beş 
puanlık prim teşviki 
uygulandıktan sonra 
sigorta primlerinin 
işveren hisselerine ait 
oranına göre ve prime 
esas kazanç alt sınırı 
üzerinden hesaplanan 
tutar İşsizlik Fonu’ndan 
karşılanmaktadır.

İşbaşı eğitim programlarına 
katılımcı olmak için var 
olan işsiz olma kriteri 
01.01.2017’den itibaren 
programa başlama 
tarihinden itibaren 3 ay 
işsiz olma ve daha önce iş 
gücü piyasasına girmemiş 
olma şartı olacak.

Tablo 1

Sigorta Prim Tutarlarının 
Ödeneceği Ay



2017 yılında programlardan 
yararlanma süresi; ilk kez 
iş gücü piyasasına girenler 
için en fazla 320 fiili 
günden, diğer katılımcılar 
için 160 fiili günden fazla 
olmayacaktır.

5. Cazibe Merkezleri 
Kapsamında Çağrı 
Merkezlerine İstihdam 
Şartı
2017 yılının en yeni 
uygulamalarından biri de 
23 ilde yatırım projelerinin 
desteklenmesi amacıyla 
Cazibe Merkezleri 
Programı olmuştur. 20 
milyar liralık yatırımla 112 
bin istihdam yaratılması 
hedeflenen program, 
Türkiye Kalkınma Bankası 
nezdinde yürütülüyor. 
Cazibe merkezleri 
programlarından 
dört tematik destek 
sağlanmaktadır. Bunlar; 
Yatırım ve Üretim Destek 
Paketi, Üretim Tesisi 
Taşıma Destek Paketi, 
Çağrı Merkezi Destek 
Paketi Veri Merkezi Yatırım 
ve Enerji Destek Paketidir. 

Yatırım desteğinden 
yararlanabilmek için 
istihdam şartı arayan 
tek destek paketi; Çağrı 
Merkezi Yeni Yatırımları’dır. 
23 ilde kurulacak çağrı 
merkezlerinin asgari 
200 kişilik istihdam 
sağlaması gerekiyor. 
Destek kapsamında bina 
tahsisi desteği, faizsiz 
yatırım kredisi desteği, 
bina yapımı desteği, 
fiber alt yapı desteği ve 
personel eğitim desteği 
veriliyor. Personel eğitim 
desteğinde, ilk kuruluş 
aşamasında istihdam 
edilecek personelin eğitim 
masrafları personel başına 
2.500 TL’yi geçmeyecek 
şekilde karşılanmasına 
imkân sağlanıyor. Böylece 
sürdürülebilir istihdam 
sağlamak amacıyla eğitimli 
personellerin yetiştirilmesi 
amaçlanıyor.

6. Çalışma Hayatında 
Milli Seferberlik 
Programı
Sosyal diyalog, daha iyi bir 
çalışma hayatı için hayati 

bir önem taşımaktadır. Bu 
nedenle işçi, işveren ve 
devlet olarak üçlü çevrenin 
bir araya gelip ekonomik 
ve sosyal konularda 
kararlar almasına 
ihtiyaç vardır. SGK ve 
Türkiye İş Kurumu’nun 
sorumluluğunda son 
dönemde gündeme gelen 
sosyal diyalog örneği, 
“Çalışma Hayatında Milli 
Seferberlik Programı” 
olmuştur. 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, SGK 
ve Türkiye İş Kurumu’nun 
yöneticileri, iş çevreleriyle 
bir araya gelerek yüz yüze 
görüşmeler sağlamakta ve 
her kesimin beklentileri 
ve sorunları dinlenmekte, 
Türkiye’nin tamamına 
yönelik istihdam hedefleri 
oluşturulmaktadır. Sadece 
çalışan sigortalılar değil, 
bu görüşmeler aynı 
zamanda emekliler, işsizler, 
engelliler, gaziler, şehitler 
ve yakınlarını kapsıyor. 
Böylece sürdürülebilir bir 
sosyal politika geliştirilmesi 
hedefleniyor. 
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İŞBAŞI EĞİTİM 
PROGRAMLARINA 
KATILIMCI OLMAK İÇİN; 
1 OCAK 2017’DEN SONRA, 
PROGRAMA BAŞLAMA 
TARİHİNDEN İTİBAREN 
1 AY İŞSİZ OLMA VE 
DAHA ÖNCE İŞ GÜCÜ 
PİYASASINA GİRMEMİŞ 
OLMA ŞARTI ARANACAK.
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İş hayatına atılma 
hazırlığında olan gençler 
ve daha önce hiçbir işte 
çalışmamış veya çalışma 
alışkanlık ve disiplininden 
uzak kalmış kişilerin 

yeni bir iş bulmak için 
ihtiyaç duydukları en 
önemli iki unsur meslek 
ve deneyim olarak kabul 
edilebilmektedir. İş 
gücü piyasasında daha 

nitelikli işler ve iş gücü 
oluşturmak için başta kamu 
kurumları olmak üzere 
iş gücü piyasasının tüm 
paydaşları önemli görevler 
üstlenmekte ve bu alanda 
çalışmalar yapmaktadır. 

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ
GELİŞİM SÜRECİ VE 2016 YILI 

DEĞERLENDİRMESİ 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından başlatılan “Çalışma 

Hayatında Millî Seferberlik” kapsamında 2017 yılında 500 bin kişinin işbaşı 
eğitim programından yararlanması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, 

programların süresi üç ay olarak belirlenmiş, programların tamamı en az yüzde 
50 istihdam taahhütlü hale gelmiştir.

eSeR eRol
İSTİHDAM UZMANI
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Mesleki eğitimde son 
dönemlerde çıraklık ve 
staj programlarının da 
önemi artmaya başlamıştır. 
Dünya genelinde çıraklık 
ve staj faaliyetleri 
farklı uygulamalarla ve 
formatlarla karşımıza 
çıkmaktadır. Mesleki eğitim 
sisteminin en gelişmiş ve 
başarılı uygulaması olarak 
kabul edilen Alman dual 
(ikili) sisteminin yanı sıra 
Fransa, Çek Cumhuriyeti, 
İskandinav ülkeleri, 
İskoçya vb. çeşitli Avrupa 
ülkelerinde çıraklık ve 
staj faaliyetleri eğitim ve 
çalışma bakanlıkları ile 
kamu istihdam kurumları 
tarafından koordineli 
biçimde yürütülmekte, 
çıraklar genellikle mesleki 
eğitim ve iş hayatını bir 
arada idame ettirmektedir. 

Türkiye İş Kurumu(İŞKUR) 
da ülkemizin kamu 
istihdam kurumu olarak 
nitelikli iş gücünün 
yetiştirilmesinde ve iş 
arayanların iş hayatına 
kazandırılmasında önemli 
bir görev üstlenmektedir. 
Kurumsal kapasitesi 
sürekli güçlenen ve hizmet 
kalitesi artan Kurumumuz, 
uygulamış olduğu aktif iş 
gücü piyasası politikaları 
ile çalışma hayatına 
doğrudan ve dolaylı etki 
etmektedir. Kurumumuzun 
bireylerin mesleki 
deneyim kazanmasına ve 
staj yaparak iş gücüne 
dâhil olmalarına imkân 
veren hizmeti olan işbaşı 
eğitim programı, özellikle 
son yıllarda kamuoyu 
tarafından daha fazla 
tanınmaya ve bilinmeye 
başlamıştır.

2009 yılında aktif iş gücü 
hizmetleri kapsamında 
uygulamaya konan işbaşı 
eğitim programlarının 
süreç içindeki gelişiminin 

ve güncel uygulamalarının 
değerlendirilmesi program 
kapsamında gerçekleştirilen 
faaliyetlerin özetlenmesi 
ve anlaşılması açısından 
önemli ve faydalı olacaktır. 

2009-2011 dönemi 
2008 yılında meydana gelen 
küresel ekonomik kriz 
diğer ülkeler kadar olmasa 
da ülkemiz ekonomisini 
de etkilemiş, işsizlik 
oranı yüzde 14 civarına 
yükselmiş ve bu kapsamda 
önemli tedbirler alınmıştır. 
Aktif iş gücü piyasası 
politikalarına İşsizlik 
Sigortası Fonu’ndan ayrılan 
kaynağın önemli ölçüde 
artırılması da bu tedbirler 
arasında yer almıştır. 

2009, 2010 ve 2011 
yıllarında mesleki eğitim 
kursları aktif iş gücü 
hizmetleri kapsamında 
önemli bir yere sahip 
olmuştur. Bu süre 
zarfında işbaşı eğitim 
programlarına fazla talep 
olmamış, işverenler iş 
gücü ihtiyaçlarını mesleki 
eğitim kursları vasıtasıyla 
karşılamayı tercih 
etmişlerdir. 

2011 yılında Kurumumuz, 
Bakanlığımız, Milli 
Eğitim Bakanlığı, Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) ve TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi (TOBB ETÜ) 
işbirliğinde “Uzmanlaşmış 
Meslek Edindirme 
Merkezleri (UMEM) 
Beceri’10” projesi hayata 
geçirilmiş ve Kurumumuz 
tarafından uygulanan 
kurs ve programlara ilave 
olarak söz konusu proje 
kapsamında mesleki eğitim 
kursları ile işbaşı eğitim 
programları birlikte bir nevi 
“paket program” şeklinde 
uygulanmaya başlamıştır. 

2009-2011 yılları 
arasında “İş Gücü Uyum 
Hizmetleri Yönetmeliği” bu 
yönetmeliğin uygulaması 
hakkındaki açıklamaları 
içeren İşlemler El Kitabı 
hükümlerine göre işbaşı 
eğitim programı en az 10 
çalışanı olan işverenlerle 
düzenlenmiş ve işverenler 
çalışan sayısının yüzde 
5’i oranında kontenjan 
kullanma hakkına sahip 
olmuştur.

2012-2014 dönemi
2012 yılında yapılan 
düzenlemeler sayesinde 
daha çok iş arayan ve 
işverenin programdan 
yararlanması 
hedeflenmiştir. Bu 
kapsamda; en az iki 
çalışanı olan işverenlerin 
programdan yararlanması 
sağlanmıştır. Diğer bir 
yenilik ise daha önce yüzde 
5 olarak uygulanmakta 
olan katılımcı talep 
kontenjanının yüzde 10’a 
çıkarılmış olmasıdır.

2013 yılında “Aktif İş Gücü 
Hizmetleri Yönetmeliği ve 
Genelgesi”nin yürürlüğe 
girmesiyle program 
kapsamındaki işlemler 
belirli bir sistematiğe 
kavuşturulmuştur. Daha 
çok işveren ve iş arayanın 
programdan yararlanmasını 
sağlayan düzenlemeleri 
içeren mevzuat, 
program kapsamında 
gerçekleşebilecek 
suistimalleri de 
engellemeye yönelik 
aşağıdaki tedbirleri 
bünyesinde barındırmıştır: 

	İşverenin programa 
başvurusunun kabul 
edilebilmesi için 
başvuru yaptığı aya ait 
çalışan sayısının son 3 
aydaki ortalama çalışan 
sayısına ilave olması.

1.285

31.773

4.671

63.773

159.076

16.393

59.456

238.205
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KAYNAK: İŞKUR İstatİSTİK BÜLTENLERİ

İŞBAŞI EĞİTİM 
PROGRAMI 

İŞBAŞI eĞİTİM PRoGRAMInDAn 2009-
2016 YIllARI ARASInDA 574 Bİn 519 

kİŞİ FAYDAlAnMIŞ olUP YIllARA GöRe 
DAĞIlIM AŞAĞIDAkİ ŞekİlDeDİR:
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	Program süresince 
işverenin çalışan 
sayısının aylık takip 
edilmesi.

	İşverenin çalışan 
sayısında azalma olması 
ve 1 ay içerisinde 
azalmanın giderilmemesi 
durumunda işverene 
maddi ve idari yaptırım 
uygulanması.

2014 yılı içerisinde 
programın etkinliğinin 
artırılması, uygulamada 
yaşanan sorunların 
çözümü ve iş gücü piyasası 
ihtiyaçlarının daha sağlıklı 
şekilde karşılanabilmesi 
maksadıyla 06.11.2014 
tarihinde Aktif İş Gücü 
Hizmetleri mevzuatında 
aşağıdaki değişiklikler 
yapılmıştır:

	İşverenin başvuru 
öncesine ait son 3 
aylık ortalama çalışan 
sayısı hesaplaması 
kaldırılmıştır.

	İşverenin program 
süresince çalışan 

sayısının aylık 
takibi kaldırılmış ve 
programın başlangıç 
ve bitiş tarihindeki 
çalışan sayılarının 
karşılaştırılmasına 
yönelik düzenleme 
yapılmıştır.

	Kurumu aldatmaya, 
İş Kanunu’nun ilgili 
hükümlerine aykırı 
davranmaya ve kamu 
kaynaklarının etkin ve 
verimli kullanılmasına 
engel olunmasına 
yönelik iş ve işlemler 
dışında kalan hususlarda 
işverenlere uygulanan 
yaptırımların belirli 
şartlar yerine getirilerek 
kaldırılmasına yönelik 
düzenleme yapılmıştır.

2015 Dönemi
2015 yılında işbaşı eğitim 
programlarında ciddi bir 
atılım gerçekleştirilmiştir. 
2014 yılının Kasım ayındaki 
mevzuat değişikliğiyle 
program daha esnek bir 
yapıya kavuşturulmuş, 

işveren ve katılımcılara 
güven esaslı yaklaşım 
benimsenmiştir. 2015 
yılının Nisan ayında 
aşağıdaki hususları içeren 
“İstihdam, Sanayi Yatırımı 
ve Üretimi Destekleme 
Paketi” kamuoyuna 
açıklanmıştır:

	İşbaşı eğitim programı 
katılımcılarına aylık net 
asgari ücret düzeyine 
tekabül edecek şekilde 
zaruri gider ödemesi 
yapılması.

	İşbaşı eğitim programını 
tamamlayan 
katılımcıları işe alan 
işverenlerin sigorta 
prim teşvikinden 
yararlanması.

	İşbaşı eğitim 
programında İŞKUR 
tarafından katılımcılara 
yapılan ödemelere 
ilave olarak işveren 
tarafından da ödeme 
gerçekleştirilebilip 
bu ödemenin 
vergi matrahından 
düşülebilmesi.

İŞBAŞI EĞİTİM 
PROGRAMININ 
ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE 
DE İŞVERENLERİN 
VE İŞ ARAYANLARIN 
İHTİYAÇLARINI 
KARŞILAMADA VE 
İNSAN KAYNAĞI 
PLANLAMALARINDA 
ÖNEMLİ ROL OYNAMASI 
BEKLENMEKTEDİR.
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Açıklanan bu hususlar 
kapsamında 6645 sayılı 
Yasa ile çeşitli düzenlemeler 
yapılmıştır: 

1) Sigorta Prim Teşviki
4447 sayılı Kanun’a eklenen 
Geçici 15. Maddeye göre 
18 yaşından büyük, 29 
yaşından küçük olanlardan 
Türkiye İş Kurumu 
tarafından 31/12/2016 
tarihine kadar başlatılan 
işbaşı eğitim programlarını 
tamamlayanların;

• Programın bitimini 
müteakip en geç üç 
ay içinde programı 
tamamladıkları meslek 
alanında özel sektör 
işverenleri tarafından 
5510 sayılı Kanun’un 
4. maddesinin birinci 
fıkrasının(a) bendi 
kapsamında işe alınması 
ve 

• İşe alındıkları yıldan bir 

önceki takvim yılında 
işyerinden bildirilen 
aylık prim ve hizmet 
belgelerindeki sigortalı 
sayısının ortalamasına 
ilave olması

kaydıyla, işe alındıkları 
işyerinin imalat sanayi 
sektöründe faaliyet 
göstermesi hâlinde 42 
ay, diğer sektörlerde ise 
30 ay süre ile 5510 sayılı 
Kanun’un 81. maddesinin 
birinci fıkrasının (ı) bendi 
uygulandıktan sonra kalan 
sigorta primlerinin işveren 
hisselerine ait oranına 
göre ve aynı Kanun’un 
82. maddesi uyarınca 
belirlenen prime esas 
kazanç alt sınırı üzerinden 
hesaplanan tutar fondan 
karşılanmaktadır. İlgili 
düzenlemedeki 31.12.2106 
tarihi 31.12.2017’ye kadar 
uzatılmıştır. 

2)  İşverenlerce Yapılan 
Ödemelerin Vergiden 
Düşülmesi
6645 sayılı Kanun’un 9. 
maddesi ile 193 sayılı 
Kanun’un 40. maddesinin 
birinci fıkrasına “Türkiye 
İş Kurumu tarafından 
düzenlenen işbaşı 
eğitim programlarından 
faydalananlara, programı 
yürüten işverenlerce 
fiilen ödenen tutarlar 
(Bu kapsamda işverenler 
tarafından ticari kazancın 
tespitinde ücretle 
ilişkilendirilmeksizin her bir 
katılımcı itibarıyla indirim 
konusu yapılacak tutar aylık 
olarak asgari ücretin brüt 
tutarının yarısını aşamaz.” 
bendi eklenmiştir.

Yapılan düzenleme ile 
programa katılan kişilere 
Kurumumuz tarafından 
yapılan zaruri gider 

ödemelerine ilave olarak 
işveren tarafından çeşitli 
adlarla (yemek, ulaşım, 
giyecek yardımı, burs gibi) 
yapılan fiili ödemelere 
Gelir Vergisi matrahından 
indirilme imkânı 
getirilmiştir. 

Destek paketinde açıklanan 
diğer husus olan katılımcı 
zaruri gider ödemeleri 
ile ilgili olarak Yönetim 
Kurulumuzun 10.04.2015 
tarihli kararı doğrultusunda 
programa katılanlara 
yapılan ödemelerin 
günlük 25 TL’den 36,5 
TL’ye çıkarılması uygun 
görülmüştür. Yönetim 
Kurulunun 25.06.2015 
tarihli kararı ile de Temmuz 
2015’ten itibaren geçerli 
olmak üzere işbaşı eğitim 
programına katılanlara 
yapılacak ödemelerin 
günlük tutarının asgari 
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2016 Yılı İşbaşı Eğitim Programı 
Katılımcılarının Eğitim 
Durumuna Göre Dağılımı

ücrete bağlı olarak 
güncellenmesi yönünde 
uygulama hayata 
geçmiş ve 01.07.2015-
31.12.2015 tarihleri 
arasında katılımcılara 
günlük 38,48 TL ödeme 
gerçekleştirilmiştir.

İşbaşı eğitim 
programlarının 
kamuoyunda 
bilinirliğinin artması ve 
işverenlerle işbirliğinin 
gelişmesi de meyvelerini 
vermeye başlamıştır. 
Bu bağlamda, Global 
Apprenticeship Network 
(Küresel İşbaşında Eğitim 
Ağı-GAN) kapsamında 
oluşturulan GAN Türkiye 
ağının koordinatörü 
Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK) 
ile Kurumumuz 13.05.2015 
tarihinde “İşbaşı Eğitim 
Programı İşbirliği 
Protokolü” imzalamıştır. 
Başlangıçta 25 üyeye sahip 
olan GAN Türkiye ağı son 
iki yılda daha da gelişerek 
30’dan fazla şirketi 

bünyesine almış ve işbirliği 
protokolü kapsamında 
2015-2016 yılları 
arasında üye şirketlerle 
düzenlenen programlara 
4 binden fazla kişi katılım 
sağlamıştır.

2015 yılı içerisinde 
Kurumumuz üniversite 
öğrencilerine yönelik 
faaliyetlerine de hız 
vermiş ve bu kapsamda 
işbaşı eğitim programı 
öğrencilere ulaşmada 
ve hizmet sağlamada 
önemli bir araç vazifesi 
görmüştür. Ayrıca, 
öğrencilerin Kurumumuz 
hizmetlerinden 
yararlanabilmesini 
kolaylaştırmak ve eğitimli 
iş gücü nezdinde Kurumun 
tanıtılmasına katkıda 
bulunmak gayesiyle kırktan 
fazla üniversite ile işbirliği 
protokolü imzalanmıştır.

2016 Dönemi
2015 yılında yaşanan 
gelişmeleri takiben 2016 
yılında da programın 

tanınırlığının artmasına 
yönelik önemli gelişmeler 
kaydedilmiştir. 64. ve 65. 
Hükûmet Programlarında 
“ilk kez iş bulan kişilerin 
ücretlerinin 1 yıl boyunca 
devlet tarafından 
desteklenmesi ve bu süre 
zarfında işbaşı eğitim 
ve staj programları ile 
desteklenmelerine” ilişkin 
tedbir maddesine yer 
verilmiştir. Bu tedbir 
maddesi göz önüne 
alınarak Aktif İş Gücü 
Hizmetleri Yönetmeliğinde 
şubat ayında aşağıdaki 
değişiklikler yapılmıştır:

	Program süresi en fazla 
160 günden en fazla 320 
güne çıkarılmıştır. 

	İşverenlerin yüzde 50 
istihdam taahhüdünde 
bulunması kaydıyla 
kullanabilecekleri 
kontenjan oranı yüzde 
30’a çıkarılmıştır.

	İki işbaşı eğitim 
programı arasında 6 ay 
olan bekleme süresi 3 
aya indirilmiştir.
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2016 yılı için net asgari 
ücret tutarının 1.300 
TL olarak belirlenmesi 
sonucunda da katılımcı 
zaruri gideri 38,48 TL’den 
50 TL’ye yükseltilmiştir. 

2016 yılında işbaşı eğitim 
programı katılımcılarının 
eğitim durumuna 
göre dağılımının yer 
aldığı 2 nolu grafiğin 
incelenmesi sonucunda 
programa katılanların 
yüzde 25’inin ön lisans 
ve üzeri eğitime sahip 
olduğu görülmektedir. 
Katılımcıların yüzde 
36’lık bölümü ortaöğretim 
düzeyinde eğitim 
seviyesine sahip olup, bu 
durum toplam katılımcı 
sayısının yüzde 62’sinin lise 
ve üzeri eğitim seviyesinde 

olduğu sonucunu 
çıkarmaktadır. 

2016 yılında işbaşı eğitim 
programlarına katılanların 
yaşa göre dağılımının 
yer aldığı Grafik 3’ün 
incelenmesinden; 
program katılımcılarının 
yüzde 72’sinin 15-29 yaş 
aralığında, yüzde 49’unun 
15-24 yaş aralığında 
olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu noktada; işbaşı eğitim 
programına katılanların 
çok büyük bir kısmının 
genç nüfusta yer aldığı ve 
programın genç işsizliğinin 
azaltılmasında önemli bir 
araç olarak uygulandığı 
sonucu çıkarılabilecektir. 
Özellikle mesleki deneyim 
sorununun çözümü 
noktasında oldukça 

faydalı olabileceği 
değerlendirilen programın, 
bu anlamda hedefine 
ulaşmada başarılı olduğu 
değerlendirilmektedir.

2017 Yılı Uygulamaları 
Bakanlığımız tarafından 
başlatılan Çalışma 
Hayatında Millî Seferberlik 
kapsamında 2017 yılında 
500 bin kişinin işbaşı eğitim 
programından yararlanması 
hedeflenmektedir. Bu 
doğrultuda, programların 
süresi üç ay olarak 
belirlenmiş, programların 
tamamı en az yüzde 50 
istihdam taahhütlü hale 
gelmiştir.

687 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname 
ile getirilen istihdam 

teşvikinden işbaşı eğitim 
programını bitiren 
katılımcıları istihdam 
eden işverenler de 
yararlanabilmektedir. 
Bu çerçevede; programı 
bitirenlerin işverenler 
tarafından istihdam 
edilmesi durumunda 2017 
yılının sonuna kadar 
işverenlerin istihdam 
üzerindeki sigorta ve 
vergi yükleri (aylık 773 
TL) Türkiye İş Kurumu ve 
Maliye Bakanlığı tarafından 
üstlenilecektir.

İşbaşı eğitim programının 
önümüzdeki süreçte 
de işverenlerin ve iş 
arayanların ihtiyaçlarını 
karşılamada ve insan 
kaynağı planlamalarında 
önemli rol oynaması 
beklenmektedir.
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2016 Yılı İşbaşı Eğitim Programı Katılımcılarının 
Yaş Durumuna Göre Dağılımı 
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İŞKUR tarafından 
yürütülmekte olan işbaşı 
eğitim programları 
sayesinde, pek çok işsiz 
iş sahibi olmaktadır. 
İşverenlerin de katkı 
sağladığı program 
sayesinde iş gücü 

piyasasının en büyük 
problemlerinden biri olan 
mesleksizliğe de çare 
üretilmektedir. İşbaşı eğitim 
programının geçtiğimiz 
yılki katkı düzeyi sonrası 
bu yıl da uygulanmaya 
devam edilmesi ve bazı 

noktalarda yapılan 
değişiklikler programın 
hedef kitlesinin değişmesi 
sonucunu doğurmaktadır. 
Bu yılın sonuçları 
programın kalıcı hâle 
gelmesini sağlayabilecektir.

İŞBAŞI EĞİTİM İŞVERENE DE 
İŞSİZE DE TEŞVİKTİR

İŞKUR tarafından yürütülmekte olan işbaşı eğitim programları sayesinde pek 
çok işsiz iş sahibi olmaktadır. İşverenlerin de katkı sağladığı program sayesinde 

iş gücü piyasasının en büyük problemlerinden biri olan mesleksizliğe de çare 
üretilmektedir.

Prof. Dr. Cem kIlIÇ



İşbaşı Eğitim Programı 
Nedir?
İşbaşı eğitim programının 
temel prensibi İŞKUR’a 
kayıtlı işsizlerin talepte 
bulunan işverenlerin 
işyerlerinde belirli bir 
meslekte, işbaşında, mesleği 
öğrenebilecek süre kadar 
istihdam edilmesidir. Bu 
sürenin sonunda işverenin 
kendi işyerinde ve işbaşında 
meslek öğrenen işsizi 
istihdam etmesi halinde 
işverene sigorta prim 
teşviki sağlanmaktadır. 
Program süresi boyunca 
işsizi işbaşında eğitime 
tabi tutan ve çalıştıran 
işveren, hem bu açıdan 
katkı sağlamaktadır hem 
de program sonunda 
belirli şartlar dahilinde 
sigorta prim teşvikinden 
yararlanmaktadır.

İşbaşı Eğitim İşsize Ne 
Kazandırıyor?
İşbaşı eğitim programının 
işsizler açısından en önemli 

faydası işsizin meslek 
sahibi haline gelmesidir. 
Düz liseden mezun 
olmuş bir genç, program 
sayesinde işbaşında meslek 
öğrenmektedir. İşverenin 
kendi işyerinde eğitime tabi 
tuttuğu ve tanıdığı işsizi 
işe alma ihtimali de çok 
yüksektir. Bunun yanında, 
işverenlerin en büyük 
şikâyeti olan “eleman 
bulamamak” sorunu 
da program sayesinde 
çözülmektedir. Türkiye iş 
gücü piyasasının en büyük 
sorunlarından bir tanesi 
eğitim–istihdam ilişkisinin 
kurulamamış olmasıdır. Bir 
yanda iş bulamayan pek 
çok üniversite mezunu, 
diğer yanda ise işyerinde 
çalıştıracak ara eleman 
bulamayan pek çok 
işveren bulunmaktadır. 
Böyle olunca da ne yazık 
ki işsizlik ve eleman 
bulamama sorunları aynı 
anda yaşanmaktadır. İşbaşı 
eğitim programı işsizi 
meslek sahibi yaptığı gibi, 

işverene de kendi elemanını 
yetiştirme, çalıştıracağı 
kişiyi tanıdıktan sonra işe 
alma ve maliyet avantajı 
sağlamaktadır.

İşbaşı Eğitim 
Programından İşverenler 
Nasıl Yararlanmaktadır?
İşbaşı eğitim programı 
düzenlemek isteyen 
işverenler için kontenjan 
işyerinde çalışan kişi sayısı 
üzerinden belirlenmektedir. 
İşverene ait aynı il sınırları 
içerisinde bulunan bütün 
işyerlerinde çalışan kişi 
sayısı üzerinden kontenjan 
hesaplanmaktadır. 
İşbaşı eğitim programı 
düzenlenecek ildeki 
çalışan sayısının yüzde 
30’u kadar kontenjan 
kullanılması söz konusu 
olacaktır. Dolayısıyla, aynı 
ilde farklı işyerlerindeki 
çalışan sayısı 100 olan 
bir işveren 30 kişilik 
işbaşı eğitim programı 
düzenleme hakkına 
sahiptir. Programdaki 
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İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 
KATILIMCILARINA 2017 
YILI İÇİN PROGRAMA 
KATILDIKLARI HER 
GÜN İÇİN 54 TL 
ÖDENMEKTEDİR. 
DOLAYISIYLA, 
KATILIMCININ ELİNE BİR 
AYDA 1.404 TL PARA 
GEÇMEKTEDİR.



katılımcıların en az yüzde 
50’sinin program süresi 
kadar istihdam edilmesi 
gerekmektedir. Bu sebeple, 
işbaşı eğitim programı 
düzenleyerek işsizlere 
mesleki eğitim imkânı 
tanıyan işveren bunun 
karşılığında, program 
katılımcılarının bir 
bölümünü istihdam etmek 
durumundadır. Böylece, 
program sonunda işsizlerin 
kalıcı istihdam imkânına 
kavuşması söz konusudur.

Program sonunda 
program süresince eğitim 
aldığı meslekte en az 
program süresi kadar 
istihdam edilmesi gereken 
kişilerin çok daha uzun 
sürelerle istihdam edildiği 
görülmektedir. Programın 
hedeflenenden daha yüksek 
başarı göstermesi söz 
konusudur.

Hangi İşverenler 
Program 
Düzenleyebilmektedir?
İşbaşı eğitim 
programından en az iki 
işçi çalıştıran işverenler 
yararlanabilmektedir. 
Dernekler, vakıflar, kamu 
kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları, 
sendikalar, meslek birlikleri, 
ticaret ve sanayi odaları, 
noterler ve kamu payının 
yüzde ellinin altında olduğu 
iktisadi teşekküller de 
işbaşı eğitim programından 
faydalanabilmektedir.

Kapsamdaki işverenler 
bağlı bulundukları 
İŞKUR hizmet 
merkezlerine başvuru 
yaparak programdan 
yararlanabilmektedir. 
Program süresi boyunca 
program düzenlenen 
meslekte İŞKUR’a kayıtlı 
işsizler işbaşında eğitim 
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program katılımcısı 
olamazlar. 

Katılımcılara Ne Kadar 
Ücret Ödeniyor?
İşbaşı eğitim programı 
katılımcılarına 2017 yılı 
için programa katıldıkları 
her gün için 54 TL 
ödenmektedir. Dolayısıyla, 
katılımcının eline bir ayda 
1.404 TL para geçmektedir. 
Bunun yanında, program 
katılımcılarının genel sağlık 
sigortası primi de İŞKUR 
tarafından yatırıldığı 
için program süresince 
katılımcı ve bakmakla 
yükümlü olduğu kişiler 
sağlık hizmetlerinden 
yararlanabilmektedir. 
Bu tutara ilave olarak, 
işverenler isterlerse 
program katılımcılarına ek 
ödeme yapabilmektedirler.

Program Bitiminde 
Sigorta Prim Teşviki 
Uygulaması 
Program sonunda, 18 
yaşından büyük ve 29 
yaşından küçük olan 
program katılımcılarının 
program sonundan itibaren 

almaktadır. Yani, işin 
doğrudan işbaşında 
öğrenilmesi söz konusudur. 
İşbaşında işsize eğitim 
veren ve bu sayede işçi 
istihdam etmiş olan 
işveren, program katılımcı 
sayısının yüzde ellisini 
program sonunda istihdam 
etme taahhüdünde 
bulunmaktadır. Böylece, 
programdan fayda 
sağlayan işverenin 
program katılımcılarını 
istihdam etme zorunluluğu 
doğmaktadır.

Kimler İşbaşı 
Eğitim Programına 
Katılabilmektedir?
İşbaşı eğitim programına 15 
yaşını doldurmuş, İŞKUR’a 
kayıtlı bütün işsizler 
katılabilmektedir. Bunun 
yanında ön lisans programı 
dâhil, üniversite öğrencileri 
de işbaşı eğitim programı 
katılımcısı olabilmektedir. 
Ancak program düzenlenen 
işyerindeki işverenin 
birinci veya ikinci derece 
kan hısmı olanlar ve yine 
program düzenlenen 
işyerinde son üç ay 
içerisinde çalışan kişiler 

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 
2016 YILINDA SON 
DERECE OLUMLU 
SONUÇLAR ÜRETTİ. 
BU ÇERÇEVEDE, 2017 
YILINDA İSTİHDAM 
SEFERBERLİĞİNE 
PARALEL ŞEKİLDE 
PROGRAM ŞARTLARINDA 
DÜZENLEMELER YAPILDI.



üç ay içerisinde işe alınması halinde işveren imalat sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde 30 
ay süreyle sigorta primi teşviki sağlanmaktadır. Bunun yanında, 2017 yılı itibarıyla işbaşı 
eğitim programı sonrasında sigorta prim teşviki açısından üç alternatif söz konusudur.

2017 yılı için işbaşı eğitim 
programı sonrası ilave 
istihdam şartı sağlanıyor 
ise en avantajlı teşvik 687 
sayılı KHK ile getirilen 
teşviktir. İşbaşı eğitim 
programı ile entegre edilen 
ve istihdam seferberliği 
kapsamında hayata 
geçirilen teşvik işsizliğin 
engellenmesi açısından çok 
önemlidir.

2016 Yılı Başarılı Geçti
İşbaşı eğitim programı 
2016 yılında son derece 
olumlu sonuçlar üretti. Bu 
çerçevede, 2017 yılında 
istihdam seferberliğine 
paralel şekilde program 
şartlarında düzenlemeler 
yapıldı. İşbaşı eğitim 
programını tamamlayan 

katılımcıların son 3 aylık 
işsizlik kriterini sağlamış 
olmalarından hareketle 
687 sayılı KHK ile getirilen 
teşvikten yararlanmasının 
önü açıldı. Bu sayede, 
işverene önce işbaşı eğitim 
programı süresince bir 
destek sağlanacak, daha 
sonra ilave istihdam 
yaratılmış olması halinde 
sigorta prim teşvikinden 
yararlanma imkânı 
getirilecektir. 2017 yılında 
işbaşı eğitim programının 
çok daha olumlu sonuçlar 
yaratması beklenmektedir. 
Tarihin en büyük istihdam 
seferberliğine işbaşı eğitim 
programının de entegre 
edilmesi sağlanan katkıyı 
artırmaktadır.

2016 yılında 290 bin kişi 
işbaşı eğitim programına 
katılmıştır. 133 bin 528 
program düzenlenmiştir. 
Katılımcıların yüzde 75’i de 
istihdam edilmeye devam 
edilmiştir. İşverenlere 
getirilen istihdam 
taahhüdünün çok üzerine 
çıkılması söz konusu 
olmuştur. Yani, işveren 
kendi işyerinde gördüğü, 
çalışmasını bildiği ve 
meslek öğrettiği çalışanı 
sigorta prim teşvikinden 
de yararlanarak istihdam 
etmeye devam etmiştir. 
Böylece, iş gücü piyasasının 
önemli bir sorunu olan 
“güven” sorunu da 
aşılmıştır.
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İşsizler Program 
Araştırmalı
2016 yılında son derece 
olumlu sonuçlar üreten 
işbaşı eğitim programı, 
İŞKUR’un işverenlere 
sağladığı çok önemli bir 
destektir. İŞKUR program 
sayesinde işsizlerin 
mesleki eğitimi işbaşında 
almasını ve sonrasında 
istihdam edilmesini 
sağlamaktadır. İşbaşı 
eğitim programı işverenler 
ve işsizler açısından 
çok faydalı sonuçlar 
ortaya koymaktadır. 
İşsizlerin mutlaka 
devam etmekte olan 
programları araştırarak bu 
imkândan yararlanmaları 
gerekmektedir.

4447 sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesi Uyarınca Sigorta Prim Teşviki

Şartlar
•	 Kişinin son 6 aydır işsiz olması, 
•	 İşe alındığı tarihten önceki 6 aylık işyeri çalışan sayısı ortalamasına 

ilave olarak istihdam edilmesi. 

Teşvik Süresi  Kişinin yaş, cinsiyet, diploma gibi şartlara bağlı olarak 54 aya kadar 
uzayabilmektedir. 

Teşvik Miktarı Prime esas kazancın tamamı üzerinden sigorta primi işveren hissesi.

4447 sayılı Kanunun Geçici 15. Maddesi Uyarınca Sigorta Prim Teşviki

Şartlar

•	 İşe girişi yapılacak kişinin 18-29 yaş aralığında olması,
•	 Program süresinin bitiminden itibaren 3 ay içerisinde eğitim aldığı 

meslekle uyumlu SGK meslek koduyla işe girişinin yapılmış olması,
•	 İşe girişi yapılan tarihin içinde bulunduğu yıldan önceki yılın 

çalışan sayısının ortalamasına ilave olarak istihdam edilmesi.

Teşvik Süresi İmalat sektöründe 36 ay, diğer sektörlerde 30 ay.

Teşvik Miktarı Prime esas kazanç alt limiti üzerinden sigorta primi işveren hissesi.

4447 sayılı Kanunun Geçici 17. Maddesi Uyarınca Sigorta Prim Teşviki

Şartlar •	 Kişinin son 3 aydır işsiz olması
•	 2016 yılı Aralık ayına ilave olarak istihdam edilmesi.

Teşvik Süresi 2017 yılının sonuna kadar uygulanacaktır.

Teşvik Miktarı Sigorta primi işveren ve işçi hissesi, damga vergisi ve gelir vergisi 
toplamı olarak 1 kişi için 773 TL.

Tablo 1

İşbaşı Eğitim 
Programı Sonrası 
Yararlanılabilecek 
Teşvikler



CPESSEC’in Kuruluşu ve 
İŞKUR 
Ülkemizin tarihsel ve 
kültürel bağlarının 
bulunduğu Balkan 
coğrafyası ülkeleri; 
Sovyetler Birliği’nin 
yıkılmasıyla dışa açılmış, 
ekonomik ve sosyal olarak 
bölge ülkeleri arasında 
sağlam ikili ve çok taraflı 
ilişkiler kurulmuştur. 
Balkan ülkeleriyle iyi 
ilişkilerin geliştirilmesi 
aynı zamanda Türkiye’nin 
vizyonu olmuş, bu vizyon 
bölgesel ve küresel 
politikalarımız ve işbirliği 
faaliyetlerimizin de 
merkezinde yer almıştır. 

Türkiye’nin son on beş 
yılda gelişen vizyonuna 

uygun olarak küresel 
ölçekte ve kendi alanında 
etkin kamu diplomasisi 
faaliyetleri yürüten 
kurumumuz, başta 
başkanlığını yürütmekte 
olduğu Dünya Kamu 
İstihdam Kurumları 
Birliği (WAPES) olmak 
üzere birçok uluslararası 
kuruluşla yakın temas 
içerisinde işbirliği 
faaliyetlerini yerine 
getirerek, bilgi ve 
tecrübelerin doğru ve etkin 
bir şekilde paylaşılmasına 
katkıda bulunmaktadır. 
İşte bu idrakle,  2007 
yılında Sırbistan’ın 
başkenti Belgrad’da 
işsizliğin azaltılması, refah 
seviyesinin yükseltilmesi, 
iş oluşturmanın 

desteklenmesi, iyi 
uygulamaların paylaşılması 
ve iş gücü piyasalarında 
kapsayıcı ve sürdürülebilir 
politikalar oluşturulmasına 
yönelik, ülkemizin 
de imzalamış olduğu 
Güneydoğu Avrupa 
Ülkeleri Kamu İstihdam 
Kurumları Merkezi 
Eylemsel Kuralları” ile 
Güneydoğu Avrupa 
Ülkeleri Kamu İstihdam 
Kurumları Merkezi 
(CPESSEC) kurulmuştur.  

2007 yılından beri 
çalışmalarına devam eden 
CPESSEC’in 10 üyesi 
bulunmaktadır.  Türkiye 
ile birlikte Bosna Hersek, 
Bulgaristan, Hırvatistan, 
Macaristan, Makedonya, 

Karadağ, Romanya, 
Sırbistan ve Slovenya bir 
araya gelerek CPESSEC 
adı altında güçlü bir 
yapı oluşturmuştur. Bu 
birliktelik farklı kültüre, 
dile, dine ve tarihe sahip 
ülkelerin bir araya gelmesi 
ve ortak bir paydada 
çalışmalar yapabilme azim 
ve kararlılığını göstermesi 
açısından büyük önem 
taşımaktadır. Güneydoğu 
Avrupa ülkeleri arasında 
karşılıklı iyi niyet temelli 
ilişkilerin kurulması ve 
istihdam politikaları 
çerçevesinde işbirliğinin 
geliştirilmesi açısından 
ayrı bir öneme sahip 
olan CPESSEC, bu yıl 
dokuzuncu yıl etkinliklerini 
gerçekleştirmiştir.
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İŞKUR’UN 2016 CPESSEC 
DÖNEM BAŞKANLIĞI

“İŞKUR, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Kamu İstihdam Kurumları Merkezi 
(CPESSEC) Dönem Başkanı olarak 15. Yönetici ve 14. Uzman Toplantılarına 6-7 

Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul’da ev sahipliği yaptı.”



 
İstihdam Oranı (%) İşsizlik Oranı (%)

Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın

Bosna Hersek 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9

Bulgaristan 62,9 65,9 59,8 9,2 9,9 8,5 

Hırvatistan 55,8 60,1 51,5 16,5 15,9 17,2 

Karadağ 44,3 49,4 39,4 17,6 17,7 17.3 

Macaristan 64,8 71,4 58,4 6,2 6,0 6,5 

Makedonya 42,1 50,5 33,7 26,1 26,7 25,1 

Romanya 50,8 59,6 42,6 6,8 7,5 5,8 

Sırbistan 42,2 49,8 35,1 17,9 17,1 19,0 

Slovenya 65,2 69,2 61,0 9,1 8,2 10,2 

Türkiye 50,2 69,8 30,5 10,3 9,4 12,9 
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İŞKUR, TÜRKİYE’NİN 
BÜYÜYEN VE GELİŞEN 
VİZYONUNA UYGUN 
OLARAK KÜRESEL 
ÖLÇEKTE ETKİN 
KAMU DİPLOMASİSİ 
YÜRÜTMEKTE. BAŞTA 
BAŞKANI OLDUĞU 
DÜNYA KAMU İSTİHDAM 
KURUMLARI BİRLİĞİ 
(WAPES) VE BİRÇOK 
ULUSLARARASI 
KURULUŞLA İŞBİRLİĞİ 
İÇİNDE TECRÜBELERİN 
PAYLAŞILMASINA 
KATKIDA BULUNMAKTA.

Tablo*

CPESSEC Ülkelerinin 
2015 Yılı İş gücü Piyasası 
İstatistikleri (15-64 yaş)

* İstatistikler ülkelerin kamu 
istihdam kurumlarından 
alınmıştır.

CPESSEC ülkelerinin  2015 
yılı iş gücü piyasası verileri 
incelendiğinde istihdam 
oranlarının yüzde 31 ile 
yüzde 65 arasında, işsizlik 
oranlarının da yüzde 6 ile 
yüzde 32 arasında değiştiği 
görülmektedir.

Bu veriler ışığında 
Güneydoğu Avrupa’da 
istihdamın ve verimliliğin 
bir sinerji ile yükselmesi 
ve bu yükselişin somut 
iyileşmeleri de beraberinde 
getirebilmesi için kamu 
istihdam kurumlarına 
büyük roller düşmektedir. 
Bu bakımdan CPESSEC’in, 
kamu istihdam hizmetleri 
alanında üye ülkeleri 
bir araya getiren, çeşitli 
kapsam ve derinlikte 
faaliyet kapasitesine 
sahip uluslararası 

öğrenme ve işbirliği ağı 
niteliğindeki bu yapısıyla 
son derece önemli olduğu 
değerlendirilmektedir. 

CPESSEC 15. Yönetici ve 
14. Uzman Toplantıları
Dönem başkanlığını her 
yıl ayrı bir üye ülkenin 
üstlenmekte olduğu 
CPESSEC’i profesyonel 
bir anlayış ile temsil 
etmek, başarılarını ve iyi 
uygulamalarını küresel 
platforma taşımak üzere 
kurumumuz, CPESSEC’in 
yıllık yönetici ve uzman 
toplantılarına yetkin 
kapasitesiyle ve güçlü 
bir organizasyonla 
hazırlanmıştır.

6-7 Aralık 2016 tarihlerinde 
Türkiye adına İŞKUR’un 
İstanbul’da ev sahipliği 

yaptığı 15. Yönetici ve 
14. Uzman Toplantılarına 
CPESSEC üyesi ülkelerle 
birlikte ILO (Uluslararası 
Çalışma Örgütü), UNDP 
(Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı) 
ve UNHCR (Birleşmiş 
Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği) gibi 
uluslararası kuruluşların 
temsilcileri tarafından da 
katılım sağlanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Mazhar Yıldırım,  
yaptığı konuşmada  
“Bilindiği üzere işsizlik 
yalnızca ülkemizin 
değil tüm dünyanın en 
önemli sorunlarının 
başında gelmektedir. 
Nitekim dünyada,  işsiz 
sayısının önümüzde ki 



4 yıl içinde 215 milyona 
ulaşması ön görülmektedir. 
Küresel anlamda yaşanan 
olumsuzluklara rağmen 
ülkemizde son 4 yıldır 
reform niteliğinde kapsayıcı 
ve istihdam politikaları 
yürürlüğe konmuştur. Bu 
istihdam politikalarında 
Türkiye’nin en önemli 
inovasyon kurumlarından 
olan İŞKUR, ana faktör 
konumundadır” dedi.

İşin yeni dünyasının iş 
gücü piyasası üzerindeki 
değişen etkisi ve 
mültecilerin iş gücü 
piyasasına entegrasyonu 
için profilleme sistemleri 
geliştirmeye yönelik 
ülke deneyimlerinin 
paylaşılmasını sağlamak 
gibi geniş bir işbirliği 
çerçevesi gündeme 
alınmıştır. 

Çalıştay programı 
kapsamında ilk gün 
gerçekleştirilen “Kamu 
İstihdam Kurumlarının 
örgütsel yapılarını 
geliştirmek” konulu 
Yönetici Toplantısında, 
merkezi, bölgesel ve 

yerel özellikler dikkate 
alınarak Kamu İstihdam 
Hizmetleri’nin örgütsel 
yapılarını geliştirmeye 
yönelik hususlar 
tartışılmış, Kamu 
İstihdam Hizmetlerinin 
yerel düzeyde etkinliği, 
esnekliği ve üye 
ülkelerin bu hususlar 
açısından durumları 
değerlendirilmiştir. Aynı 
zamanda, İŞKUR Eski Genel 
Müdür Vekilimiz Mehmet 
Ali Özkan birinci günde 
gerçekleştirilen seremonide, 
CPESSEC 2017 Dönem 
Başkanlığını Macaristan 
Çalışma Bakanı Yardımcısı 
Attila István Simon’a 
devretmiştir.

İkinci gün gerçekleştirilen 
“Hedef Grup Bazlı Hizmet 
Sunumu” konulu Uzman 
Toplantısı’nda ise üye 
ülkelerin sunumlarına yer 
verilmiştir. Bu kapsamda, 
hizmet sunulacakların 
yaş, cinsiyet, eğitim ve 
beceri gibi değişkenlere 
göre sınıflandırılması 
ve bu sınıflandırmaya 
uygun kamu istihdam 
hizmeti modelleri ve 

yöntemleri geliştirilmesi 
üzerine bilgi, tecrübe 
ve görüş paylaşımında 
bulunulmuştur. Avrupa 
ülkelerinde göçmenlere, 
azınlıklara, dezavantajlı 
gruplara uyarlanmış 
olarak sunulan kamu 
istihdam hizmetlerine dair 
farklı ülke tecrübelerinin 
sunulması, toplantıların 
bu bölümünde üye 
ülkeler için olası hizmet 
modeli seçeneklerinin 
değerlendirilmesi 
bakımından önem 
taşımaktadır.

Toplantılar sonucunda 
İŞKUR Eski Genel Müdür 
Vekilimiz Mehmet Ali 
Özkan tarafından öne 
çıkan hususlar paylaşılarak 
ulusal istihdam stratejisi 
ve performans göstergeleri 
açısından merkezi ve 
yerel kurumlar arasındaki 
işbirliğine dikkat 
çekilmiştir. Ayrıca hedef 
bazlı çalışmalarda da 
yerel paydaşların sürece 
katılımının, politikaların 
uygulanabilirliği ve 
sürdürülebilirliği açısından 
önemi vurgulanmıştır.
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15. YÖNETİCİ VE 14. 
UZMAN TOPLANTILARINA 
CPESSEC ÜYESİ 
ÜLKELERLE BİRLİKTE 
ILO, UNDP VE UNHCR 
GİBİ ULUSLARARASI 
KURULUŞLAR DA KATILDI. 
DEĞİŞEN İŞ DÜNYASI 
VE MÜLTECİLERİN İŞ 
GÜCÜNE ENTEGRASYONU 
İÇİN DENEYİMLERİN 
PAYLAŞILMASI VE 
İŞBİRLİĞİ YAPILMASI 
HAKKINDA KONUŞULDU.



CPESSEC üye ülkelerinde 
istihdamla alakalı 
zorluklara yönelik 
paylaşılan ortak 
görüşlerden ilham 
alarak, geleceğin çalışma 
dünyasının ihtiyaçlarına 
uygun olacak şekilde daha 
çok ve daha iyi istihdam 
politikalarına ulaşmak 
için bu verimli toplantıları 
ve toplantıların değerli 
çıktılarını paylaşmanın 
önemi vurgulanmıştır.

CPESSEC’nin Gelecek 
Vizyonu ve İstanbul 
Deklarasyonu
İŞKUR, oturumlar 
sonucunda yeni ve güçlü 
işbirlikleri ile sürdürülebilir 
istihdam tedbirleri 
oluşturmak üzere CPESSEC 
üyesi ülkelere tavsiye 
kararlarını sunmuştur. 
Ülkelerce de kabul gören 
ve İŞKUR’un öncülük ettiği 
bu yeni tavsiye kararları 
CPESSEC’in bir sonraki 
dönemi ve devamındaki 
dönem başkanlıkları için 
de önemli bir gelecek 
vizyonunu ortaya 
koymaktadır.

Alınan kararlar 
doğrultusunda, üye 
ülkeler arasındaki 
işbirliği çalışmalarının 
geliştirilmesi, ortak eylem 
planları doğrultusunda 
çalışma hayatına 
ilişkin çeşitli projelerle 
daha etkin ve verimli 
tedbirlerin alınması ve 
bu tedbirlerin izlenmesi 
ve değerlendirilmesi 

maksadıyla her 6 ayda bir 
üye ülkelerin istatistiki 
verilerinin raporlanması 
oldukça önemli bir yer 
tutmaktadır.

Ayrıca, sosyal içermeci bir 
yaklaşım ve insani yardım 
anlayışı perspektifinde, 
göçmenler ve mülteciler 
ile birlikte değişen iş 
gücü piyasalarının 
yapısı ile ilgili olarak BM 
Uzman Kuruluşları ile 
teknik işbirliğinin teşvik 
edilmesinin dünyanın 
ortak meselesinin çözümü 
ve Türkiye ile yük 
paylaşımı konusunda 
umut verici gelişmeleri 
beraberinde getireceği 
değerlendirilmektedir. 

CPESSEC üyesi kamu 
istihdam kurumlarının 
hesap verilebilirlik ve 
şeffaflık anlayışıyla 
kapasitelerinin artırılması, 
iyi yönetişim ile kapsayıcı 
ve sürdürülebilir büyüme 
için sosyal diyalog 
mekanizmalarına ve adem-i 
merkeziyetçi modellere 
yönelik iyi uygulamaların 
paylaşması ve daha 
nitelikli işleri desteklemek 
üzere yenilikçi hizmet 
sunum modelleri için 
CPESSEC internet sitesinin 
geliştirilmesi hususlarında 
planlanacak ve hayata 
geçirilecek her bir 
çalışmanın oldukça faydalı 
olacağı ve kamu istihdam 
kurumları açısından 
önemli kazanımları 
beraberinde getirileceği 
düşünülmektedir.

Katılımcı üye ülkelerin 
katkılarıyla hazırlanmış 
olan Sonuç Bildirgesi, 
CPESSEC’in Türkiye 
dönem başkanlığında 
kurumsallaşması 
bakımından önemli bir 
adımdır ve CPESSEC 
kapsamında stratejik 
temelli bir yaklaşımı 
hayata geçirme niteliğini 
taşımaktadır. Geleceğin 
çalışma dünyasının 
ihtiyaçlarına uygun olacak 
şekilde daha çok ve daha 
iyi istihdam politikalarına 
ulaşılması ve ortak akıl 
ile bütün bu çalışmaların 
barış, güvenlik ve refah 
ortamı içerisinde somut, 
kapsayıcı ve sürdürülebilir 
eylemlere dönüştürülmesi 
bakımından kurumumuz, 
söz konusu tavsiye kararları 
üzerinde ilerleme sağlamak 
için istekli olduğunu ifade 
etmiştir. Ayrıca hazırlanan 
kapsamlı toplantı raporu 
ve program kapsamında 
üye ülkeler tarafından 
yapılan sunumlar 
ülkelerle paylaşılarak 
mevcut bilgilerin ilgili 
ülkelerin kurumlarında 
yaygınlaştırılması ve 
bilginin çoğaltılması 
hedeflenmiştir.
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“İSTANBUL 
DEKLARASYONU”, İŞKUR 
FİNAL BİLDİRGESİ OLARAK 
ÜYE ÜLKELERE SUNULDU. 
BİLDİRGEDE; GELECEĞİN 
ÇALIŞMA DÜNYASININ 
DAHA İYİ İSTİHDAM 
POLİTİKALARINA 
ULAŞMASI VE BU 
ÇALIŞMALARIN BARIŞ, 
GÜVENLİK VE REFAH 
ORTAMI İÇERİSİNDE 
YÜRÜTÜLMESİNİN 
HEDEFLENDİĞİ 
VURGULANDI.



Türkiye’de eğitsel tercihler ve bununla birlikte meslek seçimi, sistemli ve etkili bir kariyer 
danışmanlığı ile yapılamadığından; büyük ölçüde, rastlantılara, sınav sonuçlarına ve 
birtakım zorunluluklara bağlı olarak yapılmaktadır. Bireylerin istemeden, sistemik ya 
da rastlantısal olarak seçtikleri eğitsel alanda veya meslekte bulunmaları ise, okul terki, 
sık sık iş değiştirme, işinden memnun olmama; dolayısıyla isteksiz çalışma ve verim 
düşüklüğü gibi sorunları da beraberinde getirmektedir1,2. Bu noktada ekonomik koşullar 
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ÜNİVERSİTE PROGRAMI SEÇİMİNDE 
PUAN-İLGİLER-YETENEKLER-

DEĞERLER KARMAŞASI
Genç bireylerin yaşamları boyunca verecekleri en önemli kararlardan biri 

olan yükseköğretim programı seçimi, giriş sınavlarında elde ettikleri sayısal 
değerlerden çok daha öte, yine yaşam boyu elde edecekleri doyumu da 

belirleyici olmaktadır.

Dr. olcay Yılmaz
Hacettepe Ünİversİtesİ, Karİyer Gelİşİmİ 

Uygulama ve Araştırma Merkezİ



ve istihdam olanakları 
gibi faktörlerle birlikte, 
yükseköğretim sistemine 
girişte yapılan mesleki 
seçimlerin de sorgulanması 
bir ihtiyaç olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Puanı maksimize etmek 
veya uyum
Üniversite adayları tercih 
dönemlerinde sıklıkla 
“Puanım heba olmasın” 
yaklaşımı ile elde ettikleri 
seçme puanını en üst 
düzeyde kullanabilecekleri 
bölümlere 
yönelebilmektedirler. Bu 
tür bir ekonomik bakış 
açısı maddi kaynakların 
kullanımında akılcı gibi 
görünse de söz konusu 
kariyer olduğunda 
gençleri istendik 
sonuçlara taşımayacaktır. 
Zira program seçimi 
puanın en üst düzeyde 
kullanılmasından öte, 
bireyin motivasyonu, 
bilgisi, kişiliği ve 
yeteneklerini mesleki 
tercihlerine yansıtmasıdır3. 

Birey bir eğitim 
alanını seçerken bir 
yandan da kişisel 
kapasitesi, yetenekleri, 
ilgileri, değerleri ve 
kişilik özelliklerini 
yansıtabileceği ve bunların 
ödüllendirileceği uyumlu 
ortamı aramaktadır4. 
Burada bahsedilen uyum, 
bireyin önceden belirlenen 
özelliklerinin mesleğiyle 
örtüşme derecesidir5. Bir 
öğrenci ilgilerine uygun, 
derslerin içeriğinin mesleki 
yaşantılarla çalışma 
çevresine benzerlik 
gösterdiği akademik bir 
alanda bulunduğu sürece 
o alana yönelik doyumu 
da daha yükselir6. Gencin 
kendine uygun alanı 

seçmesi doyum düzeyini 
artırmanın yanında 
akademik performansına 
da olumlu etkide 
bulunacaktır7,8.

Program seçiminde 
yetenekleriniz 
motorunuz, ilgileriniz 
dümeniniz
Kişi-çevre uyumunu 
(çalışanlar ve iş çevresi 
arasındaki bağdaşım 
veya uygunluk derecesi) 
ön planda tutan görüş, 
geçtiğimiz yüzyılda 
mesleki seçimler ve kariyer 
kararı verilmesinde ana 
çerçeveyi belirleyici 
olmuştur. İlk mesleki 
rehberlik çalışmaları 
gerçekleştiren kişi olarak 
bilinen Frank Parsons’un 
açıklamaları, genel olarak 
danışanların yeteneklerinin 
işin gerekliliği ile eşleşme 
düzeyini belirleme üzerine 
kurulmuştur. Sonraları 
kariyer değerlendirmelerine 
yeteneklerle birlikte 
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GenÇ SAYFAlAR

KARİYER DANIŞMANLIĞI 
KONUSUNDA ÇALIŞAN 
ARAŞTIRMACILAR EN ÇOK 
İLGİLER, YETENEKLER 
VE DEĞERLER ÜZERİNE 
EĞİLMİŞLERDİR.

ilgilerin ölçümleri 
de girmiştir. Bu tür 
yaklaşımların esas 
vurgusu ise bireyler ve 
mesleklerle ilgili güvenilir 
ve geçerli bilgiye olan 
ihtiyacı göstermiştir. 
İzleyen yıllardaki kariyer 
danışmanlığında ise 
yetenek testleri, beceri 
ve ilgilerin analizi gibi 
bilgilerin toplanmasına 
yönelinmiştir9,10.

Zaman içerisinde çeşitlenen 
ve karmaşıklaşan eğitsel 
alanlar ve mesleklerin 
etkisi ile kariyer kararı 
verilmesinde bireyin 
yetenekleri, kişilik 
özellikleri, benlik saygısı, 
akademik başarısı, cinsiyeti, 
sosyo-kültürel özellikleri, 
gencin yaşamdan 
beklentileri ve ilgileri gibi 
birçok faktörün önemi 
belirgin hale gelmiştir11. 
Kariyer danışmanlığı 
konusunda çalışan 
araştırmacılar bu birçok 



faktörden en çok ilgiler, 
yetenekler ve değerler 
üzerine eğilmişlerdir. Bu 
kavramlar arasındaki 
ilişkiyi açıklarken bir 
metafor kullanan Strong 
(1943) “yetenek ve ilgi 
arasındaki ilişkinin 
motorlu bir tekneye 
benzetilebileceğini” 
söylemiştir12. Bu 
benzetmede motor 
(yetenekler) teknenin ne 
kadar hızlı gideceğini 
belirlerken dümen (ilgiler) 
ise teknenin yönünü 
çizmektedir. Dolayısı ile 
bir konuda yeteneği olan 
bireyin o konuya ilişkin bir 
yüksek öğretim programını 
seçmesi yöneliminin doğru 
olduğunu göstermeyebilir. 
Benzer şekilde bir konuya 
ilgi duyan birey eğer o 
konuda yeteneği yoksa 
beklediği kadar hızlı yol 
alamayabilecektir. 

Anlaşılacağı üzere 
yetenekler ile ilgiler 
arasında belirgin bir 
karşılıklı etkileşim 
vardır. Bireyin bir 
ihtiyacını doyuran 
öğrenilmiş hoşlanma veya 
hoşlanmama duygusu 
olarak genellenen 
ilgiler, bireyi kariyer 
hedeflerine yöneltir 
ve bunun sonucunda 
bireyin seçeceği veya 
gerçekleştireceği kariyer 
etkinliklerin belirlenmesine 
etki eder13. Belirli 
etkinliklerin seçilmesi 
ve gerçekleştirilmesi 
de o konuda bireyin 
becerilerinin gelişmesine 
yol açar10.  Kısaca ilgiler 
yetenekleri, yetenekler de 
ilgileri besler.

Kişilik özelliklerinin 
yansıması olarak 
düşünüldüğünde ise 
ilgiler, bireylerin “kendi 

potansiyeline yönelik 
inancı” olarak tanımlanan 
öz-yeterlilik inançları 
ve gerçekleştirdikleri 
etkinliklerdeki sonuç 
beklentilerinin etkisiyle 
şekillenmektedir14,15. Bir 
alanda düşük ilgisi olan 
birey aynı alanda düşük öz-
yeterlilik inancına sahiptir 
ya da tersi durumda, bir 
alanda yüksek öz-yeterlilik 
inancı olan bireyin o 
alana ilgisi de yüksektir. 
Ayrıca şu olasılık da göz 
önünde bulundurulmalıdır; 
bireylerin ilgileri zamanla 
etkinlikler esnasında sahip 
oldukları öz-yeterlilik 
seviyesinde değişime yol 
açabilir. Örneğin sürekli 
aynı etkinlikle uğraşmak o 
alanda beceriye yol açabilir 
ve bunun sonucunda da 
bireylerin öz-yeterlilik 
seviyeleri de artar16. 
Örneğin ilgisi nedeniyle 
yeteneği olmadığına 
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inanmasına rağmen belirli 
bir programı seçen bireyin, 
o programın gerekliliklerini 
yerine getirebildikçe öz-
yeterlilik inancı artacak ve 
ilgi düzeyinde de benzer bir 
artış olabilecektir.

Değerler ve başkaları
İlgi ve yeteneklerin 
kariyer yönelimlerini 
şekillendirdiği bir gerçek 
olmakla birlikte kültürün 
kariyer seçimindeki 
etkisi de yadsınamaz. 
Davranışlar üzerinde daha 
az kısıtlamaların (aile, 
ekonomi veya saygınlık 
gibi) olduğu kültürlerde 
ilgilerin mesleki seçimler 
ve davranışlar üzerinde 
etkisi çok daha büyük 
olmaktadır17. 

Bir diğer yönüyle de 
psikoloji kuramı olarak 
kişi-çevre uyumunda “kişi” 
her zaman odak noktası 
olarak ortaya çıksa da 
ancak “çevre içindeki kişi” 
olarak değerlendirildiğinde 
anlamlı olabilir18. Yani 
aslında değerlendirilen 
yüksek öğretim programı 
seçen bir birey değil, 
bireyin o yüksek öğretim 
programı içerisinde 
göstereceği öngörülen 
özellikleri olmalıdır.

Ülkemizde, öğrenciler 
üniversiteye giriş sınavı 
sonrasında akademik 
program tercihi yaparken 
iş bulma imkânı, kazancı 
daha fazla olan, daha 
popüler alanları tercih 
etme eğilimde olabilirler. 
Ayrıca aileler de 
çocuklarının daha prestijli 
meslekler edinmelerini 
destekleyebilirler19. Prestij 
gibi değerler, bireylerin 
ihtiyaçlarını sosyal olarak 
kabul edilebilir düzeyde 
karşılayabilmesi amacı 

ile geliştirilir ve bu yönü 
ile bakıldığında kültürel 
bağlam tarafından 
şekillendirilirler20. Birçok 
durumda bireyin ailesi 
ve toplumsal grubundan 
kaynaklanan beklenti 
ve zorlamalar, belirli 
bir meslek veya role 
uygunluğuna ilişkin 
diğerlerinden elde ettiği 
dönütler ve kariyer 
modelleri gibi kişiler arası 
ve toplumsal etkileşimler 
seçim üzerinde etkili 
olabilmektedir21.

Her ne kadar sıklıkla 
kariyer danışmanlığında 
esas bileşenler arasında 
zikredilmeseler de değerler, 
danışanların kariyer 
kararı vermesinde altta 
yatan güdülenmelerini 
belirlemede ipucu verir. 
Bireyin değerleri ile çeşitli 
mesleklerin sunduğu 
ödüllerin karşılaştırılması 
yönelinecek mesleği de 
belirlemesi açısından 
önemli olmaktadır22. 

Sonuç
Genç bireylerin yaşamları 
boyunca verecekleri en 
önemli kararlardan biri 
olan yüksek öğretim 
programı seçimi, giriş 
sınavlarında elde ettikleri 
sayısal değerlerden çok 
daha öte, yine yaşam boyu 
elde edecekleri doyumu 
da belirleyici olmaktadır. 
Kariyer danışmanları 
bu süreçteki gençlere 
verecekleri destekte kişinin 
ilgi ve yeteneklerine uygun 
bir akademik çevreyi 
seçmesi ile düşük kaygı, 
ders devamlılığı gibi 
bireysel faydalar ile düşük 
devamsızlık, daha az okul 
terki ve yüksek akademik 
üretkenlik gibi kurumsal 
faydaları3 göz önünde 
bulundurmalıdırlar.
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İş hayatındaki en önemli 
sorun,  nitelikli ara 
eleman yetersizliğidir. 
Bu sorun, daha çok 
mesleki yetersizlik olarak 
ifade edilmektedir. Oysa 
sorunun temelinde 
çalışanların değer ve 
davranışlar açısından 
eksik yetiştirilmesidir. 
Ne var ki, genel olarak iş 
ahlakı diyebileceğimiz bu 
husus çoğu zaman göz 
ardı edilmektedir. Bütün 

dikkatler, mesleki becerilere 
yoğunlaştırılırken çalışanın 
değerler açısından yeterliği 
ihmal edilmektedir. Oysa 
iş hayatı;  iş ahlakı ve etik 
kurallarla canlılık kazanır.  
Nitekim mutlu ve huzurlu 
bir hayat, güzel ve başarılı 
bir gelecek için, öncelikle 
ahlaklı olmak ve çok 
çalışmak gerekiyor. Tembel 
bir insan, doğal olarak 
güzel ahlaklı değildir. 
Çalışkan bir insan da güzel 

ahlaklı değilse, mutlu 
olamaz. 

Bu noktada iş dünyasının 
nasıl bir çalışan istediği 
sorusu da önem arz 
etmektedir. İş dünyası; 
mesleki yeterlikten önce; 
olgunlaşmış, işine ve iş 
yerine sadakatli, uyumlu, 
disiplinli, düzenli ve 
gayretli vb. çalışanlar 
aramaktadır. Mesleki 
eğitim aşamalarında; 
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yalnızca teorik bilgi veya 
uygulamalarla yetiştirilen 
bir öğrenci, ahlaki 
değerlerden uzak kalmakta, 
bu da birtakım sorunlara 
davetiye çıkarmaktadır. 

İşveren-Çalışan İlişkisi 
İşletmeler başta olmak 
üzere birçok kurum ve 
kuruluşta ikili ilişkilerin 
önemi her geçen gün 
artmaktadır. İşveren ve 
çalışan arasındaki ilişkinin 
çalışma performansını 
etkilediği kesindir. Çağdaş 
işletme ve kuruluşların 
yönetiminde sermayeden 
çok, insan ilişkileri 
büyük önem kazanmıştır. 
Yöneticinin başarısı, 
çalışanlarla arasındaki 
uyumda yatmaktadır.  
Bu bakımdan insanların 
motive edilmesi, çalışanlara 
değer verilmesi, toplu 
çabanın işe ve amaca 
doğru yöneltilmesi 
gerekir. Yöneticinin/
işverenin çalışanlarını 
büyük hedefe inandırması, 
işleyişi kontrol altında 

tutması, ödüllendirmesi 
ve gerektiğinde uyarması 
gerekir. 

İş Yerinde Huzur ve 
İletişim
İş hayatı; tüm çalışanlarıyla 
bir bütündür. İş hayatına 
yeni başlayan çalışanlar; 
farkındalıklarını bilmeli, 
sebatkâr ve uyumlu 
tavırlar sergilemeli; sürekli 
öğrenmeli ve kendilerini 
geliştirmelidirler. Bunun 
yolu da eğitimdir. 
Yani, çalışanlar sürekli 
eğitilmelidir. Çalışanların 
eğitiminin öncelikli amacı, 
çalışanın işini daha iyi 
yapmasını sağlamaktır. 
Beceri geliştirmeye yönelik 
etkili iletişim, takım 
çalışması, sorun çözme vb. 
eğitimler işletme için son 
derece önemlidir. 

Çalışma ortamındaki 
olumlu ilişkiler, başarıya 
götürür; başarı da 
kaynakların daha verimli 
kullanılmasını, kalite 
ve üretim miktarını ve 

kârı arttırır. Yapılan 
araştırmalar, rekabet yerine 
iş birliğini tercih eden 
grupların daha başarılı 
olduklarını ve daha fazla 
haz aldıklarını ispatlamıştır. 
Rekabetçi, diğer bir ifadeyle 
yarışmacı çalışmaların 
verimi artırmadığı, toplam 
üretimi azalttığı yapılan 
uygulamalar sonucunda 
anlaşılmıştır. 

Aidiyet Duygusu 
Oluşturma
Son yıllarda işletmelerin 
gündeminde yer alan en 
önemli konulardan biri 
“en yetenekli insanları” 
iş yerine çekmek, etkin 
bir biçimde yönetmek ve 
elde tutabilmektir. Diğer 
bir gündem maddesi 
de çalışanın sadakatini, 
aidiyetini sağlayabilmektir. 
Artık iş yerleri, kendilerini 
geleceğe taşıyacak insan 
kaynağının da yetenekli 
ve doğru bireylerden 
oluşturma eğilimindedirler. 
Doğru işe uygun insanları 
yönlendirmek; tüm 
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GAYRETLİ ÇALIŞANLAR 

ARAMAKTADIR.



potansiyellerini ortaya 
koyabilecekleri ortamları 
oluşturmak ve iş yerine 
bağlılıklarını sağlamak 
stratejik önem taşımaktadır. 

Kurumsal bağlılık, çok 
genel bir ifadeyle çalışanın 
kendini çalıştığı iş yeriyle 
özdeşleştirmesi, kendini 
iş yerine ait hissetmesi 
olarak tanımlanabilir. 
Kurumuna bağlı çalışanın; 
kurumun hedef ve 
değerlerini kabullenmesi 
ve benimsemesi, kurum 
için ciddi bir çaba sarf 
etmesi, potansiyelini iş yeri 
için kullanması, kurumun 
bir üyesi olma, kurumda 
kalma konusunda güçlü bir 
isteğinin bulunması gerekir.

Günümüzde başarının 
yolu, işletmelerin 
yetkin ve kuruma 
bağlı çalışanlara sahip 
olmasından geçmektedir. 
Aidiyet duygusu yüksek, 

işletmeye bağlı çalışanlar 
kazanmanın yolu; strateji 
ve vizyon, iddialı ve çekici 
bir iş, kurum kültürü, 
kazanç paylaşımı, saygı 
ve itibar gösterme gibi 
hususlara önem vermekten 
geçmektedir. 

Önce Ahlak
İş hayatında başarılı 
olabilmek için; güzel 
ahlaklı, dürüst ve asla 
yalan söylemeyen bir insan 
olmak ön koşuldur. Her 
şeyin başı ahlaktır; nitekim, 
yasalar yakalanan suçları 
cezalandırır. Oysa ahlaki 
ve vicdani değerler insanı 
daima kontrol altında 
tutar. Atalarımız meslek 
öğretmeden önce insanlığı 
öğretmeyi yeğlemişlerdir. 
Çıraklık, kalfalık ve 
ustalık dönemlerini 
her şeyden önce bir 
olgunlaşma aşamaları 
olarak görmüşlerdir. Bu 

amaçla ahlaki değerleri 
önemseyen ahilik, yarenlik 
ve lonca gibi özel mesleki 
yapılar kurmuşlardır. 
Ahilik teşkilatının özünde 
üç kavram vardır: Ahlak, 
disiplin ve dayanışma... 
Konuyu daha somut 
ifade edecek olursak, hiç 
kimse iş yerinde yalancı, 
tembel, bencil, disiplinsiz, 
vefasız, uyumsuz, geçimsiz 
birini çalıştırmak istemez. 
Çalışanlar da böyle birisi ile 
aynı ortamda bulunmaktan 
haz duymazlar.

Sonuç ve Değerlendirme 
İş hayatında çalışmak, 
üretmek ve başarmak 
temel hedeftir.  Hedefe 
yürürken ahlak ve erdem 
vazgeçilmez ilkeler 
olmalıdır. Mesleki eğitimin 
temeli, insani eğitim 
olmalıdır. Öğrenilenler, 
dinlenenler ve yaşananlar 
bireyi örnek ahlaka ve 
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güzel bir hayata taşımalıdır. 
Duygu, düşünce, değer 
ve davranışlar açısından 
iyi yetiştirilen bireyler, 
iş ve meslek bilgisini de 
daha yüksek motivasyonla 
alırlar. İş hayatının gerçek 
başarısı iş ahlakıyla 
taçlanmaktır.  Çünkü iş 
hayatının temel unsuru 
insandır. İnsan ise, 
ahlakıyla şahsiyet kazanır. 
Herkes, insan doğar; eğitim, 
bilgi ve ahlak insanı “adam” 
kılar.  

İş dünyasının ve gerçek 
hayatın istediği çalışan 
insan tipi, daha aileden 
başlayarak eğitim 
basamaklarında ahlaki 
değerler esasında 
yetiştirilmelidir. Bu durum, 
yalnızca mesleki eğitimin 
bir gereği de değildir. 
Tüm çocuklar ve gençler; 
oyun, eğlence, sanat, spor, 
gezi ve gözlem yolları 

kullanılarak her şeyden 
önce değer ve erdemlerle 
yetiştirilirken bir yandan da 
mesleğin ruhu, felsefesi ve 
becerisi kazandırılmalıdır. 
Yalnızca mesleki bilgilerle 
donatılmış bir genç, 
18 yaşında iş hayatına 
atıldığında artık iş işten 
geçmiş olmaktadır. Kısacası, 
demir tavında dövülmelidir. 
Bütün bunları başarmanın 
yolu da tüm paydaşların 
temsilcilerinin katılacağı, 
uzun vadeli ve erdem 
temelli bir eğitim modeli 
tasarlamaktır.
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“TERCÜMAN OLDUĞUM 
İÇİN KENDİMİ ŞANSLI 

HİSSEDİYORUM”

ATİKER KONYASPOR TERCÜMANI VEDAT KAVİ:

Dergimizin bu sayısında ülkemizin güzide kulüplerinden Atiker Konyaspor’da tercüman olarak görev 
yapan Vedat Kavi ile mesleğinin incelikleri hakkında konuştuk. Çocukluk ve gençlik yıllarında tercümanlık 

mesleğine gönül veren Kavi, işini başarıyla icra edebilmek için 14 ülkeyi ziyaret etmiş. İngilizce’nin yanı 
sıra İspanyonca ve Portekizce’yi de akıcı olarak konuşmayı öğrenmiş. Neredeyse 24 saatini futbolcularla 

geçiren Kavi, Kayserispor’da başladığı tercümanlık mesleğine 4 yıldır Atiker Konyaspor’da devam ediyor.



Kendinizi kısaca tanıtır 
mısınız?

1982 yılında İstanbul’da 
doğdum. Turizmci bir 
ailenin çocuğu olduğumdan 
bir yıl sonra Marmaris’e 
taşındık. Haliyle 
turistik bir memlekette 
büyümenin etkisiyle 
ilkokul eğitimimden sonra 
İzmir Türk Koleji’nde 
dil üzerine öğrenimimi 
tamamladım. Ardından 
Ankara Üniversitesi 
İspanyol Dili ve Edebiyatı 
bölümünden mezun oldum. 
İngilizce ve İspanyolca 
eğitimimi tamamlayıp 
Portekizce öğrenmek 
için Brezilya’ya gittim ve 
altı ay eğitim aldım. Tabi 
sadece teorik eğitimle 
olmayacağına inandığım 
için 14 ülke gezdim ve 
bu sayede pratik yapmış 
oldum. Şimdi ise dört 
yıldır Atiker Konyaspor’da 
çalışmaktayım.   

Kaç yıldır bu mesleğin 
içerisindesiniz? Bu 
mesleğe başlama 
hikâyenizi öğrenebilir 
miyiz?

Ben tercümanlık mesleğine 
2006 yılında başladım. 
Daha üniversite 4. sınıfta 
iken hocalarımız ilerde 
gelebilecek iş teklifleri için 
İspanyol Dili ve Edebiyatı 
bölümüne telefonlarımızı 
bırakabileceğimizi 
söylerlerdi. Açıkçası ben 
bu tür iş imkânlarına o 
zamanlar çok inancım 
olmasa da telefon 
numaramı bırakarak 
hayatımın en önemli 
kararını vermiş olduğumu 
gördüm. Çünkü çok 
zaman geçmeden daha 
o yılın Haziran ayında 
Kayserispor Kulübü‘nden 
iş teklifi aldım. Dediğim 
gibi çok umudum yoktu. 
Hatta bu teklif geldiğinde 
arkadaşlarım tarafından 

telefon şakası yapıldığını 
düşündüm. Daha sonra 
İbrahim Bakır Hocam 
kulübün Latin Amerikalı 
oyuncular için tercüman 
aradıklarını izah etti ve 
beni kulüp binasına davet 
ettiler. Burada yapılan 
görüşmenin ardından 
anlaşarak bu mesleğe 
başlamış oldum. Ve tam 6 
yıl bu kulübe hizmet ettim. 
Biraz önce de dediğim 
gibi eğer ‘bu kadar insan 
var bana mı gelecek sıra’ 
diye düşünüp numaramı 
bırakmasaydım belki de 
buralarda olmayacaktım. 

Çok zor bir meslek 
yapıyorsunuz. Özellikle 
bu işi medya önünde 
yapmaktan bahsediyorum. 
Zorlandığınız zamanlar 
oluyor mu?

Zaman zaman çok yoğun 
tempo altında çalışıyoruz. 
Hazırlık kampı ve 
futbolcuların adaptasyon 
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EŞZAMANLI ÇEVİRİ 
YAPARKEN HİTABET, 
DİKSİYON OLDUKÇA 
ÖNEMLİ. İZLEYİCİYE 
SÖYLENENLERİ İYİ BİR 
ANLATIMLA, DİKSİYONLA 
AKTARMAK GEREKİYOR.



dönemi tamamlandığında 
işler biraz daha yoluna 
giriyor ve ondan sonra 
kendimize biraz zaman 
ayırabiliyoruz. Elbette 
kulağımız daima telefonda 
olmak zorunda; çünkü 
oyuncu sizi herhangi 
bir ihtiyaç için hemen 
çağırabiliyor. Medya 
önünde olma kısmına 
geldiğimiz zaman aslında 
işin en zor ve en ciddi kısmı 
da orada başlıyor. Medya 
tarafından oyuncuya 
yöneltilen soruyu dikkatli 
dinleyip oyuncuya izah 
etmek ve aynı şekilde 
oyuncunun verdiği cevabı 
da iyi anlayıp, özümseyip 
çevirmek gerekiyor. Burada 
hitabet, diksiyon da önemli. 
İzleyiciye iyi bir anlatımla, 
diksiyonla aktarmak 
gerekiyor. 

Mesleğinizin kolay ve 
zor yönleri desem neler 
söylersiniz? 

Baktığınız zaman 
mesleğimizin birçok 
avantajlı yönleri var. 
Örneğin yurt dışına 
çıkma fırsatı bulabiliyor, 
görmek istediğiniz birçok 
yeri görebiliyorsunuz. 
Çalıştığınız yeri sevdikten 
sonra aile ortamında 
çalışma imkânı bulmuş 
oluyorsunuz ve özellikle 
futbol tutkunlarından 
gelen ilgi, hoşgörü ve 
saygı... Bunlar bu mesleğin 
avantajlı yönleri olarak 
sıralanabilir. Dezavantajları 
dersek çok dikkatli 
olunması gereken bir 
meslek. Örneğin tercüme 
sırasında yapılacak en ufak 
bir hata takım ve futbolcu 
menfaatlerine büyük ölçüde 
zarar verebilir. Daha önce 
de belirttiğim gibi bu işin 

en zor kısmı canlı yayında 
tercüme yapmaktır. 

Ünlü insanlarla 
çalışıyorsunuz, bu büyük 
bir şans.  Buraları hayal 
etmiş miydiniz?

Dediğiniz gibi bu gerçekten 
büyük bir şans. Futbolcular 
ve hocalar çok zor 
şartlardan geçerek gelmiş. 
Birçoğu bulundukları 
yerlere tırnaklarıyla 
kazıyarak gelmiş insanlar. 
Ben de onların yanında 
olmaktan; onlara yardımcı 
olmaktan gurur ve 
mutluluk duyuyorum. 
Üniversiteye başladığım 
yıllarda bir gün futbol 
camiasında çevirmenlik 
yapacağım aklımın 
ucundan bile geçmezdi. 
Severek yaptığım bu iş bana 
nasip olduğu için kendimi 
şanslı hissediyorum. 
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Tercümanlık hep 
öğrenmeye açık 
bİr meslektİr. Bu 
mesleğİ yapacak 
arkadaşlarımızın 
kelİme dağarcığını 
artırma konusunda 
özverİlİ davranmaları 
gerekmektedİr.  



Günümüzde yabancı dil 
hiç şüphesiz çok önemli. 
Bu açıdan tercümanlık 
mesleğini yapmak isteyen 
adaylara neler söylemek 
istersiniz?

Son zamanlarda 
çevirmenliğe özellikle 
futbolcu çevirmenliğine 
gönül koymuş 
arkadaşlarımızın arttığını 
görmek beni mutlu ediyor. 
Kendilerine de zaman 
zaman bu meslekle ilgili 
bilgileri elimden geldiğince 
vermeye çalışıyorum. Eğer 

özellikle futbol anlamında 
çevirmenlik yapmak 
istiyorsanız bir kere 
İngilizce’yi ana diliniz gibi 
bilmeniz gerekmektedir. 
Bunun yanı sıra Fransızca, 
Portekizce, İspanyolca veya 
ender dillerden en az bir 
tanesini bilmenizi tavsiye 
ederim. Tercümanlık 
hep öğrenmeye açık bir 
meslektir. Bu mesleği 
yapacak arkadaşlarımızın 
kelime dağarcığını 
artırma konusunda 
özverili davranmaları 
gerekmektedir. Son olarak 
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tercüman adaylarına 
şunu söyleyebilirim; 
Futbol sektörü dışında 
özellikle örneğin dış 
ticarette de tercümanlık 
konusunda oldukça 
talep vardır. Bunları da 
değerlendirmelerini tavsiye 
ederim.  

SON ZAMANLARDA 
ÇEVİRMENLİĞE, 
ÖZELLİKLE FUTBOLCU 
ÇEVİRMENLİĞİNE 
GÖNÜL KOYMUŞ 
ARKADAŞLARIMIZIN 
ARTTIĞINI GÖRMEK BENİ 
MUTLU EDİYOR. 



Sizi kısaca tanıyabilir 
miyiz?

20 Kasım 1990 
doğumluyum. İletişimin, 
psikolojinin ve sosyal 
becerilerin hayatımızda 
oldukça önemli bir etkisi 
olduğuna inandığım ve 
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HAYALİNDEKİ İŞE İŞKUR’LA 
ULAŞTI

İnsan Kaynakları Uzmanı Melike Bayburt, hayalindeki işe İŞKUR sayesinde ulaştı. Üniversite eğitiminin 
ardından İŞKUR’un düzenlediği işbaşı eğitim programına katılan Melike Bayburt, Türkiye’nin en büyük 

hastanelerinden birinde çalışmaya başladı.

araştırmalarımda tüm 
bu faktörlerin bir arada 
olduğunu gördüğüm için 
insan kaynakları yönetimi 
alanında üniversite 
eğitimi aldım.  2010 
yılında ise İstanbul Aydın 
Üniversitesi’nden mezun 
oldum.

İŞKUR’la yolunuz nasıl 
kesişti?

2010 yılında mezun 
olduktan sonra 1 yıla 
yakın bir süre iş arayışım 
oldu. Öncelikli hedefim 
eğitim gördüğüm 
alanda iş deneyimi 

kazanarak bir kariyer 
yolu çizebilmekti. 2011 
Eylül ayında Medicalpark 
Hastaneler Grubu 
Yönetim Merkezi’nde 
İŞKUR projesinden 
kadroya geçişi olan bir 
arkadaşım insan kaynakları 
departmanında yeni bir 



projenin başlayacağını 
iletti.  Görüşmeler 
sonrasında projeye 
dahil edildim ve İŞKUR 
vasıtasıyla Medicalpark 
Hastaneleri’nde göreve 
başladım.

İŞKUR aracılığı ile 
Türkiye’nin en büyük 
hastanelerinden birinde, 
İnsan Kaynakları 
mesleğinde, staj yaptınız 
ve ardından kadroya 
geçtiniz. Bu süreçten 
bahseder misiniz?
Yeni mezun biri olarak 
hem Türkiye’nin en 
büyük sağlık grubunda 
hem de istediğim alanda 
görev almak benim için 
büyük bir şanstı. Stajyer 
olarak 6 aylık bir sürecim 
bulunuyordu; ancak 5. 
ayımda kadroya alındım. 
Bu süreçte hizmet verilen 
sektörün sağlık olması, 
ekibin, yöneticilerimin 
kendi alanlarında yetkin 
olmaları ve kısa sürede 
oldukça fazla bilgi 
edinebilmemin en büyük 
avantajım olduğunu 
söyleyebilirim.

Ayrıca, özellikle hizmet 
sektöründe fonksiyonları 
destekleyici olması, 
insan odaklı olması ve 
organizasyonel açıdan 
önemli bir birim olması 
nedeniyle insan kaynakları 
departmanında görev 
almanın avantajını elimden 
geldiği kadar en yüksek 
performansla devam 
ettirmeye çalıştım.

Şu anda insan kaynakları 
sorumlususunuz. 
Çekirdekten gelip 
buralara kadar 
yükseldiniz. Gelecekteki 
hedeflerinizden 
bahsedebilir misiniz?

İŞKUR’un istihdam olanağı 
sağlaması neticesinde 
belki de rakiplerimden bir 
adım öne geçerek kadroya 
geçtiğim Medicalpark 
Hastaneler Grubu’nda 
6. yılıma girdim. Daha 
önce söylediğim gibi 
iletişimin, psikolojinin, 
sosyal becerilerin ve insan 
odağının hayatımızda 
oldukça önemli bir etkisi 
olduğuna inanıyorum. 
Kendimi geliştirmek, yeni 
şeyler öğrenmek ve bunları 
insanlar ile paylaşarak 
onların ihtiyaçlarını 
karşılamak benim için 
çok önemli. Bu nedenle 
görev aldığım alanda 
performansımı her dönem 
arttırarak vizyonumu 
genişletmek ilk amacım. 
Kariyerimi, çalışma 
arkadaşlarımın ve firmamın 
kültürü ile hedefleri 
doğrultusunda adalet, 
eşitlik ilkeleri ile en yüksek 
düzeyde devam ettirerek 
verimli bir çalışma yaşamı 
sürdürmek istiyorum. 

Son olarak genç yaşta 
hedefleri doğrultusunda 
ilerleyen biri olarak 
genç işsizlere ne gibi 
önerilerde bulunmak 
istersiniz?
Öncelikle herkes kendi 
mezun olduğu bölümde 
çalışma hayatına başlamak 
ister. Bunun için işe 
girerken kendilerine 
bu zamanı tanımalılar. 
Ayrıca, başarılı olabilmek 
için hangi sektörde 
olduğumuzun bir önemi 
olmadığını; önemli olanın 
işe olan bağlılık ve inanç 
olduğunu düşünüyorum. 
Bu nedende kendi 
yapılarını, nasıl bir kariyer 
istediklerini bilmeliler ve 
bunları empati duygusu, 
değişime açıklık ve ekip 
çalışmasının önemini 
benimseyerek planlamalılar.
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2010 YILINDA 
ÜNİVERSİTEDEN MEZUN 
OLDUKTAN SONRA 
YAKLAŞIK BİR YIL İŞ 
ARADIM. İŞKUR’UN 
SAĞLADIĞI İSTİHDAM 
İLE RAKİPLERİMDEN 
BİR ADIM ÖNE GEÇTİM. 
BUGÜN MEDİCALPARK 
HASTANELER GRUBUNDA 
6. YILIMDAYIM.

Röportaj
Tunahan Bozkır

VHKİ, İstanbul çalışma ve İŞ 
kurumu İl Müdürlüğümüz



Necmettin Erbakan’ın yaşamı; dava uğruna, tüm inancıyla, 
asla pes etmemek üzerine kurulmuş bir yaşamdı. Bunun 
çok geçerli de bir nedeni vardı... Hakk’ın rızası!

Azminin sırrı, “Ben bu mücadeleyi ikbal, makam, şöhret 
veya seçimlerde bana oy versinler diye yapmadım. Ne 

yaptıysam Allah rızası için yaptım” sözlerinde saklı. 
Yüzündeki naif gülümseme bazen tüm dünyanın gücüne, 
bazen attığı adımları durdurmak isteyen içimizdeki 
fütursuzlara karşı en sert tepkiydi. Çünkü o biliyordu ki 
onun inandığı dava, Hak’tı ve gücü hepsine yeterdi.
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Hedefe ulaşmak için gerçek mücadeleler verirsiniz. Gerçek insanlar ve gerçek 
olaylarla baş etmeniz gerekir bunun için. Sonuçta elde edeceğiniz başarı da 

gerçektir ancak hedefine, hayalinde ulaşmamış hiç kimse, gerçeğini yaşayamaz. 
Özetle ve merhum Necmettin Erbakan’ın deyimiyle; “Bir işi başarmak için onun 

delisi olmalısınız!”

PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN:

“AKADEMİDEN SİYASETİN 
ZİRVESİNE…”

 “ İman varsa, imkân vardır.”



ve “tarım yapacaksak bu 
tarımı yapacak makineleri 
de biz üretmeliyiz” diye 
düşündü. Bunun üzerine 
“Millî Motor Sanayi” 
kurma fikri ortaya 
çıktı. Bunları bizim 
milletimizin, tamamen 
kendi imkânlarıyla 
yapabileceğine inanan 
Necmettin Erbakan, 
Türkiye’nin ilk millî sanayi 
örneği olan, Gümüş Motor 
Fabrikasını, 1956 yılında 
İstanbul Bayrampaşa’da 
40-45 dönümlük bir 
arazi üzerine kurdu. 
200 ortaklı fabrikanın 
kuruluşu oldukça 
mücadeleli oldu. Yaşanan 
iki büyük devalüasyon 
6 milyon liralık maliyeti 
25 milyon liraya çıkardı. 
Fabrikanın arkasında 
kuruculardan başka mali 
destekçi olmayınca iş, 
fabrika çalışanlarının 
fedakârlıklarına kaldı. 
Onlar da ellerinden 
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PROF. DR. NECMETTİN 
ERBAKAN BAŞARILI 
BİR AKADEMİSYENKEN, 
TÜRKİYE’NİN 
SANAYİLEŞMESİNDEKİ 
EKSİKLERİ TAMAMLAMAK 
VE BU HEDEFTEKİ 
ENGELLERİ ORTADAN 
KALDIRMAK İÇİN 
SİYASETE GİRDİ. ÇÜNKÜ 
ONUN HAYALİ, KENDİ 
ÜRETTİĞİ TEKNOLOjİ 
İLE KALKINAN BİR 
TÜRKİYE’YDİ.

Gençlik Yılları
Necmettin Erbakan 29 
Ekim 1926’da Sinop’ta 
doğdu. Babası Adanalı 
Kozanoğlu sülalesinden 
Mehmet Sabri Erbakan’dı. 
Annesi de Sinop’un 
tanınmış ailelerinden 
birinin kızı olan Kamer 
Hanım’dı. Sabri Erbakan 
bir Ağır Ceza Hâkimi 
olduğu için ülkenin pek çok 
yerini gezdiler. Necmettin 
Erbakan da eğitimini bu 
nedenle farklı illerdeki 
okullarda alarak tamamladı. 
Liseyi birincilikle bitiren 
Erbakan, o yıllarda okulu 
birincilikle bitirenlere 
tanınan, üniversiteye 
sınavsız geçiş hakkını 
istemeyerek sınava girdi. 
Sınav sonunda da İstanbul 
Teknik Üniversitesi’ne 
ikinci sınıftan başlatılarak 
girdi. 1948’de mezun olur 
olmaz da aynı üniversitenin 
Makine Fakültesi 
Motorlar Kürsüsü’nde 
asistan olarak göreve 
başladı. Bu yıllardaki okul 
arkadaşları da yine Türk 
siyasi tarihinin en önemli 
isimlerinden Süleyman 
Demirel ve Turgut Özal’dı. 

Teknoloji Alan Değil 
Satan Bir Türkiye Hayal 
Ediyordu
Erbakan’ın eğitimini 
aldığı alanla ilgili çok 
büyük hayalleri vardı. O, 
Türkiye’nin bu alanda 
dünyaya öncü olmasını, 
teknolojiyi satın alan değil 
satan bir ülke olmasını 
istiyordu.

Erbakan, 1951 yılında 
üniversite tarafından 
Almanya’daki Aachen 
Teknik Üniversitesi’ne 
araştırmacı olarak 
gönderildi. Bir buçuk 
yılın sonunda bir tanesi 

doktora tezi olmak üzere 
üç tez hazırladı. Alman 
üniversitelerinde geçerli 
olan ‘doktor’ unvanını da 
burada aldı. Tezleri, Alman 
Ekonomi Bakanlığının da 
dikkatini çekti. Almanlar; 
araştırma ekibinden, tank 
motorlarının daha az yakıt 
yakmaları konusunda bir 
rapor hazırlamalarını istedi. 
Necmettin Erbakan, bu 
arada “Dizel Motorlarda 
Püskürtülen Yakıtın 
Nasıl Tutuştuğunun 
Matematiksel İzahı” 
konulu doçentlik tezini 
hazırladı. Bu tezi de bilim 
dergilerinde yayınlanınca 
Almanya’nın en büyük 
motor fabrikası olan 
Deutz, Leopard tanklarının 
motorlarıyla ilgili 
araştırmalar yapmak üzere 
Erbakan ve arkadaşlarını 
fabrikaya davet etti. 
Erbakan’a başmühendislik 
teklifi ile gelen firma, 
Leopard tank motorlarının 

en zor hava şartlarında, 
donmadan çalışabilmesi 
için ateşleme sisteminin 
yeniden düzenlenmesini 
istiyordu.

Necmettin Erbakan aynı 
dönemde, Alman Ekonomi 
Bakanlığının, Ruhr 
sahasındaki fabrikalar 
üzerinde araştırma yapması 
için de davet aldı. Buradaki 
çalışma sırasında savaştan 
yeni çıkmış bir ülke olan 
Almanya’da tek bir sağlam 
bina kalmamasına rağmen, 
ağır sanayi hamlelerini ve 
faaliyetlerini hızla devam 
ettirdiklerini gördü. O 
zaman, yürüdüğü yolda 
yapmayı planladıklarının 
önemini, Türkiye’nin bir 
an önce sanayileşmesi için 
çalışılmasının önemini 
daha net gördü. Ona göre; 
bütün dünya sanayileşip 
güçlenirken biz sadece 
şeftali satamazdık. Sadece 
tarımsal faaliyetle ülkeyi 
kalkındıramazdık...

Millî Motor Sanayi ve 
Gümüş Motor
Tarım faaliyetleri için 
Türkiye’den Alman 
fabrikalarına verilen alet 
siparişlerini fark eden 
Erbakan, daha da üzüldü 



geleni yaptı elbette. 
Ancak zorluklar burada 
bitmedi. Sırada dış güçlerle 
doğrudan mücadele vardı... 

Gümüş Motor’un ilk 
prototipi yapılıp test 
için ilgili makamlara 
götürüldüğünde Avrupa 
standartlarına göre 5.6 
litre olması gereken 
yakıtın, bizimkinde 5.7 
litre olduğu gerekçesiyle 
onay verilmedi. Yeniden 
çalışılıp onay için başvuru 
yapıldığında saatte 5.5 litre 
motorin harcayan bir motor 
meydana çıktı ancak bu da 
kabul görmedi. En sonunda 
5.6’ya getirilen motor 
hacmi onaylandı ve 1960’da 
seri üretime başlanabildi.

Erbakan o günlerde 
yaşanan oyalamanın 
motorun hacmi ile ilgisi 
olmadığını “tabii ki 
mesele aslında standart 
meselesi değildi. Mesele, 
Türkiye’nin şeftali 
yerine, motor üretmek 
istemesiydi” sözleriyle 
ifade etmekte. Çünkü 
seri üretime başlamakla 
sorunlar bitmemişti. 
Sırada damping engeli 
vardı. İthalatçı firmalar, 
Gümüş Motor üretime 
geçmeden önce10 bin 
liraya sattıkları motorları 
5 bin liraya düşürdüler. 
Gümüş Motor da, büyük 
riske girerek fiyatı düşürdü 
ancak ithalatçı firmalar 
akla hayale sığmayacak 
bir şekilde bu sefer, fiyatı 2 
bin liraya kadar düşürdü. 
Amaç elbette Gümüş 
Motor’u iflas ettirmekti. 
Biliyorlardı ki Gümüş 
Motor başarılı olursa 
Türkiye bunun devamını, 
gelişecek özgüveniyle, daha 
hızlı getirirdi ve Avrupa 
da bu gücün karşısında 
direnemezdi.

“Gelişecek özgüveni” 
diyoruz çünkü o yıllarda 
düzenlenen “Otomobil 
Kongresi”nde kendi 
içimizdekiler bile, “Biz, 
şeftaliden başka bir şey 
üretemeyiz!” diyebiliyordu. 
Buna karşın Erbakan, 
küçük de olsa bir hamlenin 
bu ülkeyi yüzlerce yıl ileri 
götüreceğini biliyordu. 
Tabii Avrupalılar da... 
Nitekim kongrede Erbakan 
ve ekibi ürettikleri motoru 
“İşte burada!” diye 
gösterince hepsinin sesi 
sedası kesiliverdi.

Fabrika seri üretime 
başladıktan sonra Başbakan 
Adnan Menderes’in de 
önemli bir katkısı oldu. 
Menderes, fabrikadan 
duyduğu gururu gözyaşları 
içinde ifade etti ve ihtiyaç 
duyulan 1 milyon 300 bin 
dolarlık döviz tahsis işini de 
aynı gün çözdü.

“Beyefendi, bir işi 
başarmak için önce o 
işin delisi olmak lazım!”
Necmettin Erbakan’ın 
Türkiye’nin kalkınması için 
tarım makinaları üretimi 
kadar önemsediği otomobil 
yapımı da vardı. Erbakan 
millî bir otomobil yapıp, 
bunu tüm dünyaya da 
satabileceğimize yürekten 
inanıyordu. Ancak bu yolda 

da zorluklar ve içeriden 
dışarıdan engellemeler 
onu bekliyordu. En 
büyük mücadele de 
kendi içimizdeki “geri 
zihniyet”e karşıydı. Bir 
kesim Türkiye’nin araba 
yapamayacağını hâtta buna 
kalkışırsa halihazırda araba 
satın aldıkları ülkelerin 
güceneceğini söylüyordu. 
Erbakan Millî Birlik 
Komitesi’nde, Türkiye’nin 
neden ve nasıl araba 
yapabileceğini uzun bir 
konuşma ile anlatır. Her 
zaman karşılaştığı “biz 
yapamayız” zihniyetine 
karşı saatlerce dil döken 
Erbakan, Brezilya örneğini 
verir. Brezilya o dönemde 
araba üretiyordu ve hatta 
Alman Volkswagen firması 
da arabalarını orada 
üretiyordu. Bu örneği 
yeterli bulmayan bir 
katılımcı, “Biz geri kalmış 
bir ülkeyiz, yapamayız” 
derken bir başkası, “Zaten 
Brezilya’nın başındaki bir 
deli. Bir deli idare ediyor 
orayı” der. Erbakan’ın buna 
verdiği karşılık ise başarı 
ile ilgili binlerce sayfalık 
binlerce kitaba denk gelir 
nitelikte: “Beyefendi, bir işi 
başarmak için önce o işin 
delisi olmak lazım!”

Siyasete Giden Yol!
Necmettin Erbakan 
sanayinin kalkındırılması 
için Odalar Birliği 
kredilerinin 
hakkaniyetli bir şekilde 
paylaştırılmasının 
çok önemli olduğunu 
düşünüyordu. Anadolu’da 
döviz sıkıntısı çeken 
girişimciye daha fazla 
destek verilirse kalkınmada 
büyük yol alınacağına 
inanıyordu ancak o günkü 
sistemde bu yapılmıyordu. 
Aksine paranın büyük 
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“Bir ülkenin en büyük 
gücü, tankı, topu, 

parası değil; imanlı ve 
inançlı evlatlarıdır.”

“Bir gün mesele Suriye 
olursa bilin ki hedef 

Türkiye’dir.”



bölümü İstanbul’daki belli 
yatırımcılara veriliyor, çok 
az bir kısmı Anadolu’ya 
gönderiliyordu.

Erbakan, bu amaçla 1966 
yılında önce Odalar 
Birliği Sanayi Dairesi 
Başkanı, sonrasında Genel 
Sekreteri oldu ve kredileri 
Anadolu’ya yönlendirmeye 
başladı. Ardından 
Anadolu girişimcisinin 
de desteğini alarak 
TOBB Başkanı seçildi. 
İşte buraya Erbakan’ın 
siyasi hayatının başladığı 
yer diyebiliriz. Çünkü 
Başkanlığa geldiğinde 
o zamana kadar Odalar 
Birliğinin elinde olan kredi 
kotaları yetkisi, birden 
bire Sanayi Bakanlığına 
verildi. Bu kararın siyasi bir 
karar olduğu kanaatindeki 
Erbakan “Madem siyasi 
bir kararla bu yetki bizden 
alınıyor, biz de o zaman 
siyasete girer mücadelemizi 
orada veririz” diyerek “Millî 
Görüş” hareketini başlattı.

Siyasetteki Yılları 
Necmettin Erbakan’ın 
1969’da Adalet Partisi’nden 
milletvekili adaylığı 
Süleyman Demirel 
tarafından veto edildi. 
Bunun üzerine Erbakan, 
Konya’dan bağımsız aday 
oldu ve iki milletvekili 
seçtirecek oyla milletvekili 
oldu. 1970’te Milli 
Nizam Partisi’ni (MNP) 
kurdu. Parti 12 Mart 
1971 darbesinden sonra 
kapatıldı. 1972’de Milli 
Selamet Partisi’ni (MSP) 
kurdu. 1973 seçimlerinde 
MSP, 48 milletvekilli 
çıkardı. Bülent Ecevit’in 
başbakanlığında 
Cumhuriyet Halk 
Partisi’yle (CHP) ile 
koalisyon Hükûmeti 
kuruldu.

1975’te I. Milliyetçi Cephe 
Hükûmeti’nde; 1977’de 
II. Milliyetçi Cephe 
Hükûmeti’nde devlet 
bakanlığı ve başbakan 
yardımcılığı yaptı. 1982 
Anayasası ile 10 yıl siyaset 
yapma yasağı aldı. 6 Eylül 
1987’de yapılan referandum 
ile siyasete döndü. 11 
Ekim 1987’de Refah Partisi 
Genel Başkanı seçildi. 1991 
seçimlerinde Konya’dan 
milletvekili seçildi.

1995 seçimlerinden birinci 
olarak çıkan Refah Partisi, 
Doğru Yol Partisi (DYP) 
ve Anavatan Partisi 
(ANAP) arasında kurulan 
kısa ömürlü koalisyon 
Hükûmetinin istifasından 
sonra DYP ile REFAHYOL 
Hükûmetini kurdu ve 28 
Haziran 1996’da başbakan 
olarak göreve başladı. 
Başbakan olduğu 1996-1997 
yılları arasında Türkiye 
ekonomisi yüzde 7,5 
büyüdü. Kamu kuruluşları 
arasında havuz sistemini 
oluşturdu. Gelişmekte 
olan Müslüman ülkelerden 
sekizini bir araya getirerek 
D8 girişimini oluşturdu.

“Post-modern darbe” 
denilen 28 Şubat Süreci 
ile istifa etmeye zorlandı. 
18 Haziran 1997’ye kadar 
devam eden bu sürecin 

sonunda Erbakan; Tansu 
Çiller’e görevi devretmek 
üzere Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel’e 
istifasını sundu. Demirel 
yeni Hükûmeti kurma 
görevini, Tansu Çiller’e 
değil, Mesut Yılmaz’a 
verdi. Anayasa Mahkemesi, 
16 Ocak 1998’de Refah 
Partisi’nin kapatılması 
kararını aldı ve Erbakan ile 
birlikte altı partiliye 5 yıl 
siyaset yasağı getirdi.

“Kıbrıs Demek Türkiye 
Demektir”
Siyasi yaşamında 
karşılaştığı zorluklar bir 
yana özellikle Kıbrıs’ta 
gösterdiği üstün çaba, 
adaya barış ve huzur 
getirdi. Ecevit Hükûmetiyle 
koalisyon ortağı olduğu 
dönemde verdiği kararlar, 
Batı’nın İsrail için tasavvur 
ettiği gelecek planını yerle 
bir etti. Bugün hâlâ ada 
üzerinde uygulamaya 
konmak istenen planlar 
gerçekleştirilemiyorsa, 
o dönemde atılan, her 
şeye rağmen atılabilen, 
adımların eseridir. Erbakan; 
“Mukaddes Kavgam” 
kitabındaki şu sözlerle, 
Kıbrıs’ın Türkiye için 
önemini dile getiriyor. 
“Kıbrıs, Türkiye’nin 
bütünlüğünün bir 

sigortasıdır. Kıbrıs demek, 
Türkiye demektir. Kıbrıs, 
Ortadoğu’nun barışı, 
İslam âleminin huzuru ve 
Türkiye’nin korunması için 
büyük öneme haizdir.”

Siyasette uzun ve yorucu 
yıllar geçiren Prof. Dr. 
Erbakan’a, bu yılların 
sonunda; başarılı bir 
eğitim hayatı varken, dahi 
bir akademisyen olarak 
yaşayabilecekken siyasette 
bu kadar zorluğa neden 
katlandığı, bunca mücadeleyi 
neden verdiği de soruldu 
elbette. Cevabı gayet netti: 
“Ülkenizin insanı bugün 
olduğu gibi açsa, sefalet 
ve zorluklar içerisindeyse, 
dünyada 300 bin çocuk 
yoksulluk içinde açlıktan 
ölüyorsa, sizin Nobel 
ödülleriniz ne işe yarar?” 

Batı, Bizimle Baş 
Edemeyeceğini En Az 
Bizim Kadar Biliyor
İslâm’a, İslâm için vatana 
ve millete adanmış bir 
yaşam hikâyesi onunki... 
Emperyalizm’e, siyonizme, 
dünyadaki bütün sömürü 
sistemlerine karşı hep 
uyanık olmamız gerektiği 
konusunda milleti 
aydınlatmakla geçti 
ömrü... “Kendi işinizi 
kendiniz yapın, kimseye 
bağımlı kalmayın, engel 
olmak isteyene Hakk’ın 
arkanızda olduğunu 
bilerek karşı çıkın, dik 
durun... İmanınızı; aklınızı 
kullanarak güçlendirin, 
çalışmakla taçlandırın” 
dedi ve her haliyle de bunu 
yaşadı. 85 yıllık ömrünü 
Allah yolunda yaşama 
gayesi ile geçiren Erbakan, 
27 Şubat 2011’de kalp 
yetmezliği nedeniyle vefat 
etti... 

2017  |  SAYI22  |113

PoRTRe



Fatih; İstanbul’dan sonra 
İtalya’yı da fethetmek 
için Otranto’ya ordusunu 
gönderince, Papalık büyük 
bir paniğe kapılmış ve iki 
politikayı uygulamaya 
koymuşlardı: ‘Avrupa’dan 
kovulabiliriz’ endişesi ile 
denizcilere “Hıristiyanlık 

için hayat sahası 
arayın” emri vermişler 
ve Osmanlı’yı arkadan 
kuşatarak Avrupa’ya 
zarar veremeyecek hale 
gelmesini planlamışlardı. 
Karamanoğulları, 
Trabzon Rum Pontus 
Devleti, Akkoyunlular, 
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Şeyh Safiyüddin Erdebilî’nin halifeleri, Şiiliği ve Anadolu Aleviliğini Osmanlıya 
karşı bir siyasal mezhep olarak kullanıyorlardı. Bunda Papalığın teşvikleri ve 
etkisi doğrudan veya dolaylı olarak var mıydı? Bu konuda tarihçiler Osmanlı 
ve Vatikan arşivlerinde ciddi tetkikler yaparak bu konuyu aydınlatmalıdırlar.

ORTADOĞU OLAYLARININ 
TARİHİ ARKA PLANI

Prof. dr. fahrİ SAkAl
19 mayıs ünİVERSİTESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Memlukler ve daha sonra 
kurulacak olan Safaviler, 
Osmanlıyı doğuda meşgul 
edip, batıya dönmesini 
engelleyeceklerdi. 

Memluk ve Safavilerin 
Vatikan ve Venedik ile 
işbirliği içinde olduklarına 
dair Osmanlı kaynaklarında 
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tarİHTen SAYFAlAR

ORTADOĞU’DA 
MEZHEPÇİLİK 
HARİÇTEN GELECEK 
İSTİLACI EMELLERİN 
YARARLANDIĞI BİR ZAAF 
OLARAK GÖRÜLMÜŞTÜR.

bilgiler bulunmaktadır. 
Yılmaz Öztuna bu 
çerçevede Fatih’in 25 
ülke ile mücadele ettiğini 
anlatmıştır. Daha önce 
Moğollarla Papalığın aynı 
şekilde işbirliği yaptığını 
biliyoruz. Fatih’in oğlu 
Cem Sultan saltanat 
mücadelesi sırasında 
Haçlıların elinde iken onu 
Hıristiyan olursa kendisini 
Avrupa ve Osmanlının 
müşterek hükümdarı olarak 
tanıyacaklarını vaat ettiler. 
Tahta geçmiş olan kardeşi 
II. Bayezid bir taraftan 
-Cem Haçlıların elinde 
olduğundan- çekingen 
davranırken, diğer yandan 
doğuda oluşmuş iki tehlike 
ile karşılaşmıştı. 

Göçler ve Avrupa ile 
Mücadele Türkleri 
Zayıflatıyordu
Birincisi, bir Türkmen beyi 
olarak Türkler arasında 
sevilen Şah İsmail idi. 
Türk halk şiiri formlarını 
iyi kullanıyor ve ‘Hatayi’ 
mahlasıyla yazdığı şiirler 
Anadolu Türkmenlerinin 
elinden düşmüyordu. 
“Şaha doğru giden kervan/ 
tut elimden kaldır beni” 
gibi sözlerin büyüsüyle 
Anadolu Türkü İran’a 
giderse daha az vergi 
vereceğini sanıyor; aşiretler 
topluca “İran’a doğru” 
göçüyorlardı. Türkmenlerin 
bu göçü Anadolu’yu 
nüfusça tenhalaştırıyordu.  
Tarıma dayalı ekonomiyi 
ve askerliğin temelini 
oluşturan tımar sistemini 
besleyen nüfus kayboluyor; 
bu, devleti Avrupalılarla 
mücadelesinde güçsüz 
düşürüyordu. İsmail bu 
mezhep ve demografi 
avantajı ile Anadolu’ya 
gelmiş ve Türkmenler onu 
adeta baş tacı etmişlerdi. 

Türkmenleri buna iten 
sebepler, öncelikle 
Avrupa’da Osmanlıya karşı 
büyük bir koalisyonun 
oluşmasıydı ve ateşli 
silahların icadından dolayı 
Osmanlılar güçlü bir 
orduya ihtiyaç duyuyor, 
bunun için de sürekli asker 
ve vergi toplama düzenini 
geliştirmeleri gerekiyordu. 
Bu da aslen göçebe olan 
Türkmenlerin yerleşik 
hayata geçirilmesini 
zorunlu hale getirmekteydi. 
Güçlenen imparatorluk, 
merkeziyetçiliği vergi 
ve asker toplama işinin 
gereği olarak yapıyor, 
göçebeleri bunun için 
iskâna tabi tutuyordu. 
Hâlbuki Türkmenler ‘nerde 
akşam orda sabah’ yaşıyor, 
gerektiğinde sıkça yer 
değiştirerek vergi ve asker 
vermekten kurtuluyor; 
‘ferman padişahın dağlar 
bizimdir’ anlayışı ile 
başıboşluğu seviyorlardı. 
Hıristiyan âlemi ile sınırı 
ve kavgası olmayan 
Safavilerin bütün bunlar 
hiç umurunda değildi. Şeyh 
Safiyüddin Erdebilî’nin 
halifeleri Şiiliği ve Anadolu 

Aleviliğini Osmanlıya 
karşı bir siyasal mezhep 
olarak kullanıyorlardı. 
Bunda Papalığın teşvikleri 
ve etkisi doğrudan veya 
dolaylı olarak var mıydı? 
Bu konuda tarihçiler 
Osmanlı ve Vatikan 
arşivlerinde ciddi tetkikler 
yaparak bu konuyu 
aydınlatmalıdırlar. 
Safavilerin Avrupalılarla, 
Osmanlı aleyhinde 
ittifak kurmaya istekli 
oldukları biliniyor. 
Papalık Haçlı seferleri 
esnasında Moğollarla ve 
sonra Memluklerle de bu 
tür anlaşmalar yapmış; 
tahrik ve teşviklerle 
Ortadoğu’daki devletleri 
birbirine düşürerek ‘haçlı’ 
emellerine ulaşmaya 
çalışmıştı. Moğol ve Haçlı 
istilaları esnasında bu 
iki müstevlinin işbirliği 
yaptıklarını; Moğolların 
Ortadoğu’daki Hristiyan 
devlet ve kurumlarına 
ilişmediklerini de biliyoruz. 
Yani Ortadoğu’da 
mezhepçilik hariçten 
gelecek istilacı emellerin 
yararlandığı bir zaaf olarak 
görülmüştür. 

Müslümanlara 
Uygulanan Vahşet
İkinci tehlike ise Çukurova 
bölgesindeki Osmanlı-
Memluk savaşları idi. 
Memluk Devleti Vatikan 
ve Venedik’le anlaşmalar 
yaparak Osmanlı’yı 
arkadan vuruyor, 
üstelik Portekizlilerin 
Hint Okyanusundaki 
vahşetlerini görmezden 
geliyordu. Memluklerin 
son kaptan-ı deryası 
Selman Reis, Yavuz’a bir 
ariza sunarak1 “Portakal 
keferesinin” Hind 
Okyanusu’na ve Kızıldeniz 
girişine kadar geldiklerini 

ve “âlem-i İslam’ı” 
kuşatmakta olduklarını 
bildirmiş; Memluklerin 
kayıtsız ve aciz kaldıklarını 
bildirmişti. Portekizliler 
bu sıralar bölgede vahşice 
katliamlar yapmışlar, bazı 
adalarda Müslüman halkı 
ya öldürmüşler ya da 
insanların kafa derilerini 
yüzerek, o şekilde canlı(!) 
bırakmışlardı.2 Bütün 
bunlara Memluk devleti 
kayıtsız kalıyor ve Osmanlı 
ile uğraşıyordu. Ridaniye 
ve Kahire’de Osmanlı’ya 
karşı kullandıkları silahlar 
Venedik ve Papalıktan 
alınmıştı.

İşte Yavuz, tahta geçince bu 
oyunu bozmak için Batı’nın 
Doğu’daki işbirlikçileri 
ile mücadeleyi tercih etti. 
Sultan Selim bu şartlar 
altında Anadolu birliğini 
sağladı, Safavileri ve 
Memlukleri bu sebeplerle 
ortadan kaldırmak istedi. 
Yoksa bazılarının sandığı 
gibi Anadolu’nun asil 
insanları olan alevi 
Türkmenlere karşı, 
Aleviliklerinden dolayı 
bir hareketi söz konusu 
değildi. Kerbelâ’dan beri 
var olan Şia ve Alevilik 
üzerine zaman zaman görüş 
ayrılıkları ve taraf tutmalar 
olmuşsa da, böyle Anadolu 
birliğini sarsacak mahiyette 
düşmanlık oluşmamıştı 
ama bu defa İran’ın, 
Papalığın ve bazı Avrupa 
mahfillerinin oyunu 
Türkmenleri Şii-Sünni 
diye birbirine düşürmeyi 
amaçlamış ve başarılı da 
olmuştu. 

“Suriye” adını Batılılar 
Vermiştir
Birinci Dünya Harbi 
sonunda bu coğrafya 
batı merkezlerinde 



cetvelle çizilen sınırlarla 
bölünmüştür. 1917’de 
Kudüs’e giren İngiliz 
generalin “Haçlı seferleri 
şimdi bitmiştir” demesi 
herhalde çok manidardır. 
Birinci Dünya Harbi 
sürerken Osmanlı ile 
harp halindeki ülkelerin 
vatandaşı arkeologlar 
Osmanlı Ortadoğu’sunda 
kazı ve araştırmalar 
yapıyorlar, buldukları 
verileri Osmanlı birliğini 
parçalayıcı mahiyette 
kullanıyorlardı. Hiçbir 
İslam ve Osmanlı 
kaynağında ülke adı 
olarak “Suriye” görülmez. 
Ülkenin adı Şam eyaleti, o 
şehrin adı ise Dımaşk’tır. 
O bölgeye tarihteki 
Asur İmparatorluğu’na 
izafeten Asurien (Asur 
ülkesi/ Suriye) adını 
Batılılar vermiştir. 
Bu ismi vermekteki 

amaçları, “tarihte büyük 
imparatorluk kurdunuz, 
Osmanlı’dan ayrılıp yine 
kurabilirsiniz” mesajı 
vermekti. Sonunda bu 
ülkelerde Ba’as3 partileri 
kuruldu.

Doğu bloğu dağılıp tek 
kutuplu dünya kurulunca 
Batı âlemi4 yeni baştan bir 
değerlendirme yaparak 
Sykes-Picot düzenini 
değiştirmeyi planladı. 
ABD’nin eski Dışişleri 
Bakanı Condoleezza Rice 
Ortadoğu’da ülkelerin 
sınırlarının değişeceğini 
söylerken kastettiği 
bu idi. Doğu bloğunun 
dağılması ile Batılılar 
tekrar Ortadoğu dosyasını 
açmış durumdadırlar. 
Sovyetlerin komünist 
yayılmacılığına karşı 
geliştirdikleri “yeşil kuşak” 
projesi artık terkedilmiş, 

“İslamî fundamentalizm” 
edebiyatı ile ‘İslam eşittir 
terörizmdir’ anlayışı 
zihinlere zerk edilmeye 
başlanmıştır. Soğuk harp 
zamanında terörü hep sol 
ve komünistler yapar ve 
onlara karşı NATO ve ABD 
Gladyo vb. oluşumları 
devreye sokarken, şimdi 
“İslamî terör” işleniyor. 
Hâlbuki Müslümanları 
teröre mecbur edenler 
kendileridir.  Son yıllarda 
Cezayir, Filistin, Bosna, 
Azerbaycan, Doğu 
Türkistan, Çeçenistan, 
Bulgaristan, Batı 
Trakya, Libya, Irak, İran, 
Afganistan, Arakan, 
Keşmir, Mısır gibi 
yerlerde hep Müslümanlar 
mağdur olurken bu 
halklar çektikleri acılar 
karşısında kimsesizdirler. 
Müslümanları önce mağdur 
edip sonra teröre teşvik 
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YAVUZ SULTAN SELİM, 
TAHTA GEÇİNCE BATI’NIN 
DOĞU’DAKİ İŞBİRLİKÇİLERİ 
İLE MÜCADELEYİ TERCİH 
ETTİ.



edersin, daha sonra da 
“terörist” dersin. Batılılar 
Türkiye’deki her yıkıcı 
eylemi “demokratik gösteri” 
diye selamlarken, darbe 
anayasasını değiştirmek 
isteyen Cumhurbaşkanına 
diktatör derler ama 
halkının başına varil 
bombası ve füze yağdıran 
despota ses çıkarmazlar(!) 
Çünkü Ortadoğu terör 
girdabına düşmeli; kişiler, 
kurumlar, devletler, 
milletler, mezhepler 
birbirine düşman olmalıdır. 
Ortadoğu harabeye 
dönmüş, buna Balkanizing 
of The Middle East5 
adını takmışlardır. CIA 
ajanı Michael Scheuer’in 
şu itirafı manidardır:6 
“İslam dünyasındaki 
mücadelelerimizde maalesef 
mağlubuz. Usame bin Ladin 
Batı’nın İslam dünyası 
ile savaşmaya cesaret 
edemeyeceğini söylemişti. 
Haklı çıktı, çünkü Batılılar 
bu mücadelesinde ABD’ye 
yardım için asker vermeye 
mesafeli duruyorlar. Bu 
durumda “askerlerimizle 
değil, mücadeleyi 
istihbarat elemanlarımızla 
yapıyoruz. Düşmanlarınızı 
askerlerinizle 
öldüremezseniz, onları 
birbirine öldürtme işini 
ajanlarınız ve istihbaratınız 
vasıtasıyla yaparsınız. Şu 
anda en büyük umudumuz 
Şii-Sünni savaşıdır.”

Bölgedeki Mezhep 
Meselesinin Amacı
Bütün planlar Ortadoğu 
jeopolitiğine uygun olarak 
sahnelenmektedir. Yıllardır 
Hatay’ı sınırları içinde 
gösteren Suriye despotuna 
bir şey diyemeyen bazı 
Türkiyeliler(!), şimdilerde 
halkını bombalayan 
Esad’a sahip çıkıyor ve 

Türkiye’nin Suriye’ye 
“mezhepçi” yaklaştığını 
söylemektedirler. İşte bu, 
bölgede mezhep savaşı 
çıkarma politikasıdır. 
Zira 5-6 yıl öncesinde 
yöneticilerimiz Esad ile her 
türlü ortaklığı planlarken, 
Türkiye, Suriye, Lübnan 
ve Ürdün sınırlarında 
mal ve insan geçişini 
kolaylaştırırken mezhep 
meselesi yok muydu? Bu 
birliğe Mursi’nin Mısır’ı 
ve Filistin’in de girmesi 
bekleniyordu. Bir Amerikan 
gazetesi ve gölge CIA 
başkanı denen G. Friedman 
“Osmanlı geri dönüyor” 
diye bunları haber 
yapıyordu. Ortadoğu’da da 
bir “Birlik” kuruluyor; İsrail 
adeta kuşatılıyordu. İşte ne 
olduysa bundan sonra oldu. 
Savaş ortamı, bombalanan 
şehirler, bitirilen ekonomi, 
yok edilen insanlık ve 
hoşgörüsüz bir bölge... ve 
İsrail başbakanın demeci: 
“Artık İsrail’i tehdit edecek 
bir güç yok.”

İşte Batılılar ve 
Türkiye’deki uzantıları 
yüzde 12’lik bir Nusayri 
azınlığı ve yöredeki PKK 
uzantılarını desteklerken, 
Türkiye’yi IŞİD ile savaşa 
zorlayarak terör ortamına 
soktular. Bilindiği gibi 
IŞİD’i ABD’nin kurduğunu 
başkan Trump bile 
söylemektedir. Türkiye 
bölgeye müdahale etmeden 
önce güya bütün dünya 
IŞİD ile savaşma iddiasında 
idi ama hiçbir etkili 
mücadele yapılmamıştır. 
Kelle kesen, İslam’ı 
terörizmle eşit gösteren ve 
Ortadoğu’yu kan gölüne 
çevirmeye yardımcı olan 
bir örgüt “çirkin Amerika” 
ve Haçlılar için bulunmaz 
bir nimetti. Onunla niçin 
mücadele etsinler? Aslında 
IŞİD bir paratonerdir, 
görevi İsrail’e ve Esad’a 
yönelecek saldırıları 
kendi üzerine çekmek 
ve katillerin iktidarlarını 
ve Batı çıkarlarını 
güçlendirmek. Suriye ve 
Irak’ta Sünni Arapları 
mağdur ederek Kürtleri 
ve Şiileri destekleyen 
batılıların bu IŞİD 
oyununa bölge insanları 
gelmeyecekti. Hep beraber 
oyuna geldiler. Meselesi 
‘Irak-Şam İslam Devleti 
kurmak’ olan bir terör 
örgütü (IŞİD) Türkiye 
ile savaşmayı herhalde 
en sonunda aklına 
getirirdi. Batılılar ve yerli 
işbirlikçileri “IŞİD’e destek 
veriyorsun” diye suçlayarak 
Türkiye’yi kendisinin 
olmaması gereken bir 
savaşa soktular. Şimdi 
Özbek bir soydaşımız gelip 
bomba patlatıyor. Turizm 
kaybı 20 milyar Dolar, 
diğer kayıplar zamanla 
hesaplanacaktır. 
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tarİHTen SAYFAlAR

1  Ş. Tekindağ, “Süveyş’te Türkler 
ve Selman Reis’in Arizası”, 
BTTD II/9, s.77.

2  Mihraç Ural adlı kişi “Türkmen 
dağı düştü, Mercidabık’ın 500 
yıl dönümünde intikamı alındı” 
derken ne dediğinin acaba 
farkında mı idi? Bu sözler 
Ortadoğu’da emperyalist haçlı 
güçlerinin operasyonlarına 
destek mahiyetindedir. Yavuz 
Mercidabık ve Ridaniye’de salt 
toprak kazanmak için değil, 
Portekizli katil Albuquerque 
tarafından kafa derileri yüzülen 
Müslümanları kurtarmak için 
savaşmıştır. Bkz. Fahri Sakal, 
Dünya Ticaret Yolları ve 
Osmanlı Devleti, Yayınlanmamış 
Lisans Tezi, Erzurum 1982.

3  Ba’as, “ba’s-ü ba’de’l- mevt” 
inancımıza atıfla yapılan bir 
isimlendirmedir. Türk dönemini 
ölüm, sonrasını diriliş görmeyi 
anlatır. IŞİD ismi de bu ilhamla 
alınmadır: Irak-Şam İslam Devleti.

4  1912 yılında Batılılar ‘dört 
imparatorluk yıkılacak’ 
kararı almışlardı. Yıkılacak 
imparatorluklar Almanya, 
Avusturya-Macaristan, Rusya 
ve Osmanlı idi. I. Dünya Harbi 
bu imparatorlukları yıkmak 
için çıkarıldı. Çünkü bunu 
planlayanlar sanayileşmiş, 
silah üreten ve sömürgeci 
ülkelerdi. Dört imparatorluktan 
50 veya daha çok ulus devlet 
çıkaracaklar; bu kadar devlete 
silah ve başkentleri için büro 
malzemeleri satacaklardı. 
I. Dünya Harbi sonunda 
bu imparatorluklar yıkıldı, 
“cumhuriyetler” kuruldu. II. 
Dünya Harbi faşizmi, III. Dünya 
Harbi (soğuk harp) komünizmi 
yıktı. Şimdi IV. Dünya Harbi ile 
İslam âlemini yönlendiriyorlar. 
Bunlar son haçlı saldırılarıdır. 
Doğu Bloğu zamanında “Yeşil 
kuşak”(İslam)a muhtaç olan 
NATO ve ABD, şimdi İslam’ı 
fundamentalist ilan etti.  

5  Balkanlaşma (=halkların 
birbirini boğazlaması).

6  M. Scheuer, İmperial Hubris: 
Why the West is losing the 
War on Terror, Potomac 
Books,Washington DC. 2004.

BİRİNCİ DÜNYA HARBİ 
SÜRERKEN OSMANLI 
İLE HARP HALİNDEKİ 
ÜLKELERİN VATANDAŞI 
ARKEOLOGLAR OSMANLI 
ORTADOĞU’SUNDA KAZI 
VE ARAŞTIRMALAR 
YAPIYORLAR, 
BULDUKLARI VERİLERİ 
OSMANLI BİRLİĞİNİ 
PARÇALAYICI MAHİYETTE 
KULLANIYORLARDI.

DİPNOTLAR
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Köklü geçmişi ile tarih ve kültür kenti olan Bursa, Osmanlı Devleti’nin 
ilk başkentidir. Tarihi İpek Yolu’nun da en önemli durağı olan Bursa’mız, 
tarihsel süreçten gelen ticaret ve sanayi kültürüne sahip bir kenttir. Türkiye 
ekonomisinin lokomotifi görevini başarıyla sürdüren kentimiz, ulaştığı yıllık 
ihracat rakamıyla 112 ülkeyi geride bırakmıştır.

BursaUlu Şehir
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Marmara Bölgesi’nin 
güneydoğusunda yer 
alan Bursa ili, 2015 yılı 
ADNKS verilerine göre 
2.901.396 kişilik nüfusuyla 
Türkiye’nin dördüncü 
büyük kenti olma özelliğini 
taşımaktadır. Yüzölçümü 
10.886 kilometrekare, 
rakımı 155 metre olan 
şehrin iklimi kuzeyde 
Marmara Denizi’nin 
etkisiyle ılıman, dağlık 
kesimini oluşturan güneyde 
ise daha serttir. Yıllık 
ortalama 750 milimetre 
yağış alan şehirde yılın 
en sıcak günleri Temmuz-
Eylül ve en soğuk günleri 
ise Şubat-Mart aylarında 
yaşanmaktadır.

Osmanlı’nın Mirası
Köklü geçmişi ile tarih ve 
kültür kenti olan Bursa 
şehri Osmanlı Devleti’nin 
ilk başkentidir. 

Festivalleri, otantik 

|  İSTİHDAM’DA 3İ 120

BURSA ULUDAĞ’I, 
KAPLICALARI, İSKENDER 
KEBABI, KESTANE 
ŞEKERİ, İNEGÖL KÖFTESİ, 
ŞEFTALİSİ, HAVLUSU, 
TARİHİ CAMİLERİ, HAN VE 
ÇARŞISI İLE MEŞHURDUR.

ve kırsal kesimdeki 
etkinlikleriyle halk 
oyunları, Hacivat-
Karagöz’ü, mehteri ve kılıç-
kalkanıyla kültür-sanat 
şehridir. 

İznik Çinisi, Bitinya, Roma 
ve Osmanlı Dönemi’nin 
eşsiz eserlerinin zenginliği 
ile göz kamaştıran Bursa; 
tarih, kültür ve inanç 
turizminin yanında hemen 
yanı başındaki Uludağ ile 
Türkiye’nin en büyük kış 
ve doğa sporları merkezi, 
Marmara’nın göz bebeği, 
turizmin cennetidir. 

İznik ve Uluabat Gölleri, 
bütün ihtişamı ile Bursa’ya 
tanıklık eden Uludağ, 
Saitabat ve Suuçtu 
Şelaleleri, geniş verimli 
ovaları ve özellikle zengin 
bitki örtüsü, mağaraları 
ile doğa harikasıdır Yeşil 
Bursa.

Evliya Çelebi’nin beş kez 
ziyaret ettiği ve kendi 
ifadesiyle “Velhasıl Sudan 
İbarettir Bursa” dediği kent; 
şifalı termal suları, Oylat 
Kaplıcaları ve Kükürtlü 
Kaplıcalarıyla termal turizm 
açısından Türkiye’nin 
en önemli kentlerinden 
biridir. Bakırcılar Çarşısı, 
Kuyumcular Çarşısı ve 
Kapalı Çarşısıyla halkın 
ve turistlerin ziyaret 
mekânıdır.

UNESCO dünya kültür 
mirasıdır...

Avrupa Kenti ödüllüdür...

Avrupa Tarihi Termal 
Kentler üyesidir...

Osmanlı İmparatorluğu’nun 
ilk başkentidir...

Türkiye’nin dördüncü 
büyük şehridir...
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2016 Dünya Yaşanabilir 
Şehirler sıralamasında 
Dünya’da 28. Türkiye’de 1. 
sırada yer almaktadır.

Bursa Uludağ’ı, kaplıcaları, 
iskender kebabı, kestane 
şekeri, inegöl köftesi, 
şeftalisi, havlusu, tarihi 
cami, han ve çarşıları ile 
meşhurdur.

Ekonomik açıdan 
Türkiye’nin en gelişmiş 
kentlerinden biri olan 
Bursa; doğal ve tarihi 
zenginlikleriyle de göz 
doldurur.

Uludağ ile Bursa arasındaki 
ulaşımı kolaylaştıran 
teleferik sistemi, 
Türkiye’nin en uzun 
teleferiğidir. 

Uludağ teleferiği aynı 
zamanda Türkiye’nin ilk 
teleferiğidir.

Uludağ Milli Parkı 
günübirlik turizm, 
kampçılık ve dağ yürüyüşü 
için ideal bir ortamdır. 
Pek çok keşfedilecek 
yer arasında Bursa 
ilçelerinin tabii güzellikleri, 
çağlayanları, mağaraları ve 
otantik Osmanlı köyleri yer 
alır. Bursa kaplıcaları Roma 
döneminden beri kullanılan 
sağlık merkezleridir.

İŞ GÜCÜ PİYASASINA
GENEL BAKIŞ

Tekstil ve Otomotiv 
Başkenti
Bursa, 19. asırda 
yabancı sermayeli ipek 
fabrikalarının kurulmasıyla 
başlayan ilk sanayileşme 
hareketinden itibaren 
ülke ekonomisinde önemli 
bir yere sahip olmuştur. 
Günümüzde katma değer 
açısından Türkiye’de 
dördüncü sırada yer 
almaktadır.

Bursa Sümerbank Merinos 
Yünlü Sanayi Dokuma 
Fabrikası, Tükiye’nin ilk 
sanayileşme atılımları 
çerçevesinde 1938 yılında 
hizmete girmiştir.

Bursa’daki ekonomik 
canlılığa paralel olarak 
çok hareketli ve değişken 
bir demografik yapının 
varlığı göze çarpmaktadır. 
Tarihi boyunca Balkanlar 
ve Anadolu gibi farklı 
yerlerden göç alan Bursa 
günümüzde de Türkiye’nin 
birçok ilinden göç 
almaktadır.

Bursa’nın 18 Organize 
Sanayi Bölgesi ve 
bir Serbest Bölgesi 
bulunmaktadır. Özellikle 
İstanbul, İzmir ve Ankara 
yollarının çevresi Bursa’da 

Ekonomİk açıdan 
Türkİye’nİn en gelİşmİş 
kentlerİnden bİrİ olan 
Bursa; doğal ve tarİhİ 
zengİnlİklerİyle de 
göz doldurur. 



sanayileşmenin yoğun 
olduğu yerlerdir.

1961 yılında kurulan 
Türkiye’nin ilk organize 
sanayi bölgesi Bursa 
Organize Sanayi Bölgesi’dir.

Tarihte ilk havlu üretiminin 
Bursa’da gerçekleştiği 
söylenir.

Bursa, TOFAŞ-FIAT, 
OYAK-RENAULT, 
BOSCH, CLK ULUDAĞ ve 
BORÇELİK gibi dev sanayi 
kuruluşlarını bünyesinde 
barındırmaktadır. 

Türkiye’nin önemli sanayi 
merkezlerinden biri olan 
Bursa’da; otomobil, yedek 
parça; yünlü, pamuklu, 
ipekli ve yapay ipek 
dokuma; dondurulmuş 
meyve ve sebze, konserve, 
salça, meyve suyu 
sektörleri önemli yer tutar.

TÜİK verilerine göre;
2015 yılı işsizlik oranı 
Türkiye genelinde 
yüzde 10,3 iken TR41 
(Bursa-Eskişehir-Bilecik) 
bölgesinde bu oran yüzde 
7,8 olarak gerçekleşmiştir. 

İstihdam oranı yüzde 46,4; 
iş gücüne katılma oranı 
yüzde 50,3; işsizlik oranı 
yüzde 7,8’dir. 

Ayrıca istihdam edilen 
nüfusun yüzde11,5’i tarım, 
yüzde 39,4’ü sanayi, yüzde 
49,0’u hizmet sektöründe 
yer almaktadır.

İŞKUR’un Temel İş Gücü 
Verileri;
2016 yılında;
• Özel sektörden 71 bin 

202 açık işe alınmış, 10 
bin 655 kadın 18 bin 
330 erkek olmak üzere 
toplam 28.985 işsiz işe 
yerleştirilmiştir. 

• 168 bin 366 kişiye iş ve 
meslek danışmanlığı 
hizmeti verilmiştir.

• 2 bin 756 mesleki eğitim 
kurs ve programlarına 
13 bin 611 kursiyer 
katılım göstermiş, bu 
kursiyerlerden 7 bin 
500’ü işe yerleştirilmiştir.

• 2016 yılında bin 801’i 
erkek 417’si kadın olmak 
üzere toplamda 2 bin 218 
engelli vatandaşımız işe 
yerleştirilmiştir.

• Ayrıca 13 bin 928 
iş yerine yüz yüze 
gerçekleştirilen 
ziyaretlerle; işverenlerin 
mevzuat çerçevesinde 
bilgilendirilmeleri 
sağlanmış ve taleplerini 
karşılamalarına sistemli 
olarak yardımcı 
olunmuştur.
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Bursa’da Sanayi;
Tarihi İpek Yolu’nun 
en önemli durağı olan 
Bursa’mız, tarihsel süreçten 
gelen ticaret ve sanayi 
kültürüne sahip bir kenttir.

Türkiye ekonomisinin 
lokomotifi görevini 
başarıyla sürdüren 
kentimiz, ulaştığı yıllık 
ihracat rakamıyla 112 
ülkeyi geride bırakmıştır.

Bursa, 4 dolarlık ihracat 
kilogram birim fiyatıyla 
da Türkiye’nin 2023 
hedeflerini şimdiden 
yakalamış durumdadır.

İnegöl ilçesinde organize 
sanayi bölgesinde ağarlıklı 
olarak mobilya sektörü 
faaliyet göstermektedir.

Bursa Uluslararası Tekstil 
ve Ticaret Merkezi 
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İŞ GÜCÜ PİYASASINDA ETKİN ROL OYNAYAN 
“İŞKUR” EVSİZLERİN YANINDA

(BUTTİM) Bursa’da 
bulunmaktadır. Ayrıca 
tekstil sanayi olarak da 
Türkiye’nin en gelişmiş 
şehirlerinden biri 
konumundadır.

Bursa’da Tarım;
Bursa ahududu, armut, 
böğürtlen, zeytin (sofralık), 
bezelye (taze), domates 
(salçalık) üretiminde 
Türkiye’de birinci sırada 
yer almaktadır. Ayva 
ve şeftali üretiminde 
ise Türkiye ikincisi 
durumundadır.

İncir, biber, kiraz, üzüm, 
armut, nar ve ayva 
Bursa’da en çok ihracatı 
yapılan tarım ürünleridir. 

İldeki tarım-sanayi ilişkisi 
son derece gelişmiştir. 
Konserve, meyve suyu, 
dondurulmuş gıda, yağ, 

salça gibi gıda sanayileri 
ildeki tarımsal üretime 
dayanır. İlin verimli 
topraklarında hemen her 
tür ürün yetiştirilmektedir.

Neler YAPTIK?
‘Çalışma Hayatında Milli 
Seferberlik’ kapsamında 
gerçekleştirilen 
ziyaretlerimiz tüm hızıyla 
devam ediyor...

Çalışma Hayatında Milli 
Seferberlik kapsamında 
İl Müdürümüz F. Eren 
Türkmen tarafından 
ev ziyaretleri 
gerçekleştirilmektedir. 
Ziyaret edilen kişiler, 
devleti mesai saati 
gözetmeden her daim 
yanlarında hissettiklerini 
ve İŞKUR hizmetlerini 
dolayı memnuniyetlerini 
belirttiler. 

Bursa  Büyükşehir 
Belediyesi’nin Ürünlü’deki 
barınma evi ziyaret edildi. 
Barınma evinde kalan 
vatandaşlarımız Kurum 
hizmetleri hakkında 
bilgilendirildi. Ayrıca açık 
iş pozisyonlarına ve Aktif 
İş Gücü Programlarına 

yönlendirilmek üzere 
kuruma davet edildi.

FARBA İşbaşı Eğitimi 
Sertifika Töreni        
İŞKUR ve FARBA 
tarafından ortaklaşa 
gerçekleştirilen ‘İşbaşı 
Eğitim Programı’ 

neticesinde eğitimlerini 
başarı ile tamamlayan 
kursiyerlere sertifikaları 
Vali Yardımcımız Abidin 
Ünsal, Bursa Çalışma ve 
İş Kurumu İl Müdürümüz 
F. Eren Türkmen ve Farba 
A.Ş. Genel Müdür Vekili 
Şuayip Dizman’ın katılımı 
ile gerçekleştirildi.

Kariyer Günleri
2016 yılı içerisinde AISEC 
Bursa ile ‘Sürdürebilir 
Başarı Platformu’,  ULİT 
(Uludağ Üniversitesi 
İşletme Topluluğu) ile 
Girişimcilik ve İnovasyon 
Günleri, Uludağ 
Üniversitesi’nde ‘İşler 

KAYBOLMAYA YÜZ 
TUTMUŞ MESLEKLERDEN; 
FOLKLORİK BEBEK 
YAPIMCISI, MEKİK 
DOKUMACI, HEREKE-
İPEK HALI DOKUMACISI, 
YÖRESEL KİLİM 
DOKUYUCUSU 
VE DEKORATİF 
AHŞAP SÜSLEMECİ 
MESLEKLERİNDE 
MESLEKİ EĞİTİM KURSU 
DÜZENLENDİ.



fırsatı bulmaktadır. Bu 
kapsamda Türkiye’nin en 
büyük istihdam buluşması 
olmaya adaydır. Etkinlik 
kapsamında düzenlenen 
konferanslar, paneller 
ve sertifikalı eğitim 
programları BİİB’e renk 
katmaktadır.  

Okul Ziyaretlerinde 
Öğrencilerle Buluştuk…
2016 yılı içerisinde Bursa il 
sınırları içerisinde bulunan 
611 okul ve ilimizde 
bulunan üniversiteler iş 
ve meslek danışmanları 
tarafından ziyaret 
edilmiştir.  Öğrencilere 
yönelik olarak Meslek 
Seçiminin Önemi ve İş 
Arama Becerileri konulu 
eğitimler verilmiştir. Bu 
faaliyetler kapsamında 
1.780 grup görüşmesi 
gerçekleştirilmiştir. 
Öğrencilere yönelik yapılan 
bu faaliyetler sonucu İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü 

Güçler Burada’ İş Gücü 
Piyasasında İstihdam Süreci 
konulu kariyer günleri 
düzenlenmiştir. Kariyer 
günlerine toplam 790 kişi 
katılmıştır.

Bursa İnsan Kaynakları 
ve İstihdam Buluşması 
(BİİB)      
Bursa İnsan 
Kaynakları ve İstihdam 
Buluşmaları, profesyonel 
fuarcılık anlayışıyla 
gerçekleştirilmesine 
rağmen konusu, kapsamı 
ve katkıları açısından 
aynı zamanda bir sosyal 
sorumluluk projesi olma 
özelliği taşımaktadır. BİİB 
her yıl ortalama 30 bin 
kişi tarafından ziyaret 
edilmektedir. 200’ün 
üzerinde firma açılan 
standlarda temsil edilme 

tarafından iş ve meslek 
danışmanlarına teşekkür 
belgesi verilmiştir. 

• Otomotiv sektöründe 
çeşitli mesleklerde 
128 İstihdam Garantili 
Mesleki Eğitim Kursu 
düzenlenmiştir. İki bin 
690 kursiyer eğitimlerini 
başarı ile tamamlamış 
olup yüzde 97 oranında 
istihdam sağlanmıştır.

• Zihinsel engelliler ve 
işitme engellilere yönelik 
seyislik, mehter sanatçısı 
ve ebruzen mesleklerinde 
6 adet meslek edindirme 
kursu açılmış olup, 85 
engelli bu kursları başarı 
ile bitirmiştir. 

• Lisans mezunu gençlerin 
istihdamını teşvik etmek 
amacı ile mühendislik, 
öğretmenlik, hemşirelik, 
mimarlık, biyolog, iş 
güvenliği uzmanı gibi 
mesleklerde çok sayıda 
iş başı eğitimi programı 
açılmıştır. 

• Bursa ilinde engelli 
doluluk oranı yüzde 95,4 
olmuştur.

• Bursa İŞKUR, İLO-
SİDA ortaklığı ile 
“Kadınlar İçin Daha 
Çok ve Daha İyi İşler: 
Türkiye’de İnsana 
Yakışır İş için Kadınların 
Güçlendirilmesi” 
projesinde pilot 
seçilmiştir. Proje 
kapsamında birçok 
başarılı çalışmaya 
imza atılmakla birlikte, 
projenin girişimcilik 
ayağı için, 150 
kadına verilecek olan 
girişimcilik eğitimleri 
başlamıştır.

• Kaybolmaya yüz tutmuş 
mesleklerden; folklorik 
bebek yapımcısı, mekik 
dokumacı, hereke-ipek 
halı dokumacısı, yöresel 
kilim dokuyucusu 
ve dekoratif ahşap 
süslemeci mesleklerinde 
mesleki eğitim kursu 
düzenlenmiştir. 
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Kültür Mirası Eserler
Bursa Ulu Cami: Türk 
İslam dünyasının en eski 
camilerinden birisi olan 
Bursa Ulu Caminin her 
duvarında Allah’ın birliğini 
ifade eden Arapça “vav” 
harfi yazılıdır.

Osmangazi ve Orhangazi 
Türbeleri: Osman Gazi oğlu 
Orhan Bey’e şehir içindeki 
kubbeli yapıyı göstererek 
“Oğul; ben öldüğüm vakit 
beni Bursa’da şol gümüşlü 
kubbenin altına koyasın” 
demiştir.  Bu kubbeli yapı, 
Bursa’da Tophane Parkı’nın 
içindedir. Orhan Gazi’nin 
Türbesi de Osman Gazi’nin 
Türbesi’nin hemen 
yanındadır.

Yeşil Cami ve Yeşil Türbesi: 
Bursa’nın simgesi olan yapı 
Osmanlı Türbe mimarisinin 
en güzel örneklerinden, 
çini süslemeleri ile eşsiz bir 
yapıdır. 

Külliyeler: Orhan Cami 
ve Külliyesi, Yıldırım 
Beyazıt Külliyesi, Emir 
Sultan Külliyesi, Yeşil 
Külliye, Muradiye Külliyesi,  
Hüdavendigar Külliyesi.

Hanlar Bölgesi: Tarih 
boyunca önemli bir ticaret 
kenti olan Bursa için hanlar 
ve bedestenler ekonominin 
nabzını ifade etmekteydi. 
Bu hanların öne çıkanları 
Koza Han, Balibey Han, 
Fidan Han, İpek Han ve 
Pirinç Han’dır.

Bursa Kalesi ve Bursa 
Çarşıları: Bursa’nın 
ekonomik canlılığını 
yansıtan, kentin 
merkezindeki ticari 
alan Çarşı Bölgesi’dir. 
Orhan Bey tarafından 
yaptırılmıştır. 

Irgandı Köprüsü: Dünya 
üzerinde Irgandı Köprüsü 
gibi çarşılı köprü özelliğini 

taşıyan üç köprü daha 
vardır.

Cumalıkızık: Cumalıkızık 
Osmanlı dönemi konut 
dokusunu günümüze kadar 
taşımış nadir köylerdendir. 

İnkaya Çınarı: Adını 
Osmanlı Devleti’nin ilk 
köylerinden biri olan 
İnkaya Köyü’nden almıştır. 
600 yıllık tarihî çınar, 
muhteşem görünümü ile 
dünyaca ünlüdür.

Bunları Yemeden 
Gitmeyin!

Bursa’ya geldiğiniz 
zaman Bursa’nın meşhur 
kebabını, inegöl köftesini 
ve kestane şekerini 
yemeden gitmezsiniz. Bunu 
biliyoruz...

Peki, siz tatmanız 
gereken diğer lezzetleri 
biliyor musunuz?

Cantık, Pideli Köfte, 
Şira,Tahinli Pide, Cevizli 
Lokum(Gelin Lokumu), 
Bağdat Hurma Tatlisi, 
Kemalpaşa Tatlisi, Mihaliç 
Peyniri Bursa’nın kendisine 
özgü lezzetlerindendir. 
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Yüzyıllar boyunca Osmanlı’nın adaletli ellerinde zengin bir maneviyatla yoğrulan 
Kosova, “Balkanlarda bir Türk yurdu” söylemini fazlasıyla hak ediyor. 2008 yılında 
bağımsızlığına kavuşan ülkede hemen her köşe size tanıdık gelecek…
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Sultan Hüdavendigâr 
tarafından 1389 tarihinde 
gerçekleşen Birinci 
Kosova Savaşı sonrasında 
Osmanlılar tarafından 
zaten ele geçirilmiştir. 
Sultan Murad’ın şehit 
olmasıyla kısa süreli 
bir bocalama yaşayan 
Osmanlı, bölgedeki itilafları 
çözebilmek için zamana 
ihtiyaç duyar. Nihayet 
1455’te Prizren’i Osmanlı 
topraklarına katan Fatih, 
burada ilk cuma namazını 
eda eder. O günden sonra 
Kosova’nın en büyük 
Ortodoks kiliselerinden 
biri olan Prizren’deki 
Sv. Bogorodica, Cuma 
Camii’ne dönüştürülür. 
Artık Kosova’nın Türk 
ve İslam kimliği ise adım 
adım belirginleşmeye 
başlayacaktır. Bugün 
Kosova’nın şehirlerinde, 
kasabalarında ve 
mahallelerinde gezerken 
kendinizi Safranbolu’ya, 
Cumalıkızık’a, Taraklı’ya, 
Göynük’e ya da 
Beypazarı’na gelmiş gibi 
hissedersiniz. Dahası 
Kosova’da Türkçe’nin bir 
medeniyet dili olduğuna 
tanık olursunuz. Esnafın, 
gençlerin ya da yaşlıların 
Türkçe bildiğini görür, 
dilinizle kimliğinizle ve 
tarihinizle bir kez daha 
iftihar edersiniz. Kosova’da 
tanık olabileceğiniz 
kültürel çeşitlilik ve 
dil bolluğu, şüphesiz 
Osmanlı’dan mirası 
imparatorluk geleneğinin 

Her milletin resmî sınırları 
vardır. Bir de doğal ve 
manevi sınırları. Türk 
milletinin batıdaki doğal 
sınırı ise Kosova’ya kadar 
uzanır. Sultan I. Murad 
(Hüdavendigâr) Türbesi’nin 
bulunduğu yere... 1912 
senesindeki Balkan 
Savaşları’na kadar 500 
yıldan fazla Osmanlı 
hâkimiyetinde kalan 
Kosova, 1943’te Yugoslavya 
bünyesinde yer aldı. 1999 
yılından itibaren Birleşmiş 
Milletler kontrolüne giren 
ülke, 17 Şubat 2008’de 
bağımsızlığını ilan etti. 
Gelin, Avrupa’nın çiçeği 
burnunda ülkesini, 
resmî adıyla Kosova 
Cumhuriyeti’ni birlikte 
keşfedelim.

Köklü Miras
Kosova, Türklere Fatih 
Sultan Mehmet’in 
emanetidir. 1453 yılında 
İstanbul’u fethederek 
Peygamber Efendimiz 
Hazreti Muhammed’in 
(S.A.V.) övgüsüne mazhar 
olan genç Sultan Fatih’in 
bir sevdası daha vardır: 
Kosova...

Fatih; dağları, nehirleri 
ve ovalarıyla bereket 
saçan bu güzel coğrafyayı; 
Balkanlara, bir diğer 
ifadeyle Avrupa’ya açılan 
kapı olarak görür. Genç 
sultan, gözdesinden çok 
fazla uzak kalamaz ve 
İstanbul’un fethinden 
sadece iki yıl sonra 
Kosova’yı “kesin” olarak 
Osmanlı topraklarına 
katar. Osmanlı’yı bir cihan 
imparatorluğuna götürecek 
bu tarihî an, Kosova 
için de yeni dönemin 
başlangıcı olur. Burada 
kesin ifadesini kullanmak 
yerindedir. Çünkü bölge, 

Kosova, Türklere 
Fatİh Sultan Mehmet’İn 
emanetİdir.

MelİH USlU
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gezinirken rastladığımız 
iki heykelden biri Nene 
Tereza’ya, diğeri ise 
İskender Bey’e ait. 
Biraz ilerideki Yeniden 
Doğuş (New Born) Anıtı, 
Kosova’nın 2008 yılında 
kavuştuğu bağımsızlığı 
temsil ediyor. Anıtın 
yükseldiği muhit, Yeni 
Priştine olarak biliniyor. 
Çok katlı binalar, iş 
merkezleri, çarşılar 
ve kafelerle dolu olan 
bölge, taş döşeli geniş 
meydanlarıyla dikkat 
çekiyor. Caddeler ise günün 
hemen her saati canlı. 
Sokakları dolduran gençler 
ve öğrenciler, geleceğe 
umutla bakıyorlar. Hemen 
hepsi okumak, ülkelerine 
faydalı olmak istiyorlar. 
Kosovalı gençler arasında 
Türkçe bilenlerin sayısı 
hayli fazla. Yunus Emre 
Enstitüsü başta olmak 
üzere pek çok kuruluşun 
Kosova’da düzenlediği 
Türkçe kurslarının başarısı 
net biçimde fark ediliyor. 

bir sonucudur. Bizler de 
bu hasletlerle Türkçe başta 
olmak üzere Arnavutça, 
Makedonca, Boşnakça ve 
Sırpça konuşulan ülkeyi 
keşfetmeye başkent 
Priştine’den başlıyoruz.

Dinamik Başkent
Uluslararası Adem Yaşari 
Havalimanı’na indikten 
sonra, günlük 50 Avro’dan 
başlayan fiyatlarla otomobil 
kiralıyoruz. Uçsuz bucaksız 
tarlaların ve bağların 
arasında kıvrılan yılankavi 
yol, keyifli bir seyirlik. 
Havalimanından başkente 
uzanan 15 kilometrelik 
yolun sonunda Priştine 
ile tanışıyoruz. Bir milyon 
800 bin nüfuslu ülkede, 
yaklaşık çeyrek milyon 
insan başkentte yaşıyor. 
Başkentin merkezinde, 
hayırsever faaliyetleri 
nedeniyle 1979 yılında 
Nobel Barış Ödülü 
verilen Nene Tereza’nın 
adını taşıyan uzun bir 
cadde uzanıyor. Çevrede 

ÜLKENİN HEMEN HER 
YANINDA İNŞAAT 
VE RESTORASYON 
ÇALIŞMALARI GÖZE 
ÇARPIYOR. BU HIZLI 
GELİŞİM, BAĞIMSIZLIK 
SONRASI GENÇLERDE 
OLUŞAN ÖZGÜVENDEN 
BESLENİYOR. KUŞKUSUZ 
TÜRK FİRMALARI, BU 
KALKINMA HAMLESİNDE 
ÇOK ÖNEMLİ BİR ROLE 
SAHİP.

Ayrıca ülkenin hemen 
her yanında inşaat ve 
restorasyon çalışmaları 
göze çarpıyor. Bu hızlı 
gelişim, bağımsızlık 
sonrası gençlerde oluşan 
özgüvenden besleniyor. 
Kuşkusuz Türk firmaları, 
bu kalkınma hamlesinde 
çok önemli bir role sahip.

Osmanlı Mimarisi 
Kosova gezisinin en 
heyecan verici yerlerinden 
biri Eski Priştine denilen 
Medrese Mahallesi. 
Zira burada geçmişin 
izleri belirgin biçimde 
yoğunlaşıyor. Cami, 
medrese, hamam gibi 
yapılarla dolu olan mahalle, 
sivil Osmanlı mimarisinin 
zengin örneklerini 
görebileceğiniz bir açık 
hava müzesini andırıyor. 
26 metre yüksekliğindeki 
Saat Kulesi, mahallenin 
simgesi. 1462 yılında Fatih 
Sultan Mehmet’in emriyle 
yaptırılan Fatih Camii, 
Büyük Camii adıyla da 
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kubbeler, minareler, kuleler 
ve kırmızı çatılı evler 
görüş sahamıza giriyor. 
Kosova’nın ikinci büyük 
şehri olan Prizren, mutlaka 
görülmesi gereken bir yer. 
Türkçe’nin yaygın olarak 
konuşulduğu şehirde çok 
sayıda Osmanlı eseri bizi 
bekliyor. Sırtını Girmia 
Dağı’na yaslayan şehir, 
geniş bir ovaya kurulmuş. 
Yaklaşık 180 bin nüfuslu 
kentteki bina yoğunluğu, 
merkezden kırlara doğru 
giderek seyreliyor ve 
yerini dağların yeşiline 
bırakıyor. Büyük çoğunluğu 
18. ve 19. yüzyıllardan 
kalma çok sayıda Osmanlı 
evinin sıralandığı Arnavut 
kaldırımlı sokakları 
takip ederek Şadırvan 
Meydanı’na ulaşılıyor. 
Yaşlısı, genci pek çok 
insanın yürümek, camiye 
gitmek, sohbet etmek 
veya kahvehanelerde 
oturmak için gezindiği 
mahalle, huzur dolu 
atmosferiyle ziyaretçilerini 
sarmalıyor. Prizrenli Suzi 
Çelebi’nin memleketine 
hayat veren Akdere 
üzerindeki Taşköprü, eski 
bir Osmanlı eseri. İşte 
dünya güzeli Sinan Paşa 
Camii tam karşıda! 1615 
tarihli camideki duvar 
bezemeleri, geçmişin 
zarafetini günümüze 
taşıyor. Caminin biraz 
ilerisinde bulunan Orta Çağ 
freskleriyle bezeli Ljeviska 
Katedrali ise Müslüman 
ve Hristiyanların Osmanlı 
idaresinde asırlar boyu 
barış içinde yaşadığını 
kanıtlıyor. Tam altı asır 
boyunca Balkanlardaki 
farklı milletlerin harcı olan 
bu hoşgörü anlayışının 
günümüzde dünyaya örnek 
olmasını diliyor, sizleri 
Kosova’ya davet ediyoruz. 

türbe, ziyaretçilere açık. 
Türbenin bulunduğu alanın 
çevresi, Birinci Kosova 
Savaşı sırasında çok kanlı 
çarpışmalara sahne olmuş. 
Sultan Birinci Murad’ın 
yönettiği Osmanlı Ordusu, 
Sırp komutan Lazar 
önderliğindeki Balkan 
İttifakı ile karşı karşıya 
gelmiş. Osmanlıların 
haçlı ordusunu ağır bir 
bozguna uğrattığı savaşta 
her iki taraf da büyük 
kayıplar vermiş. Muharebe 
öylesine kanlı gerçekleşmiş 
ki muzaffer komutan 
Sultan Murad’ın “Allah 
bir daha bana böyle bir 
zafer yaşatmasın” dediği 
biliniyor.

Hoşgörü Kenti
Türbede Sultan Murad’a 
ve ecdadımıza dua edip 
otomobilimize dönüyoruz. 
Artık istikametimiz 
Prizren. 85 kilometrelik 
Priştine - Prizren yolu 
yaklaşık 1,5 saat sürüyor. 
Yolun sonunda önce 
Prizren Kalesi, sonra 

tanınıyor. Bu muhteşem 
mabet, geçtiğimiz yıllarda 
TİKA (Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı) tarafından 
restore edilmiş. Birkaç 
dakikalık yürüme 
mesafesinde bulunan 
Yaşar Paşa Camii ise 
1835 yılında inşa edilmiş. 
Buraya kadar gelmişken 
iki keyifli adresi gözden 
kaçırmamanızı öneriyoruz. 
Ülke tarihine ilişkin 
kapsamlı bir koleksiyon 
barındıran Kosova Müzesi 
ve Priştine Güzel Sanatlar 
Akademisi ziyaretlerinizi 
bekliyor. Prişine’ye 
veda edip tekrar yola 
koyuluyoruz. Başkent’in 
12 kilometre kuzeyindeki 
geniş ova, Birinci Kosova 
Savaşı’nın yapıldığı yer. 
Burada hayal gücünüzü 
harekete geçirip Osmanlı 
askerlerinin binlerce kişilik 
Haçlı ordusuna karşı 
giriştiği kanlı muharebeyi 
gözünüzde canlandırırken, 
yol levhalarını takip etmeyi 
ihmal etmeyin. Çünkü 
savaş meydanında gezerken 
yaralı bir Sırp tarafından 
hançerlenerek şehit 
edilen Sultan Murad’ın 
türbesi çok yakınınızda. 
Mitroviça Yolu üzerindeki 

KOSOVALI GENÇLER 
ARASINDA TÜRKÇE 
BİLENLERİN SAYISI 
HAYLİ FAZLA. YUNUS 
EMRE ENSTİTÜSÜ BAŞTA 
OLMAK ÜZERE PEK ÇOK 
KURULUŞUN KOSOVA’DA 
DÜZENLEDİĞİ TÜRKÇE 
KURSLARININ BAŞARISI 
NET BİÇİMDE FARK 
EDİLİYOR.

Türk Hava Yolları, 
İstanbul’dan Priştine’ye 

haftanın her günü karşılıklı 
seferler düzenliyor. Hareket 
saatleri İstanbul’dan 08.30 
ve 20.05’te, Priştine’den 

09.05 ve 20.40’ta. Bilgi için: 
www.turkishairlines.com 

N
ası

l Gidilir?

Kosova’nın köftesi  
(yörede ‘çüfte’ deniyor), dana 

sucuğu, güveci, peynirleri, 
kahvaltılık ‘ajvar sosu’ ve 

‘trileçe tatlısı’ meşhur.

Ne Yenir?

Prizren’deki Çarşamba 
Pazarı’ndan yöreye özgü 

telkâriler, bölge sakinlerinin 
yaptığı el işleri, ahşap 
oyma eşyalar ve çeşitli 

hediyelikler alabilirsiniz.
Ne Alınır?

Küçük olmasına rağmen 
pek çok ilginç eserin 
sergilendiği Prizren 
Etnografya Müzesi 
görülmeye değer. 

Ka

çırmayın?

İstiklal Marşı’mızın yazarı 
şair Mehmet Akif Ersoy’un 

babası Merhum Tahir 
Efendi’nin Kosova’nın İpek 

şehrinde yaşadığını...

Biliyor

muydunuz?



Grönholm Metodu, 
bu sezon Devlet 
Tiyatrolarındaki iddialı 
oyunlardan biri. Biletleri 
satışa girer girmez 
tükenen oyun, günümüzün 
rekabetçi dünyasında iş 
bulmaya çalışan insanlara 
hiç yabancı gelmeyecek 
bir konuyu işliyor. Dünya 
çapında bilinen bir şirket 
için üst düzey yönetici 
aranmaktadır. Bunun için 
yapılan pek çok elemenin 
ardından son elemeye 
dört aday kalır. Aynı anda 
görüşmeye davet edilen bu 
adaylara psikolojik sınırları 
zorlayacak yöntemlerle 
birtakım sınavlar uygulanır.

Devlet Tiyatrolarının 
deneyimli oyuncuları Deniz 
Gökçe Yersel, Nur Yazar, 

Ünsal Coşar ve Cüneyt 
Mete’nin rol aldığı oyunun 
yönetmeni Sinan Pekinton.

Sinan Pekinton ile 
İstihdam’da 3i dergisi 
olarak oyun üzerine kısa 
bir sohbet gerçekleştirdik. 
Gösterilen ilgiden son 
derece memnun olduğunu 
ifade eden Sinan Pekinton, 
“Yaklaşık 120 oyun 
oldu. Yüzde 99,9’u dolu. 
Ankara’daki o malûm 
patlamalar sırasındaki 
eksiklik dışında gayet 
memnunum” dedi.

Pekinton ayrıca oyun 
hakkında şu bilgileri 
verdi: 
“Oyunumuz bir kara 
komedi. Mesajımız 

kapitalizmin insanlar 
üzerindeki etkisi. Beyaz 
yakalılar tabir ettiğimiz 
kesimden çok seyirci var.  

Oyundaki en ilginç 
karakter Fernando. Asıl 
oyunun onun etrafında 
döndüğünü oyunun 
sonunda anladığımız kişi. 
Çok ilginç bir karakter, çok 
acımasız... E, iş dünyası da 
acımasız...

Oyunumuz birkaç başarı 
elde etti. Oyuncularımızdan 
Deniz Gökçe Yersel her 
yıl verilen Baykal Saran 
Ödülü’nü aldı. Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde 
öğrenciler tarafından yılın 
en iyi oyunu seçildi. Bu 
benim için önemli çünkü 
jüri yok orada. Fernando 

karakterini oynayan 
Cüneyt Mete de en iyi 
erkek oyuncu ödülünü 
aldı.”

Grönholm Metodu ayrıca 
Ankara ve Trabzon’da 
işitme ve görme engelliler 
için sahnelenen ilk oyun 
oldu. Görme engelliler için 
sesli betimleme yapılırken 
işitme engelliler için sahne 
kenarında yer alan kişiler 
oyunu işaret diline çevirdi. 
İş dünyasının en acımasız 
yanlarını ortaya koyan 
bir oyunda insanların 
engellerini aşıp ruhlarına 
dokunmak, rekabet 
ve kazanmak arasında 
garip bir ironi yaratsa da 
görme ve işitme engelliler 
kendilerine gösterilen 
özenden memnundu.
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Karşınızda hiç tanımadığınız birisi ya da birileri zaaflarınızın üzerine giderken kendinizden ne kadar ödün 
verebilirsiniz? Beyninizdeki tüm korkuların bir iş görüşmesinde ortaya çıkmasından daha korkunç bir şey 

olmasa gerek. İş dünyasında “profesyonellik” ve “fedakârlık” kavramlarının sorgulandığı oyunu izlerken 
aklınızda sürekli şu soru dönüyor: “Ben olsam nasıl davranırdım?”

GRÖNHOLM METODU
DEVLET TİYATROLARINDAN “İŞ HAYATINDA AHLAK”I SORGULATAN OYUN



Emekli Türkçe öğretmeni 
Yaşar Çağbayır; sahip 
olduğu millî şuurla “Orhun 
Yazıtlarından Günümüze 
Türkiye Türkçesi’nin Söz 
Varlığı- Büyük Türkçe 
Sözlüğü” adlı eserini 
yayınladı.

Sözlük; bu yıl 3.’sü 
düzenlenen Necip Fazıl 
Ödülleri’nde “Fikir 
ve Araştırma Ödülü” 
ne layık görüldü. 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Yaşar 
Çağbayır’ı “bu aziz vatanın 
korunması, emanetin 
yeni nesillere daha 
zengin bir şekilde teslim 
edilmesi noktasında çok 
büyük katkısı olacağına 
inanıyorum” diyerek tebrik 
etti.

Yaşar Çağbayır; asırlarca 
kaynak olarak kullanılacak 
310 bin kelimelik eserinin 
hikâyesini İstihdam’da 
3i’ye şöyle anlattı: 

“Daha okuma-yazma 
öğrenme öncesindeyken 

sözcüklerle ilgimin 
başladığını hatırlıyorum. 
Dış dünyayı da iç 
dünyayı da tanımak 
bence sözcüklerle birlikte 
mümkün oluyor. Hep kendi 
kendime şunu soruyordum: 
Niçin dilimizin, 
başlangıçtan bu güne 
kadar, bütün sözcüklerini 
kapsayan bir sözlüğü yok? 

Öğretmen olduktan 
sonra bu ihtiyaç daha da 
arttı... Öğretmenliğe ilk 
başladığım aylardaydı, 
bir okula atandım. Üst 
makamlarla yapılan 
yazışmaları “Müdür y. 
(yerine)” yazıp imzalayıp 
gönderiyorduk. İşte bu 
sıralarda Bakanlıktan 
bir yazı çıkageldi. “.... 
mümzi ve temhir kılınarak 
iadesi...” diye yazıyordu. 
Türkçe Sözlüğe baktım, 
her iki kelime de yok. 
“Okulumuzda mümzi 
ve temhir yoktur.” diye 
yazdım...  Üst makam 
imzası için kendisine 
sunduğum o günkü Ereğli 
Kaymakamı Sebahattin 

Çakmakoğlu’nu da epey 
güldürmüştüm.   
“...alttaki kâğıdı imzalayıp 
mühürlemeni istiyorlar” 
demişti. Hemen elimdeki 
küçük not defterine, bu 
kelimelerin anlamını 
unutmadan not etmiştim.

Bu ve buna benzer pek çok 
olay, beni bu türden yeni 
karşılaştığım kelimeleri 
not etme alışkanlığına 
itti... Kırk dokuz yıl önce 
iddiasızca başlayan ve 
sonunda binlerle ifade 
edilebilen sayfalara ulaşan, 
246 bini bulan tanıma 
sahip ve 5.740 sayfalık 
bir sözlüğü Allah’ın 
bana verdiği irade, sabır, 
dayanma gücü ve öz güven 
duygusuyla bitirdim. 

Sözlüğün birinci 
baskısı 2007’de yapıldı, 
yayınlandı... Bu arada 
yayınevi ile TİKA eseri 
bu genişletilmiş şekliyle 
Büyük Türkçe Sözlük adı 
altında TİKA tarafından 
prestij eserler serisinden 
yayımlanmış oldu.”
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TİYATRo-kİTAP

EMEKLİ TÜRKÇE 
ÖĞRETMENİ-
ARAŞTIRMACI YAŞAR 
ÇAĞBAYIR; 310 BİN 
KELİMEDEN OLUŞAN 
10 CİLTLİK “BÜYÜK 
TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ” İLE 
ORHUN YAZITLARINDAN 
GÜNÜMÜZE KADAR BÜTÜN 
TÜRKÇE KELİMELERİ 
BİR ARAYA GETİRDİ. 
50 YILLIK ÇALIŞMANIN 
ÜRÜNÜ OLAN BU ESER, 
ÖZELLİKLE SAHİP OLDUĞU 
OSMANLICA DİZİN İLE 
DİĞER SÖZLÜKLERDEN 
FARKLI BİR ÇALIŞMA 
OLARAK KARŞIMIZDA. 

BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ
“ORHUN YAZITLARINDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE TÜRKÇESİ’NİN SÖZ VARLIĞI”



TÜRKİYE’DE 2016 YILINDA EN ÇOK
AÇIK İŞ TESPİT EDİLEN MESLEKLER

20162002

2.105.436 

Toplam 
Açık İş Sayısı

Toplam 
Açık İş Sayısı

139.275

Açık İş Sayısı 

SATIŞ DANIŞMANI

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

REYON GÖREVLİSİBÜRO GÖREVLİSİ

GARSON
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AÇIK İŞ TESPİT EDİLEN MESLEKLER

20162002

2.105.436 

Toplam 
Açık İş Sayısı

Toplam 
Açık İş Sayısı

139.275

Açık İş Sayısı 

SATIŞ DANIŞMANI

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

REYON GÖREVLİSİBÜRO GÖREVLİSİ

GARSON

İşkur etkİsİyle 
İşe gİrenler

açık İşe
gİrenler

1.361.987 789.133

! İŞKUR tarafından sunulan Danışmanlık
Faaliyeti, Mesleki Eğitim Kursu, İşbaşı 
Eğitim Programı vs. programlardan 
faydalananlardan ilgili dönemde işe 
yerleşenleri ifade etmektedir.

! Kuruma işverenler tarafından gelen 
taleplere yönelik yapılan işe yerleştirmelerdir.

%32,5%67,5 %31,3%68,7

KİŞİ KİŞİ

Cİnsİyete Göre 
Kayıtlı İşsİz (2016)

TOPLAM KAYITLI İŞSİZ SAYISI
%47,9 %52,1

2.372.038 KİŞİ

Cİnsİyete Göre 
İşe yerleŞtİrme (2016)

KİŞİ

TOPLAM İşe yerleştİrme SAYISI
%32,1 %67,9

2.151.120 
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İnFoGRAFİk



Katılımcılar Arasında Yükseköğretİm Mezunu Olanların Oranı

Program Türlerİne ve Cİnsİyete Göre Katılımcılar 

%31,8

Gİrİşİmcİlİk 
Eğİtİm 

Programı 

%23,6

İşbaşı
Eğİtİm
Programı

%32,1 %67,9

420.638
Toplam katılımcı

 sayısı 

%65,4 %34,6

119.172
Meslekİ eğİtİm

Kursları

%43,9 %56,1

63.261
GİrİŞİmcİlİk Eğİtİm 

Programı

%45 %55

238.205
İşbaşı Eğİtİm 

Programı

KİŞİ KİŞİ KİŞİ KİŞİ

2016

2016
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İşsİzlİk Ödeneğİne Başvuranların 
Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

%1

%11

%20,3

%19,3

%18,3

%14,3

%10,1

%3,8

%1,4

%0,3

%0,1

1,328

15,102

27.759

26.420

25.090

19.633

13.889

5.254

1.914

460

114

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65+

Yaş grupları oran
(%)

başvuru
(kİŞİ)

pasİf İş gücü pİyasası polİtİkaları

Yarım Çalışma Ödeneğİnden 
Yararlananların Sayısı 

2016

aralık
1.398 kİşİ

kasım
kİşİ

ekİm
642

866

kİşİ

eylül
kİşİağustos

471kİşİ

temmuz
325kİşİ

HAZİRAN
124 kİşİ

MAYIS
39kİşİ

NİSAN
8kİşİ

642
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Okul Zİyaretİ Sayısı

23.5282016

19.8542014
2013 13.811

2012 2.098 2015 21.884

İş yerİ ZİYARET Sayısı

552.5052016

410.7342014

2013 376.654

2012  183.373 2015 477.606

Danışmanlık Faalİyetlerİ 

Bİreysel Görüşme Sayısı 

2012
2.098

2013
13.811

2014
19.854

2015
3.378.949

2016
4.072.924

İşsİzlİk Ödeneğİne Başvuranların Eğİtİm Düzeylerİne Göre Dağılımı

%55,4
73.078

İlköğretİm

%7,4
10.201

Önlİsans
%26,9
36.883

Ortaöğretİm

%9,4
12.832

lİsans

%0,9
1.193

Okuryazar

%1,4
1.940

Okuryazar
Olmayan

%0,1
140

Bİlİnmeyen

%0
65

doktora
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