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ÖNSÖZ 

Teknolojik gelişmelerin etkisiyle değişen işgücü piyasası ihtiyaçlarına uygun 

bireylerin tespit edilmesi ve beceri açıklarının kapatılması adına kamu istihdam 

kurumlarına büyük iş düşmektedir. Bu kapsamda kamu istihdam kurumları tarafından 

yeni geliştirilen danışmanlık yaklaşımlarından biri de bireysel eylem planları 

yaklaşımıyla danışmanlık hizmetlerinin sunumudur.  İşgücü piyasasından uzak kalmış 

bireylerin kişisel özelliklerinin teşhis edilmesi, bu özelliklere göre profil gruplarına 

ayrılması, profil özelliklerine uygun faaliyetlerin belirlenmesi ve eylem planlarının 

uygulanması ile takip edilmesi süreçlerinden oluşan bireysel eylem planları kamu 

istihdam kurumlarının yenilikçi danışmanlık araçlarından biridir. 

Bu çalışma kapsamında profilleme temelinde bireysel eylem planları 

oluşturulmasına ilişkin danışmanlık yaklaşımı ülke uygulamaları kapsamında 

değerlendirilmiş ve İŞKUR için model önerisinde bulunulmuştur. Ayrıca bu kapsamda 

işgücü piyasasına bilgi üretmeye imkân veren ve profillemeye kaynak teşkil eden 

Bütünleşik Ulusal Veri Tabanı, verileri analiz edecek ve işgücü piyasasının politika 

yapıcılarına yardımcı olacak AR-GE merkezi önerisinde bulunulmuştur. 

Çalışmanın ülkemiz ve kurumumuza yeni danışmanlık sistemi yolunda katkı 

sağlaması, önerilen hususların yapılacak çalışmalara örnek teşkil etmesi ve hayata 

geçirilmesi temennisiyle; tez sürecinde beni yalnız bırakmayan kızım Zülal Azra’ya, 

sabrıyla bana destek olan eşime ve her daim beni çalışmalarımda teşvik eden aileme; tez 

sürecinde desteğini esirgemeyen başta daire başkanımız Sinan TEMUR olmak üzere tüm 

yöneticilerimize, tecrübeleri ve tavsiyeleriyle her zaman yanımda olan tez danışmanım 

İstihdam Uzmanı Zeki Deniz DOST’a, çalışma arkadaşım İstihdam Uzmanı Ramazan 

BEĞBOĞA’ya, yardımlarıyla çalışmamda önemli katkılarda bulunan İstihdam Uzmanı 

Oğuzhan KÜPELİ’ye ve tüm çalışma arkadaşlarıma samimiyetle teşekkür ederim.  
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GİRİŞ 

İşsizlik tarihin derinliklerinde de hissedilen ve etkisini gün geçtikçe hissettiren 

bir olgudur. Tarihsel gelişim süreci içinde insanoğlu, varlığını sürdürebilmek için her 

dönemde dönemin koşullarına göre, üretim ve tüketimin bir parçası olmuş ve ihtiyaç 

duyduğu kaynaklara erişimde emek sermayesini oluşturmuştur.1 Kaynak ediniminde 

işgücü olarak ekonomide yerini alan insan sermayesi çalıştığı müddetçe istihdam 

çalışmadığı müddetçe işsiz olarak adlandırılmıştır. 

İşsizlik sanayi devrimiyle gün geçtikçe etkisini göstermeye başlamış ve 

dünyanın hemen her yerini saran yangın haline gelmiştir. İşçiliğe dayanan birçok işin 

yerini buharlı makinelere bırakması devletlerin ilerde en büyük sorunlarından olacak 

işsizlikle tanışmalarına neden olmuştur.  

İşsizliğin toplumlar tarafından “önemli bir sorun olarak algılanmaya başlaması” 

birinci ve ikinci dünya savaşı arasında hız kazanmıştır. Bu dönemde yaşanan işsizliğin, 

birçok toplumsal sorununda öncüsü olduğu düşünülmektedir.2  

İktisadi görüşün Liberalizme dayalı olduğu 19.yy da piyasa düzeninin serbest 

işleyişi içinde, herkesin iş bulacağına ve her türlü ekonomik, sosyal sorun gibi işsizliğin 

de piyasa düzeninin serbest işleyişi içinde kendiliğinden çözüleceğine inanılıyordu.3  

Alfred Marshall’ın 1890 yılında yayımlanan “Principles of Economics” adını 

taşıyan ilk cildinde “istihdamın istikrarsızlığı” kavramının kullanılması işsizliğin 

önceden de var olduğunu ancak “işsizlik” kavramı olarak 19.yüzyıl sonlarında 

kullanılmaya başladığının bir göstergesidir.4 

                                                 

1 Özdemir, S., Ersöz, H.Y., Sarıoğlu, İ., (2006), İşsizlik Sorununun Çözümünde Küçük ve Orta 

Büyüklükteki İşletmelerin Desteklenmesi, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No:2006-45, 

İstanbul., s.45 
2 Gürsel, S. ve Ulusoy, V., (1999), Türkiye’de İşsizlik ve İstihdam, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul., s.11 
3 Işıklı, A.,(Nisan 2008), İşsizlik ve Çalışma Hakkı, Yol-İş, Sayı:93., s.42 
4 Ekin, N.,(1971), Gelişen Ülkelerde ve Türkiye’de İşsizlik, İstanbul Üniversitesi Yayınları, Yayın 

No:1625, İstanbul., s.19 
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Sonralarda ise ekonomik dalgalanmalar içinde oluşan işsizliğe bakış açısı 

değişmiş ve periyodik olarak ortaya çıktığı düşüncesi yayılmıştır. Sonraları işsizlik 

üzerine yazılan eserler büyük dikkat çekmiş ve ekonomistler bunun bir sorun olduğu 

üzerine hemfikir olmuşlardır. İşsizliğin türleri ve nedenleri artık daha çok tartışılmaya 

başlamış ve devletlerin kamu harcamaları ve yatırımları yoluyla işsizlik sorununa 

çözüm olabilecekleri tartışılmıştır. 

İşsizlik tartışılmaya başlandığı dönemlerde dönemin iktisadi düşünce akımına 

göre şekillenmiştir. Bunun en önemli göstergesi olarak 1929 yılındaki ekonomik 

bunalımla Neoklasik yaklaşımın yetersiz kaldığı ve yerini Keynesyen Teoriye bıraktığı 

gösterilebilir. Böylece işsizliğe bakış açısı da iktisadi akıma göre değişiklik 

göstermiştir.5 

Neoklasik yaklaşım, ekonomi içerisinde piyasa gibi işsizliğinde kendiliğinden 

dengeye geleceğini öne sürmektedir. Bu görüş Klasik İktisatçı John Baptiste Say’ın 

“Mahreçler Kanunu” olarak bilinen “her arzın kendi talebini yaratacağı” ilkesine 

dayanmaktadır. Bu görüşe göre emek piyasası da işgücü arz ve talebi arasındaki ilişki 

olarak düşünülmekte ve piyasadaki dengesizlikler ücretlerin aşırı yükselmesine 

bağlanmaktadır. Yine bu görüşe göre işsiz kalanların daha düşük ücretlerle çalışmaya 

razı olmaları işgücü piyasasının dengeye gelmesini sağlayacaktır.6 

Neoklasik iktisat yaklaşımının 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı sonrası 

geçerliliğini yitirdiğini ifade eden Korkmaz ve Mahiroğulları7 iktisadi akımın yerini 

Keynesyen yaklaşıma bıraktığını ifade etmektedirler. Keynes 1929 sonrası 

yaklaşımlarında ekonomik durgunlukla mücadelede müdahaleci para ve maliye 

politikasını savunmaktadır. Buradan hareketle Keynes’in, mal ve emek piyasalarında 

kendiliğinden denge olamayacağını öne sürerek dışarıdan bir müdahaleyi gerekli gören 

bir iktisatçı olduğu söylenebilir. Keynes bireylerin emek piyasasında cari ücret 

düzeyinde çalışmak isteseler bile iş bulamayacaklarını ifade ederek ekonomide gayri 

iradi gönülsüz işsizliğe dikkat çekmiştir. İşsizliğin toplam talep yetersizliğinden 

                                                 

5Gündoğan, N. ve Biçerli,M.K., (2003), Çalışma Ekonomisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları,Y.No:1461, 

Eskişehir.,s.204 
6 Koray, M., (2008), Sosyal Politika, İmge Kitabevi 3.Baskı, Ankara., s.231 
7 Korkmaz, A., Mahiroğulları, A.; ”İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları-Türkiye ve AB 

Ülkeleri”; Ekin Yayınları; 3. Baskı; s.19 
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kaynaklandığını ileri sürerek eksik rekabet koşullarına dikkat çekerek gayri iradi 

işsizliği ifade etmiştir.8 

1973 petrol krizine kadar işsizlik sorununun açıklanmasında hakim olan 

yaklaşım Keynesyen yaklaşım olmuştur. 73 sonrası ekonomik ve sosyal yönden yaşanan 

değişimler işsizlik ve enflasyonun bir arada yaşandığı “stagflasyon” olarak adlandırılan 

ekonomik bir sorun ortaya çıkmıştır. Neoklasik ve Keynesyen yaklaşım bu sorunu 

açıklamada yetersiz kaldığından bu teoriler yeniden yorumlanmış ve yeni akımlar 

ortaya çıkmıştır.9 

İşsizliğin azaltılmasına yönelik çalışmalar günümüzde de hız kazanmakta ve 

akademik çalışmalar bu yönde artış göstermektedir. İşsizliğe küresel olarak bakmak 

ekonomik icapların gerekliliği olduğu gibi dış ticaret faaliyetleriyle ve işgücü 

hareketliliği ile birbirinden etkilenen ekonomilerin ilgi alanını oluşturmaktadır. 

Günümüz dünyasında işsizliğin küresel boyutta giderek artış gösterdiği, teknolojik 

gelişmelerin de etkisiyle sorunun giderek büyüyen bir olgu olduğu söylenebilir. 

Özellikle 20.yy son çeyreğinden itibaren istihdamdaki küresel gerilemeyle birlikte artan 

işsizlik dikkat çekmektedir. 

Türkiye istatistik kurumu tarafından işsizlik; “Referans dönemi içinde istihdam 

halinde olmayan (kâr karşılığı, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiç bir işte 

çalışmamış ve böyle bir iş ile bağlantısı da olmayan) kişilerden iş aramak için son 4 

hafta içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 15 gün içinde işbaşı 

yapabilecek durumda olan kurumsal olmayan çalışma çağındaki tüm kişiler” olarak tarif 

edilmektedir. İşsizlik oranı ise “İşsiz nüfusun işgücü içindeki oranı” olarak tarif 

edilmektedir.10 

Günümüz dünyasında devletler;  gerek kaynakların etkin kullanımı, gerek 

teknolojik gelişmelerin etkisi ve artan dünya nüfusunun da etkisiyle giderek etkisini 

hissettiren işsizlik sorununa çözüm arayışı içerisindedir. Gelişmiş ülkelerdeki ekonomik 

                                                 

8 Gündoğan, Biçerli., a.g.e.,s.204 
9Gündoğan, Biçerli., a.g.e.,s.205; Ataman B.C., (Ocak-Aralık 1998), İşsizlik Sorununa Yeni 

Yaklaşımlar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:53, Sayı:14., s.63 
10 http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/Hia_2016/turkce/metaveri/tanim/index.html; Et.12.04.2017 

http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/Hia_2016/turkce/metaveri/tanim/index.html
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daralmalar giderek artan işsizler ordusu meydana getirmektedir. Dördüncü sanayi 

devriminin tartışılmaya başladığı bugünlerde gelecekte daha çok işsizler ordusunun 

meydana gelmesi beklenen bir durumdur.  Dünya Çalışma Örgütü’nün (ILO) 2017 

beklentiler raporuna göre dünya genelinde işsizliğin 2017 yılında %3,4 kadar daha 

artması beklenmektedir. Bu artışların yanı sıra uzun dönemli işsizlik rakamları da 

giderek artmaktadır. Bir yıldan uzun süreli işsizlerin oranı 2012 yılının ikinci 

çeyreğinde %44,5 iken bu oran 2016 yılının aynı döneminde %47,8 olarak 

gerçekleşmiştir. Aynı raporda Türkiye için işsizliğin artarak devam edeceği ve 2018 

yılında % 11 seviyelerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ancak alınacak ciddi tedbirler 

bu tahminlerin yanılmasını sağlayabilir.11 Daralma sürecinde alınan ekonomik tedbirler 

ve istihdamı koruma programları beklenen işsizlik artışı karşısında önem arz etmektedir.  

Türkiye’nin küresel işsizlik sorunundan daha az etkilenmesinde önemli rol 

oynayacak tedbirler alması önemlidir. Türkiye’de istihdamı korumak ve işsizliği 

azaltmak adına, Aktif İşgücü Piyasası Politikalarına (AİPP) ağırlık verilmiş ve Ulusal 

İstihdam Stratejisinin (UİS) hayata geçirilmesi konusunda önemli adımlar atılmıştır. 

2017 yılının ilk çeyreğinde uygulanan “İlave İstihdam Teşviki” 12 ile işsizliğin 

azaltılması amaçlanmış ve istihdamın korunmasına karşı da önemli bir tedbir olarak 

faaliyete geçmiştir. Ancak % 10 seviyelerinde seyreden işsizliğin tek haneli rakamlara 

indirilerek doğal işsizlik sınırına getirilmesinde önemli rol oynayacağı düşünülen 

danışmanlık sisteminin danışan merkezli yaklaşımla geliştirilmesi önem arz etmektedir. 

İşsizliğin azaltılması ve istihdamın korunması kapsamında Türkiye’de önemli 

çalışmalar yapılmakta ve işsizlik rakamlarının 2023 yılına kadar doğal işsizlik sınırı 

olarak kabul edilen % 5 dolaylarına indirilmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede Onuncu 

Kalkınma Planında, Ulusal İstihdam Stratejisinde ve Orta Vadeli programlarda öncelikli 

politikalar olarak işsizlikle mücadele stratejileri belirlenmiştir. 

                                                 

11Küresel Çalışma Eğilimleri-2017 (Global Employment Trends) verisi. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/ 

publ/documents/publication/wcms_541211.pdf 
12 İlave İstihdam Teşviki ile işverenlere yeni işe alacakları her çalışan için sigorta primi, gelir vergisi ve 

damga vergisi desteği verilmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği; “İlave İstihdam Teşviki Bilgi Notu”; Ankara 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/
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Onuncu kalkınma planında da orta vadeli programlara uygun olarak istihdam 

politikaları belirlenmiş ve bu sayede küresel krizden Türkiye’nin daha az etkilenmesine 

katkı sağlamıştır. 

Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) ile 2023 yılına kadar işsizlik oranının % 5’e 

düşürülmesi, istihdam oranının  % 55’lere çıkarılması ve tarım dışı sektörde kayıt dışı 

istihdamın % 15’in altına indirilmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede eğitim-istihdam 

ilişkisinin güçlendirilmesi, özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması, 

istihdam-sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi gibi temel politika eksenleri 

belirlenmiştir.13 

Orta vadeli programda (2017-2019), istihdam politikaları olarak “Bireylere 

işgücü piyasasının talepleriyle uyumlu temel ve mesleki beceriler kazandırılacak, iş-aile 

yaşamı uyumlu hale getirilecek; aktif işgücü politikaları bölge ve sektör bazında yapılan 

etki analizlerine dayalı olarak uygulanacaktır. Etkin ve bütüncül istihdam politikası 

izlenerek; kadın, genç ve engelliler başta olmak üzere işgücüne katılım ve istihdam 

oranları artırılmaya devam edecektir. Nitelikli istihdam imkânları devam edecektir. 

Sosyal yardım istihdam bağlantısı güçlendirilecektir.”14 İfadelerine yer verilmiştir. Bu 

politikaların tamamı istihdamı korumak ve artırmak üzere kurgulanmış ve hedefler bu 

doğrultuda belirlenmiştir. 

Bu çerçevede istikrarlı büyümeyi yakalayarak genç nüfusu üreten istihdama 

dönüştürmek Türkiye’nin işsizlik sorununa çözüm olacaktır. Mevcut durumun iyi analiz 

edilmesi ve genç nüfusun çalışma hayatına hızla adapte edilmesi büyük önem arz 

etmektedir. 

2000’li yıllardan sonra hızla büyüyen ülkemizde işgücü piyasasının ihtiyaçları 

doğrultusunda çeşitli yapısal reformlar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Kamu 

İstihdam Kurumu olan İŞKUR’un çıkarılan istihdam paketleri, gerçekleştirilen mevzuat 

düzenlemeleri ve çeşitli projelerle Kurumsal kapasitesi önemli ölçüde arttırılmıştır. 

İşsizlik sigortası fonundan Kaynak Kullanabilme imkânıyla Aktif İstihdam 

                                                 

13 ÇSGB; “Ulusal İstihdam Stratejisi 2014-2023”;Kasım 2014 Ankara; RG.30.05.2014 -29015. 
14http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/OrtaVadeliProgramlar/Attachments/13/Orta%20Vadeli%20Program%

20(2017-2019).pdf, s. 17;  (17.05.2017) 

http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/OrtaVadeliProgramlar/Attachments/13/Orta%20Vadeli%20Program%20(2017-2019).pdf
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/OrtaVadeliProgramlar/Attachments/13/Orta%20Vadeli%20Program%20(2017-2019).pdf
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Politikalarına ayrılan kaynaklar önemli ölçüde artmıştır. 61. Hükümet Programı’nda 

“Böylece meslek edinme, iş arama, bulma ve işte kalma konusunda birebir, kişiye özgü 

ve yakından takip edilen bir süreci hayata geçireceğiz.” ve “Bu amaçla, İŞKUR 2011 

yılında 2.000, 2012 yılında da 2.000 olmak üzere toplam 4.000 sözleşmeli “İş ve 

Meslek Danışmanı” istihdam edecektir.” Şeklinde belirtildiği üzere kademeli olarak İş 

ve Meslek Danışmanı İstihdam edilmiş ve Kurum geniş kitlelere ulaşma imkânı elde 

etmiştir.. Bu anlayıştan hareketle daha profesyonel eşleştirme hizmeti, iş ve meslek 

danışmanlığı faaliyetleri yürütme misyonunu yürütmeyi amaçlamıştır. Danışmanlık 

faaliyetleri geniş bir yelpazede iş arayan, işveren ve öğrenci portföyü şeklinde 

sunulmaktadır. Danışmanlar faaliyetleri portföy yönetim sistemi şeklinde her 

danışmanın iş arayanı, işveren ve okulun öğrencileri olmak üzere hizmet 

sunmaktadırlar. 

Mevcut durumda yürütülen danışmanlık hizmetleri kapsamında iş arayanlar da 

kendi içinde geniş bir yelpazeye sahiptir. İş ve Meslek Danışmanları “işini yakın 

zamanda kaybedenlerden, mevcut bir işte çalışıp daha iyi şartlarda işler arayanlara, 

engelli statüsünde olup çalışabileceği uygun bir iş arayışında olanlardan, yeni mezun 

olup çalışabileceği işleri ve iş dünyasını tanımaya çalışanlara, uzun süredir işsiz 

olanlardan, askerlik görevini tamamlayıp terhisine çok az zaman kala bir iş arayışında 

olanlara, mesleğinde iş arama umudu tükenmiş meslek değiştirme arayışında 

olanlardan, herhangi bir mesleği olmayıp edinebileceği mesleği tanıma ve bu meslek 

edindirme kurslarından yararlanma niyetinde olanlara kadar” geniş bir portföy 

çeşitliliğine sahiptir. Bu çeşitlilikten hareketle tez kapsamında; iş ve meslek 

danışmanlarının danışmanlık faaliyetlerinde sunacağı hizmetin niteliğini artırmak ve 

hizmet sunacağı bireyi daha iyi tanımak, tanıdıktan sonra bireye vereceği hizmetin 

çerçevesini çizerek süreç içerisinde takip edilmesini sağlamak açısından Türkiye İş 

Kurumu bünyesinde yeni bir danışmanlık modelinin iyi ülke uygulamalarının da 

incelenerek Türkiye İş Kurumu açısından uyarlanması üzerinde çalışılmıştır. 

Kamu İstihdam Kurumlarının hizmet sunmakla yükümlü olduğu iş arayanlara 

çalışma hayatında ihtiyaç duyulacak bilgilerini esas alan danışmanlık hizmeti verme 

yükümlülüğü bulunmaktadır. İş arayanların ihtiyaçlarını tespit etmek, işgücü 

piyasasının ihtiyaçlarını analiz etmek ve bu eşleştirmeyi sağlamak Kamu İstihdam 
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Kurumlarının üstlendiği en önemli görevdir. Bu görev çerçevesinde Kamu İstihdam 

Kurumları gelişen teknolojik araçların da yardımıyla, bilgi paylaşımının insanlar 

üzerinde ciddi etkiler ortaya koyduğu da düşünülerek, rehberlik ve danışmanlık 

hizmetlerini daha etkin ve hızlı sunarak daha çok insana yardım etme imkânı 

bulmaktadır. 

Bir iş arayanın almak istediği hizmetin gereklerini tespit etmek, kişinin bu 

hizmetlere uygunluğunu araştırmak ve ona özel hizmet sunmak danışmanlık sisteminde 

yürütülmesi gereken bir sistematiği ifade etmektedir. Bu sistematik hizmet sunumunun 

sağlanması için ihtiyaç duyulan bilgilerin bir araya getirilmesi, hızlı analiz edilmesi ve 

sunulacak hizmete ilişkin reçetenin oluşturulması “profil temelli danışmanlık 

hizmetiyle bireysel eylem planının oluşturulması” olarak tanımlanabilir. 

Dünyanın çeşitli ülkelerinde iş arayanlar için danışmanlık hizmetlerinin profile 

dayandığı ve tespit edilen profile ilişkin bireysel eylem planlarının hazırlandığı 

görülmektedir. Ülkelerde bireysel eylem planlarının oluşturulması için farklı 

yaklaşımlar (farklı odak noktaları, gençler, kadınlar, uzun süreli işsizler vb.) olmakla 

birlikte son yıllarda hedef gruplara yönelik eylem planları konuşulmaya başlamıştır. 

Örneğin; İrlanda bireysel eylem planlarının oluşturulmasında iş arayanla yapılan 

mülakatı çok önemsemekte ve karşılıklı mülakat sonucunda bireysel eylem planı 

hazırlanması yöntemini benimsemektedir. Buradan hareketle sunulan danışmanlık 

hizmetini dört aşamada değerlendirip eylem planlarını bu çerçevede oluşturmaktadır. 

Birinci aşamada kişinin değerlendirilebilmesi için mülakat şeklinde çalışma geçmişine 

ilişkin hikayesi dinlenmekte, ikinci bölümde almak istediği hizmetin niteliği yine 

karşılıklı değerlendirme şeklinde gerçekleştirilmektedir. Üçüncü aşamada 

değerlendirme ve ölçüm ile kişinin almak istediği hizmet ile uyumu (işe 

yönlendirmeyse, uyumsuzluk noktaları, işsizlik ödeneği ise alamama nedenleri, aktif 

işgücü programlarından hangisinden yararlanabileceği gibi tespitler) tespit edilmektedir. 

“Probability of Exit-Çıkış Olasılığı” adı verdikleri sistemle işsiz kalma süresi dikkate 

alınarak işsizlik süresinin eşik değeri hesaplanıp buna göre profiller 

sınıflandırılmaktadır. İrlanda’da ayrıca “Irish Profilling System-İrlanda Profil Sistemi” 

adını verdikleri bir profil sistemi bulunmaktadır. Son olarak ise “Individual Action 
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Plan” olarak adlandırdıkları “Bireysel Eylem Planı” hazırlanmakta ve iş arayan ile 

karşılıklı sözleşme şeklinde imzalanmaktadır. 

Bulgaristan, Almanya, İngiltere gibi bazı ülkelerde kişisel profilin 

belirlenmesinde eşleşmeye odaklanan profilin oluşturulması ve buna göre eylem 

planları geliştirilmesi yaklaşımları benimsenmiştir.  

Almanya’da caseworker olarak adlandırılan sosyal çalışmacılar (istihdam 

personeli) “Phase Model-Görünüş Modeli” olarak adlandırdıkları sistemle kişilerin 

profillerine göre davranışsal değerlendirme yapıp hangi danışmanlığı alacağına karar 

vermektedir. 

İsveç’te “Asses-Support Tool – Değerlendirme-Destek Aracı” adıyla kullanılan 

sistemle demografik özellikler kullanılarak basit bir şekilde segmentasyon 

yapılmaktadır. 

Amerika’da “Worker Profilling-Çalışan Profili” ve yine  “Frontline Decision 

Support System-Karar Destek Sistemi”  adı verilen sistemlerle istatistiksel analizler 

kullanılarak segmentasyon yapılmaktadır. 

Hollanda’da “Work Profiller/Predictor-Çalışma Profili/Öngörüleri” adı verilen 

programla kişinin işsiz kalma durumu öngörülerek profil oluşturulmaktadır. 

İş arayan gruplarına yönelik eylem planlarının oluşturulmasında ise hükümet 

programlarında odaklanılan hedef gruplar dikkate alındığı gibi, daha çok genç işsizliği 

ve uzun dönemli işsiz gruplarına odaklanıldığı görülmektedir. 

Bireysel eylem planlarında dikkat çeken en önemli hususlardan birisi, kişilerin 

önceliklendirilmesi olup, bu kapsamda hazırlanan eylem planının karşılıklı sözleşmeye 

dönüştürülmesi ve iş arayanın bireysel eylem planlarına bağlı olarak aldığı hizmetlerin 

Kamu İstihdam Kurumunca izlenmesidir. 

Türkiye İş Kurumu 2012 yılından itibaren İş ve Meslek Danışmanlığı 

hizmetlerine geçerek iş arayan, işveren ve öğrencilere portföye dayalı hizmet sunumuna 

geçmiştir. Ancak hizmet alanların tamamına aynı yaklaşımla doğrudan talep edilen 



 

9 

 

hizmet odağında faaliyet yürütülmektedir. Bireysel danışmanlık hizmetinin temeli olan 

kişiye özgü danışman belirleme görevini yerine getirmiş olan İŞKUR’un farklı 

özelliklere sahip kişilere aynı yaklaşım ve temelle hizmet sunumunun kişiye özgü 

hizmet sunumuna dönüştürülmesi bu çalışmanın başlıca hedeflerindendir. 

Çalışma kapsamında bireysel eylem planlarının oluşturulması için gerekli olan 

profil temelli danışmanlık sisteminin nasıl geliştirileceği, profil temelli danışmanlık 

sisteminin kurulması için gerekli olan veri alt yapısı (hangi verilere neden ihtiyaç 

duyulduğu), Türkiye İş Kurumunun bu veri altyapısı için mevcut durumu analiz edilmiş 

olup; bireysel eylem planlarının oluşturulması ve kullanılmasında Dünya uygulamaları 

araştırılmış, güçlü ve zayıf yanları tartışılarak ve İŞKUR için en iyi uygulama modeli 

önerilmiştir. 

Çalışmanın birinci bölümünde “Bireysel Eylem Planları” nın kavramsal 

çerçevesi dünya ülkelerindeki kamu İstihdam kurumları bünyesindeki uygulama 

örnekleriyle anlatılmış ve bireysel eylem planı modelinin iş arayanlara sunulan 

danışmanlık yaklaşımına katkıları ifade edilmiştir. Bu bölümde yoğun olarak AB 

Komisyonunun Çoklu Öğrenme Programı kapsamında KİK’lerde uygulanan bireysel 

eylem planları yaklaşımının bir çalıştayda tartışılarak rapor haline dönüştürüldüğü 

Helen Tubb tarafından kalem alınan “Activation And Integration:Working With 

Individual Action Plans” adlı rapordan faydalanılmıştır. 

İkinci bölümde, Bireysel Eylem Planlarının bir parçası olarak kabul edilen iş 

arayanların profillenmesi yaklaşımı profil kavramı çerçevesinde ifade edilmiş ve ülke 

uygulamaları kapsamında değerlendirilmiştir. Profilleme açısından kullanılan verilerin 

değerlendirildiği bu bölümde, çalışma kapsamında bilgilerine ulaşılan tüm ülkelerin 

profille yöntemine ilişkin yaklaşımları bir tabloda özetlenmiştir. 

İŞKUR için “profil temelli danışmanlık yaklaşımıyla bireysel eylem planları 

modelinin önerildiği” üçüncü bölümünde, İŞKUR’daki mevcut iş ve meslek 

danışmanlığı sistemi, mevzuatsal çerçevedeki görevleri ve uygulama esnasında 

gerçekleşen durum değerlendirilerek anlatılmıştır. Profilleme kapsamında kullanılması 

düşünülen veriler açısından İŞKUR’un mevcut durumu değerlendirilmiş ve birçok 

yönüyle Türkiye için faydalı olacağı düşünülen “Bütünleşik Ulusal Veri Tabanı” 
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önerisinde bulunulmuştur. Bu bölümde İŞKUR’un bireysel eylem planlarını 

uygulamasına ilişkin model aşama aşama anlatılmış ve uygulamaya ilişkin görsel akış 

şeması sunulmuştur. Aynı zamanda oluşturulacak veri tabanı ve bireysel eylem 

planlarının uygulanmasını, AİPP’ lerin etkinliğini ve işgücü piyasasının durumunu 

akademik açıdan analiz edecek Araştırma ve Geliştirme Merkezi önerisinde 

bulunulmuştur. 

Çalışmanın dördüncü bölümünde istatistiksel profillemeye ilişkin uygulama 

yapılmış ve betimsel istatistikler tablo, grafik, harita ve şekillerle sunulmuştur. 

Çalışmanın uygulama kısmında ülke uygulamalarından Avustralya, Amerika Birleşik 

Devletleri Danimarka ve Kanada gibi ülkelerde uygulanan istatistiksel profilleme 

modellerinden biri olan çok değişkenli istatistik tekniği lojistik regresyon modeli 

kullanılarak iş arayanların 6 aydan uzun dönemli işsiz olma riskleri çalışma dönemine 

ilişkin verilerden % 10’luk örneklemi alınarak hesap edilmiştir. Değişkenler arasındaki 

ilişkiler Ki-Kare uygunluk ve bağımsızlık testleriyle ve kategorik değişkenlerle sürekli 

değişkenler arasındaki ilişkileri gösteren ETA ilişki ölçüsü ile incelenmiştir. 

Çalışma kapsamında veriler İŞKUR Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından resmi 

yazı ile txt metin formatında temin edilmiş ve excel programında düzenlenerek analiz 

edilmiştir. Çalışmanın modelleme kısmı SPSS-15.0 programında analiz edilmiş ve 

birliktelik analizine ilişkin grafikler clementine-12 istatistik programında elde edilmiş 

ve çıktıları yorumlanmıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

BİREYSEL EYLEM PLANLARI  

1.1 BİREYSEL EYLEM PLANLARI KAVRAMI 

 Kamu istihdam kurumlarının danışmanlık faaliyetleri sayesinde iş arayan ve açık 

iş pozisyonlarına yönlendirme vasıtasıyla eşleştirme faaliyetinin temeli; iş gücü 

piyasasını ve yönlendirilecek bireyi iyi tanımaya dayanmaktadır. Bireyin ihtiyaçlarını, 

becerilerini, fiziksel ve ruhsal olarak çalışma hayatına hazır olup olmadığını, sosyal 

statüsünü vb. özelliklerini birlikte değerlendirerek uygun faaliyetin gerçekleştirilmesi 

doğrultusunda bir yol haritası düzenleme ve takip ederek sonuca ulaşma olgusunun 

bütünü “Bireysel Eylem Planı” olarak tanımlanmaktadır. Bireysel eylem planı 

sistematik bir danışmanlık sürecini ifade ettiği gibi kamu istihdam kurumları nezdinde 

hizmetlerin ve finansal kaynağın nasıl dağıtılacağına ilişkin de bir sistematik ortaya 

koymaktadır. 

 Avrupa komisyonu Kamu İstihdam Kurumları (KİK) bünyesinde servislerinin 

dağıtımında bireysel eylem planlarını merkeze oturtmakta ve çalışmalarını bunun 

üzerine şekillendirmektedir. İstihdam danışmanlığı kapsamında KİK’ler tarafından 

yaygın olarak kullanılmakta ve son on yılda yaklaşımlar önemli ölçüde 

geliştirilmektedir. KİK’ler son zamanlarda daha çok erken müdahaleye 

odaklandıklarından; gözlemleme ve uyarlama aşamalarını dikkate aldıkları bireysel 

eylem planlarına büyük önem vermektedirler.15 

 Avrupa komisyonu mevcut gündeminde bireysel eylem planlarına yoğunlaştığı 

gibi gelecek stratejilerinde de (Avrupa 2020 Stratejisi)16 öncelikli politika konusu olarak 

bireysel eylem planlarını ele almaktadır.  

                                                 

15 Helen Tubb,  Actıvatıon And Integratıon:Workıng Wıth Indıvıdual Actıon Plans, Toolkıt For Pes, 

May 2012, The European Commıssıon Mutual Learnıng Programme For Pes,s.1 
16 Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği; “Avrupa 2020 Stratejisi” 
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 Bu kapsamda bireylere erken müdahale edebilecek önlemlerin alınması üzerine 

kamu istihdam servislerinin güçlendirilmesi konusunda çağrıda bulunmaktadır. Ayrıca 

komisyon sosyal güvenlik çerçevesiyle bağlantılı Aktif İşgücü Politikaları konusunda da 

etkili ve verimli hizmet sunumu konusunda bilgilendirmeler yapmaktadır. Bu kapsam 

aslında Aktif İşgücü Politikaları ve sosyal güvenlik bağlantısının ne denli güçlü 

kurulması gerektiğine vurgu yapmaktadır.17 

 Çalışma hayatı mevcut sosyal durum, işgücü piyasası koşulları ve bireyin eğitim 

geçmişini birlikte değerlendirmeyi gerekli kıldığı gibi güçlü değerlendirme ve 

danışmanlık hizmetlerinin vazgeçilmez önceliğini oluşturmaktadır. 

 Bazı uygulamalarda güçlü bireysel eylem planları, bireyin hakları ve 

sorumluluklarının bir çerçeve çizilerek iş arayan ve danışman arasında bir sözleşmeye 

dönüştürmesine dayandırılmaktadır. Aktif İşgücü Politikaları bireysel eylem planlarıyla 

bütünleştirilerek faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulanması ve takip edilmesine imkân 

sağlamaktadır. 

 Aktif işgücü politikalarında bireysel eylem planlarının etkin bir şekilde 

kullanımı ekonomik krizlerin ardından ortaya çıkabilecek önemli üç durumu kontrol 

altına almayı sağlar: Bunlar bütçe kısıtına gitme, daha az iş teklifi ve artan iş yükü 

olarak ifade edilmektedir. 

 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) araştırmaları Bireysel Eylem 

Planları (BEP)’na sözleşme fonksiyonu yüklemenin ötesinde bir değeri olduğunu 

vurgulamaktadır. OECD’ye göre bireysel müdahaleler dinamik süreçlerin daha etkin 

hale getirilmesini sağlamış gibi görünmektedir. Bireysel eylem planları bireyin 

becerileri, istihdam profili, motivasyon seviyesi, iş arayanın sosyo kültürel geçmişini 

dikkate alarak değerlendirme imkânı sunmaktadır.18 

 Bireysel eylem planlarının tasarımı genel olarak dört ana eksende 

toplanmaktadır: Başlangıç dizaynı, geliştirme, devam eden süreci gözlemleme ve takip 

                                                 

17 Helen Tubb,  a.g.m., s.1 
18 Bimrose, J (2012), Individual Action Planning: Resolving the tensions and maximising impact in 

European PES?, Brussels: DG Employment, Social Affairs, and Equal Opportunities, s.4 
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şeklindedir. Avrupa KİK’ lerinde bireylerin işgücü piyasasına yeniden uyum sağlama 

konusunda yaptırımların rolüne dikkat çekilmektedir. 

1.2 ETKİLİ BİREYSEL EYLEM PLANI GELİŞTİRME 

1.2.1 Bireysel Eylem Planı Geliştirmede Etkili Metod ve Yaklaşımlar; 

KİK’ler tarafından iş arayanların bireysel yeteneklerini ortaya çıkararak ve iş 

arama tekniklerinde bireye uygun yaklaşımların uygulanmasını sağlayacak araçların 

kullanımı büyük önem arz etmektedir. 

Bireysel eylem planları, danışan merkezli danışmanlık yaklaşımı olarak da 

adlandırılmakta ve danışana özgü tekniklerin geliştirilmesini hedef almaktadır. Danışan 

merkezli yaklaşımın özellikle yaptırımlar uygulayan ülkelerde daha etkin olacağına 

inanılmaktadır çünkü sınırlı miktarda ya da hiç gelir desteği sağlanmayan bireylere 

yaptırım uygulamanın daha az etki oluşturacağı ve daha gerçekçi bir yaklaşımla danışan 

odaklı eylem planlarının bu kitleye daha faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 

Bireysel eylem planlarının aşağıda yer alan unsurları iş arayanı bütüncül olarak 

değerlendirmede kritik öneme sahiptir; 

 İstihdam sürecinin önündeki ana bariyerlerin neler olduğunu ortaya koyan 

kimliklendirme problemi (bireyi tüm yönleriyle tanıma) 

 Bireyin nerede yanlış yaptığını ortaya koyma, 

 Problem çözümünde ihtiyaç duyulan şeyi yapmaya karar vermek, 

 “Eylemi harekete geçirmek için ne yapmak gerekiyor?” sorusuna cevap bulmak, 

Bu temel çerçeveyi dikkate alarak İrlanda KİK’ unda kullanılan Ali&Graham 4-

Aşama Modeli aşağıda anlatılmıştır. 19 

 

 

 

                                                 

19 Helen Tubb,  a.g.m., s.3 
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Şekil 1:İrlanda Danışmanlık Görüşmesinde Dört Aşama Modeli 

1-Clarifying: Açıklığa 

kavuşturma 

Sürece Giriş 

Bilgi Toplama 

Kişinin hikâyesini dinleme 

3-Exploring: Keşif 

Sözleşmenin Oluşturulması 

Konunun Keşfi (İhtiyaçlar) 

Seçeneklerin keşfi için iş arayanı 

cesaretlendirme 

2-Evaluating: 

Değerlendirme 

Tutarsızlıklarla mücadele 

Düşünülen opsiyonlar 

Öncelikli seçimler 

4-Action Plan: Eylem Planı 

Gerekli Adımların tanımlanması 

Bir eylem planı formu için iş arayanı 

teşvik etme 

Yönlendirme 

Özet ve Sonuç oluşturma 
Kaynak: Helen Tubb,  a.g.m., s.3 alınarak yazar tarafından düzenlenmiştir. 

Bu araç sadece profilleme değil aynı zamanda beceri ve yöntemlerin teşhisindeki 

ilerlemeleri de dikkate alarak temel bir değerlendirme formuyla bütünlük 

kazanmaktadır. 

Danışanın; 

 Dönüştürülebilir becerileri için eğitim ihtiyaçları, 

 İş gücü piyasası fırsatlarına bireyin uygunluğu ve deneyim ilgisi, 

 Güçlülük ve zayıflığa bağlı olarak, bireyin önceki iş deneyimindeki informal 

becerileri öğrenmesi veya piyasaya uygun becerilerinin keşfedilmesine 

odaklanma, 

 Kariyer veya iş tercihleri, 

 Karar alma stil ve becerileri 

 Çocuk, bakmakla yükümlü olma durumu ve coğrafi hareketlilik (başka ilde 

çalışma) gibi kişisel durumlar, 

 Bireyin işe hazır olup olmama yönüyle kendi hislerini kontrol odağı olarak 

değerlendirmesi 

gibi durumlar bireysel eylem planlarının genel çerçevesini oluşturmaktadır.20 

                                                 

20 Rotter, J. B. (1966). Generalized expectations for internal versus external control of 

reinforcement. Psychological Monograph, s.3 
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Farklı kültürel ve toplumsal çeşitliliklere sahip bireylere değişkenlik gösteren 

kontrol odağını değerlendirmek önemli bir konu olarak vurgulanmaktadır. İrlanda KİK’ 

inde işsizlerin başlangıç aşamasındaki değerlendirme ve ilk kayıt; bireylerin kendilerini 

yöneterek kontrol odağını ölçmelerini içermektedir.21 Bireyleri tanıma aşamasında 

Hollanda’da kullanılan bir form örneği Ek-1’ de yer almaktadır. 

İş arayanlarla bireysel olarak ilgilenmek grup çalışmasından daha etkili olarak 

değerlendirilmesine rağmen danışmanlık alanındaki iş gücü kaynağının yetersizliği bu 

durumu olumsuz etkilemektedir. Litvanya ve İrlanda’da başlangıçta bilgilendirme 

deneyim ve bilgi paylaşım formu olarak grup oturumları (sessions) kullanılmaktadır. 

Slovenya KİK’i bireysel eylem planları geliştirmede grup çalışmalarını bireysel 

çalışmalara kıyasladığında etkili olmadığını deneyimlemiştir. İş arayanın beceri ve 

adaptasyonu konusunda iş arayan ve danışmanın bire bir iletişimi danışan merkezli 

yaklaşımın kalbi olarak ifade edilmektedir. Bu yaklaşımdan hareketle bireyin iş bulma 

ihtimalini de danışmanın tutumu önemli ölçüde etkilemektedir. Bireysel danışmanlık 

hizmetinin en önemli noktalarından birisi; danışmanın danışanı karşısındaki tutumudur. 

Görüşme esnasındaki mülakat soruları iş arayandan bilgi toplamak için 

kullanıldığı gibi bazı sorular danışan ve danışman arasında diyaloğu açmak için 

kullanılmaktadır. 22 

Bireysel eylem planlarında farklı yaklaşımların ve ihtiyaçların belirlenmesi için 

görüşme esnasındaki mülakatlarda farklı servislerde değerlendirme yapmak 

gerekmektedir. Buradan hareketle İŞKUR bünyesinde yürütülen danışmanlık 

faaliyetlerinin bireysel eylem planları temelinde yürütülecek şekilde yeniden 

düzenlenmesi ve eylem planlama sürecinin aşamalarına hizmet verecek şekilde 

özelleştirilmesi faydalı olacaktır.  

Soru tekniklerinde yüksek beceri gerektiren durumlarda hassas davranmak 

gerekir; çünkü bireyler cevaplarında kendilerini savunmaya geçerek doğru 

değerlendirmenin çarpıtılmasına ve uyuşmazlıklara yol açabilirler. Bireylerle beyin 

                                                 

21 Barrett, A., Whelan, C. T., & Sexton, J. (2001). "Employability" and its Relevance for the 

Management of the Live Register (ESRI Series Policy Research Series 40). Dublin: ESRI., s.29 
22 Helen Tubb,  a.g.m., s.5 
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fırtınası yaparak ve bir hedef için farklı yollar önererek yardımcı olunmalıdır. Mümkün 

olduğu kadar çok strateji belirlenerek tanımlama yapılmalı, bu sayede bireye en uygun 

strateji seçilmelidir. 

Bireylere kendi sözleşmelerini belirlemede mümkün olduğu kadar çok seçenek 

sunarak, kendi hedeflerini yerine getirmelerine yardımcı olunmalıdır. Bireysel eylem 

planlarının en çok önem verilen özelliklerinden birisi olarak gösterilen bu yaklaşım 

bireyin kendisi için harekete geçmesi adına önem arz etmektedir. Bireylere başarı için 

ödül ve başarısızlık için yaptırım uygulanabilir. Bu durum onların iş gücü piyasasına 

girmede daha istekli ve dikkatli olmalarına katkı sağlayacaktır. Danışanlar BEP’ i ne 

kadar başarılı uyguladıkları konusunda bilgilendirilerek, gidişat konusunda iyi olup 

olmadıklarının değerlendirilmesine ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle geri bildirimler yoluyla 

bireyin takibi önem arz etmektedir. Avrupa KİK’lerinde iki tür geri bildirim dikkat 

çekmektedir; bunlardan birisi gidişatı doğrulayıcı diğeri ise sapmaları yorumlayan ve 

değerlendiren geri bildirimler olarak değerlendirilmektedir.23 

1.2.2 Bireysel Eylem Planlarının Kullanılmasında Uygun Zaman ve 

Hedef; 

Bireysel eylem planlarının kullanımında son yıllarda hedef gruplara bağlı olarak 

zamana odaklanılmasına rağmen, işgücü piyasasından uzaklığa ve ulusal seviyede diğer 

faktörlere bağlı olarak da değişiklik göstermektedir. Kriter belirlemede, yaş işsizlik 

süresinin uzunluğu, sosyal yardım tipi, işgücü piyasasına olan mesafeye bağlı diğer 

faktörler kullanılabilir. Farklı ülkelerde farklı yaklaşımlar benimsenmiştir, örneğin 

Belçika uzun dönemli işsizliğe odaklanırken, Litvanya büyük ölçüde genç işsizliğine 

odaklanmıştır. Birleşik Krallık ve Almanya Bireysel Eylem Planlarında, işsizlere 

erken müdahale etmeye odaklanmakta ve hemen hemen tüm iş arayanlara 

uygulamaktadır. Almanya özellikle birey işsiz kaldıktan sonra en geç 1 ay içerisinde 

müdahaleyi öngörmektedir. Almanya ayrıca farklı danışan gruplarına farklı zaman 

yaklaşımlarıyla eylem planı hazırlamayı test etmiştir. Birçok kamu istihdam kurumu 

farklı seviyelerde bağlantılı olarak tasarladığı profilleme sistemleriyle bireysel eylem 

planlarını ilişkilendirmektedir. 

                                                 

23 Helen Tubb,  a.g.m., s.7 
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Bulgaristan’da iş arayan temelli profillemede dört kategori bulunmaktadır. 

Sistemde tüm kayıtlı işsizlerin bireysel eylem planlarını oluşturulması beklentisiyle, 

sadece en iyi profil kategorisine sahip bireyleri tespit etmek değil aynı zamanda onların 

bireysel değerlendirme aracından geçirilerek bir portre oluşması amaçlanmaktadır. 

Almanya’daki yaklaşımda ise doğrudan profilleme ve bireysel eylem planları 

arasında bağlantı yoktur. İş arayanların çeşitli özelliklerine göre segmentasyon olarak 

adlandırılan profilleme için iki ayrı enstrüman vardır; birisi meslek ve bölge temeline 

dayanan iş fırsatlarını öngören “iş keşif aracı”, diğeri ise kişisel karakteristik üzerinden 

iş fırsatlarının öngörülmesini sağlayan araçtır. Kişisel keşif aracında bireyin 9 

karakteristik özelliğini kullanarak yeniden istihdam edilme olasılığı öngörülmektedir.24 

Bulgaristan’da bir iş arayanın danışman tarafından profillemesinde,  

 İlk olarak Bulgaristan KİK ofisine gelen iş arayan sunulan destek ve hizmetler 

hakkında bilgilendirilir. Bu bilgilendirme iş arayana oluşturulacak bireysel 

eylem planında kişinin iş arama konusunda cesaretlendirilmesi ve kendisinin 

çaba harcamasını teşvik etmek açısından önem arz etmektedir. Danışmanın 

yaklaşımı bireysel ve iş arayan odaklıdır. 

 Bireysel eylem planlarının hazırlanması için önemli bir ön koşul portre olarak 

adlandırılan ön hazırlık ve işsiz birey hakkında bilgi toplamaktır. Portre olarak 

adlandırılan özellikler işsizin beceri, davranış, psikolojik koşulları ve sosyal 

geçmişini içeren bilgilerden oluşur. Bu bilgiler kayıt formundaki detaylardan 

elde edilir. Bu sayede danışman işsiz birey hakkında daha fazla bilgiye sahiptir 

ve resmi bir bütün olarak görebilir. 

 Portre fikri işsizin işgücü piyasası ile ilişkilerini ortaya koyan karakteristik bir 

değerlendirme aracı olarak, bireyin pozitif özelliklerini vurgulamaktadır. 

Ortaya çıkan bu pozitif özelliklerin yanı sıra eksikliklerde ortaya çıkmaktadır. 

Bireysel eylem planları için ihtiyaç duyulan yeterince bilgi toplanmış olur ve 

bu değerlendirmeler bireyin ihtiyaç duyduğu eksikliklerin ve eylemin 

tanımlanmasına yardımcı olur. Örneğin; motivasyon eğitimi, doğrudan uygun 

                                                 

24 Helen Tubb,  a.g.m., s.8 
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mesleğe yönlendirme, ihtiyaca ve yeteneğe uygun mesleki eğitime 

yönlendirme vb. 

 Portre adındaki araç özellikle yüksek işsizlik olduğunda istihdam danışmanlığı 

servisi için önemli bir araçtır. Özellikle o araç sayesinde işsiz bireye farklı bir 

işe yönlenmesini sağlayacak ilave yetenekler kazandırılabilir. 

 Bu aracın kullanımındaki başarı olarak, alternatif iş olanaklarına hızlı istihdam 

olarak değerlendirilmektedir. Bu süreçte istihdam danışmanının topladığı 

bilgileri ve yüz yüze görüşme esnasındaki tespitlerini birlikte analiz etme 

yeteneği çok büyük önem arz etmektedir. Tüm elde edilenler işsiz bir bireye 

profil oluşturmanın temel parçalarıdır. 

Bireysel eylem planları yaklaşımı sayesinde kamu istihdam kurumundaki hedef 

yaklaşımı da değişecektir. Nicel hedef ölçümünden bireylerim istihdam edilene kadar 

geçen sürenin kısaltılması gibi özel hedefler konularak niteliksel hedef yöntemiyle 

kamu istihdam kurumunun etkin rol üstlenmesi sağlanmalıdır. 

 Bulgaristan KİK’inde bireylerin bütünleşik bir veri havuzu sayesinde eğitim, 

sosyal yardım, bakmakla yükümlü olduğu hane ve gelir bilgisi, geçmiş çalışma hayatı, 

kamu istihdam hizmetleri bir arada bulunmalı ve önceden bilinmelidir. Birey kamu 

istihdam kurumuna geldiğinde ise çeşitli araçlarla beceri ve yetenekleri tespit edilmeli, 

görüşme esnasında davranış ve psikolojik durumu tespit edilmelidir. Bu sayede 

bütüncül bir profil oluşur ve bireysel eylem planının hazırlanmasında danışman 

tarafından değerlendirilir. Değerlendirme ve yol haritasını çizmede her ne kadar iş 

arayanın kendisinin etkisi olacaksa da danışmanın etkisi de büyük olacağından belirli 

yeterliliğe sahip olması gerekmektedir. 
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1.2.3 Bireysel Eylem Planlarının (BEP) Özellikleri; 

Etkili bireysel eylem planı için gerekli bileşenlerin sayısını artırarak mümkün 

olduğunca kişiye özgü olarak bireyselleştirilmesi önem arz etmektedir. Bireysel eylem 

planlarının temel özelliği iş arayanın kendi tercihlerini eylemlere yansıtması ve sürecin 

KİK tarafından sürekli takip edilmesidir. 

BEP’ in bileşenler aşağıdaki gibi özetlenmiştir; 

 Profil sonuçlarıyla alakalı bireysel değerlendirmeleri içeren özetler olmalı, 

 Hedefler belirlenerek hedefe giden adımlar net olarak ortaya konmalı, 

 Aktif işgücü piyasası politikalarına (AİPP) uygunluk ve iş aramayı mümkün 

kılan diğer önleyici faaliyetler tespit edilmeli, 

 İş arayan ve danışmanın görev ve sorumluluklarının çerçevesi net olarak 

çizilmeli, 

 İş arayanın hakları kendisine ifade edilmeli, 

 Yaptırım uygulama ile ilgili prosedür ve kurallar varsa bireye bilgi verilmeli, 

 Başvuru prosedürü ve tamamlama hakkında bilgilendirme yapılmalı, 

 Bireysel eylem eylem planlarının tüm adımları düzenli olarak gözden 

geçirilmelidir. 

Almanya’da bireysel eylem planlarının tüm aşamalarına mülakata gelen 

danışanın yer alması sağlanır ve böylece bireysel eylem planının entegrasyon sürecinde 

şeffaflığının ve sürekliliğinin artması sağlanır. Bireysel eylem planı iş arayan ve 

danışman arasında gerçekleştirilen ilk görüşmenin sonucudur. Genellikle bu görüşme 

bireyin işsiz kaldığı süreden itibaren 3 aydan sonra gerçekleşir. 

Almanya’da bireysel eylem planının içeriği, 

 Entegrasyon hedefi, 

 Yerel istihdam servisinin üstlendiği entegrasyon aktiviteleri, 
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 İş arayanın üstlendiği sorumluluklar (İstihdam için uyguladığı çabalar, 

başvurular vs.) 

 AİPP önlemlerinin planlanması (eğitim önlemleri) 

Bireysel eylem planı hazırlandıktan sonra iş arayan ve danışman arasında 

imzalanır. Sözleşme kopyalarına internet üzerinden de erişebilir. Takip eden görüşmede 

BEP entegrasyon sürecine bağlı olarak yenilenir ve ayarlanır. 

Almanya’da bireysel eylem planında başarı faktörleri; 

 Yoğun olarak profilleme temeline dayanması, 

 Bireysel, özel, anlaşılması kolay olması, 

 Etkilerinin yoğun bir şekilde gözlemlenmesi olarak gösterilmektedir. 

Ayrıca bu çalışmaların daha da geliştirilmesi açısından istihdam araştırma 

enstitüsü tarafından bir araştırma yürütülmektedir.25  

İŞKUR bünyesinde istihdam araştırmaları enstitüsü ya da AR-GE merkezi 

kurarak, bu tür araçların geliştirilmesi, etkililiği, eksik ve güçlü yanları, meslek 

araştırmaları gibi faaliyetleri akademik düzeyde yürütecek bir organizasyona ihtiyaç 

duyulduğu açıktır. 

Bireysel eylem planının etkili olması için; 

 Sadece kağıt üzerinde müşteri ve danışman tarafından imzalanan bir yapıda 

olmasından ziyade yasal zemine oturtulmuş, prensip ve sorumluluklara dayalı, iş 

arayanın motivasyon ve iş aramadaki beklentilerini karşılayacak düzeyde dizayn 

edilmelidir. 

 Hedeflerin; belirli, ölçülebilir, başarılabilir, gerçekçi ve zamana bağlı olarak 

yönetilmesi en önemli beklentidir. AB KİK’lerinde SMART (specific, 

measurable, achievable, realistik, timebound) olarak ifade edilmektedir.  

 Açık ve sade yazılmalıdır. Rasyonel desteklerle etkin hale getirilerek, bireyin 

tam olarak resmini görmek için niçin istihdama, eğitime ya da kişisel bir gelişim 

                                                 

25 Helen Tubb,  a.g.m., s.11 
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hedefine katılmak istedikleri, bu hedefi başarmak için ne kadar niyetli oldukları 

değerlendirilmelidir. 

 Bireysel eylem planları iki ana danışan grubunu yansıtır. Bunlardan birisi iş 

hayatına girmeye hazır olanlar, diğeri ise daha yoğun ve kapsamlı desteğe veya 

eğitime ihtiyacı olanlardır. Eğer destek verilecek grup için AİPP’ler yetersiz ve 

BEP’ler yasal bir zemine dayandırılarak güçlendirilmemişse, bu kitleye 

uygulanacak BEP etkisinin çok düşük kalacağı ifade edilmiştir.26 

Belçika’da müşteri grubunu bu çerçevede iki ayrı destek grubu olarak 

ayırmıştır. Birisi aracılık faaliyeti yürütülmesi gereken danışanlar, diğeri ise 

danışmanlık faaliyeti yürütülmesi gerekenlerdir. 

Aracılık Yapılan Danışanlara; 

 Mesleklerinin sorumluluğunu anlatmak, 

 Aracılığın zamanını planlamak, 

 Aracılık kanallarını planlamak, 

 Gelecek toplantının içeriğini planlamak, 

 CV’ nin hazırlanmasına yardımcı olmak, 

 Rekabetçi uygulamalarla ilişkili diğer faaliyetlere hazırlamak  

Gibi faaliyetler sunulurken; 

Danışmanlık Yapılan Danışanlara; 

 Oryantasyon ve özelleştirilmiş izleme, 

 İş arama yönünden rehberlik, 

 Eğitim (mesleki, uygulamalı eğitim ya da iş başı eğitim) 

 Çalışma pratikleri ve iş koçluğu, 

 Özelleştirilmiş istihdam önlemleri yönünden rehberlik, 

 Eylem planını detaylandırma ve planlama 

gibi faaliyetler sunulmaktadır. 

                                                 

26 Helen Tubb,  a.g.m., s.12 
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Belçika’da kişiye özgü yaklaşıma; 2010 ekonomik krizinde artan işsizliğe karşı 

daha etkili çözüm bulmak için daha çok bireysel destek verilmesinin sağlanması 

açısından yoğunlaşılmış ve bu kapsamda; 

 Bireylerin kayıt noktasından bir mesleğe yönelmelerine aracılık etmek, 

 Muhtemel problemlerin erken denetlenerek bireylerin danışmanlığa adapte 

olmalarını sağlamak, 

 Profil temelli kişiye özel hizmetler için iş arayanın ihtiyaçlarını tespit etmek, 

 Farklı iletişim kanallarının (online, call centre, danışmanlık) optimal kullanımını 

sağlamak, 

 Yerel işgücü piyasası erişimleri için, yerel uygulama yaklaşımları geliştirmek 

gibi hedefler belirlemişlerdir. 

İş arayanların ihtiyaçlarına bağlı olarak geliştirilen farklı yaklaşımlar ise; 

 Eşleşme ve iş teklifi gönderme: İş arayanın son mesleği kullanılarak kişisel 

dosyalarındaki verilerle otomatik eşleşme sağlama, eğer uygun iş bulunursa 

hemen iş arayana mail, mesaj ya da mektupla bildirim sağlamak. 

 Veri madenciliği teknikleri27 ya da iş arayanın bilgilerinden elde ederek 

gözlemleme: iş arayanın kişisel dosyalarından veri güncelleme ve yaptığı işlerin 

takibini yapmak. Bireyin ihtiyaç duyduğu hizmetleri, verileri inceleyerek tespit 

etmek, gözlemle sonrası bireyin aracılık faaliyetine mi yoksa yoğunlaştırılmış 

danışmanlık hizmetine mi tabi tutulacağının tespit edilmesini sağlar. 

 Aracılık: Hemen istihdam edilebilecek iş arayanlar, mesleğindeki işe 

odaklanarak hızlı bir şekilde işlere yönlendirilir. Bu çalışma toplu ya da bireysel 

olarak yapılabilir. Aracılık faaliyeti; yüz yüze, e-mail, telefon ve e-araçlarla 

düzenli olarak yapılabilir. Bunun zamanlaması ise 2 haftada bir şeklinde 

planlanmıştır. 

 Yoğunlaştırılmış danışmanlık: Teknik becerileri eksik, deneyim eksikliği 

yaşayan, dil ve işgücü piyasası sorunlarını içermeyen türde problemler 

                                                 

27 Veri Madenciliği: Büyük miktarda veri içinden mevcut durumu analiz etmeyi ve gelecekle ilgili 

tahmin yapmamızı sağlayacak bağıntı ve kuralların istatistiksel yöntemler ve bilgisayar programları 

kullanarak aranmasıdır. 
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yaşayarak iş bulmada ciddi bariyerlerle karşılaşan bireylere yapılan danışmanlığı 

içerir. İlk olarak problemler tanımlanır, ardından rehberlik kapsamında bireysel 

eylem planları oluşturulur. Bu planlar etkin, planlı ve esnek adımlardan oluşur. 

Bu adımlar, gözlemleme, eğitim, iş başı eğitim, uygulamalı eğitim ve kişisel 

beceri eğitimi gibi adımlardan oluşur. 28 

Aracılık faaliyetleri yürütülebilecek iş arayanlar için; bir başka deyişle iş 

hayatına hazır hemen istihdam edilebilecek bireylerin etkin olarak kullanabileceği bir e-

danışmanlık modülü geliştirilmelidir. 

1.2.4 Bireysel Eylem Planları Kapsamında Sunulacak Rehberlik Hizmetleri, 

Değerlendirme ve Eşleşme Tekniklerinde Danışmanının Geliştirilmesi ve 

Eğitilmesi 

Kaliteli ve etkili bir bireysel eylem planı, danışmanın kişisel kalitesi, deneyim ve 

becerilerine çok fazla bağlı olarak AİPP kaynaklarının dağıtılmasına imkân sağlar. 

Danışmanlığın nitelikliliği konusunda çok sayıda örnek vardır. Örneğin İrlanda 

rehberlik kalifikasyonunun mezuniyet seviyesinde çok fazla yoğunlaştırılmış 

programlar sunarken; Almanya eşleşme, profilleme, yoğun rehberlik ile ilişkili, 

sorunlarla başa çıkma kapsamında yoğun danışmanlık eğitimleri sunmaktadır. Belçika 

ve Litvanya’da benzer eğitimler düzenli olarak verilmekte ve bu bilgiler sürekli 

güncellenmektedir. 

Bu kapsamda yapılacak veri madenciliği çalışmalarıyla toplanan bilgiler analiz 

edilmeli ve rehberlik hizmetleri kapsamında danışana sunulmak üzere danışmanlara 

iletilmelidir. Danışmanların etkin bireysel eylem planları hazırlamaları için sürekli 

eğitim ve bilgilendirmelerle etkinliklerinin artırılması ve eğitim içerikleri geliştirici 

nitelikte tasarlanmalıdır. 

 

 

                                                 

28 Helen Tubb,  a.g.m., s.12 
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İrlanda’nın Bireysel Eylem Planları Geliştirme Yaklaşımı: 

İrlanda’da iş arayanlara hizmet vermek üzere kendi kendine hizmet alma 

araçları, çağrı merkezleri ve iş arama mobil uygulamaları özellikle gelişmiştir. 

Danışmanlık hizmetlerinde özellikle uzun dönemli işsizlere danışan merkezli 

danışmanlık yaklaşımı daha yoğun olarak geliştirilmiştir. 29  

Kariyer rehberliği bir iş arayanın mümkün durumlarını bilmek, onları 

kaynaklardan faydalandırmak, kariyeri ile ilişkili seçimleri yapmak, kariyerle ilişkili 

problemleri yönetmek açısından bire bir yaşanan bir süreçtir.30 

Danışan merkezli danışmanlık hizmeti; aktif dinleme, açıklık, açıklamaya dayalı, 

sınırları çizme, anlaşma, mücadele ve hisleri yansıtma, motivasyon, sözlü olmayan 

iletişimden faydalanma, araştırma, sorgulama, odaklanma, konuları önceliklendirme, 

yapılandırma, durumu özetleme ve gözlemleme sürecini kapsayacak şekilde 

tasarlanmalıdır. Ayrıca danışmanların işgücü piyasasını iyi tanıma ve gelecek yönelim 

ve gidişatı takip etmesi de çok önemlidir. İrlanda’nın Ulusal Üniversitesinde Yetişkin 

rehberliği adında lisans programı bulunmaktadır. Program; İnsan gelişim psikolojisi, iş 

perspektifi ve işsizlik, mesleki rehberlik, yetişkin rehberliği ve danışmanlığında 

profesyonel konular, rehberlik ve danışmanlık pratiği ve teorisi, grup çalışma pratiği, 

araştırma ve değerlendirme metodolojileri, çalışma psikolojisi ve çalışma yaşamı gibi 

konulardan oluşmaktadır. 

Eylem planlarının geliştirilmesinde ise daha çok eğitim programları gibi 

uygulamalar, iş kulüpleri, iş deneyim programlarının paylaşımı, çalışmaya hazır bireyler 

için doğrudan uygulama, hazır işlere uygun bireylerin hemen yönlendirilmesi yer 

almaktadır. İrlanda’da da bireysel eylem planları, danışan merkezli yaklaşımla 

bireylerin kendi bireysel eylem planlarını hazırlamada daha fazla yer almalarını 

sağlamak ve bireyin kendi gelecek adımlarını planlamak konusunda cesaretlendirilmesi 

üzerine kurgulanmıştır. Bu yaklaşımın, bireyin kendi hedefleri doğrultusunda kariyer 

seçimine yardım edeceği düşünülmektedir.  

                                                 

29 Helen Tubb,  a.g.m., s.14 
30 Helen Tubb,  a.g.m., s.15 
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İrlanda’da sürecin başarısı yılın başından itibaren görüşülen bireyler için sonuç 

çıktıların yer aldığı bilgiler kapsamında aylık istatistiksel raporlar aracılığı ile izlenir. 

AB Kamu İstihdam Kurumlarının birçoğu farklı müşteri gruplarına 

odaklanmasına rağmen hemen hemen tüm kurumların bireysel eylem planları 

bakımından çerçevesi benzerdir. Bazı ülkelerde dezavantajlı bireylere odaklanılırken, 

bazıları etnik gruplara odaklanmaktadır. Örneğin Birleşik Krallık uzun dönemli işsizlik 

olasılığını hesaplayarak bireylerin uzun uzun süre işsiz olması durumunu azaltmaya 

odaklanmıştır. Bunların içerisinde engelli bireylere ve uyuşturucu kullananlara öncelik 

vermektedir. Bu faaliyetleri yürütürken ve özellikle bu zor grupla mücadele ederken 

bireysel eylem planlarından yararlanmaktadır. 31 

Estonya’nın Bireysel Eylem Planları Geliştirme Yaklaşımı: 

Estonya’da kayıt olan her birey için 30 gün içinde bireysel eylem planlarının 

oluşturulması ve her 3 ayda bir takip edilmesi öngörülmüştür. Bireysel eylem planı,  

Bireyin iş geçmişi, beklentileri, becerileri, eğitim geçmişi ve iş bulmada karşılaştığı 

problemler gibi bilgilerin bir araya getirildiği bir değerlendirme aracı olarak 

tanımlanmaktadır. Bireyin istihdam yolundaki bariyerlerinin tespit edilerek ortadan 

kaldırılması için çözüm üretilmesi ve iş gücü piyasasına yeniden adapte edilmesi önemli 

bir husustur.  

Aktif İşgücü Piyasası Politikaları ve iş arama servisinin etkin çalışmasıyla, 

bireysel eylem planlarında belirlenen yol haritası şekillendirilir. Bireysel eylem planın 

kalitesinin etkin izlemeyle mümkün olacağı değerlendirilmektedir. Yılda iki kez tüm 

KİK bölgesini temsil edecek şekilde örneklem çekilerek değerlendirme yapılır. İlk 

değerlendirme 2011 yılında gerçekleştirilmiştir. Bireysel eylem planları yaklaşımını 

özel bir ekip 1-4 puan aralığında değerlendirmektedir. Bireysel eylem planlarının 

değerlendirilmesi, bireysel eylem planlarının tam olup olmadığı, geçmiş bilgileri 

değerlendirip değerlendirmediği,  istihdamın önündeki avantaj ve bariyerleri 

değerlendirip değerlendirmediği ve raporlama süreci dikkate alınarak yapılmaktadır. 

                                                 

31 Helen Tubb,  a.g.m., s.16 
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Estonya kamu istihdam kurumunun hedefi 4 puan üzerinden ortalama en az 3 puan 

almaktır.32  

Bireysel eylem planları ve profilleme bireylerin gerçek resmini bütüncül bir 

çerçevede görmeye imkân sağlar, bu sayede en uygun eylemin seçilmesi, faaliyetlerin 

önündeki potansiyel bariyerlerin belirlenmesi ve uygulanmasına, ardından takip edip 

sonlandırılmasına kadar ki süreci içerir.  

Bireysel eylem planlarının hazırlanması ve etkililiğinde; Önemli bir husus da 

danışman başına düşen iş arayan sayısını ifade eden orandır.  Zamanlamanın 

planlanması ve takip açısından bu oran çok önemlidir. Ayrıca danışmanın eğitim ve 

beceri seviyesi; bireysel eylem planlarıyla AİPP’ leri ilişkilendirerek destekleyici 

programları planlamak ve İşgücü piyasası bileşenini mümkün iş fırsatları kapsamında 

dikkate almak açısından önem arz etmektedir. 

1.3 BİREYSEL EYLEM PLANLARINI TAKİP VE ETKİLİ İZLEME 

1.3.1 Bireysel Eylem Planlarının Takip ve İzleme Fonksiyonu 

Eylem planlarının kontrolü ve yaptırımlar önemli bir rol oynamasına rağmen 

dinamik olarak takip etmenin de önemli bir fonksiyon olduğu uygulayıcı KİK’ler 

tarafından vurgulanmaktadır. AB KİK’ lerinde son dönemlerde bireysel eylem 

planlarının ilk oluşturulduktan sonra iş arayanların düzenli olarak takibi ve 

gözlemlenmesi konusu ön plana çıkmakta ve iki fonksiyon vurgulanmaktadır; 

1. Destek fonksiyonu: Dinamik eylem planının bir süreci olarak iş arayanın 

aktivasyonu ve entegrasyonu bakımından onun yol haritasını destekleme ve 

rehberlik olarak ifade edilmiştir. 

2. Kontrol Fonksiyonu: İş aramayla ilişkili düzenleme ve kuralları bir bütün 

olarak, önleyici aktiviteler ve ihtiyaç duyulduğu yerde yaptırımlar bakımından iş 

arayanın kontrol edilmesi olarak ifade edilmiştir. 

                                                 

32 Helen Tubb,  a.g.m., s.18 
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Bireysel eylem planlarının geliştirilmesi bireyin güçlendirilmesi temeline dayalı 

olmaktadır ve yaptırımların etkisi çok düşük kalmaktadır. (ortalama % 10 olarak ifade 

edilmiştir)  

Bireysel eylem planlarının, iş arayanın devam eden süreçte desteklenerek 

yeniden gözlem ve düzenlemelerle sürekli devam eden bir döngü içinde yer aldığı 

Almanya’nın 4-Evreli Modeliyle de gösterilmiştir. 

Şekil 2: Almanya KİK’ inin Sürekli Döngülü 4-Evreli Modeli 

 

Kaynak:Helen Tubb,  a.g.m., s.22 alınarak araştırmacı tarafından derlenmiştir. 

Almanya’nın 4-Evreli Modeliyle İş gücü piyasasına entegrasyonda 4 adım 

danışan merkezli istihdam memurları tarafından takip sürecinin belirlenmesini ifade 

eder. İstihdama ek olarak rehberlik hizmeti de bu sürece entegre olur.  

1.evrede yoğun olarak hedef; meslek temelinde potansiyel olarak profillemeye 

odaklanılmaktadır. Mesleki yeterliliğin güçlülüğü analiz edilir, beceriler ve yetenekler 

ölçülür. İşe entegrasyonun bir parçası olarak sistematik olan entegrasyon yönteminin 

potansiyel bir analizidir. Bu yaklaşım danışmanın ihtiyaçlarla alakalı ayrım yapmasına 

yardımcı olur (bireyin sağlık durumu gibi kişisel özellikleri ile aile durumu gibi sosyal 

çevresiyle ilgili özellikleri bakımından) 

2.evrede işe yerleştirme danışmanı ve danışan arasında gerçekçi iş gücü piyasası 

sonuçlarını dikkate alan profilleme temelinde değerlendirme yapılır. VerBIS 

(Vermittlungs -yerleştirme-, Beratungs –Danışma- und Informations –Bilgi- System) 
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Profillenmesi

Hedeflerin 
Belirlenmes
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olarak anılan Bilgi Teknolojisi (BT) tabanlı bilgisayar teknolojisi kullanılarak 10 farklı 

hedef seçilebilir. (sosyal güvenlik katkısını dikkate alan istihdam konusu, ikamet ettiği 

yerdeki düzenli işgücü piyasası koşulları vb.) 

İşgücü piyasası hedeflerini belirlemenin ardından, 3.evrede danışman ve iş 

arayan birlikte hedef detaylarına erişmek için stratejileri belirlerler. BT sistemlerinde 

farklı stratejiler, güçlü seçenekler ve potansiyel seçeneklerin kombinasyonunu sağlar. 

Örneğin ihtiyaçların denetlenmesi ve hedeflere bağlı olarak mesleki yeterliliğin elde 

edilmesinde ya da Alman dilinin geliştirilmesi vb. durumlarda olduğu gibi. Ayrıca yerel 

istihdam ajansları yerel ihtiyaç ve ihtimallere göre kendi stratejilerini belirleyebilirler. 

Son evre olan uygulama ve takip evresinde (4.evre) bireysel eylem planlarına 

stratejilerin entegrasyonu, gelecek adımların neler olacağı gibi işlemlerin takibi yapılır. 

Bu dört evreli model ilk görüşmede tamamlanır ve BT sistemle rapora 

dönüştürülür. Her takip görüşmesinde süreç değerlendirilir, dört-evre modeli tekrar 

gerçekleştirilir. Bu anlamda istihdam danışmanı ve danışan profillemeyi yeniden 

gözlemler, hedefleri belirler, stratejiyi seçer ve ihtiyaç duyarsa değiştirir. 

Bu modelin başarı faktörleri olarak ise; 

 İstihdam danışmanını talimatlandırıcı bir araç olmaması danışmana karar 

yetkisi vermesi, iş entegrasyonu için yol haritası belirlemeyi sağlamakta 

yardımcı olması, 

 İşsizlikten önceki son meslekte değil (İlk yaklaşımda eğer son yürüttüğü 

meslekten farklı ise hedef meslekle alakasız çalışma riskinin zayıflığı 

dikkate alınmış ve böylece 4-aşamalı model hedef meslekte profillemeye 

yardımcı olmuş olur) hedef alınan meslek temelinde profilleme sağlayarak 

uygulanması,  

 4- aşamalı model çok esnek olduğu için tüm danışanların entegrasyon 

sürecinde kullanılabilir olması, 
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Olarak ifade edilmiştir.33 

1.3.2 Bireysel Eylem Planlarında Süreç ve Faaliyetlerin İzlenmesi: 

KİK’ ler arasındaki eğilim; eylem planlarının kontrol ya da destek bakış açısına 

doğrudan katkı sağlamamasına rağmen, süreci sürekli ve giderek daha sık izleme 

yönündedir. Üye devletler arasında; 

 İzleme sıklığı, 

 Gözlemleme göstergeleri, 

 Bireysel eylem planlarına adaptasyon ve raporlama sürecinin metodu 

bakımından farklılık göstermektedir. 

İzleme sıklığı faktörlerin sayısına, düzenleme çerçevesine ve danışman başına 

düşen danışan oranına bağlı olarak değişiklik gösterir. Örneğin; 

 Litvanya KİK ’inde yılda bir kez bireysel eylem planı hazırlanır ve tüm 

zamanlarda sürekli gözlemlenir. Ancak iş arayanın durumunun değişmesi 

durumunda da güncellenebilir. 

 Belçika-Flamish KİK’ inde gözlemleme daha sıktır ve rutin olarak yapılır, 

aslında düzenli olarak gözlemleme ve değerlendirme Bireysel Eylem Planlarının 

başarısında önemli bir faktördür. 

 Almanya’da ise her 6 ayda bir yeniden düzenleme kanuni olarak gereklidir. 

Ancak pratikte her iş arayan için görüşmeye gelmesi durumunda danışan 

profiline bağlı olarak birkaç haftadan 4 aya kadar değişiklik gösteren 

zamanlarda da yenilenmektedir.  

 Destek fonksiyonu anlamında; Bazı ülkeler sıklıkla erken gözlemleme yapmaya 

odaklanırlar. Örneğin; Estonya, Almanya ve İrlanda 

 Kontrol Fonksiyonu anlamında ise, kısa zamanda düzenli toplantılarla iş arama 

aktivitelerini gözlemlemeyi ya da eylem planında yer alan diğer faaliyetleri 

gerçekleştirmeyi tercih ederler, Birleşik Krallık’ da olduğu gibi.  

                                                 

33 Helen Tubb,  a.g.m., s.22 



 

30 

 

KİK’ ler Sürekli takip ve daha sık değerlendirme eğilimindedirler. Yüz yüze ve 

sık sık görüşmenin motivasyonu artırdığı ve iş aramada bireyi güçlendirdiği 

değerlendirilmektedir. 

Birleşik Krallıkta Bireysel Eylem Planları Geliştirme Yaklaşımı: 

Birleşik Krallık KİK’ lerinde bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak ve 

kişiselleştirilmiş bireysel danışmanlık hizmetiyle ilk iş arayan bireyleri cesaretlendirici 

yaklaşım bulunmaktadır. Her birey en az iki haftada bir iş aradığını danışmanıyla 

onaylamalıdır. İş bulmada daha fazla önünde bariyer bulunan iş arayanlar, ya da uzun 

süreli iş arayanlarla daha sık ve daha derin mülakat yapılmaktadır. 

İlk görüşme, sunulacak desteğin seviyesini belirlemek adına teşhis mülakatı 

olarak değerlendirilmektedir. Tüm danışanlar iş arama yardımını talep etmeden önce iş 

arama sözleşmesini imzalamalı ve gereklilikleri tamamlamalıdır. Birleşik Krallık 

KİK’lerinin hazırladığı bu doküman iş arama adımlarını anlatmaktadır. Çoğu müşteriler 

iş aramayı işsizliğinin ilk üç ayında tamamlamaktadırlar. İlk iş arama aşamasında 

başarılı olamayanlar desteklenmektedir. 9 ay ya da 1 yıldan daha uzun süreli işsizlerin 

önündeki en önemli bariyer, işveren organizasyonlarının öncelikli olarak refah sağlama 

durumunu iş arayana yansıtamamalarıdır. Bu durumdaki müşteriler için yardım 

ödemeleri yapılır ve istihdamda yer almaları sağlanır.** 

Teşhis mülakatında iş arayanın çalışma hikâyesi (geçmişi), yeterlilikleri, 

becerileri, tartışılır. Danışman işgücü piyasası yönünden bireyin önündeki bariyerleri 

değerlendirir. Danışanlar Kırmızı, kahverengi (kehribar) ve yeşil grup olarak ayrılır. Bu 

yaklaşım; her danışanın ihtiyaçlarına göre danışmanın yardım etmesine olanak sağlar. 

Duruma uygun olarak; derinleştirilmiş destek, destek, tavsiye ya da hafif destek sunulur. 

Danışman desteğin miktarını 2 haftada bir görüşme şeklinde yoğunlaştırabilir ya da 

azaltabilir. 

Tüm danışanlar ilk görüşmede iş arayan sözleşmesini tamamlarlar. Dokümana 

ek olarak iş arayanların atacakları adımların belirlenmesi, istihdam edilebilirliği 

artırmaktadır. Çalışma ile maksimum 13 hafta içinde işgücü piyasasının taleplerine 

uygun beceri ve yeteneklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. İş arama sözleşmesinin 



 

31 

 

bir parçası bireysel eylem planıdır. Bu eylem planı sayesinde bireyin becerilerine uygun 

eğitimlerin planlanması ve bireylerin uygun işlere erişim için eğitime 

odaklanılmaktadır. Bu periyod maksimum 13 hafta sürmektedir. Eylem planı iş arama 

sürecinin bir kaydını sağlar. Eylem planları iş arayan ve danışman arasında özetle 

tartışılır ve hızlı bilgilendirmeyi garanti eder.  

Danışanlar taleplerini açık şekilde ifade ettiği gibi, her adım tek tek kaydedilir ve 

iki haftada bir ilerleme durumu değerlendirilir. Birleşik Krallık eylemleri; SSMART 

(spesific, streching, measurable, achievable, realistic ve timebound )belirli, şeffaf, 

ölçülebilir, başarılabilir, gerçekçi ve zamana bağlı olarak AB ülkelerine ilave şeffaflığı 

da katarak ifade etmektedirler. İş arayanın bir haftada en az 3 aktif adım atması 

gereklidir ve bu danışman tarafından onaylanmalıdır. Eğer bir danışman danışanın 

sorumluluğunu tamamlamadığını hissederse, karar vermede gerçek rehberlik 

durumunun olup olmayacağı ve bir yaptırıma başvurulup vurulmaması kararını verecek 

olan iş gücü piyasası karar vericisi rolünü üstlenebilir. Yaptırımlar sabitlenebilir 

(Yardımların geri çekilmesinde 1, 2, 4, ya da 26) ya da koşullara bağlı olarak 1 ile 26 

hafta arasında sabitlenebilir. Danışmanlık görüşmesine katılamayan, istihdama 

katılmada başarısız olan ya da istihdamdan ayrılan, yanlış eşleştirmeyle istihdam dışı 

kalan bireyler çeşitli yaptırım uzunluklarıyla karşılaşabilir. Uzun dönemli işsizler için 

(24+ yaşlardakiler için 12 ay, gençler için se 9 ay) uzun dönemli işsiz olma riskleri 

belirlenir ve çalışma programı ona göre düzenlenir. Özel istihdam büroları aracılığıyla 

faaliyet yürütseler bile danışanların en az iki haftada bir KİK’ e uğraması ve iş aradığını 

belgelemesi zorunludur. 

Birleşik krallıkta iş arayanlar iş aramaya gönüllü olmaları konusunda desteklenir 

ve ilk iş yaklaşımıyla vurgulanan bütünleşik bir sistem vardır. Bu yaklaşımla çoğu insan 

işsiz olduktan sonra hızla iş bulabilir. 13 hafta içinde yaklaşık yarısı, 6 ay içinde % 75 i 

iş bulmaktadır. Bu anlamda KİK kaynakları doğrudan destek ya da derin danışmanlık 

desteği şeklinde onların kendilerine cesaret verici şekilde dağıtılabilir. Bu maliyet-etki 

stratejisi danışanların % 90’ının yeniden işgücü piyasasına girişini sağlamıştır. 34 

                                                 

34 Helen Tubb,  a.g.m., s.24 
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Uygulanabilir, gerçekçi adımlar belirleyerek hedefleri gerçekleştirmede izleme 

süreci önemli bir göstergedir. İş arayanlar haftada 3 adımı gerçekleştirdiğine dair 

kanıtlar sağlar, bir başka deyişle kayıttan sonraki her görüşmede (2 haftada bir) en az 6 

adımı yerine getirmeleri zorunludur. Temel adımlar, iş başvurusu, CV hazırlama, bir 

işsizlik ajansına kayıt olma vb. dir. Entegrasyondaki özel adımlar değerlendirilmelidir. 

Bireyin iş aramaya hazır olması durumu dikkate alınmalıdır. Örneğin İrlanda ‘da 

entegrasyona bir adım olarak psiko-sosyal konular değerlendirilmekte ve çocuk bakım 

seçenekleri araştırılmaktadır. 

Etkili bir şekilde bireysel eylem planlarının izlenmesi, iş arayanların ihtiyaçlarını 

düzenli olarak değerlendirmek için bir fırsat sunar ve her nerede özel ya da yoğun 

desteğe ihtiyaç olduğunu belirlemeye olanak sağlar. 

KİK’ lerin gözlemlemeleri, ilave ya da yoğun desteğin gerekli olup olmadığına 

karar vermede önemli bir konudur. Bazı durumlarda iş arayanın iş arama profilinde 

değişiklik ya da bu destek önlemlerine erişimindeki statüsü değişmiş olabilir. Bu 

anlamda farklı yaklaşımlar mevcuttur, örneğin Litvanya’da grup odak çalışmaları, 

motivasyon seminerleri ve psikolojik danışmanlık yıllık danışmanlık sürecinde ortaya 

çıkıp çıkmamasına göre değişiklik gösterir. Ancak kendi kendine yapılan danışmanlıkta 

(e-danışmanlık) özel uzmanlaşmış danışmanlığa erişim mümkün olmayabilir. 

Birleşik Krallık modelinin ilginç bir özelliği işte kalma sürecinin uzunluğu, daha 

kalıcı iş, yüksek memnuniyet ve çalışma yerinin zorluğunun miktarını temel alan 

istihdam sonrası dışsal destek anlamında işe yerleşmeden sonra takip ve gözlemleme 

faaliyetidir. Dışsal destek bireyler istihdam edilse bile uzunca bir süre bağlantının 

devam ettirilmesi şeklindedir. Bu sistem pratikte yaygın olmamasına rağmen KİK’ ler 

ve akademisyenler arasında yeni istihdam yaklaşımı olarak tartışılmaktadır.35   

2014 yılında İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı bünyesinde hazırlanan 

yayınlanmamış yenilik raporu kapsamında belirtildiği gibi her meslek, iş arayan profil 

                                                 

35Helen Tubb,  a.g.m., s.25  
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parametreleri bakımından yaşam sürdürme analizi36 kullanılarak iş yaşamını sürdürme 

analizi ile bireylerin edindikleri meslek (örgün eğitim, kurs, pratikten öğrenme) 

bakımından iş yaşamını sürdürme olasılıkları elde edilmeli ve danışmanlık 

hizmetlerinde seçenek olarak sunulmalıdır. 

İş arayanın uzun vadede sürekli gözlemlenmesinin önümüzdeki dönemlerde 

daha önemli olacağı ve bu gözlemler sayesinde daha sürdürülebilir ve daha etkin 

eşleşmeler sağlanacağı düşünülmektedir. 

Birebir gözlemleme, iş arama kanıtını ortaya koymayı ve takip etmeyi, KİK ile 

iş arayan arasında etkileşimi ve psikolojik etkiyi sağlarken KİK’ ler teknolojinin 

getirdiği yenilikler sayesinde on-line gözleme doğru gitmektedir. Kıt kaynakların en iyi 

şekilde kullanılması ve bireylere hizmetlerin götürülmesi amacıyla bazı KİK’ ler daha 

çok telefon ve elektronik ortamda takip ve gözlemlemeyi seçmektedirler. Bu yaklaşım 

en çok Hollanda’da gelişmiştir. 2014’e kadar iletişime geçenlerin yaklaşık % 90’ı on-

line kanallarla iletişime geçmektedir. Bu sistem sayesinde iş arayanların BT 

becerilerinin de geliştirilmesine katkı sağlanmaktadır. İnternet kullanım oranı burada 

çok yüksektir ve bu yaklaşım Estonya’ya da yansımıştır. Türkiye de ise kuruma kayıtlı 

bireylerin 2017 Mayıs itibariyle % 8,5’i on-line hizmetleri (e-Şube) kullanmaktadır. 

Türkiye’de e-danışmanlık yaklaşımın geliştirilmesi için kullanıcının kolayca 

yararlanabileceği ara yüzler sayesinde e-uygulamalara yönlendirme sağlanmalı ve bu 

sayede iş arayanların bilgi teknolojileri (BT) kullanımına da katkı sağlanmalıdır. 

Hollanda’da e-İş Koçluğu:  

Hollanda da son yıllarda bireysel eylem planları ve takip modelinde, on-line 

kanallar ve karmaşık BT sistemleri geliştirilmiştir. Online etkileşim Hollanda KİK’ inde 

% 90’lara ulaşmıştır. Gelecekte daha da geliştirilerek yüz yüze görüşmenin on-line 

danışmanlık şeklinde yapılması ve karmaşık problemlerin çözümünde de on-line 

danışmanlıktan faydalanılması öngörülmektedir. Uzun dönemli işsizlik riski gelecekte 

daha fazla yardım gerekecek bireyleri değerlendirme sürecinde profillemenin 

                                                 

36 *Yaşam Sürdürme Analizi: her biri için genellikle başarısızlık olarak adlandırılan bir nokta olayı olan 

bireyler grubu ya da gruplarının ya da cansız bir nesnenin belirli bir başlangıç zamanı ile ölümü arasında 

geçen zamanı baz alarak istatistiksel modellerle tahmin etme çalışmalarının tümü olarak ifade edilir. 
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entegrasyonu için yüz yüze görüşme, diğer tüm iş arayanlar için kendi kendine 

danışmanlık alabildiği “e-werkcoach” olarak adlandırılan e-iş koçluğu kullanılmaktadır. 

Bireysel eylem planlarının gerektirmediği sonuçlar, sorumluluklar ve görevleri gereği 

düzenli olarak sistemde on-line kalmalarını gerektirmektedir. Sistem devamlı olarak 

bireysel eylem planlarıyla bağlantılı AİPP’ leri sunar. 

Belçika, Almanya ve Estonya’daki olan diğer on-line sistemler; bireysel eylem 

planlama süreci, profilleme ve diğer kamu istihdam kurumu hizmetleri arasında farklı 

seviyelerde entegrasyonu gösterir. 

Malta’da PES ofisini düzenli ziyareti gerektiren bir metod kullanılmaktadır. 

Parmak izi teknolojisi kullanılarak bireysel eylem planları zorunluluğu altında düzenli 

ziyaretler gerçekleştirilmektedir. Her KİK ofisi parmak izi teknolojisiyle donatılmıştır. 

İş arayanların belli dönemlerde PES ofisine gelme zorunluluğu bu sayede denetlenir ve 

bireysel eylem planlarındaki aktiviteler bu şekilde takip edilir.  

Türkiye açısından bu durum İŞKUR’un hizmet merkezlerinde danışan 

yönlendirme sisteminin kullanılmaya başlaması ile benzer şekilde takip yapılmasının 

mümkün olacağı düşünülmektedir. 

1.3.3 Bireysel Eylem Planlarının Uygulanmasında Yaptırımların Rolü 

KİK’ ler arasında çeşitli seviyelerde yaptırımlar benzer amaçlarla 

uygulanmaktadır. KİK’ ler tarafından üstlenilen takip-gözlemleme rolü hassas bir 

fonksiyondur ve sosyal yardım reçetesinin düzenlenmesinde özellikle önemli bir rol 

oynar. Bu durum bireysel eylem planlarının iş arayan üzerinde etkili olması için sosyal 

yardım ve Kamu istihdam kurumunun veri ve politika bakımından işbirliği içinde 

çalışmasını gerekli kılar. Birçok AB ülkesinde sosyal yardım veren ayrı bir kurum 

bulunmazken, KİK’lerin işsizlik yardımı37 niteliğinde sosyal yardım verdiği ve bu 

yönüyle ülkemizden farklılaştığı görülmektedir. AB KİK’leri arasında yaptırımlar çeşitli 

                                                 

37İşsizlik yardımı işsizlik sigortası ile aynı amacı taşımasına rağmen finansmanı noktasında 

farklılaşmaktadır. İşsizlik sigortasının bir kısmı işsiz birey çalışırken maaşından kesilen primlerle 

karşılanırken, işsizlik yardımı tamamıyla devlet desteği olarak karşılanmaktadır ve ülkemizde hali hazırda 

uygulanmamaktadır. Bazı ülkelerde örneğin Fransa’da hem işsizlik yardımı hem de işsizlik sigortası 

ödenmektedir. 
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prosedür ve kurallara sahiptir; Yaptırımların asıl amacı bireysel eylem planlarının 

geliştirilmesi, uygulanması ve takip süreciyle ilişkilidir.  

Bireysel eylem planlarının geliştirilmesinde taahhüt ve KİK ile iletişim 

bakımından, 

 Danışan ile danışmanın görüşme girişiminin başarısız olması, 

 Erken kayıt gerekliliğinde yanlışlık, 

 Bireysel eylem planını imzalamayı reddetme, 

 Sözleşmenin gönderildiğini fark ettiğinde KİK’e gelmeyi ya da cevaplamayı 

reddetme, 

Gibi durumlar ortaya çıkabilir. 

Bireysel eylem planlarının uygulanmasında iş aramada aktif işbirliği ve istihdam 

edilebilirlik bakımından ortaya çıkabilecek hususlar; 

 Uygun iş tekliflerini reddetme, 

 İş görüşmesi girişiminin başarısızlığı, 

 Yetersiz kişisel çaba ya da aktif olarak yeni bir iş aramama (Bireysel eylem 

planları çerçevesi ve adımlarına göre) 

 Aktif iş gücü önlemlerinden çıkma ya da işbirliğini reddetme, 

 Gönüllü olarak işten çıkma ya da hatalı davranışından dolayı işini kaybetme 

Gibi durumlar söz konusu olabilir. 

Kanunlara göre kabul edilmesi gerekli olan herhangi uygun bir iş bulunduğu 

durumda makul bir iş teklifinin ne olduğu cevabı politik tartışma konusu olmasına 

rağmen yaptırımlar üzerindeki istatistikler göstermiştir ki makul işin geri çevrilmesi 

yaptırımların uygulanmamasının bir sebebidir. İŞKUR 4447 sayılı İşsizlik Sigortası 

Kanunu 52.maddesi a bendine göre “kurumca teklif edilen mesleklerine uygun ve son 

çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye 

mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden” kişilerin 
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işsizlik sigortasının kesilmesi yönündedir.38 Ancak uygun iş kavramı göreceli olarak 

değişiklik gösterdiği için tartışma konusudur ve bu madde pratikte 

uygulanamamaktadır. İstatistiklere göre diğer ana sebep ise KİK ile iletişime geçme, 

önlemlere katılmadaki işbirliği ve görüşme girişiminin başarısız olmasıdır. Konle 

Seidl’in çalışması göstermiştir ki ülkeden ülkeye yaptırımlar çeşitlilik göstermektedir.39 

Yaptırımların aşamalı, açık, adil ve çabuk olması gerektiği 

değerlendirilmektedir. Sosyal yardımın uzunluğu ve seviyesi danışan profilinin ya da 

uygun olmama tipine göre eylem planlarının geliştirilip geliştirilmeyeceği KİK’ ler 

özelinde değişiklik gösterir. Örneğin Birleşik Krallık sabit uzunlukta ve kusurlu 

davranış seviyesinde yaptırıma başvurmaktadır. Yaptırımlar bireysel eylem planlarının 

imzalanma özelliği olarak açıkça ifade etme ve iletişim anlamına gelir. Farklı danışan 

grupları için beklenen durumlarda adaleti yansıtmak gereklidir. İş başvurusu için 

görüşmede iletişimin ulaşılabilir olması örnek gösterilebilir. Karar verilen hususlar 

gereksiz yere ertelenmemelidir, iş arayan davranışları üzerinde yaptırımın etkisi KİK ve 

istihdam danışmanının sorumluluğundadır.40  

Yaptırımlar iş arayanın sosyal yardım aldığı durumdaki davranışının değişmesi 

konusunda kendini kanıtladığı ifade edilmektedir. Bulgaristan ve Estonya gibi bazı 

ülkelerde bazı kişilere sosyal yardım ödenmez ya da sınırlı bir süreçte ödeme yapılır. 

Aksine Belçika Flamenkleri; süreç sonunda düzenli olmayan ödemeleri yapar, 

ödemeyi geri çekme tehdidi motivasyonun toplanmasına fayda sağlayabilir. Bu durum 

iş arayanın motivasyonunu artırdığı gibi işgücü piyasasının da maksimum çıktı elde 

etmesine imkân sunar. Burada tüm bireylere aynı yaklaşımla danışmanlık 

sunulmasındansa bireylerin profillerine uygun özelleştirilmiş hizmetlerin sunumu ön 

plana çıkmaktadır. Ayrıca uygun yaptırım modeli yaygın vergi sisteminin türüne 

bağlıdır, özelliklede işsizlik sigortası fonuna bireysel katkı ve temel vergilerle finanse 

edilmesi durumunda bireyler sosyal yardım almaktan ziyade işsizlik yardımından daha 

fazla yararlanma eğiliminde olacaktır. Alman KİK’ i bu konuyu iki farklı şekilde ifade 

                                                 

38 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, R.G.08.09.1999 - 23810 
39 Kolne-Seidl, (2012), “Monitoring and Follow-Up of IAPs and their outcomes in selected EU 

countries”, presentation, s.8 
40 Schneider, J. (2008). Effects of Individual Action Plans on the Job Search Behavior. Retrieved 

from http://www.eale.nl/Conference2009/Programme/PapersB/add100485_SPLysidiLW.pdf 
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etmiştir. Birincisi; işsizlik ihtimali yüksek olan iş arayanlara uygun bir işe başvurup 

başvurmayacağı hususunda yaptırım uygulanması konusu, diğeri ise bireysel eylem 

planlarını imzalayıp imzalamayacağı konusudur. 

Avrupa Komisyonu’ nun kamu istihdam hizmetlerinde çoklu öğrenme programı 

kapsamında 9 Mart 2012’de Brüksel’de gerçekleştirdiği, Bireysel Eylem Planlarıyla 

çalışma diyalog konferansında ifade edildiği üzere; araştırmalar yaptırımların hızlı 

entegrasyona yol açtığını göstermiştir. Fakat kaliteli ve sürdürülebilir istihdam 

yaptırımların asıl kaynağını teşkil eder. Makul bir işin temin edilmesi gerekliliği büyük 

açıklıkla yansıtılır.41 Yaptırımlar artan bir şekilde politik konu oldukça kısa dönemden 

uzun döneme aktivasyon ve entegrasyon farklı rejimleri etkileyebilir. Bazı araştırmalar 

hızlı entegrasyonun destek yerine daha kontrollü bir rejim gerçekleştirilmesi gerektiğini 

göstermiştir. Çeşitli araştırmalara göre düzenli istihdam edilme olasılığı yaptırımlar 

uygulanırken artmaktadır. İsveç ve İsviçre’de ki kanıtlar ise yaptırımların; sosyal 

yardımın kesilmesi tehdidi altında iş kalitesinde negatif bir etkiye sahip olduğunu 

göstermiştir. Bazılarına göre yeniden adaptasyon stratejileri ilk 6 ay içinde mesleğe 

uygun bir işe odaklanmalıdır. 6 aydan sonra uygun herhangi bir iş için eğitim alınması 

gerekliliğine odaklanılmaktadır. İrlanda’ da yüksek beceri ya da meslek bilgisi zaman 

içinde etkisini gösteren bir öneme sahiptir.  

Bulgaristan’da her istihdam danışmanı bireylere uygun iş bulmada yardım eder. 

Bu noktada uygun iş nedir tartışması başlar. Bunu belirlemek için kriterler 

belirlenmiştir, kayıt tarihinden sonra 18 ay içinde teklif edilen işler aşağıdaki gibi 

tanımlanmıştır; 

 Kişinin eğitim ve yeterliliğiyle alakalı aynı zamanda sağlık koşulları, yaş, 

cinsiyet ve işiyle alakalı performansına bağlı olarak ortaya çıkan koşullara 

uygun, 

 Yaşadığı kasaba, köy veya yerdeki teklif edilen işler, ya da uygun ulaşım 

koşullarına sahip 30 km mesafedeki yerler şeklinde tanımlanmıştır. 

                                                 

41 Seidl-Konle, Regina; Rudolph, Helmur; “Profilling for Better Services”; Report on the European 

Profilling Seminar-Nürnberg; 2005; s.7  
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Bulgaristan KİK’ine göre öncelikli olarak her işsiz bir işe yönlendirilmelidir. 

Her görüşmede meslek tekrar gözden geçirilerek güncellenmeli ve uygun işler 

sunulmalıdır. Eğer işsiz birey bu işin kendisine uygun olmadığı konusunda bir kanıt 

sunarsa (örneğin birey sağlık problemlerinden dolayı bu işi yapamayacağını kanıtlarsa), 

danışman bireyi “danışan uyum eğitimine” yönlendirebilir ve kendisine daha uygun 

meslekte iş arayışına girilebilir. 

Bir meslek için başvurduktan sonra CV beyanı veya görüşme başarısız olursa 

işsiz ve danışman diğer destek adımlarına başka bir ifade ile bir iş için bireyin 

becerilerini geliştirme programlarına yönelir. Eğer birey bir başka işi kabul eder ve ona 

yönelirse, danışman becerilerini değerlendirerek karar verir. Danışman, danışan için bir 

profil hazırlar ve ona sunar. Uygun iş bulmadaki desteğin başarısı sabit bir dönem 

içinde başarılı aracılığın sayısıyla ölçülür. Başarının takip edildiği bu bilgiler ulusal 

veri tabanından alınmaktadır. Uygun iş bulma sürecini etkileyen faktörler işsizliğin 

seviyesine göre işgücü piyasasındaki meslek sayısı, istihdam danışmanının yeterliliği, 

danışmanlık hizmetlerinin sunumunun kalitesi gibi objektif ve sübjektif olarak 

değişiklik gösterir. 

KİK bireysel eylem planlarında, sadece kaynak dağıtımına değil aynı zamanda 

sürdürülebilir istihdama da odaklanmaktadırlar. Bu amaçla bireylerin motivasyon 

seviyesinde yaptırımların ne kadar rol oynadığı akademik olarak araştırılmalıdır. İhtiyaç 

duyulduğunda KİK müdahalelerini güçlendirmede yaptırımlar açıkça kritik bir rol 

oynar, ancak bu konuda hassas davranılmalı ciddi finansal etkiden kaçınılarak makul bir 

müdahale gereklidir.42 

Bu noktada bireylere uygulanacak yaptırımlar sosyal yardımlar, vergi 

sübvansiyonları gibi bireylerin hanesine giren gelir dikkate alınarak 

değerlendirilmelidir. Çünkü aynı özelliklere sahip bir bireyin daha fazla sosyal yardım 

alması diğer bireylere göre işgücü piyasasına yeniden adapte olmada direnç 

göstermesine neden olabilir. Yaptırımlar uygulanmaz ya da kararlılıkla sürdürülmezse 

hizmet birimlerinin danışanı etkin işe yerleştirmede eli zayıflar ve sürdürülebilir 

istihdamı yakalamak zorlaşabilir. 

                                                 

42 Helen Tubb,  a.g.m., s.25 
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Katı etkiye sahip olan herhangi bir yaptırım rejimi ve iyi durumdaki insanlardan 

sosyal yardımların kesilmesi KİK’ lerin üstlendiği görevin aksine bir durumu ortaya 

koyar. Buradan hareketle farklı yaptırım türleriyle ilgili daha fazla araştırma 

yapılmasına ihtiyaç duyulduğu açıktır. 

İstihdam danışmanlarının yaklaşımlarını standart olmasını sağlamak için 

desteklenmesi ve rehberlik edilmesi yaptırımların uygulanmasındaki yeknesaklığı 

sağlamak açısından önemlidir.  

Bireysel eylem planlarının geliştirilmesinde ve iş arayanın gelişmesinde 

danışmanların destek, yapabilirlik ve güçlendirmede ki rolü ile onların politika ve 

potansiyel yaptırımla kontrol edilmesinin beklenmesi danışmanlıkta belirlenen ana 

hatlardır. Bu iki husus danışan merkezli yaklaşımı yansıtır.  

Birçok istihdam ve kariyer danışmanı basit politika yaklaşımı olan danışmanlık 

faaliyetlerinden ziyade danışan merkezli esnek ve karşılıklı iletişimle yapılan 

danışmanlığa daha rahat adapte olurlar. Bireysel eylem planlarının uygulanmasında 

danışmanlık kavramına hassasiyetle yaklaşılmalı ve aşağıdaki genel hususlara dikkat 

edilmelidir. 

 İstihdam danışmanının rolünün açıkça tarif edilmesi, eylem çerçevesinin 

sınırlarının çizilmesi, 

 İstihdam danışmanına, danışmanlık sürecinde karşılaştığı zorluklara karşı 

rehberlik ve iş arayanla ilişkilerde hassas kararlara yardım edilmesi,  

 Danışmanlara etik uygulamalar, stres yönetimi, karar alma, değerlendirme ve 

kendini fark etme konularında düzenli eğitimler sağlanması, 

 İstihdam danışmanlarına bireysel ve grup temelli düzenli destek sağlama, 

psikolojik destek sunma ve danışmanlık memurlarının tamamı için grup terapisi 

sunulması gerekmektedir. 

İşgücü piyasası koşulları zorlu olduğunda ve sınırlı istihdam fırsatları olduğunda 

istihdam danışmanlarının dengeyi gözetmeleri daha zor olabilir. KİK’ ler farklı yollarla 

yaptırım baskısı kurabilir. Birleşik krallık ve Belçika’da yaptırım kararına başvurma 3 

kısımda uygulanır. Birleşik krallıkta yerel KİK’ in içinde ya da dışında işgücü piyasası 
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karar vericisi olarak yer alırken, Belçika’da bu görevi KİK’ lerden ayrı olarak Ulusal 

İstihdam Ofisi yürütür. Bunun avantajı merkezden uzakta olan bireylere arkadaş ve 

güven rolünü üstlenen danışmanlarca sorumluluğun alınmasına imkân sağlar. Tekrar 

istihdam oranlarını artırsa da bu yaklaşımda yaptırım oranlarının yüksek olması 

ekonomik olarak danışanları sıkıntıya sokacak etkiye sahip olmamalıdır. 

Yaptırım uygulamasının açık, şeffaf, hızlı ve esnek olması gerekir. Danışman 

yetkileri çerçevesinde iş arayana başarısızlık durumunda olacaklarla ilgili açık ve şeffaf 

bir şekilde bilgilendirme yapmalıdır. KİK çalışanının güvenini kaybetmemesi için 

başarısızlık durumunda hızlı müdahale etmesi gerekir. Estonya KİK’ inde olduğu gibi 

danışmanların yaptırımlar konusunda ilk aşamada kararı alması için serbest olması 

esnek bir yaklaşımdır ve duruma göre hareket kabiliyeti sağlar. Sonraki yaptırımlarda 

daha az müdahale ve esneklik vardır. 

Sonuç olarak kurumsal amaçlara uygun, devlet-vatandaş ilişkisinde makul, iş 

arayan ve işveren beklentilerini karşılayacak bireysel eylem planı için;  

 KİK’ in görevinin açıkça belirlenmesi ve sorumluluklarının sınırının net 

çizilmesi, 

 Danışmanların farklı hedef gruplara yönelik eğitilmesi,  

 Düzenli gözlemleme ve etkili eylem planlarıyla danışan hedef gruplarına 

uygun hizmet için danışman başına düşen danışan sayısının gelişmiş 

KİK’lerin ortalamasına çekilmesi, 

 Bireysel eylem planlarının geliştirilmesi ve profil temelli değerlendirme 

arasındaki bağlantıyı sağlayarak bireylerin güçlü ve zayıf yanlarını 

bütüncül değerlendirme ve profil temeliyle erken müdahaleye imkân 

sağlayan bir yapıda olması, 

 İş arayanların; işgücü piyasasında güçlendirilmesi temelinde yaklaşımın 

benimsenerek öğrenme imkânlarına adapte edilmesi, 

 Bireysel eylem planlarının SMART (spesific, streching, measurable, 

achievable, realistic ve timebound / özel, şeffaf, ölçülebilir, başarılabilir, 

gerçekçi ve zamana bağlı) hedefler doğrultusunda imzalanması, 

 Online araçların etkili kullanılmasıyla verimliliğin artırılması, 
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 Açık, şeffaf, aşamalı, hızlı ve caydırıcı yaptırımların uygulanması, 

 Bireysel eylem planlarının kalite garantisi için etkinliğini araştıran ve 

erken müdahalenin etkisini araştırarak, yaptırım rejimleri ve işgücü 

piyasalarına uygun bireysel eylem planlarının geliştirilmesi için karar 

destek sistemlerinin kurulması, 

hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir. 
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2 İKİNCİ BÖLÜM 

PROFİL TEMELLİ DANIŞMANLIK YAKLAŞIMI 

2.1 PROFİLLEME KAVRAMI 

Profil kelimesi kavramsal olarak Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre “Bir kişi veya 

eşya için ayırt edici özelliklerin bütünü” olarak ifade edilmektedir.43 Buradan hareketle 

profilleme ise bir bireyin ayırt edici özelliklerinin ortaya çıkarılması olarak ifade 

edilebilir. KİK’ler nezdinde profilleme ise; hizmet sunulan tüm bireylerin çalışma 

hayatı bakımından ayırt edici özelliklerinin tanımlanması olarak değerlendirilmektedir. 

Profilleme, kamu istihdam kurumları için yenilikçi danışmanlık hizmetleri 

kapsamında vazgeçilmez bir araçtır. Bireylerin ihtiyaçlarını tespit etme ve iş gücü 

piyasası taleplerini karşılama anlamında, ayırt edici özelliklerin tespit edilmesi hizmet 

sunumunun birinci önceliği olarak değerlendirilebilir. Danışmanlar tarafından sunulan 

hizmetlerin özelleştirilmesi KİK’lerin etkililiğine doğrudan etki ettiği gibi bireyin iş 

gücü piyasası açısından kendisini tanımasına da büyük katkı sunmaktadır. KİK’ler bu 

katkılarının yanı sıra profillemeyi hizmet birimleri bünyesinde kaynakların etkin 

kullanımı açısından da değerlendirmektedir. 

Profilleme; KİK’ lere danışman başına optimal seviyeden çok daha fazla danışan 

düşmesi durumunda bilgi teknolojilerinin de yardımıyla daha çok bireye ulaşmaya ve 

daha çok bireyi tanımaya imkân sağlamaktadır. Profillemenin aktif işgücü programlarını 

uygulama bakımından ise bireylerin önceliklendirilmesine önemli katkı sağladığı 

değerlendirilmektedir.  

KİK’ler tarafından; profilleme aracının kullanılmasında en önemli hususun uzun 

süreli işsizlikten bireyleri koruma olduğu, uzun süreli işsizliği engellemenin ise 

literatürde önleyici aktif politika olarak değerlendirildiğine dikkat çekilmektedir. 

Bireylere daha fazla dezavantajlı konuma gelmeden müdahaleye imkân sağlayan 

                                                 

43Profil; http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid= 

TDK.GTS.5912daa4f37f68.59779174, (10.05.2017) 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid
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profilleme bireysel eylem planlarının oluşturulmasını ve etkin eşleştirmenin 

sağlanmasını kolaylaştırmaktadır. 

Ayrıca kişilerin profillenmesi neticesinde elde edilecek daha fazla bilginin 

işgücü piyasasına sunulması daha objektif bir ölçümle kişilerin değerlendirilmesine 

imkân verecektir. Daha önce açık işe yapılan eşleştirmede kullanılan temel parametreler 

yaş, cinsiyet, eğitim, çalışma deneyimi gibi bilgilerken; ilerleyen dönemlerde takım 

çalışmalarına yatkınlık ve iletişim becerileri gibi spesifik beceriler de ihtiyaç nezdinde 

bu bilgilere eklenmiştir. Böylece kişilere sunulan danışmanlık hizmetlerinde bireysel 

özelliklerin ortaya çıkarılması ve bu özelliklerin gruplandırılması bir ihtiyaç olarak 

ortaya çıkmaktadır. Profilleme sadece zaman tasarrufu değil ayrıca profesyonal hizmet 

sunumuna da imkân sağlamaktadır. 44 

2.2 PROFİL TEMELLİ DANIŞMANLIK 

2.2.1 İş Arayan Bireylerin Profillenmesi 

KİK’ler tarafından bireylerin ayırt edici özelliklerine dayanarak sunulan 

danışmanlık hizmetlerinin tamamı profil temelli danışmanlık hizmetleri olarak tarif 

edilmektedir.  

Profillemenin temel amacı bireyleri hızlı ve etkin bir şekilde iş gücü piyasasına 

adapte etmek ve uygun müdahaleyi yapmaktır. Anglo-saxonlar daha çok genç işsizler, 

dezavantajlı bireyler ve tek yaşayan kişilere odaklanmışlardır. Profil grupları 

oluşturulurken özellikle kişisel beceriler, deneyim ve sosyal durum dikkate 

alınmaktadır.45 Bu bilgiler bireylerin aktif işgücü politikalarından hangi enstrümanlar 

aracılığıyla yeniden işgücüne entegrasyonunun sağlanmasına rehberlik etmektedir. Bu 

faaliyetlerin bütüncül olarak değerlendirilmesi ise bireysel eylem planları ve profil 

temelli danışmanlığı tamamlayıcı kavramlar haline getirmektedir. 

Profilleme metodunun en önemli bakış açılarından biri de personel kaynağı ve 

finans kaynağının bölgesel olarak paylaştırılmasına imkân sağlamasıdır. Belli gruplar 

                                                 

44 Seidl-Konle; Rudolph; a.g.e.;s.3 
45 Seidl-Konle; Rudolph; a.g.e.;s.4  
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için kaynakların sistemik dağıtılmasında kullanılabilmesi Profillemenin güçlü 

yanlarındandır. 

Profil Temelli Danışmanlık Hizmetleri sunmanın temel gerekçesi; 

 Bireysel Eylem Planları hazırlamak, uygulamak ve takip etmek, 

 Kamu istihdam kurumu hizmetleri ile sosyal yardımı birlikte değerlendirmek, 

 Aktif iş gücü politikalarının uygulanmasında hizmet sunulacak bireylerin 

önceliklendirilmesini sağlamak ve bu sayede kaynakların etkin dağıtılmasını 

sağlamak 

 Hizmet birimlerinde görev yapacak insan kaynağı dağılımını sağlamak olarak 

ifade edilebilir. 

Profil Temelli Danışmanlık Hizmetlerinin Sunumunda Farklı profilleme yöntemleri 

bulunmaktadır. Bunlar; 

 İstatistiksel Profilleme: Çok sayıda tahmin edici değişkenle, idari kayıtların 

kullanıldığı istatistiksel yöntemlerle yapılan uygulamadır.46 İstatistiksel 

profilleme, alınan hedef değişkene göre değişiklik gösteren ve bireylerin 

tamamına danışman yanlılığını ortadan kaldıran yaklaşımla hizmet sunulmasına 

imkân tanıyan bir yöntem olarak tarif edilebilir. Bireylere öngörü sayesinde 

önceden müdahale edilmesini sağlayan ve kaynak dağıtımını kolaylaştıran 

önemli avantajlara sahip bir yöntemdir. Bunun yanı sıra yanlış sınıflandırma 

ihtimali de barındırmaktadır. Ancak tüm sınıflama çalışmalarında hata payı söz 

konusudur.47 

 Kural Tabanlı Profilleme: İdari ya da yasal tanımlanmış uygunluk kriterlerine 

göre yapılan uygulamadır. Avantajı kolay uygulanabilir olması iken dezavantajı 

kuralların ve puanlamanın belirlenmesinde sübjektif bir yaklaşıma sahip 

olmasıdır. 

                                                 

46 Dr Sally-Anne Barnes and Sally Wright, Pat Irving and Dr Isabelle Deganis; “Identification of latest 

trends and current developments in methods to profile jobseekers in European Public Employment 

Services: Final report”; European Commıssıon; 29 Mayıs 2015;s.1 
47 Dünya Bankası-İŞKUR toplantı notu; 24.10.2014 
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 Soft Profilleme: Uygunluk kriterleri, danışman takdir yetkisi, idari kayıtlar ve 

daha sübjektif niteliksel değerlendirmeler ile psikolojik gözlemleme araçlarının 

birlikte kullanıldığı bir uygulamadır. 

 Danışman Yaklaşımıyla Profilleme: Danışman idari kayıtlar ya da 

değerlendirme araçlarıyla sübjektif karar alarak ve deneyimine bağlı olarak 

inisiyatif kullanır.48 Bu yaklaşımın iyi yanı Dünya Bankası tarafından kişisel 

ihtiyaçların iyi tespit edilmesi olarak gösterilirken, kötü yanı ise tamamen öznel 

değerlendirmeye sahip olması olarak gösterilmiştir.49Almanya’ da uygulanan 4 

aşamalı model örnek olarak gösterilebilir. 

Profilleme yöntemleri kullanılırken temel hedef yaklaşımı farklılaşabilir. 

a) İşsizlik Süresine Göre Profilleme; bireylerin işsiz kalma sürelerini dikkate 

alarak, uzun süreli işsiz olup olmama ihtimaline dayalı sınıflandırma yöntemi 

olarak tanımlanır. İrlanda’da uygulanan model örnek gösterilebilir. 

b) Demografik Özelliklere Göre Profilleme; Yaş grubu, yerleşim yeri veya 

dezavantajlılık durumuna göre sınıflandırma olarak tanımlanır. İsveç’te Genç 

işsizliği için uygulanmış olan bu modelin iyi yönü hedef kitleye doğrudan etki 

etmesine rağmen, söz konusu olabilecek diğer durumları göz ardı etmesidir. 

 Kamu istihdam kurumları kendi işgücü piyasası görünümü ve öncelikli politika 

konularına göre profilleme temelini seçebilir. 

2.2.2 Profil temelli danışmanlıkta kullanılan veriler 

Profil temelli danışmanlıkta gerekli olan bilgiler kullanılan yaklaşıma göre 

farklılık göstermektedir. Ancak genel olarak değerlendirildiğinde bireyi tanımak 

amacıyla ne kadar çok veri toplanırsa o kadar çok bilgi üretilebilir ve bireye sunulacak 

hizmetler daha da özelleştirilebilir. 

AB KİK’lerinde veri tabanlarının eğitim, sosyal yardım ve kamu istihdam 

kurumu verileri olmak üzere bütünleşik bir yapıda olduğu ifade edilmektedir. Bunların 

                                                 

48 Dr Sally-Anne Barnes and Sally Wright,a.g.m.; s.2 
49 Dünya Bankası-İŞKUR toplantı notu; 24.10.2014 
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yanı sıra bireyi tanımak adına bir takım formlar doldurtularak işgücü piyasasına hazır 

olma durumu, iş aramaya gönüllülük durumu gibi bireyin kendisine bağlı durumların 

tespit edilmesi de söz konusudur. Örneğin; Ek-1’ de Hollanda KİK’ i tarafından 

kullanılan görüşme formu yer almaktadır. 

Dünya Bankası bireylerin tanınması adına, cinsiyet, iş arama durumu, işgücü 

piyasasının durumu, bireyin işsiz mi istihdamda mı olduğu, eğitimde olup olmadığı, 

sosyal statüsü, askerlik durumu, eğitim düzeyi, sürücü belgesi olup olmadığı, iş yeri 

tercihi, coğrafi konumu, kayıt tarihi, iş gücü piyasasına yeni girme durumu gibi bilgileri 

kullanılmasının önemli olduğuna dikkat çekmiştir. Ayrıca elde edilen bir takım 

bilgilerin ise ayırt edici bilgiler olarak çalışmalarda mutlaka değerlendirilmesi 

gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Bunlar;  

 Yaş, cinsiyet, ırk ve etnik grup, ülke, doğum, aile durumu, sağlık durumu, 

 Görev süresi, geçmiş kazanç, sabıka kaydı, askerlik durumu, ikamet istikrarı, 

 İşsizlik ödeneği ile ilgili geçmiş bilgiler, 

 Eğitimdeki başarı, dil, okuma-yazma, mesleki eğitim, coğrafi konum, işgücü 

piyasası, ulaşım durumu, ehliyet durumu gibi ilave bilgilerdir.50 

 İrlanda’da yapılan bir araştırmaya göre kadınların çocuk sahibi olması, işgücü 

piyasasına girmelerini, erkeklere göre daha çok zorlaştırmaktadır. Bu durum modellerde 

çocuk sayısı, aile durumu, sosyal yardım gibi bilgilerin mutlaka dikkate alınması 

gerektiğine bir kanıt olarak gösterilebilir. Profilleme çalışmalarında KİK için mümkün 

olduğunca fazla bilgi toplamak hiç şüphesiz bireysel eylem planlarının teşhis aşamasını 

etkin kılacaktır. 

 Almanya kamu istihdam kurumunda sosyal çalışmacılar tarafından görüşme 

esnasında elde edilen, bireyin iş aramada kararlılığı/motivasyonu, beceri/yeterlilikleri, 

engellilik durumu ve işgücü piyasasının özel durumu gibi bilgilerin yanı sıra yaş, 

cinsiyet ve çalışma deneyimi gibi bilgiler kullanılmaktadır.51 

                                                 

50 Dünya Bankası-İŞKUR toplantı notu; (24.10.2014) 
51 Seidl-Konle; Rudolph; a.g.m.;s.4 
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 Danimarka’da ise veriler çeklist şeklinde bir diyalogla farklı konularda 

sistematik bir form yardımıyla görüşme esnasında toplanmaktadır.  

 İşgücü piyasasındaki kadın/erkeğin durumu 

 Mesleki deneyim ve yeterlilik, 

 Kişisel ve sosyal beceriler, 

 Kişinin finansal durumu, 

 Sağlık koşulları. 

Anket şeklinde toplanmaktadır.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

52 Seidl-Konle; Rudolph; a.g.m.;s.11 
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2.3 PROFİL TEMELLİ DANIŞMANLIK VE BİREYSEL EYLEM PLANLARI 

 Kariyer rehberliği hizmetlerine yaygın şekilde erişilmesi ve bu hizmetlere kendi 

kendine destek alma yardımından bireysel eylem planlarının oluşturulmasına kadarki 

süreci kapsayan sistemin bir parçası olan profil temelli danışmanlık bireysel eylem 

planlarının oluşturulması için bir araç olarak kullanılmaktadır.53 Etkili ve sürdürülebilir 

istihdam için gerekli olan bireysel eylem planlarının başlangıç aşaması olarak gösterilen 

teşhis aşamasından sonra toplanan bilgilerle bireyin alacağı hizmetlerin belirlenmesi 

aşamasında kullanılan araç profilleme olarak ifade edilmektedir. 

2.3.1 Profil Temelli Danışmanlıkta Çeşitli Ülke Uygulamaları 

 Profil temelli danışmanlık KİK’lerin eşleştirme ve işe yerleştirme faaliyetlerinde 

modern yaklaşımlar olarak sadece Avrupa ülkelerinde değil, Amerika, Japonya, 

Avustralya, Güney Kore, Kanada vb. ülkelerde de uygulanmaktadır. Bireysel eylem 

planlarıyla bütünleştirilmiş olan profilleme çeşitli türleriyle KİK’ lerce 

uygulanmaktadır. Avrupa Komisyonu, üyesi ülkelerin KİK’lerine bireysel eylem 

planları kapsamında danışmanlık hizmetlerinin uygulanmasını tavsiye etmektedir. AB 

KİK’lerinin büyük çoğunluğunda Bireysel Eylem Planı yaklaşımı zorunluluğu 

bulunmamaktadır.54 

2.3.1.1 Avustralya 

 Avustralya KİK’inde danışmanlık kapsamında danışana ait bilgiler ilk görüşme 

esnasında mülakatla toplanmakta ve 1994 yılından itibaren JSCI (Job Seeker 

Classification Instrument: iş arayan sınıflandırma enstrümanı) adı verilen profilleme 

sistemi erken müdahale aracı olarak kullanılmaktadır. İş arayanlar risk temelli 

yaklaşımla istatistiksel teşhis aracı olarak kullandıkları JSCI ile 4 grupta 

sınıflandırılmaktadır. Birinci grup iş hayatına girmeye hemen hazır olanlar, dördüncü 

grup ise iş hayatına girmede önünde ciddi bariyerler olanlar olmak üzere 

derecelenmektedir. Bu sistem 1998 yılında İş Network’ ü ismi verilen bir sistemle 

                                                 

53 CEDEFOP; “Kariyer Rehberliğinin Profesyonelleştirilmesi”; Lüksemburg 2009; (Çeviri: Avrupa 

Rehberlik Merkezi Türkiye Birimi; Ankara 2017); s.9 
54 CALLAIS Jean Pierre; “Counseling of Based on Profiling and Individual Action Plans”; 21.05.2017 

e-mail yolu ile yazışma; 
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desteklenmiş ve iş bulma riski düşük bireylerin hizmetine sunulmuştur. Kişilerin uzun 

dönemli işsizlik riskleri 14 farklı değişken (parametre) (yaş, cinsiyet, çalışma deneyimi, 

eğitim vb.) kullanılarak istatistiksel olarak hesaplanıp modellenmekte ve hizmet almaya 

yeni gelen iş arayanlar için öngörüde bulunulmaktadır.  Bireye işsiz kaldıktan sonraki 6 

ay içinde müdahale edilmekte ve profili belirlenerek sunulacak hizmete karar 

verilmektedir. Bu sistemin olumsuz bir yanı, yeni mezun gençlerin iş arama döneminde 

oldukları süre içerisinde işsiz göründükleri için en riskli grupta çıkabilmeleri olarak 

gösterilebilir. Belirli dönemlerde verileri analiz ederek müdahalenin yerinde olup 

olmadığını görmek ve modelin kalitesini takip etmek model sürecinin en önemli 

aşamalarından birisi olarak gösterilmektedir.55 

 Avustralya’da kullanılan profillemenin en önemli amacı uzun dönemli işsiz olma 

durumunun maliyetini azaltmak ve yönetim kaynaklarını etkin kullanmak olarak ifade 

edilmektedir. Dezavantajlı ve yerli halk için mobil araçlarla özel hizmetler sunulmakta 

ve profilleme bilgi teknolojileri sayesinde yapılmaktadır. Böylece kaynakların ve 

ihtiyaçların daha etkin kullanılması sağlanmaktadır.56 

 Bu süreçte iş arayanlara iş arama yardımı ile destek olunmakta ve bu yardım 

işsizlik fonundan değil vergi sisteminden karşılanmaktadır. Danışmanlık hizmetleri bu 

kapsamda 700-800 bin iş arayana 2300 hizmet noktasında 20.000 danışman tarafından 

sunulmaktadır. Avustralya’da profilleme tüm işsizler için uygulanması zorunlu bir 

araçtır. Çoğunlukla on-line uygulanır ancak bazı hallerde (hastalık, dezavantajlı olması 

durumu vb.) yüz yüze uygulaması yapılmaktadır. Kişinin profilinin yeniden 

değerlendirilme süreci 12 aydır. İş arayanın durumunun aynı olup olmamasına göre 

tedbir alınmakta ve gerektiğinde daha yoğun danışmanlık sunulmaktadır.57 

 JSCI kapsamında, istatistiksel modellerden lojistik regresyon modeli* 

kullanılarak iş arayanlar sınıflandırılmaktadır. Bir diğer yaklaşımda ise kural tabanlı 

değişkenler belirlenmiş ve her birinden puanlama yapılmıştır. Alınan puanların 

                                                 

55 Seidl-Konle; Rudolph; a.g.m.;s.12 
56 Dr Sally-Anne Barnes and Sally Wright, a.g.e.; s.61 
57 Dr Sally-Anne Barnes and Sally Wright, Pat Irving and Dr Isabelle Deganis; a.g.e.;s.62 

*İŞKUR için istatistiksel profillemede kullanılan lojistik regresyon modeli detaylı olarak bölüm 4.2 de 

anlatılmıştır 
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toplamına göre iş arayanlar sınıflandırılmaktadır. Değerlendirme kriterlerine ilişkin bir 

örnek Ek-3 de yer almaktadır.  

2.3.1.2 Fransa 

 Fransa KİK’inde iş arayanlar için bireysel eylem planlarının hazırlanmasına 

dayanan PAP (Proje Action Personalise-Bireysel Eylem Projesi) isimli bir model 

kullanılmaktadır. 2009 yılından önce; yeni kayıtlı iş arayanın uzun dönemli işsiz olma 

olasılığını değerlendirmek amacıyla istatiksel profilleme, İşsizlik Sigortası Kurumu -

UNEDIC tarafından yürütülmekteydi. Bu araca İstatiksel Riskin Hesaplanması adı 

veriliyordu. Ancak 2009 yılında Pole Emploi olarak dönüşen kurumda sosyal hizmet 

görevlisi tabanlı uygulamaya dönüş yapılmıştır. 2012 yılı sonlarında başlatılan 

Fransa’nın sosyal hizmet görevlisi tabanlı profilleme sistemi, kişisel destek sağlamak ve 

mevcut kaynakları yoğun desteğe ihtiyacı olan kişilere yöneltmek için sosyal hizmet 

görevlilerinin uzmanlığını kullanmayı amaçlamaktadır. Profil oluşturma ve katılım 

yolları arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi, iş arayanların bireysel çabasını 

desteklemeyi ve sosyal hizmet uzmanı ile iş arayan arasında güvene ve işbirliğine dayalı 

bir ilişkiyi kurmayı amaçlamaktadır.58 

 İş arayan KİK’e kaydını yaptıktan sonra 2 hafta içerisinde; kişi ile “teşhis 

mülakatı” gerçekleştirilir. Bu mülakatın temel amacı, iş arayanın kendi iş arama 

becerisini değerlendirmek, aynı zamanda kişiyi en uygun destek modeline 

yönlendirmek, iş arayanın mevcut kişisel ihtiyaçlarını belirlemek için kendi kişisel 

çalışma alanlarını belirlemektir.   

 Fransa kamu istihdam kurumu Pole Emploi 900 hizmet biriminde ve 146 özel 

hizmet bürosunda yaklaşık 53000 personelle bu hizmetleri yürütmektedir. 59 

Danışmanlık faaliyetleri kapsamında kullanılan model aşağıdaki gibidir.60 

                                                 

58 Dr Sally-Anne Barnes and Sally Wright, Pat Irving and Dr Isabelle Deganis; a.g.e.;s.19 
59 Dr Sally-Anne Barnes and Sally Wright, Pat Irving and Dr Isabelle Deganis; a.g.e.;s.20 
60 CALLAIS Jean Pierre; “Counseling of Based on Profiling and Individual Action Plans”; 06.02.2017 

e-mail yolu ile yazışma;  
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Tablo 1: Fransa Üç Adımlık (Kayıt, Profil Oluşturma ve Etkileşim) Süreci 

1.Adım: Kayıt 

(Telefon ya da 

İnternet) 

2.Adım: Yüz yüze görüşme 
3.Adım: İş arayan Desteği: 

(Profil Grupları) 

İş arayanların 

Kayıt İçin 

Başvurması 

Kayıt Alma  

İş arayanın verdiği bilgilerin 

doğrulanması 

Takip 

Yardım İçin Uygulama Çalışması Rehberlik 

İş arayanların 

Yardım İçin 

Başvurması 

Detaylı Teşhis  

Bireysel Eylem Planları 

Oluşturma 
Yoğunlaşma  

Uygun İşlerin Araştırılması Geniş Çaplı Destek 

Kaynak: 

Dr Sally-Anne Barnes and Sally Wright, Pat Irving and Dr Isabelle Deganis; a.g.e.;s.20 alınarak 

araştırmacı tarafından derlenmiştir.  

 Profilleme, sosyal hizmet görevlisi tarafından kayıt ve teşhis görüşmesinin 

başında gerçekleştirilmektedir. Bu;  iş arayanın takip edeceği bundan sonraki serüvenini 

ve etkileşim yollarının belirlenmesi aşamasıdır. Bu etkileşim yolları: 

Takip: Bu etkileşim yolu, kendini kontrol edebilen ve iş için hazır olan iş arayanlar 

tarafından kullanılabilir. İş arayanlara sunulan temel hizmetler ve iş bulma hizmetlerini 

içermektedir. Sosyal hizmet görevlisi ile iş arayan arasında iletişim, diğer etkileşim 

yollarına göre daha az sıklıkta ve çok kanallı olacaktır. Sosyal çalışan, herhangi bir 

zamanda en çok 250 iş arayana hizmet sunmaktadır. 

Rehberlik: Bu etkileşim yolu normal yardıma ihtiyacı olan iş arayanlar için geçerlidir. 

İş arayanlara sunulan temel hizmetler arasında iş eşleştirme hizmetleri ve kısa süreli iş 

arama programları bulunmaktadır. Sosyal hizmet uzmanı ile iş arayan arasında iletişim 

düzenli olup, yüz yüze veya çok kanallıdır. 2014 yılından beri, sosyal hizmet uzmanı en 

fazla 150 iş arayana hizmet sunmaktadır. 

Yoğunlaşma: Bu etkileşim yolu, işgücü piyasasından en uzak olan ve yeniden girişte 

engellerle yüz yüze olan iş arayanlar için geçerlidir. İş arayanlara sunulan temel 

hizmetler arasında uzun süreli iş arama destek programları ve iş eşleştirme destekleri de 
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yer almaktadır. Sosyal hizmet görevlisi ve iş arayan arasındaki iletişim sıklıkla yüz yüze 

gerçekleşmektedir. Her sosyal hizmet uzmanı, en fazla 70 iş arayana hizmet 

sunmaktadır. 

Geniş Çaplı Destek: 2014 yılında başlatılan bu dördüncü etkileşim yolunda;  Sosyal 

çalışan, karmaşık çok boyutlu problemleri olan iş arayanlara destek olmak için sosyal 

hizmetler ile birlikte çalışmaktadır. İş arayanların, altı hafta içinde sosyal hizmet 

uzmanıyla görüşmesi beklenmektedir. Sosyal çalışan, en fazla 50 iş arayana hizmet 

sunmaktadır. 

 Fransa KİK’inin hizmet sunumunda dikkat çeken noktalardan birisi grupların 

türüne göre sosyal hizmet görevlisinin portföyündeki iş arayan sayısının 50 ile 250 

arasında değişmesidir. 

 Bu kapsamda her kitleye sunulan hizmetler belirlenmiştir. Aynı zamanda bu 

kitlelerdeki yığılma düzenli olarak takip edilerek geniş çaplı desteğe ihtiyaç duyan 

gruplarda yığılma olması durumunda, sosyal hizmet uzmanları ilave eğitimlerle 

desteklenmekte, iş arayanlara yönelik hibe programları yapılmakta ve çözüme ilişkin 

çalıştaylar düzenlenmektedir.61 

 Fransa da iş arayanlar için tamamen sosyal hizmet uzmanına dayalı profilleme 

modeli kullanılmakta ve istatistiksel model henüz kullanılmamaktadır. Veriler ise 

görüşme esnasında toplanmaktadır. Diğer kurumlardan veri alarak bir veri tabanı 

oluşturmanın zorluğundan henüz buna ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır.  

Danışmanla görüşme yapmadan önce kendi kendine profilleme yaparak yardım almasını 

sağlayan bir sistem geliştirilmiş 2017 den itibaren uygulamaya geçileceği ifade 

edilmiştir.62 

Sosyal hizmet uzmanının değerlendirmesini desteklemek için iki araç mevcuttur. 

Birincisi, yerel işgücü piyasası durumu hakkında bilgi sağlayan istatistiksel (örneğin 

yüksek talep seviyesinin bulunduğu mesleki kategorileri belirleyerek) bir işgücü 

                                                 

61 CALLAIS Jean Pierre; “Counseling of Based on Profiling and Individual Action Plans”; 06.02.2017 

e-mail yolu ile yazışma; 
62 CALLAIS Jean Pierre; “Profilling Process in the light of our current strategic roadmap: Pole 

Emploi 2020”; CPESSEC Konferansı, İstanbul; 06.12.2016;s.3 
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piyasası bilgi aracıdır. İkincisi, Fransız ulusal sınıflandırmasına dayalı iş eşleştirme 

aracı, çalışanların iş ilanlarını, ilk kayıt sırasında ve teşhis görüşmesinde verilen 

bilgilere dayanarak oluşturulan iş arayan profilleriyle eşleştirmesine olanak tanır. 

İlk kayıt ve teşhis görüşmesinin ardından, bir iş arayanın kendisine atanan sosyal 

hizmet görevlisi ile görüşmesinden önce üç aylık bir periyodu vardır. Bu dönemde, iş 

arayanın kendi kendine yardım araçlarını kullanması ve iş bulmalarını desteklemek için 

kendi inisiyatifini kullanması beklenmektedir. Bu üç aylık süre geçtikten sonra, iş 

arayan kişiye kişisel bir sosyal hizmet görevlisi atanacaktır (bu daha önce kaydı yapan 

ile aynı olmayabilir); ancak, atanan sosyal hizmet görevlisi iş arayanın işsizlik dönemi 

boyunca aynı kalacaktır. 

Pole Emploi’ de bu çalışma mekanizmasının Sosyal Hizmet uzmanlarının bir 

alanda uzmanlaşmasına imkân vermesi yönüyle önemli bir avantaja sahip olduğu 

vurgulanmaktadır. Profil oluşturmayı gerçekleştirmek ve iş arayanları ihtiyaçlarına en 

uygun program ve hizmetlere yönlendirecek pratik araçlar sağlamakta bir diğer 

avantajıdır. Aynı zamanda, bu araçların esnek olması, sosyal hizmet uzmanını 

desteklemekte ve telefon, çevrimiçi ve yüz yüze gibi görüşmelerle iletişim sıklığı 

sağlamakta ve ayrıca iş arayana sağlanan hizmetlerin türüne göre sosyal hizmet 

görevlisine yeterince takdir yetkisi vermektedir. Dört etkileşim yolu, farklı temas 

aralıkları (daha az sıklıkta, düzenli ve sıklıkla) sağlamaktadır.  

Sosyal hizmet uzmanının her bir iş arayan için görüşmenin düzenliliğini ve 

belirli servis hizmetlerini belirlemesine olanak sağlayan olası bir planlama sistemi 

kullanılmaktadır. Sosyal hizmet uzmanları danışanla daha fazla görüşme yapmaktadır. 

Bu kapsamda 2016 yılında görüşme sıklığı % 29 artırılmıştır. 2017 de yeni kullanılan 

danışman destek araçlarıyla iki kat fazla danışanla görüşme hedeflenmektedir.63 

İş arayanların sosyal hizmet görevlisi ile görüşmeden önce, ilk kayıt ve teşhis 

görüşmesinden sonra üç ay beklemek zorunda kalmaları, çoğu iş arayan için yeterli 

olabilirken uzun vadeli işsizlik riski ile karşı karşıya kalan iş arayanlar için dezavantaj 

olmakta, bu kişilerin daha erken bir aşamada destek almasının önüne geçilmektedir. 

                                                 

63 CALLAIS Jean Pierre; “Profilling Process in the light of our current strategic roadmap: Pole 

Emploi 2020”; CPESSEC Konferansı, İstanbul; 06.12.2016;s.4 
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Pole Emploi’de danışanlara kayıt yaptırdıkları ya da bir gün sonrasında kişinin 

teşhis edilmesi olarak adlandırılan profillemeye tabi tutulmaktadır. Bu süreçten itibaren 

maksimum 4 hafta içerisinde yol haritası belirlenmekte ve kişisel danışmanına atanarak 

destek politikaları seçilmektedir. Destek sürecinde ilk görüşme ve değerlendirme 

formları 8 hafta içerisinde gerçekleştirilmektedir. Bu aşamada ilk görüşmede iş arayan 

profilinin keşfedilmesi, kariyer planlamasının yapılması, planlama ve profilin işgücü 

piyasasına uygunluğunun değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Bu değerlendirme 

sonucunda bireysel eylem planları hazırlanmaktadır. Danışanın durumuna göre 6 ila 9 

ay arasında danışmanlık desteği sürdürülmektedir. Süreç alınan geri bildirimlerle sürekli 

iyileştirilmektedir. Danışanlar için ayrıca BT tabanlı karar destek sistemleriyle yerel 

işgücü piyasasını değerlendirme aracı, BT destekli eşleştirme aracı, yerel işgücü 

piyasası bilgi portalı, açık iş haritaları gibi araçlar kullanılmaktadır.64 

Pole Emploi gelecekte iş arayanların sosyal hizmet uzmanlarıyla daha fazla 

görüşmelerine imkân sağlayacak yenilikçi araçlar getirmeyi planlamaktadır. Örneğin; 

işsizlik sigortası başvurularının on-line gerçekleştirilmesi, daha güçlü eşleştirme 

sistemleriyle zaman kazanmak gibi. 65 Bu kapsamda çalışmalar; 

 Profillemenin tüm yönlerinin araştırılmasını sağlamak için yani iş arayanın 

hareketliliği, iş arayanın profili ve yerel işgücü piyasası arasındaki eşleşme, iş 

arayanların kendilerini yönlendirme kabiliyeti, iş arama yeteneği ve işgücü 

piyasasına giriş için olası engeller dâhil olmak üzere bir görüşme rehberi 

hazırlamayı içermektedir. 

 Sosyal hizmet görevlisinin profil oluşturmasını çeşitli boyutlarıyla yönlendiren; 

iş arayanlara sormak için tasarlanan soru seti içeren adım adım yazılım 

içermektedir. 

 Yerel işgücü piyasası bilgilerine erişimi kolaylaştıracak ve çoklu bilgi 

kaynaklarını tek bir kullanıcı-dostu araç haline getirecek büyük bir veri 

merkezini içermektedir. 

 İş arayanın serüveni ile ilgili tüm bilgileri içeren daha ayrıntılı bir iş arayan 

profili oluşturma amaçlanmaktadır. 

 

                                                 

64 CALLAIS Jean Pierre; “Profilling Process in the light of our current strategic roadmap: Pole 

Emploi 2020”; CPESSEC Konferansı, İstanbul; 06.12.2016;s.7, 8, 9, 10 
65 Dr Sally-Anne Barnes and Sally Wright, Pat Irving and Dr Isabelle Deganis; a.g.e.;s.24 
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2.3.1.3 Almanya 

Almanya’da profilleme sistemine ilişkin araçlar işsizlik rakamlarının yükseldiği 

ve özellikle uzun dönemli işsizliğin arttığı dönemlerde ortaya konan “Hartz Acts” adı 

verilen politikalar kapsamında uygulanmaya başlamıştır. Hartz Acts, işgücü piyasasının 

devlet kontrolünden çıkarılarak hizmetlerin ve politika önlemlerinin geliştirilmesi, 

işsizlerin aktive edilmesi ve istihdam talebinin artırılması amaçlarına katkı sunacak 

kapsamlı politika önerilerinden oluşmaktadır. 

Hartz IV reformları ile birlikte ortaya çıkan en önemli değişikliklerden biri 

sosyal yardımla işsizlik yardımının birleştirilmesi olup bu da yeni, evrensel, vergi 

destekli, bütçe hesaplı ve standart, minimum gelir destekli bir yapı oluşturmuştur. 

Almanya’da büyük reformlar yaşanırken aynı zamanda KİK müdahale 

stratejileri büyük ölçüde iş arayanların profillemesine dayanmaktadır. WEB tabanlı 

Sanal İşgücü Piyasası’nın (VLM) gelişimini içeren büyük bir proje 2003 yılında 

başlamıştır. VLM KİK personeli ve sosyal hizmet çalışanları, iş arayanlar, işverenler, 

eğitim kurumları, kamu kurumları ve özel istihdam bürolarının dahil olduğu işgücü 

piyasasının tüm aktörleri tarafından kullanılmaktadır. VLM platformu Alman KİK 

sisteminde iş arayanların profillenmesine destek olmaktadır. 

Alman KİK’inde profilleme sistemi, sosyal hizmet çalışanlarının 

değerlendirmeleri ve bilgiye dayalı profillemenin kombinasyonundan oluşmakta olup 

Dört Aşama Model (4PM) olarak adlandırılan Bireysel Eylem Planları sürecinde 

profilleme tüm iş arayanları 6 farklı gruba ayırmaktadır. 

İş arayanların hedef koyarak, profillerini açık iş pozisyonları ile eşleştirmek ve 

ve sonuçlarını ölçerek işgücü piyasasına geri dönmesine yardımcı olmak amacıyla 

döngüsel bir süreç içeren 4PM, çalışan odaklı olarak tanımlanmıştır. 

 Virtual Labour Market (VLM) adını verdikleri sistemle düzenli olarak kişilerin 

CV’ leri ile işler eşleştirilmekte ve sonuçlar listelenerek hem işyerlerine, hem de iş 

arayanlara sunulmaktadır. Profillerin otomatik olarak kıyaslanmasından oluşan sistem 
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boş pozisyonlarla eşleşmeyi sağlamaktadır.66 4PM sistemi, birbiriyle yakından 

bağlantılı üç araçtan oluşan WEB tabanlı bir Sanal İşgücü Piyasası (VLM, Virtueller 

Arbeitsmarkt) platformu tarafından desteklenmektedir. Bunlar; 

• Jobboerse - iş arayanlar (online kayıt yaptıran ve kişisel profillerini oluşturan) 

ve işverenler için çevrimiçi bir iş eşleştirme portalı; 

• VerBIS - PES istihdam servislerini ve mesleki danışmanlığını destekleyen 

dahili BT sistemi; 

• JobRobot - şirketlerin web sitelerindeki açık işleri toplayan ve onları PES 

intranet'ine gönderen çevrimiçi bir 'iş bulma aracı'  dır. 

Sosyal çalışmacılar, çalışanların profillenmesinde ve iş arayanların profil 

gruplarına atanmasına yardımcı olmak için VLM' de bulunan, İşgücü Piyasası 

Değişikliklerini Hesaplama (Berechnungshilfe Arbeitsmarktchancen, BAC) ve Profil 

Kriterleri Kataloğu gibi ek yazılım destekli araçlar kullanmaktadır. VLM, iş arayanların 

profilleri ile ilgili bilgileri sistematik ve düzenli olarak güncellenen mesleki ve yeterlilik 

veri tabanları, yerel ve bölgesel işgücü piyasası verileri ve kanıta dayalı bir önlemler 

kataloğu ile bir araya getirir. Bu araçların tümü, sosyal çalışanların karar verme 

mekanizmalarını desteklemektedir (GHK Consulting, 2011). Birlikte ele alındığında, 

VLM' deki araçlar, iş arayanları profillemek, müdahale planları geliştirmek ve iş 

arayanlarla açık işleri eşleştirmek için etkileşim içinde bulunmaktadır. 67 Profilleme, 

müdahalelerin uygun seviyesini, zamanlamasını ve niteliğini belirlemede kullanılır.68 

İş arayanların uzun dönemli işsizlik durumlarındaki değişikliğe göre hizmet 

aldıkları kurumda farklılaşmaktadır. 12 aydan uzun dönemli işsiz konumuna düşen iş 

arayanlar yerel belediye kontrolündeki istihdam bürolarına yönlendirilir.  

İş arayanların KİK' e kaydolduktan sonra kişisel profillerini çevrimiçi olarak 

Jobboerse portalına girmeleri gerekir. Kişisel profilleri daha sonra VerBIS' e aktarılır ve 

burada sosyal çalışmacı tarafından erişilebilir ve incelenebilir bu sayede entegrasyon 

planı (Bireysel Eylem Planı) geliştirilir. Genellikle ilk kayıttan sonraki bir hafta içinde 

                                                 

66 Seidl-Konle; Rudolph; a.g.m.;s.8 
67 Dr Sally-Anne Barnes and Sally Wright, Pat Irving and Dr Isabelle Deganis; a.g.e.;s.25 
68 Seidl-Konle; Rudolph; a.g.m.;s.11 
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olan ayrıntılı bir mülakat gerçekleştirilir. Bu noktada, KİK sosyal çalışmacısı, iş 

arayanlarla ortak bir sözleşme (Entegrasyon Sözleşmesi) oluşturmak için ilk 

profillemenin sonuçlarını değerlendirir. İlk görüşmede, sosyal yardım görevlisi, hedef 

mesleğe ilişkin iş arayanın mesleki ve sosyal becerilerini tespit eder. 

Sosyal çalışmacılar, iş arayanın işgücü piyasasındaki umutlarını değerlendirerek 

hedef mesleğini belirlemek için bir yazılım aracı (Berechnungshilfe 

Arbeitsmarktchancen BAC) kullanırlar. Ayrıca, iş arayanın mesleki niteliklerini ve 

sosyal becerilerini VerBIS' e kaydederler. Hedef meslek, iş arayanların önceki iş 

deneyimi ve mesleki niteliklerine dayanarak belirlenmektedir. Ardından, sosyal hizmet 

uzmanı, iş arayanın karşılaştığı potansiyel engelleri belirlemek için (eğitim ihtiyaçları, 

motivasyon sorunları ve yerel işgücü piyasası koşulları gibi) bir dayanıklılık analizi 

(Stärkenanalyse) ve potansiyel analizi (Potenzialanalyse) hazırlar ve uygun müdahale 

tiplerini belirler (destek, danışmanlık, eğitim, vb.). Profilleme aracı iş arayanları tüm bu 

bilgileri kullanarak 6 profil grubuna ayırır.69 

Sistem, sosyal yardım çalışanına ve bu stratejilerin her birine bir takım somut 

strateji seçenekleri ve danışmanlık süreci açısından sağladıkları adımlar ve zaman 

çerçevesi için bir dizi 'hizmet stratejisi' önermektedir. Bir ürün kataloğu aracılığı ile 

çalışanlara her bir hizmet stratejisi için hangi programların önerildiği konusunda 

rehberler sunulur. Sonuç olarak, sosyal yardım görevlisi, kaynakların seviyesi ve 

müdahale türleri üzerinde nihai takdir yetkisine sahiptir.70 

Almanya'da profil oluşturma, özelleştirilmiş bir "uzman sistem" in bir parçası 

olarak kullanılır. Özelleştirilmiş veya 'kişiselleştirilmiş' hizmetlerin arkasındaki fikir, 

bireylerin istihdam edilebilirliklerinde farklılık göstermesi ve bu istihdam edilebilirliğin, 

istihdam dışı kalma süresi arttıkça azalmasıdır. Danışanlara sağlanan hizmetler ile ilgili 

olarak nihai karar, sosyal çalışmacılar tarafından alınır. Profilleme için bu 'yumuşak' 

veya nitel yaklaşım, 'katı' istatistiksel profillemenin zorunlu olduğu ve istatistiksel 

profillemenin sonuçlarının verilen destek seviyesinin belirlenmesindeki tek faktör 

olduğu diğer profil oluşturma sistemlerinden (ABD ve Avustralya uygulandığı şekliyle) 

farklılık göstermektedir. 

                                                 

69 Dr Sally-Anne Barnes and Sally Wright, Pat Irving and Dr Isabelle Deganis; a.g.e.;s.28 
70 Seidl-Konle; Rudolph; a.g.m.;s.11 
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Almanya’da işgücü piyasasının yerel ve merkezi tüm paydaşlarını veri tabanları 

sayesinde bir araya getirme fikri 2015 yılında geliştirilerek tüm bu sistemler üretilmiştir. 

İş arayanlar, sadece piyasa yakınlığı temelinde etkinleştirme zamanlamasını 

değil, aynı zamanda aktivasyon veya iş arama planının nihai bir hedefi olduğunu 

belirten altı profilli kimlikten birine sınıflandırılmıştır. Bu kategori, yerel işgücü 

piyasasındaki talep, motivasyon ve istihdam üzerindeki engeller yanında, iş arayanların 

iş gücü piyasasındaki potansiyelleri beceri ve nitelik açısından yansıtmaktadır. 

Dolayısıyla profil çalışması, sosyal yardım çalışanlarının daha yoğun destek gerektiren 

(uzun süreli işsizler ve iş piyasasında dezavantajlı kişiler gibi) iş arayanlarla "işe hazır" 

olarak nitelendirdikleri diğerlerini ayırt etmesini sağlar. 1 ila 3 arasındaki kategoriler 

işgücü piyasasına yakın, 4 ila 6 arasındaki kategoriler karmaşık olarak kabul edilir. 

Tablo 2: Almanya'da İş Arayan Profil Grupları 

Danışan 

Profili 

1-Piyasa 

Profili 

2-

Harekete 

Geçirme 

Profili 

3-Destek 

Profili 

4-

Geliştirme 

Profili 

5-

Durağanlaştırma 

Profili 

6-Destek 

Profili 

Çıkış 

Bilgisi 

İşgücü 

piyasasında 

6 aydan 

daha az 

uzak kalan 

İşgücü 

piyasasında 

6 aydan 

daha az 

uzak kalan 

İşgücü 

piyasasında 

12 aydan 

daha az 

uzak kalan 

İşgücü 

piyasasında 

12 aydan 

daha uzun 

uzak kalan 

İstihdam 

edilebilirliğini 

geliştirilmesi 

gerek 12 aydan 

uzun uzak kalan 

İstihdam 

edilebilirliğini 

geliştirilmesi 

gerek 12 

aydan uzun 

uzak kalan 

Teşhis İşgücü piyasasına yakın Karmaşık Profile Sahip 

Kaynak: Dr Sally-Anne Barnes and Sally Wright, Pat Irving and Dr Isabelle Deganis; a.g.e.;s.28 alınarak 

araştırmacı tarafından derlenmiştir. 

 

Sosyal yardım çalışanı, bir iş arayan kişinin sistem sonucunda oluşan profili ile 

aynı fikirde değilse, profili değiştirebilir. Bununla birlikte, değişikliğin nedenlerini 

belirlemek, açıklamak ve belgelemekle yükümlüdürler. İş arayanın profil kimliği 

dinamik profil oluşturma olarak da bilinen altı ayda bir gözden geçirilmesi için yasal bir 

gereklilikle KİK’ e başvurmalıdır. 
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Alman KİK' inde profillemenin kullanımı, özelleştirilmiş ya da kişiselleştirilmiş 

hizmetler fikrine dayanmaktadır. Bu pahalı bir hizmet sunumu metodudur, ancak, bu 

yaklaşımın maliyet açısından etkili olabileceğini önermek için bazı kanıtlar 

bulunmaktadır. Sosyal yardım çalışanları, iş arayanlara verilen hizmetler hakkında nihai 

kararı verir. Sosyal görevlilere profil oluşturma sürecinde verilen yüksek takdir yetkisi, 

müdahalelerin iş arayanın özel ihtiyaçlarına göre uyarlanabileceği anlamına 

gelmektedir. Bununla birlikte, aynı zamanda, profillemenin büyük oranda öznel 

çalışmanın "insan unsuruna" bağımlı olduğu ve bu da sosyal yardım çalışanlarının 

yetenekleri, bilgi ve tecrübeleri ile ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğu anlamına 

gelmektedir. Bu, Alman profil oluşturma sisteminin bir gücü olarak görülmekle birlikte, 

sosyal yardım çalışanlarının çok yetenekli olması ve yüksek seviyede eğitim ve destek 

alması gerektiği anlamına gelmektedir. 

2.3.1.4 Hollanda 

 Hollanda iş arayanların iş gücü piyasasından uzaklığını dikkate alan bir araç 

kullanmaktadır. Kişisel durumu, meslek, eğitim ve yetenekler iş arama profilinde yer 

almaktadır. İş arayanla mülakat yapılarak bir takım bilgiler toplanır. Mülakatta kişinin 

yetenekleri, mesleki deneyimi, beklentileri gibi birtakım bilgiler iş arayana sorulur. 

Danışman bir karar verme matrisi ve çek liste göre değerlendirir. Yoğun bir 

değerlendirme sürecinin sonucunda iş arayan iş gücü piyasasından uzaklığına göre dört 

gruba ayrılır. Hollanda KİK’ine göre tamamen teorik yaklaşımın bir problem 

olabileceği düşünülmektedir. 

 İş arayan bireylere ilk yapılan müdahalede kişinin iş arama yeteneğine sahip 

olup olmamasına odaklanılmakta ve bu sorusunun cevabına göre kişiler A grubu ve B 

grubu şeklinde iki gruba ayırılmaktadır.  

 Birincisi doğrudan işsizlik sigortasından yararlanma durumunu, diğeri ise 

işsizlik sigortası aracılığıyla mesleki eğitim sağlama durumunu yansıtır. Sonraki 

aşamada kişilerin işe yerleşme ve iş arama deneyimleri 3,6 ve 9 aylık dönemlerde 

değerlendirilmekte ve geri dönüşlerle A ya da B grubunda olma durumu yeniden 

gözden geçirilip gerekirse değiştirilmektedir. 
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 Danışanın A grubunda olması basit bir yöntemle belirlenmektedir. Bir 

doğrulama listesi kullanılarak iş arama davranışı hakkındaki fikre bağlı olarak danışanın 

grubu belirlenmektedir. Bu gruplandırma kişinin aktif işgücü programları için pozisyon 

belirlenmesi anlamına gelmektedir. A grubunda yer alan kişilere genelde açık işlerle 

eşleşme sağlanmaya çalışılmaktadır. 

 Daha sonra bu araç geliştirilerek kişilerin iş arama profili, eylem planı, başvuran 

kişilerin cv si ile ortak çalışan yeni bir yaklaşım geliştirilmiştir. Yani sistemde kişilerin 

iş aramalarına yardımcı olmak için CWI (profilleme modülü) dedikleri sistemden 

bağımsız çalışan eşleştirme simülasyonuyla kişilere uygun işler sürekli tespit 

edilmektedir. Sistemin Hollanda KİK’inde iş arayanların yeniden istihdam edilme 

durumlarına ciddi etki ettiği ifade edilmektedir. Bu sistemin Hollanda açısından en 

önemli katkısının, iş arayanların sisteme yeniden entegre edilmesinde erken uyarı 

sistemiyle işgücü piyasasından kopmalarının önüne geçmek olduğu ifade edilmektedir. 

2.3.1.5 Birleşik Krallık 

 Birleşik krallıkta kişilerin kişisel bilgileri ve danışmanlık görüşmesi esnasında 

tespit edilen hususlarla istatistiksel olarak modelleyip segmente eden JCP (Jobseeker 

Classification Program) programı kullanılmaktadır. 

 İlk aşamada danışanların tanınabilmesi için ve hızlı istihdam edilebilmeleri için 

toplanan bilgiler kullanılarak segmente edilmektedir. 

 Bireylerin bir iş bulma ya da o işte tutunmalarını nasıl belirleneceğine ilişkin bir 

plot model geliştirilmiştir. (Building on New Deal-BoND) Danışmanlara 

yardımcı olmak üzere geliştirilen bu araç Customer Assesment Tool  (CAT) 

olarak adlandırılmış. 

 CAT, hızlı iş bulma kabiliyetine göre sınıflandırma için insanların test 

edilmesini sağlayan bir programdır. JCP tarafından teklif edilen desteğin 

belirlenmesinde faydalı bir araç olarak kullanılmaktadır. 

 Kişilerin değerlendirilmesi için çeşitli iletişim araçlarından faydalanılmaktadır. 

Örneğin; JCP için Birleşik Krallıkta kiosklar kullanılmaktadır. (kişi bilgilerini 

girerek kendi profilini oluşturabiliyor) Ayrıca SMS le mesaj gönderilerek 
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danışanlar bilgilendirilmekte, internetten çevrimiçi anket doldurularak da 

sisteme girişlere izin verilmektedir. 

 Bu sistem, Birleşik Krallık tarafından, aktif iş arama önceliğinin 

belirlenmesinde, insan kaynağı ve para tasarrufunun sağlanmasında, istihdamın etkin 

yönetiminde danışan odaklı yeni bir yaklaşımın geliştirilme ve kullanılma süreci olarak 

ifade edilmiştir.71 

2.3.1.6 Danimarka 

 Job Barometre adını verdikleri iş barometresiyle, işsizlik sigortası için ve yerel 

istihdam ofislerinin faydalı olamadığı gruplar için profilleme yapılmakta ve aşağıdaki 

işlem basamaklarına göre hizmet sunulmaktadır. 

 Danışman tarafından hazırlanan bir mülakat formuyla sorular yöneltilmesi, 

 Danışman müşterinin (danışanın) kurumdan faydalanma sürecinin yer aldığı 

bilgileri içeren faaliyetlerin listelenmesi, 

 İş Barometresi çalıştırılması, (Job Barometer-JB) 

 Danışmanla birebir iletişim kurulması. 

 JB’ de İşgücü piyasası fırsatları dikkate alınarak danışanın gelecek altı ay 

içerisinde iş bulma olasılığı istatistiksel modellerle hesap edilmektedir. Bunun 

sonucunda iş arayanlar iyi, ortalama ve düşük şans şeklinde gruplandırılmaktadır. JB 

sayesinde hizmet merkezleri ve personellerin farklı uygulamalarını ortadan kaldıracak 

standart değerlendirme imkânı sunar. Danışanlara yönelik mülakat esnasında yöneltilen 

sorularla danışanın mevcut durumda yer almayan kişisel verilerin elde edilmesi 

sağlanmaktadır. 

 Değerlendirme düzenli aralıklarla tekrarlanmakta ve profil oluşturulmaktadır. 

Böylece iş barometresi fırsatların değerlendirilmesine yardımcı olmakta ve hizmet 

birimlerinde standart uygulama birliği sağlanmaktadır. 

 

 

                                                 

71 Seidl-Konle; Rudolph; a.g.m.;s.10 
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2.3.1.7 Kanada 

 Kanada 2015 yılında yaptığı araştırma kapsamında bölgeler arası işsizlik 

oranının çok farklılaşmasından hareketle kamu istihdam hizmetlerinin ve kaynakların 

dağıtımına önem verilmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Buradan hareketle uzun 

dönemli işsizliği dikkate alan politika yaklaşımına gitmiştir. Kanada da hükümetin 

vatandaş odaklı yürüttüğü hizmetlerin tamamının bir arada sunulduğu merkez tarafından 

istihdam hizmetleri yürütülmektedir. 

 Profilleme, bölgesel olarak toplumun ihtiyaçlarına göre kaynak dağıtımına 

imkân sağladığı için, Kanada da önemli bir araç olarak değerlendirilmektedir. 

 Kanada da iki tip profilleme sistemi bulunmaktadır. Birisi bireylerin sosyal 

yardım ve kişisel bilgilerini dikkate alırken, diğeri yerel işgücü piyasası koşullarını 

değerlendirerek yapılmaktadır. Bireylerin kendilerini anket şeklinde on-line 

değerlendirerek profillerini oluşturdukları Kariyer Yol Göstericisi (Career Navigator) 

isimli sistem bulunmaktadır. Sistem sonuç olarak kişinin profiline göre, meslekler 

önermekte, ücret bilgisi sağlamakta, mümkün işlerin sayısını ve istihdam olasılığını 

vermektedir.72 

 Kanada’da 2015 yılı itibariyle profilleme için istatistiksel model 

kullanılmamaktadır. Ancak yerel işgücü piyasasını değerlendirmede istatistiksel 

modellerden yararlanılmaktadır. Profillemede 19 farklı kaynaktan temin edilen veriler 

kullanılmaktadır. The Service Outcome Measurement System (SOMS), Hizmet sonuç 

ölçüm sistemi ismi verilen sistem, bireylere sunulacak hizmetleri öngören bir 

değerlendirme aracıdır. SOMS, keskin bir sonuç üretmez ve danışmanın müdahale 

edebileceği esnekliğe sahiptir.73 

 

 

                                                 

72 Arruda, Alexander;”Profilling in Quebec Canada”;01.02.2017; e-mail yolu ile yazışma, sunum. 
73 Barnes, Sally-Anne ve Wright, Sally; “Identification of latest trends and current developments in 

methods to profile jobseekers in European Public Employment Services: Final report”; AB 

Commission; Bruksel; 2015;s.71 
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2.3.1.8 Japonya 

 Japonya KİK’inden Kakui-San’a, bireysel eylem planları kapsamındaki 

çalışmaları ve profil temelli yaklaşımlarının olup olmadığı e-mail ile sorulmuştur. Tüm 

iş arayanlardan kayıt esnasında yaş, cinsiyet, doğum tarihi, adres, iş alanı, maaş tercihi, 

çalışma yeri (konum), çalışma saati, istihdam tipi (kısmi, tam zamanlı), eğitim geçmişi, 

beceriler, yetenekler, sertifikalar, istihdam geçmişi, şirketteki konumu gibi bilgiler 

toplanmaktadır. Danışmanlar yukarıda sayılan bilgiler dahilinde danışanla yüz yüze 

görüşme gerçekleştirmektedir.  

 Sonrasında her iş arayan için danışman tarafından kariyer destek planlaması 

yapılmaktadır. Bu aşamada dezavantajlı işgücü (kadın, genç, engelli, vb.) için bireysel 

destek programlarını içeren süreç hazırlanmaktadır. Risk gruplarının belirlenmesi için 

herhangi bir istatistiksel model kullanılmamaktadır ancak danışmanlar tarafından sıkı 

takip sistemi bulunmaktadır. Risk iki grupta değerlendirilmektedir. Birincisi 

dezavantajlı kişiler, diğeri ise iş aramaya hazır olmayan güçlü endişelere sahip bireyler. 

İstatistiksel model kullanmamanın gerekçesi hassas bireylerin durumlarını sadece 

görüşme esnasında danışana güven duyduktan sonra samimi bir şekilde ifade 

edebilmeleri olarak gösterilmiştir. 

 Danışmanın tüm işlemleri her aşamada farklı danışmandan yardım almak 

zorunda oldukları için KİK kapsamında kullanılan Hello-Work sistemine 

kaydedilmektedir. Mevcut çalışma sistemini 2020 yılına kadar danışanları danışman ve 

kayıt bilgilerinden değerlendirerek her iki yaklaşımı birlikte değerlendiren istatistiksel 

profilleme yöntemlerinin kullanılması planlanmaktadır. Bu çalışmalar Japonya İşgücü 

Piyasası Eğitim ve Politika Enstitüsü tarafından yürütülmektedir.74 

 

 

 

                                                 

74 Kakui San, “Counseling of Based on Profiling and Individual Action Plans in Japanese PES”; 

06.02.2017; e-mail yolu ile yazışma.  
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2.3.1.9 Macaristan 

 Macaristan kamu istihdam kurumu bireysel eylem planları kapsamında 

profilleme aracını Avrupa Birliği fonlarıyla 2015 yılında yapmıştır. Profilleme; 

 Danışmanlara destek aracı olması amacıyla, 

 İstihdam açısından yardıma ihtiyacı olan bireylere en kısa zamanda objektif bir 

şekilde hizmet sunmak amacıyla, 

 gerçekleştirilmiştir. 

 Macaristan’da iş arayanlar 3 kategoriye ayrılmaktadır. Birinci kategori, iş arama 

konusunda herhangi bir engeli olmayanlar. İkinci kategori, daha az yardımla memnun 

edilebilecek grup, üçüncü kategori ise 12 aydan uzun süreli işsiz bireylerin yer aldığı 

gruptur. Bilgi araçları ve ön belirleme kriter tablosuyla kişilerin kategorileri 

belirlenmektedir. Değerlendirme kriterleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 3: Macaristan Profil Değerlendirme Tablosu 

Objektif Faktörler Kategori Puan 

Eğitim Seviyesi 

İlk Okul ve daha azı, Meslek 

Lisesi, orta okul 

Teknik Lise 

Lise, Üniversite 

4 

3 

2 

0 

Mesleki Yeterlilik Mesleki Eğitimin varlığı -1 

Yaş 

<25 

25-50 

50< 

1 

0 

1 

Kayıtlı Olduğu semtin 

gelişmişlik seviyesi 

Karmaşık programlar 

geliştirilmesi 

Geliştirme 

2 
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Diğer 1 

0 

İşgücü Piyasasındaki Durumu 

12- 18 ay arasındaki iş 

arayanlar 

6-12 Ay 

6 aydan az 

4 

 

2 

0 

İstihdamın ödenek durumu  2 

Kaynak: Kövi, Laszlo; “Profilling in the Hungarian PES”; CPESSEC Konferansı, İstanbul; 

06.12.2016;s.2-8, 12 alınarak araştırmacı tarafından derlenmiştir. 

Bu tabloda yer alan bilgiler her danışman için değerlendirilmekte ve toplam puana göre 

4’den küçük olanlar bağımsız grup (1.kategori), 5-7 puan arasında alanlar az yardıma 

ihtiyacı olanlar (2.kategori) ve 8 ve daha üstü puana sahip iş arayanlar yoğun çaba sarf 

edilmesi gereken grup (3. kategori) içerisine dahil edilmektedir. Bu kapsamda bireysel 

eylem planları, işgücü piyasası destek programları kapsamında danışanla beraber 

yürütülmektedir.75   

Şekil 3: Macaristan Eylem Planları Oluşturma Süreci 

 

 

 

                                                 

75 Kövi, Laszlo; “Profilling in the Hungarian PES”; CPESSEC Konferansı, İstanbul; 06.12.2016;s.2-8, 

12 

1 • Danışan ile İlk Görüşmenin Yer Aldığı Mülakat Süreci

2
• BT Sistemle Profilleme

3
• Mümkün Aktivitelerin Tespit Edilmesi

4
• BT Sistemle Bireysel Eylem Planlarına Başlama



 

66 

 

2.3.1.10 Makedonya 

 Makedonya Kamu istihdam kurumu ESARM ‘da kuruma kayıt yaptıran tüm iş 

arayanlar için 30 gün içerisinde bireysel eylem planları oluşturulmaktadır. Bu planın 

geçerlilik süreci 6 aylıktır ve bu süre dolduğunda yeniden süreç gözden geçirilerek 

değişiklikler yapılmaktadır. Toplanan veriler ışığında danışanlar, doğrudan istihdam 

edilebilir, orta seviyede engeller sahip ve önemli bariyerlere sahip olmak üzere 3 gruba 

ayrılmaktadır. Bireysel eylem planları da bu gruba iki farklı yaklaşımla 

uygulanmaktadır. Doğrudan istihdam edilebilir ve orta seviyede engellere sahip 

bireylere 1.versiyon BEP hazırlanırken, önemli bariyerlere sahip bireylere 1.versiyon 

BEP tamamlandıktan sonra yoğunlaştırılmış 2.versiyon BEP uygulanır. Bu aşamada 

danışanın güçlü yanları ve zayıf yanları değerlendirilmektedir. ESARM tarafından 

işgücü piyasasında hassas bireylerin etkileşim sağlaması açısından da iş kulüpleri 

bulunmaktadır. Eylem planlarında özellikle dezavantajlı gruplara (gençler, uzun dönem 

işsizler, kadınlar, tek yaşayan bireyler, yetimler, vb.) odaklanan yıllık stratejiler 

belirlenmektedir.76 

2.3.1.11 Hırvatistan 

 Hırvatistan kamu istihdam kurumunda istatistiksel profil temelli bireysel eylem 

planları kullanılmaktadır. İş arayan kayıt olduktan sonra 15 gün içinde 

 Eğitim (okulda eğitim, meslek kursu, dil, bilgisayar bilgisi, eğitim, profesyonel 

sınavlar vb.), 

 Çalışma deneyimi, 

 İş arayanın profesyonel iş arama gönüllüğü ve motivasyon 

gibi veriler kullanılarak bireyler iş gücü piyasasından uzaklığına göre  

 İstihdam edilebilirlik, 

 Destek ile istihdam edilebilirlik, 

 Aktivasyon programlarıyla istihdam edilebilirlik, 

                                                 

76 ESARM; “Target Group Based Servisece Delivery”; CPESSEC Konferansı, İstanbul;            

07.12.2016; s.6-10 



 

67 

 

 İstihdam için hazır, 

 Zor şartlarda bulunan, 

 Geçici süre işsiz bireyler olarak sınıflandırılmaktadır. 

 İş arayan bireylerin bireysel eylem planlarının oluşturulmasının ilk adımı 

profillemedir. 2017 den itibaren StAP (Statistically Assisted Profilling) İstatistiksel 

Profilleme Aracının kullanılması planlanmaktadır. İstatistiksel profilleme kapsamında 

uzun dönemli işsizliğin öngörülmesi ve yeni gelen danışanlar için kullanılması 

planlanmaktadır. Model kapsamında bölgesel çeşitlilik dikkate alınmaktadır. 

 Bireysel eylem planları kapsamında iş arayan ve danışmanın mutabakata vardığı 

eylemlerin yer aldığı profesyonel bir planlama yapılmaktadır. Bireysel eylem 

planlarında iş arayanın temel bilgileri, çalışma ve eğitim bilgilerine dayalı meslek 

tercihleri, görüşme sıklığı ve zamanlama planları yer almaktadır. Bireyler bu kapsamda 

uygun aktif işgücü piyasası programlarına yönlendirilmektedir.77 

2.3.1.12 Portekiz 

 Portekiz için profillemenin amacı; bireyselleştirilmiş müdahaleyi teşvik ederek 

her iş arayanın işsiz kalma riskini ölçmek ve iş arayanın kamu istihdam kurumu ile 

temas kurma sıklığını belirlemek olarak ifade edilmektedir. İstatistiksel profilleme 

kullanılarak lojistik regresyon modeliyle bireylerin 12 ay ve daha uzun süre işsiz kalma 

olasılığı hesaplanmaktadır. Cinsiyetle ilgili çeşitli özelliklere sahip bireylerin riskini 

ortaya çıkarmak için erkekler ve kadınlar için ayrı modeller kurulmuştur. Modelde 

kullanılan bağımsız değişkenler iş arayanlar tarafından kuruma verilen bilgilerden (yaş, 

iş tecrübesi, mevcut ve önceki işsizlik hak talepleri, sosyal yardımlar geçmişi, öğrenim 

seviyesi, coğrafi konum, işgücü piyasasına coğrafi yakınlık, engellilik koşulları ve 

medeni durum) temin edilmektedir. 

 12 aydan uzun süreli işsiz olma olasılığına göre iş arayanlar üç risk grubuna 

ayrılmaktadır. 

                                                 

77 Fleischer, Kristina; “Target Group Based Services Croatian Employment Service”; CPESSEC 

Konferansı, İstanbul; 06/07.12.2016; s.2-6 
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 Düşük Risk: Danışmanlık ve etkinleştirme faaliyetleri sunulmaktadır. 

 Orta Dereceli Risk: Danışmanlık ve beceri kazandırma hizmetleri sunulmaktadır. 

 Yüksek Risk: Yoğun danışmanlık yardımı sunulmaktadır. 

 İstatistiksel profilleme sonucunda elde dilen risk gruplarına göre nihai 

değerlendirme ve karar danışmana bırakılmıştır. Danışman sonuca göre iş arayanla 

görüşme sıklığını ve risk derecesine göre faaliyetleri belirlemektedir.78 

 Dünya ülkeleri kamu istihdam kurumlarında uygulanan profil temelli 

yaklaşımlar (istatistiksel model, kural tabanlı, soft ve danışman yaklaşımı ve seviyesi), 

profilleme sonucu kaç kategoriye ayırdıkları ve bunların neler olduğu, hedeflenen 

hizmetler ve bireysel eylem planları yaklaşımını kullananlara ilişkin bilgiler ve bu 

ülkelerin Nisan 2017 itibariyle (iki ülke hariç) işsizlik rakamları aşağıda özet tablo 

olarak sunulmuştur. 

2.3.1.13 Belçika 

İşsiz bireyler kuruma kayıt yaptırdıktan 9 ay sonra iş görüşmesine çağrıldığında kamu 

istihdam kurumu sosyal hizmet görevlisi danışanın daha yoğun yardıma ihtiyacı olup 

olmadığını tespit etmeye çalışmaktadır. Belçika Kamu istihdam kurumu tüm bunların 

tespiti için birden fazla araç geliştirmiştir.79 

 Job Indicator (İş Göstergesi): Danışanın belirli bir dönemde hangi kanallardan 

kaç tane iş teklifi aldığını ve iş arayanların bu tekliflere ne yanıt verdiğini 

gösteren basit bir araçtır. 

 Job Ready (İş Hazır): İş arayanın kendisinin çalışmaya hazır olup olmadığını 

değerlendirmesine imkân veren elektronik bir ankettir. Ankette işlerle ilgili 

bireysel tecrübelere ve işe yönelik tutumlara, danışanın kendi güçlü ve zayıf 

yönlerinin kendisi tarafından değerlendirilmesine ve işlerle, kariyerle ilgili kendi 

arzularına bakılmaktadır. 

 Borint: İlgilere dayanan mesleki rehberlik aracıdır. 

                                                 

78 Anderson, Tine; Feiler, Lizzi; Schulz, Gregor; “İstihdam Hizmet Sağlayıcılarının Rolü”; 1.Baskı 

(Çeviri); Ankara 2017; s.114. 
79 Anderson, Tine; Feiler, Lizzi; Schulz, Gregor; a.g.e.; s.59 
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 E-Scan (e-Tarama): İş arayanın kendi işini kurması ile ilgili kabiliyetlerini ölçen 

araçtır. 

 Profil: Teorik Bilgi birikimi testidir. 

 Profil belirleme testi: pratik bir testtir. 
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Tablo 4: Çeşitli Ülkelerin Profilleme Yaklaşımları ve Bireysel Eylem Planı Uygulama Durumları 

Ülkeler 

(İşsizlik 

Oranları 

2017 Nisan 

%) 

Profilleme Yaklaşımı 

Aracın Adı+ / Profilleme Kategorisi 

 
Hedeflenen Hizmetler 

Bireysel 

Eylem 

Planları 

Yaklaşımı*** 

İs
ta

ti
st

ik
se

l 

B
il

g
i 

y
a

 d
a

 i
st

a
ti

st
ik

se
l 

v
er

i 
K

u
ll

a
n

ım
ı 

S
o
ft

 

Danışman 

Kararının Seviyesi 
 

Düşük Orta Yüksek 

Avusturya 

(5,5)             

3 kategori: Motivasyonu Yüksek, Hassas 

ve Daha Yoğun  

Sadece 3 aydan uzun süreli işsiz 

olanlar başvurabiliyor 
  

Bulgaristan 

(6,4)             
4 Kategori   Kullanılıyor 

Hırvatistan 

(11) 

            

6 kategori: İstihdam Edilebilir, Destek İle 

İstihdam Edilebilir, Aktivasyon 

Programlarıyla İstihdam Edilebilir, 

İstihdam İçin Hazır, Zor Şartlarda Bulunan 

ve Geçici Süre İşsiz   

  Kullanılıyor  

Çek 

Cumhuriyeti 

(3,2) 
            

  

6 Aydan uzun süreli işsizler, 

düşük eğitimliler, 15 yaşın 

altında çocuğa sahip bireyler, 50 

yaşın üzerindekiler 

  

Danimarka* 

(5,7)             

New Matching System-Job Barometer / 

3 Kategori: Düşük, Orta ve Yüksek Risk  
    

Finlandiya* 

(9) 

            

Statistical Profiling  
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Ülkeler 

(İşsizlik 

Oranları 

2017 Nisan 

%) 

Profilleme Yaklaşımı 

Aracın Adı+ / Profilleme Kategorisi 

 
Hedeflenen Hizmetler 

Bireysel 

Eylem 

Planları 

Yaklaşımı*** 
İs

ta
ti

st
ik

se
l 

B
il

g
i 

y
a

 d
a

 i
st

a
ti

st
ik

se
l 

v
er

i 
K

u
ll

a
n

ım
ı 

S
o
ft

 Danışman 

Kararının Seviyesi 

 

Düşük Orta Yüksek 

Fransa* (9,5) 

            

4 kategori: Takip, Rehberlik, Yoğun 

Destek ve Küresel Destek 

Uzun dönemli işsizler, gençler, 

engelliler, kadınlar ve çocuklar 
  

Almanya 

(3,9) 

            

4-Phase Model /  

6 kategori: Market (Piyasa); Activation 

(Aktivasyon); Promotion (Tutundurma); 

Development (Geliştirme); Stabilisation 

(Denge Sağlama); Support (Destek) 

Uzun dönemli işsizlik riski çok 

yüksek olanlar, yaşlı işçiler, 

genç insanlar, göçmenler. 

Kullanılıyor 

Macaristan* 

(4,3)  
(Mart 2017) 

            

3 Kategori: İş Aramada Engeli 

Olmayanlar, Daha Az Yardıma İhtiyacı 

Olanlar, 12 Aydan Uzun Süredir İşsiz 

Olanlar. 

  Kullanılıyor 

İrlanda (6,4) 

            

Probability of Exit /  

3 kategori: 12 Aydan Uzun Süreli İşsizliğe 

göre; Düşük, Orta, Yüksek Risk 

  Kullanılıyor 

İtalya (11,1) 

            

3 kategori: Normal İşsiz, İş sözleşmesi 

Olmayan, Mobilite Programının 

Faydalanıcısı 

Kadınlar   

Hollanda* 

(5,1) 
            

Work Profiler / Kategori: A ve B  

 

 

  Kullanılıyor 
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Ülkeler 

(İşsizlik 

Oranları 

2017 Nisan 

%) 

Profilleme Yaklaşımı 

Aracın Adı+ / Profilleme Kategorisi 

 
Hedeflenen Hizmetler 

Bireysel 

Eylem 

Planları 

Yaklaşımı*** 
İs

ta
ti

st
ik

se
l 

B
il

g
i 

y
a

 d
a

 

is
ta

ti
st

ik
se

l 
v

er
i 

K
u

ll
a

n
ım

ı 

S
o
ft

 

Danışman 

Kararının Seviyesi 
 

Düşük Orta Yüksek 

Polonya (4,8) 

           

3 kategori: 1-Sabit, 2-Yerleşik, 3-Yerleşmiş 

25 yaşın altındakiler, 50 yaşın 

üzerindekiler, uzun süreli işsizler, 

sosyal yardım alanlar, kadınlar, 

profesyonel mesleği olmayanlar, 

deneyimsiz ve eğitimsizler, yalnız 

yaşayanlar, eski hükümlüler, 

engelliler 

  

Slovakya (8,3) 

            

      

Slovenya 

(7,5) 

            

Qualitative Profiling /  

3 kategori: Düşük Risk, Yüksek Risk, 

İşsizlik Dönemi 1 Yıldan Daha Az Olan 

İşsizler 

  Kullanılıyor 

İsveç (6,6) 

            

Assess. Suppport Tool /  

4 kategori: İş Bulmada Mükemmel Fırsata 

Sahip, İş Bulmada İyi Fırsata Sahip, 

Desteğe İhtiyacı Olan, Erken Müdahaleye 

İhtiyacı Olan 

 

Yüksek riskliler, uzun dönemli 

işsizler, gençler, göçmenler 
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Ülkeler 

(İşsizlik 

Oranları 

2017 Nisan 

%) 

Profilleme Yaklaşımı 

Aracın Adı+ / Profilleme Kategorisi 

 
Hedeflenen Hizmetler 
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Planları 

Yaklaşımı*** 
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Danışman 

Kararının Seviyesi 
 

Düşük Orta Yüksek 

Birleşik 

Krallık (4,4) 
(Şubat 2017)             

4 kategori: Yoğun Desteğe İhtiyacı Olan, 

İşe Girmeye Hazır, İş Gücü Piyasasına 

Tutunan, Koşulluluk 

Uzun dönemli işsizler, 18-24 

yaş grubu, uzun dönemli işsizlik 

riski olanlar 

Kullanılıyor 

Avustralya 

(5,8)# 

            

Job Seeker Classification Instrument / 4 

kategori: 1-2 İşe Hazır, 3-Nispeten İşe 

Girişte Önemli Bariyerler Olanlar, 4-İş 

Gücü Piyasasında Ciddi Bariyerlere Sahip 

    

Kanada 

(6,5)## 

            

Service and Outcome Measurement 

System / 2 Kategori: Hızla İstihdam 

Edilebilir, Geliştirilmesi Gereken 

Uzun dönemli işsizler,    

ABD** (4,4) 

            

Worker Profiling and Reemployment 

Service-Frontline Decision Support 

System  

    

Japonya** 

(2,9)## 

            

2 Kategori: Kırılgan Kişiler, İş Aramaya 

Hazır Olmayan Güçlü Endişelere Sahip 

Bireyler     

Makedonya** 

(22,9)### 

            

3 Kategori: Doğrudan İstihdam Edilebilir, 

Orta Seviyede Engellere Sahip ve Önemli 

Bariyerlere Sahip 

Tüm işsizler 

 Kullanıyor 

İsviçre**             Statistically Assisted Program Selection      
Güney Kore** 

(4,0)##              Qualitative Profiling     
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Ülkeler 

(İşsizlik 

Oranları 

2017 Nisan 

%) 

Profilleme Yaklaşımı 

Aracın Adı+ / Profilleme Kategorisi 

 
Hedeflenen Hizmetler 

Bireysel 

Eylem 

Planları 

Yaklaşımı*** 
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Danışman 

Kararının Seviyesi 
 

Düşük Orta Yüksek 

Litvanya** (8,3)               Genç işsizliği Kullanılıyor 

Belçika** 

(6,8) 
            

2 kategori: Aracılık Faaliyetine İhtiyacı 

Olan, Danışmanlık Faaliyetine İhtiyacı 

Olan Uzun dönemli işsizlik Kullanılıyor 
Estonya** (5,4) 

(Mart 2017)                 Kullanılıyor 

Malta** (4,1)                 Kullanılıyor 

Portekiz** 

(9,8)        

3 Kategori: 12 Aydan Uzun Süreli 

İşsizliğe Göre; Düşük, Orta, Yüksek Risk  Kullanılıyor 
Kaynak: Barnes, Sally-Anne ve Wright, Sally; “Identification of latest trends and current developments in methods to profile jobseekers in European Public Employment 

Services: Final report”; AB Commission; Bruksel; 2015;s.90 

* Tez kapsamında araştırmacı tarafından kaynak bilgilerine ilaveler yapılarak güncellenmiştir.**; *** Tez kapsamında araştırmacı tarafından derlenmiştir. 

Soft: Uygunluk kriterleri, danışman takdir yetkisi, idari kayıtlar ve daha sübjektif niteliksel değerlendirmeler ile psikolojik gözlemleme araçlarının birlikte kullanıldığı bir 

uygulamadır. 

Hücre içerisindeki yeşil renkler mevcut durumda uygulandığını, bordo renkler ise geliştirme aşamasında olduğunu göstermektedir. 

# http://www.abs.gov.au/Ausstats/abs%40.nsf/mf/6202.0, (30.05.2017 ) ## https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm, (30.05.2017 ) 
### https://tradingeconomics.com/macedonia/unemployment-rate (30.05.2017 ) 

+ Loxha, Artan; Morgandi, Matteo; “Profilling the Unemployed: A Review of OECD Experiences and Implications for Emerging Economies” 

2017 Nisan İşsizlik Oranları Kaynak: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment%20statistics (30.05.2017 ) 

http://www.abs.gov.au/Ausstats/abs%40.nsf/mf/6202.0
https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm
https://tradingeconomics.com/macedonia/unemployment-rate
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment%20statistics
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3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3.1 İŞKUR İÇİN BİREYSEL EYLEM PLANI MODEL ÖNERİSİ 

3.1.1 İŞKUR’da Mevcut İş ve Meslek Danışmanlığı Sistemi 

Türkiye’de rehberliğin 1898 yılında Meclis-i Umumi Nafia Komisyonunda 

alınan çalışma hayatına yeterli sayı ve nitelikte insan yetiştirme kararı ile başladığı 

düşünülmektedir. İnsan gücü yetiştirmede eğitimin rolünden dolayı büyük ölçüde 

rehberliğe ilişkin gelişmeler Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma hayatında ise “rehberlik kavramı” Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) 

tarafından onaylanmış olan Mesleğe Yöneltme Tavsiyenamesi esaslarına dayanarak ilk 

kez İŞKUR tarafından 1951 yılında kullanılmıştır. Günümüzde ise çalışma hayatının 

kamu istihdam kurumlarınca yeni istihdam yaklaşımı olarak benimsediği iş ve meslek 

danışmanlığı hizmeti, AİPP kapsamında ülkemizde uygulanmakta olan başlıca 

politikalardan biridir. İş ve meslek danışmanlığı hizmeti İŞKUR bünyesinde 1991 

yılında 5 ilde İş ve Meslek Danışmanlığı Servislerinin kurulmasıyla başlamıştır.80  

2012 yılı itibariyle uluslararası geçerliliği bulunan İş ve Meslek Danışmanı 

Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip kişilerce iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunumu 

geliştirilerek devam etmektedir. Uygun iş ve meslek seçimi yapılabilmesi ve kişilerin 

kendi bilgi ve becerilerine en uygun işe/mesleğe yönlendirilebilmesi için sunulan iş ve 

meslek danışmanlığı hizmeti, ülkemizin de beşeri sermayesini en verimli bir şekilde, 

kullanabilmek ve işsizlik sorununun çözümüne katkıda bulunabilmek adına önemli bir 

politikadır.81  

Türkiye İş Kurumu bünyesinde mevcut danışmanlık hizmetleri öğrencilerin 

meslek seçimlerine, İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların iş bulmalarına, mesleki uyum 

problemlerini gidermelerine, mesleki becerilerini geliştirmelerine, mesleklerini/işlerini 

değiştirmelerine, işverenlerin ise yararlanabilecekleri muhtemel hizmetlerden mevzuat 

                                                 

80 Karagülle, Başak; ”Türkiye’de İşsizliğe Bir Çözüm Önerisi Olarak Türkiye İş Kurumu’nun İş 

Danışmanlığı Hizmetleri”; Uzmanlık Tezi; Ankara 2007;s.31 
81 Beğboğa, Ramazan; “Eğitimden İş Yaşamına Geçiş: İŞKUR Danışmanlık Hizmetlerinin 

Geliştirilmesine Yönelik Öneriler”; Uzmanlık Tezi; Ankara 2016;S.16 
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çerçevesinde bilgilendirilmeleri ile taleplerini karşılamalarına sistemli olarak yardım 

eden kişilerdir.  

 İş ve Meslek Danışmanlarının, İŞKUR’a kayıtlı tüm iş arayanlara, işverenlere 

ve öğrencilere daha etkin hizmet verebilmeleri amacıyla her bir danışmana iş arayan, 

işveren ve okul portföyü atanması ve danışmanların bu hizmeti portföy yönetimi 

yoluyla sunmaları, böylece her işsizin, işverenin ve okulun bir danışmanı olması 

sağlanmıştır. İş ve meslek danışmanlığı hizmetiyle, kişilerin özellikleri ile mesleklerin 

ve işin gerektirdiği nitelik ve şartlar karşılaştırılarak bireyin istek ve durumuna en 

uygun iş ve mesleği seçmesi, seçilen meslekle ilgili eğitim olanaklarından yararlanması, 

işe yerleştirilmesi, işe uyumunun sağlanması ile ilgili sorunların çözümüne sistemli 

olarak yardım edilmektedir. Aynı zamanda işveren danışmanlığı kapsamında işyeri 

ziyaretleri ile işverenlere İŞKUR hizmetlerini tanıtma, işgücü talebi alma, İŞKUR ile 

ilgili işlerini gerçekleştirme konularında yardımcı olunmaktadır. 

Bireysel görüşmeler, grup görüşmeleri, işyeri ziyaretleri, eğitim-öğretim kurumu 

ziyaretleri temelinde danışmanlık hizmetleri sürdürülmektedir. Grup görüşme hizmetleri 

kapsamında; iş arama becerileri grup görüşmesi, Kurum hizmetleri hakkında 

bilgilendirme, meslek danışmanlığı sınıf/grup görüşmesi, rehber öğretmenlerle grup 

görüşmesi, veli toplantısı ve benzeri hizmetler sunulmaktadır. İş ve Meslek 

Danışmanları aracılığıyla, cezaevlerinde, mesleki eğitim ve halk eğitim merkezlerinde, 

kadın sığınma evlerinde, askeri birlikler ile işsizlik ödeneği alanlara, denetimli 

serbestlik kapsamındaki kişilere, İŞKUR’a kayıtlı iş arayanlara, işgücü yetiştirme 

kurslarını bitirenlere, üniversite öğrencilerine, meslek lisesi son sınıf öğrencilerine vb. 

gruplara yönelik iş arama becerileri eğitimleri verilmektedir. Bu eğitimlerle kişilerin 

işgücü piyasasındaki etkinliklerinin artırılması sağlanmakta ve bu yolla bahsi geçen 

grupların işgücü piyasasına girişleri kolaylaştırılmaktadır. 

İş ve Meslek Danışmanlığı faaliyetlerinden iş arayanla yapılan görüşmenin 

esasları ve yöntemi eğitimlerle danışmanlara aktarılmış ve aktarılmaya devam 

etmektedir. Bunun yanı sıra iş ve meslek danışmanlarının görev ve sorumlulukları “İş 

ve Meslek Danışmanlarının Atanma ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik” ile sayılmıştır. Yönetmeliğin 7.maddesi “j” bendinde “Danışanın Kişisel 

Özelliklerini Göz Önüne Alarak gerektiğinde bireysel eylem planı oluşturmak” ibaresi 
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geçmektedir. Ancak gerektiği durumları tespit etmeye ve kişisel özellikleri belirlemeye 

yönelik bir araç ya da yeknesak bir uygulama bulunmamaktadır.82 

3.1.2 İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri 

İş ve meslek danışmanlarının görevleri “İş ve Meslek Danışmanlarının Atanma 

ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 7. Maddesinde; 

a) İş arayanlara, işverenlere, eğitim ve öğretim kurumlarına yönelik danışmanlık 

hizmetlerini yerine getirmek, 

b) Danışmanlık hizmetleri ile ilgili tanıtım ve işbirliği faaliyetlerini yürütmek, 

c) İş ve meslek danışmanlığı faaliyetlerini raporlamak, 

d) İşgücü piyasası araştırmaları yapmak, 

e) İşverenler, eğitim ve öğretim kurumları, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sürekli 

işbirliği içinde olmak, 

f) Danışanı, kişisel durum ve ihtiyacına uygun Kurumca veya ilgili kurum ve 

kuruluşlarca verilen hizmetlere yönlendirmek ve sonuçlarını takip etmek, 

g) Danışana kısa sürede hizmet verilebilmesi için gerektiğinde diğer İş ve Meslek 

Danışmanları ve Kurum içi diğer birimlerle işbirliği yapmak ve sonuçlarını 

takip etmek, 

h) Çalışma planına uygun olarak aylık bireysel çalışma programı hazırlamak, 

i) Yaptığı çalışmalara ilişkin verileri zamanında ve doğru bir şekilde portala 

aktarmak, 

j) Danışanın kişisel özelliklerini göz önüne alarak gerektiğinde bireysel eylem 

planı oluşturmak, 

k) İl müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Şeklinde sayılmıştır.83 

Bu çerçevede iş ve meslek danışmanlarının görev alanı üç ana başlıkta: iş 

arayanlar, işverenler ve öğrenciler, şeklinde sınıflandırılmıştır. 

                                                 

82 İŞKUR; “İş ve Meslek Danışmanlarının Atanma ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik”; R.G.: 26.03.2015-29307 
83 “İş ve Meslek Danışmanlarının Atanma ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 
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İş Arayanlara Yönelik Hizmetler 

Danışmanların iş arayan portföyleri (varsa hizmet merkezi baz alınarak); yaş, 

öğrenim seviyesi, sosyal durum (Normal, Eski Hükümlü, Engelli), işgücü ve iş arama 

durumları ile sosyal yardım alıp almadığı dikkate alınarak danışmanlara sistem 

tarafından eşit şekilde dağıtılmaktadır. 

Danışmanlar, iş arayan portföylerinde bulunan bireylerle bireysel danışmanlık 

görüşmeleri yaparak, kişilerin kendilerini tanımalarına, meslekler ve mesleki eğitim 

yerleri hakkında bilgi edinmelerine ve edindikleri bilgileri bireysel bazda 

değerlendirerek kendilerine uygun iş seçimi konusunda karar vermelerine yardımcı 

olmaktadır. 

İş ve meslek danışmanları, iş arayanlara, iş arama becerilerinin geliştirilmesi 

süreci, becerilerin tanımlanması, işveren beklentileri, iş olanakları, iş talep formu, etkili 

özgeçmiş hazırlama yöntemleri, takdim mektubu, görüşme esnasında işveren tarafından 

beğenilmeyen davranışlar ve benzeri konuların anlatıldığı iş arama becerilerinin 

geliştirilmesi eğitimi vermektedirler. 

Danışmanlar, İŞKUR’a başvuran ve herhangi bir mesleği olmayan ya da mesleği 

olup da mesleğinde iş bulamayan, mesleki gelişime ihtiyaç duyan bireylerin 

farkındalıklarının sağlanmasına yönelik bireysel iş danışmanlığı görüşmesi ile grup 

görüşmeleri yapmaktadırlar. Bu kapsamda bireylerin uygun olduğu ve eğilimli olduğu 

mesleği tespit etmeye yönelik olarak Mesleki Yönelim Bataryası84 aracını 

kullanmaktadırlar. 

İşverenlere Yönelik Hizmetler 

Her danışmanın, işyerinin sektörü, büyüklüğü ve coğrafi konumları dikkate 

alınarak oluşturulmuş işveren portföyü bulunmaktadır.  Söz konusu portföyde tüm 

sektörlerden ve büyüklükten işyerinin eşit şekilde yer alması sağlanmıştır. 

                                                 

84 Bkz:syf.72 
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Danışmanlar, portföylerinde yer alan işverenleri ziyaret ederek onlara İŞKUR 

hizmetlerini tanıtma, işgücü talebi alma, İŞKUR ile ilgili işlerini gerçekleştirme 

konularında yardımcı olmaktadırlar. 

Nitelikli elemana ihtiyaç duyan işverenlerin taleplerini karşılayarak işgücü 

piyasasının arz ve talep yönünü buluşturan bir köprü görevi üstlenmektedirler. 

İşverenlerin ihtiyaçlarını karşılayarak kalıcı istihdamın sağlanması noktasında önemli 

bir hizmet verilmektedir. 

Danışmanlar, işverenlerin mevcut ihtiyaçlarını gidermenin yanı sıra gelecekte 

ihtiyaç duyacakları meslekleri de belirleyerek onlar için bir yol haritası çizmektedirler. 

Öğrencilere Yönelik Hizmetler 

Alan/dal seçimi yapacak, ortaöğretim sonrası eğitim programı tercihlerinde bilgi 

ve yardıma ihtiyacı olan öğrenciler ile kariyer planlaması aşamasında bulunan 

üniversite öğrencilerine Kurum hizmet merkezlerinde ve eğitim-öğretim kurumu 

ziyaretleri esnasında sunulan hizmetler aşağıda sıralanmıştır. 

Kendilerini, meslekleri ve eğitim olanaklarını tanımak ve mesleki yönelim 

konusunda daha ayrıntılı bilgiye sahip olmak isteyen öğrencilerle meslek danışmanlığı 

boyutunda bireysel görüşmeler yapılır ve iş arayanlar için kullanılan Mesleki Yönelim 

Bataryası aracı öğrencilerin alan/dal seçiminde de kullanılmaktadır.  

Mesleki Yönelim Bataryası; Mesleki Eğitim Testi, Genel Yetenek Testi ve 

Mesleki Kişilik Testi olmak üzere 3 bölümden oluşan ve bataryanın uygulandığı adayın 

uygun mesleki eğitim kurslarına ya da açık iş pozisyonlarına yönlendirilmesine, 

öğrencilerin yöneleceği bölüm hakkında bilgi sahibi olmalarına katkı 

sağlayan/sağlaması planlanan elektronik bir uygulamadır. 

Mesleki Yönelim Bataryası ile İŞKUR’a başvuran adayların işgücüne ilişkin 

yetkinliğini belirlemek, işgücü piyasasına katılımını sağlamak ve mesleki eğitim 

planlaması yaparak adayların doğru işe yerleştirilmesini ve doğru mesleki eğitim 

kurslarına yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
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Eğitim kurumu toplantı salonu, meslek bilgi merkezi vb. yerlerde öğrencilerden 

oluşturulan gruplara, meslek seçiminin önemi ve meslek seçiminde dikkat edilecek 

noktaların anlatıldığı, meslekler hakkında bilgilendirmenin yapıldığı, mesleki eğitim 

olanakları, bir üst eğitim-öğretim seçenekleri vb. anlatıldığı meslek danışmanlığı grup 

görüşmeleri yapılmaktadır. 

Öğrencilere meslek seçiminin önemi ve meslek seçiminde dikkat edilecek 

noktalar anlatılır, mesleki eğitim olanakları ve bir üst eğitim-öğretim seçenekleri 

hakkında detaylı bilgiler verilir ve öğrenciler meslekler hakkında bilgilendirilir. Ayrıca 

okullarda yapılan grup görüşmeleri ile meslek seçiminin önemi konusunda veliler de 

bilgilendirilmektedir.  

Rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerinin etkinliği ve ulaşılabilirliğinin 

artırılması, işbirliği kültürünün geliştirilmesi amaçlarıyla üniversitelerde bireysel olarak 

ve grup halinde öğrencilerle yüz yüze danışmanlık hizmeti verilebilmesi, iş ve meslek 

danışmanlarımızın bu noktalarda öğrencilere işgücü piyasası, kurum faaliyetleri, iş 

arama becerileri, işverenle mülakat/görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama, Avrupa 

Birliği düzleminde iş arama gibi konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunabilmesi 

amaçlarıyla 2013 yılında “Üniversitelerde İŞKUR İrtibat Noktaları” hizmeti hayata 

geçirilmiştir. Mayıs 2017 itibariyle üniversitelerde 87 irtibat noktası bulunmaktadır. 

Meslek seçme aşamasında bulunan öğrencilere ve velilerine yardımcı olmak 

amacıyla “Meslek Seçimine Destek Dergisi” hazırlanmıştır. İş ve Meslek Danışmanları 

tarafından düzenlenen seminerlerde meslekler, meslek seçimi, kariyer planlaması ve 

işgücü piyasasında ihtiyaç duyacakları becerilerin artırılması, iş arama becerileri ve 

dergi hakkında bilgilendirilmekte ve dergiler okullarda öğrencilerle paylaşılmaktadır. 

2015 yılı itibariyle İllerde düzenlenmeye başlayan “Meslek Tanıtım Günleri” yle 

üniversite tercihleri öncesinde öğrencilere yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Meslek 

Tanıtım Günleri, temel olarak mesleğin, erbabı tarafından tanıtılması şeklinde 

kurgulanmıştır. İl Müdürlüklerince belirlenecek program çerçevesinde Türkiye’de lisans 

düzeyinde en çok tercih edilen mesleklerin tanıtılması şeklinde yürütülmektedir. Meslek 

tanıtım günleriyle yanlış meslek seçiminin bireysel ve toplumsal anlamdaki olumsuz 

etkilerinin giderilmesi amaçlanmıştır.  



 

81 

 

3.1.3 İş ve Meslek Danışmanlığı Faaliyetlerinden Bireysel Görüşmenin Uygulama 

Esnasında Gözlenmesi 

2015 yılı içerisinde İŞKUR bünyesinde sunulan İş ve Meslek Danışmanlığı 

faaliyetlerinin teorik ve mevzuat açısından uygulamada nasıl yapıldığı ve teorik 

standartları belirli ölçüde eğitimlerde anlatılan hizmet sürelerinin uygulamadaki durumu  

araştırılmıştır. Çalışmada ayrıca, sunulan genel hizmetler bazında pratikte 

gerçekleşenlere göre standart sürelerin belirlenmesi, sürelere ilişkin bölgesel ve çeşitli 

düzeyler açısından farklılıkların olup olmadığının araştırılması ve bu doğrultuda 

öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Çalışma süreci gözlem uygulaması ve anket uygulaması olmak üzere 2 

aşamadan oluşmaktadır. Gözlem uygulaması İŞKUR bünyesinde yürütülen hedeflerle 

yönetim yaklaşımıyla oluşturulan il gruplarını temsil edecek şekilde 8 hedef grubundan 

12 ilde gerçekleştirilmiştir. İş ve Meslek Danışmanlarınca yürütülen faaliyetler 13 

uzman tarafından gözlenerek süre ölçümü yapılmış ve uygulamanın standartlara 

uygunluğu araştırılmıştır. Bu kapsamda 468 gözlem yapılmıştır. 

Gözlem çalışmasının bulguları incelendiğinde bireysel görüşmelerin 2 dakika ile 

30 dakika arasında değiştiği ve ortalama 11,5 dakika sürdüğü gözlenmiştir. Bu süre 

bireysel görüşmelerin mevcut durumda niteliği ile ilgili ipuçları vermektedir. İş arayan 

bir bireyi tanıma, ihtiyaçlarını tespit etme, eylem planı oluşturma gibi faaliyetlerin bu 

kadar kısa bir süre içerisinde yapılamayacağı açıktır. Gözlem raporları incelendiğinde 

danışanların talebi üzerine hizmetler sunulmakta ve doğrudan tedbir alınması gereken 

faaliyetler danışana yansıtılamamaktadır. Bu durum önleyici tedbir almayı zorlaştırıcı 

ve doğrudan danışanın yönlendirmesiyle hizmet sunumunu ifade etmektedir. 

Bireysel görüşmelere ilişkin veriler incelendiğinde görüşmelerin kendi içinde üç 

farklı grupta yoğunlaştığı tespit edilmiştir. 
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Grafik 1: Bireysel Görüşme Sürelerine İlişkin Saçılım 

 

Bireysel danışmanlığa ilişkin verilerin saçılım grafiği çizildiğinde 3 farklı işlem 

tipinin olduğu anlaşılmaktadır. Buradan yola çıkılarak 3 farklı grup 1-9 / 10-12 /13+ 

oluşturulmuş ve aşağıdaki gibi isimlendirilmiştir.85 

 1. grup da (1-9 dk.) genellikle gelen danışanın odaklandığı bir iş (işsizlik 

sigortası başvurusu, kuruma kayıtlı olduğuna dair belge alma işlemi vb.)  

bulunmakta olup kısa süreli danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Bu nedenle 1. 

Grup “Hızlı Danışmanlık” olarak adlandırılmıştır. 

  2. grup da hızlı danışmanlığın yanı sıra genellikle bir uygulama hakkında 

danışana ekstra bilgilendirme (işsizlik ödeneği başvurusunun ardından danışana 

iş kanalları hakkında kısa bilgilendirme yapılması, İEP başvurusu yapan adaya 

uygulamalar hakkında bilgi verilmesi vb.) yapılmaktadır. Bu nedenle 2. Grup 

“Kısmi Danışmanlık” olarak adlandırılmıştır. 
  3. grup ise “Kapsamlı Danışmanlık” olarak adlandırılmış olup danışana özgü 

özelleşmiş işlemler daha yoğun sunulmaktadır. 86 Ancak bu hizmetlerin 

                                                 

85 İŞKUR, İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmet Süresi Ölçümü, Yayınlanmamış daire içi araştırma 

raporu s.11 
86 İŞKUR, İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmet Süresi Ölçümü, Yayınlanmamış daire içi araştırma 

raporu s.12 
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sunumunda da standart bir uygulama ve geçmiş faaliyetlerin değerlendirilerek 

yorumlanması söz konusu değildir. 

Tablo 5:Bireysel Görüşme Türlerine İlişkin Özet İstatistikler 

Bireysel Görüşme (Tür) 
Gözlem 

Sayısı 

Ortalama 

süre (dk) 

Standart 

Sapma 
Maksimum Minimum 

Hızlı Danışmanlık 122 5,95 2 9 2 

Kısmi Danışmanlık 85 10,55 1 12 10 

Kapsamlı Danışmanlık 106 18,58 4 30 14 

 

Mevcut danışmanlık faaliyeti değerlendirildiğinde, bireysel eylem planları 

uygulandığında daha çok yoğunlaşılması planlanan faaliyetlerin danışmanlık grubu 

“kapsamlı danışmanlık” olarak adlandırılan grup olacaktır. Böylece danışana daha fazla 

zaman ayrılarak bireysel tedbir alınabilecektir. 

3.2 İŞKUR PROFİLLEME İÇİN VERİ ALTYAPISI 

 Profil temelli danışmanlık hizmetleri kapsamında bireysel eylem planlarının 

oluşturulması için uygulamakta olan kamu istihdam kurumları değerlendirildiğinde 

istihdam hizmetleri kapsamında veri toplama yöntemlerinin çok farklılık gösterdiği 

görülmüştür. Bazı ülkelerde kayıt esnasında bilgi toplanırken, bazı ülkeler farklı veri 

tabanlarında yer alan bilgileri birleştirmektedir. Bazı ülkelerde ise var olan bütünleşik 

sistemler kullanılarak veriler elde edilmektedir. Örneğin; Bulgaristan’da ulusal veri 

tabanıyla ihtiyaç duyulan tüm veriler bütünleşik veri tabanı olarak kullanılmakta, 

Hollanda gibi bazı ülkelerde ise Ek-1 de yer alan form benzeri yöntemlerle bilgiler 

toplanmaktadır. Fransa ve Japonya gibi ülkeler ise tüm verileri birleştirecek bir çalışma 

hazırlığındadır. 

 Türkiye açısından değerlendirildiğinde İŞKUR bünyesinde kayıt esnasında 

aşağıdaki bilgiler toplanmaktadır. 

Kişisel bilgiler; TC Kimlik No, ad soyad, cinsiyet, doğum tarihi, sosyal durum, işgücü 

durumu (çalışırken işsiz kalan, ilk kez iş hayatına atılan vb.),  
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Vatandaşlık; 

İletişim Bilgileri; Adres (MERNİS’ ten), cep tel., ev tel., e-posta, 

Engelli Durumu; Çalışma Kısıt Bilgileri; Eski Hükümlülük; Öncelik Durumu; 

Varsa rapor bilgileri, engel oranı, engel grubu vb. 

Öğrenim Bilgileri; Öğrenim Seviyesi, Okul Birimi, Okul Bölümü, Başlama ve Bitirme 

Yılı 

Mesleki Bilgiler; Meslek, Deneyim süresi, 

İş Tecrübesi; İşyeri adı, başlama/bitiş tarihi, işyeri sektörü, pozisyon, meslek, kısa iş 

tanımı, 

İş Tercihleri; Çalışmak istediği ülkeler, çalışmak istediği şehirler, 

Sürücü Belgesi, Katıldığı kurslar vb. 

 Modelleme aşamasında bir bireyin uzun dönemli işsiz olmasına yol açan veya 

etkileyen bazı bilgilerin kayıt esnasında alınmadığı, eğitim bilgilerinin beyana dayanan 

şekilde toplandığı ancak analiz edilecek düzeyde toplanmadığı tespit edilmiştir. 

Buradan hareketle, model kapsamında kullanılmak ve bilgi teknolojilerinin yardımıyla 

bilgi sistemlerinin oluşturulması için İŞKUR bünyesinde “Bütünleşik Ulusal Veri 

Tabanı” kurulması elzem olarak görülmektedir. 

3.2.1 Mevcut Veri Tabanının Değerlendirilmesi ve İhtiyaçlar 

3.2.1.1 İŞKUR’da Mevcut Veri Tabanı 

 Türkiye İş Kurumu olarak yürütülen danışmanlık faaliyetleri kapsamında 

kuruma kayıt olmak isteyen bireyler için e-şube, hizmet merkezleri, İŞKUR irtibat 

noktaları ve Üniversite irtibat noktaları, kariyer günleri, istihdam fuarları ve meslek 

tanıtım günleri gibi faaliyetlerle CV havuzunu beyaz yakalı ve mavi yakalı danışan 

portföyü şeklinde genişletmektedir. Genel olarak danışanlara ait veriler CV’ ler 

yardımıyla toplanmaktadır. Bunun yanı sıra, bireylerin işe giriş bildirgeleri, çıkış 

bildirgeleri ve sigortalılık, prim gün sayıları gibi bilgilerin temin edildiği SGK 
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entegrasyonu bulunmaktadır. Nüfus ve Vatandaşlık İşlerinden (MERNİS sisteminden) 

kişilerin kimlik bilgilerini doğrulayan WEB servis bulunmaktadır. Ancak temel düzeyde 

bilgiler alınmaktadır. Bireyin çocuk sayısı, aynı hanede yaşan birey sayısı gibi bilgiler 

alınamamaktadır.  

 Milli Eğitim Bakanlığı ile mezunlara ilişkin WEB servis bulunmakta ve mevcut 

okul isimleri, İl Kodu, İlçe kodu, Kurum Kodu, İl Adı, İlçe Adı, Kurum Adı, TC Kimlik 

No, Adı Soyadı, Tür Adı, Alan Adı, Mezun Yıl verileri WEB servis aracılığıyla 

alınmaktadır. Ancak öğrencilere ilişkin bir WEB servis bulunmamaktadır.87  

 Mevcut durumda hizmet almak isteyenler kuruma kayıt yaptırdıkça veri tabanı 

oluşmaktadır. Ancak işgücü piyasası açısından işgücüne katılan tüm bireylerin kayıtları 

bulunmamaktadır. Çalışma hayatına ilişkin politika üretmede başrolü üstlenen İŞKUR 

bünyesinde çalışma hayatının tüm aktörleri olan işgücüne katılan bireyler ve 

işletmelerin bilgilerinin birlikte yer alması teknoloji çağının vazgeçilmez gerekliliğidir. 

3.2.1.2 Bütünleşik Ulusal Veri Tabanı Önerisi; 

 Uluslararası tecrübeler her türlü öğretim ve istihdam stratejisinin temelinde 

kapsamlı işgücü piyasası bilgi sistemi olduğunun göstermektedir.88 Çalışma hayatına 

ilişkin hemen hemen tüm üst politika belgelerinde, çalıştay raporlarında, konferans ve 

projelerde eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, sosyal yardım-istihdam 

bağlantısının sağlanması kavramlarından bahsedilmektedir. Ancak veri anlamında ortak 

paydada buluşarak hizmet alıcılara bütüncül destek sunacak bilgi bankası 

bulunmamaktadır. Veri entegrasyonun sağlanması üst politika belgelerinde sıkça 

önerilmekte ancak gelişmiş ülkelerin, çalışanların işyerine ulaşım süresini dahi veri 

olarak temin ettiği seviyeyi yakalamak adına somut bir adım atılmadığı 

düşünülmektedir.  

 

                                                 

87 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, WEB servis bilgileri, e-mail ile temin edilmiştir. (10.02.2016) 
88 Andersen, Tine; Feiler, Lizzi; Schulz, Gregor; CEDEFOP; ”İstihdam Hizmet Sağlayıcılarının Rolü: 

Beceri ve İş Öngörme ve Eşleştirme Kılavuzu”; 2012; (Çeviri: Avrupa Rehberlik Merkezi Türkiye 

Birimi;2017);s.6 
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Üst politika belgelerinde Bütünleşik Ulusal Veri Tabanına Atıf 

 İŞKUR 8.Olağan Genel Kurul Raporu 7.3 Maddesi olan İşgücü Piyasası 

Bilgi Sistemi oluşturulmasına yönelik bir hedef; “İşgücü piyasasına yönelik veri 

üreten kurum ve kuruluşların verilerini tek çatı altında toplayan İşgücü Piyasası 

Bilgi Sisteminin altyapı oluşturma çalışmalarına devam edilmektedir. İŞKUR, 

TÜİK, ÇSGB, MEB, SGK, TOBB, YÖK ve Kalkınma Bakanlığı verilerini 

İŞKUR çatısı altında İşgücü Piyasası Bilgi Sistemi ile tek noktada kamuoyu ile 

paylaşmayı hedefleyen bilgi sisteminin tamamlanmasının ardından kamuoyunun 

kullanımına açılması” şeklinde yer almaktadır.89 

 Kurumumuzun 2013-2017 Stratejik Planın 2. Maddesinde işgücünün 

istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik olarak aktif işgücü programları 

uygulamak, geliştirmek, yaygınlaştırmak ve etkinliğini artırmak ifadesi yer 

almaktadır. İşgücü piyasası verilerini eğitim ve sosyal yardım veri tabanlarıyla 

birleştirilmesi bu amaca büyük ölçüde hizmet edecektir. Aynı belgenin 4. Maddesi 

ise işgücü piyasasındaki gelişme ve değişmelere yön veren güçlü bir kurumsal 

yapı oluşturmak şeklinde ifade edilmiştir. İşgücü piyasasının temelini oluşturan 

eğitim görmüş kişilerin istihdama katılması, alınacak tedbirler ve eğitimin 

istihdam ile ilişkilendirilmesi gibi faaliyetler için bütünleşik ulusal veri tabanı 

önemli katkı sağlayacak ve politika aracı olarak kullanılabilecektir. 

 10.Kalkınma Planı kapsamında hazırlanan Öncelikli Dönüşüm 

Programları listesi 8. Madde İşgücü Piyasasının etkinleştirilmesi programı yer 

almaktadır. Aynı programın 9. Maddesinde Kayıt dışı Ekonominin Azaltılması 

yer almaktadır ki bütünleşik ulusal veri tabanının SGK ile olan işbirliği doğrudan 

bu hedefe hizmet edecektir. Aynı programın 10.maddesinde ise İstatistiki Bilgi 

Altyapısının Geliştirilmesi programı yer almaktadır. Aynı programın 

19.maddesinde Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı yer 

almaktadır.90 Bu programın işletilmesine; mevcut becerilerle istihdam 

edilebilirliğin birlikte analiz edilmesi temel ve mesleki beceri eksiklerinin tespit 

edilmesine önemli katkı sağlayacaktır. Bu konuyla ilgili Temel ve Mesleki 

                                                 

89İŞKUR 8.Olağan Genel Kurul Raporu, s.42 
90 10.Kalkınma Planı 2014-2018, Ankara 2013, s.164,166 
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Becerileri Geliştirme Programı Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu temel eylem planı 

doğrudan eğitim istihdam bağlantısının veri paylaşımını gerekli kılmaktadır. 

 Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) (2014-2023); Orta Vadeli Program, 

kalkınma planları, yıllık programlar ve bütçe süreçleriyle uyumlu olarak istikrarlı 

ve yüksek büyümenin sağlanması,  büyümenin istihdam etkisinin artırılması ve 

kayıt dışılığın azaltılması temel konuları üzerine inşa edilmiştir. Bu çerçevede 

oluşturulan temel eksenlerden “Eğitim-İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi” 

doğrudan “Bütünleşik Ulusal Veri Tabanının” oluşturulması ile ilişkili olup 

eğitimden iş yaşamına geçişin izlenmesine imkân sağlayacaktır. Aynı belgenin 

4.temel ekseni ise İstihdam-Sosyal Koruma ilişkisine vurgu yapmakta olup 

istihdam-sosyal yardım bağlantısının veri tabanı bazında kurulmasını gerekli 

kılmaktadır. UİS eylem planının durum analizi kısmında; “Eğitimden istihdama 

geçişlerin sağlıklı bir şekilde izlenebilmesini sağlayacak ortak veri tabanının 

bulunmaması eğitim-öğretim programlarının etkinliğinin ölçülmesinde sorunlar 

yaratmaktadır. Bu nedenle, sosyal güvenlik sistemi ile entegre izleme ve 

değerlendirme alt yapısının kurulması önemlidir” ifadesi yer almaktadır.91 

Bütünleşik Ulusal Veri Tabanının Kurulmasının Çalışma Hayatına Katkıları; 

 Bireysel eylem planlarının hazırlanması ve profil temelli danışmanlık 

hizmetlerinin sunulmasında önemli rol oynayacak olan bütünleşik ulusal veri tabanı 

İŞKUR hizmetlerine katkı sunacağı gibi çalışma hayatında paydaşları olan bir çok 

kuruma da katkı sağlayacaktır. 

 İŞKUR açısından Bütünleşik Ulusal Veri Tabanı değerlendirildiğinde; 

 Bütünleşik ulusal veri tabanı sayesinde eğitim-istihdam bağlantısı 

sağlanacağından kişilerin eğitim durumları, seviyeleri dikkate alınarak uygun 

işlerin tespit edilmesinde istatistiksel modellerin kullanılmasına imkân vermesi, 

 Mezuniyet durumu ve çalışılan meslek eşleştirmesinin kullanılmasına 

imkân tanımasıyla meslek gruplarının oluşturulmasına ve böylece iş arayanlara 

olasılıksal meslek önerilerinde bulunulabilmesine imkân sağlaması, 

                                                 

91 ÇSGB; “Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS-2014-2023) ” S.21 
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 Aktif işgücü politikalarımızın, kişilere özel geliştirilmesine ve yeni 

politikaların çalışılmasına imkân sağlaması, 

 Danışmanlık faaliyetlerinin kişilerin profillerine uygun yapılması adına 

çalışma hayatı, eğitim gibi verilerin sadece kuruma kayıtlı olanlar üzerinden değil 

işgücü piyasasında yer alan tüm bireyler üzerinden değerlendirilmesine imkân 

vermesi, 

 İşgücü piyasası araştırmalarının bu veri tabanıyla birleştirilmesi ile eğitim 

ve mesleki eğitimin düzenlenmesine katkı sağlaması, 

 İşverenlerin aradığı niteliklerin ve eğitim bilgilerinin birlikte analiz 

edilmesi ile açık işlerin etkin bir şekilde karşılanmasına yardımcı olması, 

 Uzun süreli işsiz profillerinin çıkarılması, dezavantajlı grupların mevcut 

çalıştığı mesleklerin analizi, kadın istihdamını artırmada ve genç işsizliği 

önlemede güçlü veri alt yapısı ve mevcut durum analizleriyle etkin bir şekilde 

çalışmaya imkân sağlaması, 

 Danışmanlık hizmetlerinde daha fazla bilgiyle danışanın aydınlatılması, 

öğrencilere kendi durumlarına benzer bireylerin örnek gösterilerek etkinliğin ve 

doğru tercihin artırılması, 

 Bireyler işsiz kaldıktan sonra müdahale etmenin olumsuzluğunu ortadan 

kaldırarak etkin bir şekilde işsizliği önleyici tedbirler alma ve sürdürülebilir 

istihdamı sağlama açısından bilgi üretmeye katkı sunması, 

 Kişilerin işsiz kalma riskleri, iş yaşamını sürdürmede ortaya çıkabilecek 

riskleri belirlemede, önemini yitiren, önem kazanan mesleklerin farklı profillere 

göre oluşturulması vb. istatistiksel çalışmalara imkân sağlayarak politika 

yapıcılara karar almada bilgi üretmesi, 

 Sunulan hizmetlerin veri madenciliği teknikleriyle92 etkinliği artıracak 

bilgi sistemlerinin üretilmesine ve hizmetlerin bilimsel alt yapıdan mümkün 

olduğunca çok faydalanarak sunulmasına imkân vermesi, 

 İş gücü piyasasının kontrolünü tek veri tabanı havuzunda birleştirerek 

uygulama birliğini sağlaması ve kaynak israfını önlemeye katkı sunması, 

                                                 

92 Veri Madenciliği: Büyük miktarda veri içinden mevcut durumu analiz etmeyi ve gelecekle ilgili 

tahmin yapmamızı sağlayacak bağıntı ve kuralların istatistiksel yöntemler ve bilgisayar programları 

kullanarak aranmasıdır. 
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 Hizmet alanların kolay erişebileceği uygulamaları hizmete sunarak, 

Türkiye İş Kurumunun İşgücü Piyasası paydaşlarının tamamını bir araya 

getirmede öncü rol oynamasını sağlaması 

 Hizmet alıcılara e-danışmanlık hizmetleri93 verilerek kurum iş yükünün 

azaltılması ve danışmanlık anlamında insan kaynağının daha çok yardıma muhtaç 

kesimlere yönlendirilmesine imkân sağlayacak olması, 

 Gibi birçok fayda sağlayacaktır. Ayrıca paydaş kurumlar açısından da tamamını 

öngöremediğimiz ancak genel çerçevesiyle değerlendirilen birçok katkısı olacağı 

düşünülmektedir.  

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) açısından değerlendirildiğinde; 

 Üniversite mezunlarının istihdamdaki mevcut durumunun incelenmesine 

ve YÖK’ün bölümleri değerlendirmesine katkı sağlayacağı gibi, üniversitelerin 

istihdama kazandırdığı bireyleri değerlendirerek yenilikçi bir planlama yapma 

imkânı sunacaktır. 

 Bireylerin mezun olduğu bölüme uygun işlerde çalışıp çalışmadığının, 

çalışıyor ise ne ölçüde çalıştığının tespit edilmesi mümkün olacağından ders 

içeriklerinin düzenlenmesine imkân sağlayacaktır. 

 Yükseköğretim öncesi eğitim sisteminin istihdama yansımalarını 

değerlendirmesine ve eğitim istihdam bağlantısının müfredatı değerlendirmesine 

imkân sağlayacaktır. 

 Mevcut ve yeni açılacak bölümlerin coğrafi dağılımları ve kontenjanlarını 

belirlemede önemli bir kaynak olacaktır. 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açısından değerlendirildiğinde; 

 Yükseköğretim öncesi eğitim sisteminin istihdama yansımalarını 

değerlendirmesine ve eğitim istihdam bağlantısının müfredatı değerlendirmesine 

imkân sağlayacaktır. 

                                                 

93 E-danışmanlık hizmetleri mevcut e-şubede bireyin kendi kendine danışmanlık hizmeti almasını 

kolaylaştırıcı BT yazılımının tasarlanması ve uygulanması olarak ifade edilmektedir. 
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 İlkokuldan üniversiteye ve sonrasında işe yerleşen mezunlarının takibini 

sağlayacak ve ders içeriklerinin, meslek liselerinde bölüm planlamalarının 

yapılmasına imkân sağlayacaktır. 

 “Hayat boyu öğrenme” ve “eğitimden iş yaşamına geçiş” ifadelerinin 

sadece resmi belgelerde kullanılan sözcükler olasından ziyade artık veri 

anlamında takip edilen ve gerçekten hayat boyu öğrenmenin bireyi nereye 

taşıdığını gösterecek, eğitimden iş yaşamına geçişini izlemeye yardımcı olacak 

sistemin kurulmasına imkân sağlayacaktır. 

 Mesleki ve teknik eğitimin etkinliğinin ölçülmesinde ve mevzuat 

düzenlemelerinin yapılmasına yardımcı olacak bilginin üretilmesini sağlayacaktır. 

 Eğitim hayatından erken ayrılma kararı veren öğrencilerin yeniden eğitime 

döndürülmesinde erken uyarı mekanizmasının kurulmasına ya da bu öğrencilere 

mesleki becerilerin kazandırılmasına imkân sağlayacaktır. 

 OECD ülkeleri arasında kıyaslaması yapılan ne iş hayatında nede 

işgücünde yer almayan kişilerin (NEET oranı)94 makro oranlarının tespit 

edilmesinin yanında, bu kişilerin kimler olduğu ve profilleri tespit 

edilebileceğinden eğitime kazandırılması ya da, iş hayatına kazandırılması 

sağlanacaktır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) açısından değerlendirildiğinde; 

 Eğitim hayatını tamamlamış ancak istihdamda görünmeyen kişilerin kayıt-

dışı istihdam bakımından değerlendirilerek SGK Merkezi Risk Analizi 

Değerlendirme Kurulu’nda95 bu bilginin kullanılmasına imkân sağlayacaktır. Bu 

sayede küçük yaşta çalışma hayatına kayıt-dışı olarak girenlerin tespit edilmesinde 

ciddi katkılar sağlayabileceği öngörülmektedir. 

 Aynı zamanda kayıt-dışılığın bir bölümünü oluşturan çalışanların 

gelirlerinin bir kısmının kayıt-dışı tutulması; eğitim veri tabanı ve istihdam 

edilenlerin prim bilgileri kullanılarak risk analizinde tespit edilebilecektir. 

                                                 

94 NEET: Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler. Yıldız, Emre;” Eğitimde ve İstihdamda Yer 

Almayan Gençler (NEET): Avrupa Birliği Gençlik Garanti Programı ve Türkiye İçin Öneriler”; 

Uzmanlık Tezi, Ankara 2016; s.21  
95http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/kayitdisi_istihdam/kurumumuzca_yapilan_calismalar, 

(02.01.2017); http://www.sgkrehberi.com/haber/3952, (02.01.2017) 

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/kayitdisi_istihdam/kurumumuzca_yapilan_calismalar
http://www.sgkrehberi.com/haber/3952
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 Oluşacak verilerle prim gelirlerine ve giderlerine ilişkin projeksiyonların 

daha da gerçekçi olması sağlanacaktır. 

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASBP) açısından değerlendirildiğinde; 

 Sosyal yardım istihdam bağlantısının sağlanması açısından ASPB 

bünyesinde çalışmaları devam eden sosyal yardım veri tabanı ile “Bütünleşik 

Ulusal Veri Tabanı” nın birleştirilmesi çok büyük önem arz etmektedir. 

 Sosyal yardım alanların işgücü piyasasına öncelikli olarak 

kazandırılmasına imkân sağlayacaktır. 

 Eğitim düzeyleri ve sosyal yardım ilişkisinin incelenmesi profil temelli 

danışmanlık sisteminde çok önemli bir girdi olarak değerlendirilmektedir. 

 Mernisten alınacak hane halkı bilgileri sayesinde hane halklarının istihdam 

açısından önceliklerinin belirlenmesinde sosyal yardım durumu dikkate 

alınacağından, veri tabanlarının birleştirilmesi profilleme aşamasında bütünlük 

sağlayacak ve modellerin etkin kullanılmasını sağlayacaktır. Bu sayede istihdama 

kazandırılabilecek sosyal yardım alan bireylerin çalışma hayatına katılması 

kaynak israfını önleyeceği gibi bireylerin kendilerine olan güvenin artmasına katkı 

sağlayacaktır. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) açısından değerlendirildiğinde; 

 Mesleki yeterlilik kurumunun bu oluşturulan veri tabanında ulusal ve 

uluslararası yeterlilikleri gözden geçirmesi eğitim-istihdam bağlantısını veriye 

dayalı analiz etmesine bağlıdır. 

 Danışmanlık alanlara ulusal yeterliliğe tabi mesleklerin anlatılması bu 

alanda verilen danışmanlık hizmetlerinin daha etkin olmasını sağlayacaktır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) açısından değerlendirildiğinde; 

 İş kazalarının hangi meslek grubunda ve mezuniyet düzeyinde 

gerçekleştiğinin analiz edilebilmesi ve bu bilgilerin danışmanlık hizmetlerinde 

kullanılabilmesi, böylece kazaların yaşanabileceği muhtemel mesleklerdeki 
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kişilere ekstra eğitimler ve önceden önlem alma imkânlarının verilmesine katkı 

sağlayacaktır. 

 Çalışma hayatı ve koşullarının iyileştirilmesi amacıyla; İşçi şikâyetlerinin 

en çok hangi mesleklerde, işletmelerde, sektörlerde yaşandığı, gerekçelerinin neler 

olduğu analiz edilebileceğinden önlem alınmasına imkân sağlayacaktır. 

 Devlet Personel Başkanlığının hangi bölüm mezunları kamuda hangi 

pozisyonlarda görev yapıyor bilgisine erişmesi, kadro planlamalarını daha kolay 

ve etkin yapmasına imkân sağlayacak ve yeniden veri üretme maliyetini 

düşürecektir. 

 Özel politika gerektiren gruplara yönelik çalışmaların yapılabilmesi adına 

eğitim, çalışma hayatı, sosyal yardım profillerinin oluşturulmasına imkân 

sağlayacaktır. 

 Çalışma hayatının eğitim ile ve sosyal taraflarla bağlanmasına istihdam 

politikalarının eğitim ekseninde değerlendirilmesine imkân verecektir. 

Bütünleşik Ulusal Veri Tabanının İŞKUR Bünyesinde Olmasının Önemi 

 Türkiye İş Kurumu işgücü piyasasını buluşturarak iş arayan, işveren ve 

öğrencilere danışmanlık hizmeti vermekle yükümlüdür. Bu kapsamda iş arayan, 

işveren ve öğrencilerin bir araya getirilmesinde teknolojik yeniliklerin 

kullanılması dolayısıyla bir veri tabanı oluşturulması ihtiyacı vardır. 

 İstihdama katkı sunmak, kurumsal bir gereklilik olmanın yanında sosyal 

bir sorumluluktur. Sosyal sorumluluk olması sosyal taraflarla işbirliği 

gerektirmektedir. Eğitim, iş yaşamı, sosyal yardımlar, mesleki yeterlilikler, iş 

arayanlar ve danışmanlık sisteminin birlikte değerlendirilmesi ancak ortak veri 

tabanı kurulmasıyla mümkün olacaktır. 

 Türkiye İş Kurumu İşgücü piyasası paydaşlarının nirengi noktasıdır. 

Eğitimden iş hayatına geçiş, çalışma hayatının takibi ve hayat boyu öğrenme, 

sosyal yardım-istihdam bağlantısı, kayıt-dışı istihdam gibi konuların kamu 

istihdam kurumuyla doğrudan ilişkili olması veri tabanının merkezi noktasında 

önemli fikir vermektedir. 

 Üniversiteler (özellikle vakıf üniversiteleri) son yıllarda üniversitelerinde 

verdikleri eğitim sonrası kişilerin iş bulmasına yardımcı olmak adına kariyer 
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merkezleri oluşturmaktadır. Buradan hareketle mezun bilgi sistemleriyle 

mezunlarının iş hayatını izlemeyi amaçlamaktadırlar. Üniversite mezunlarına 

ilişkin veri tabanının merkezi olması uygulama birliğini sağlayacaktır. 

 ASPB Sosyal Yardımların verilmesinde sorumlu kurum olsa da yardım 

alan kişilerin işe yerleştirilmesinin önceliklendirilmesi İŞKUR’un uzmanlık 

alanına giren bir husustur. 

3.2.1.3 Bütünleşik Ulusal Veri Tabanı Kapsamında İhtiyaçlar 

 Bütünleşik Ulusal Veri Tabanı kapsamında öngörülen verilerin bir kısmı temin 

edilmektedir. Ancak bütüncül bir yapının kurulması adına temin edilmesi gereken 

çerçeve verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu verilen mevcut durumu ve eksiklikler 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 6: Bütünleşik Ulusal Veri Tabanı Kapsamında İhtiyaç Tablosu 

Kurum İhtiyaç Duyulan Veri Mevcut Durum Gerekçe 

MEB Mevcut Öğrenciler İçin; 
 Öğrenci TC Kimlik No 
 İl, ilçe 
 Öğrencisi Olduğu Okul 

Türü 
 Bölüm 
 Sınıf 

Mezunlar için 
 Mezun TC Kimlik No 
 İl, ilçe  
 Mezun Olunan Okul 

Türü 
 Bölüm 
 Mezuniyet Tarihi 

Kırmızı İle Yazılı Kısımlar 
Milli Eğitim 
Bakanlığından 
alınmamaktadır. 
 
Mavi ile yazılı kısımlar 
WEB servis aracılığıyla 
alınmaktadır. 

Kişilerin mezun oldukları 
ve öğrencisi oldukları 
okul, bölüm, mezuniyet 
tarihi bilgileri kişilerin 
gelecekte istihdam 
edilirliklerini 
değerlendirerek 
müfredat çalışmaları 
yapması ve okuldan işe 
geçiş için planlamalar 
yapılmasına, iş gücü 
piyasasının eğitim 
durumu ve bölümlerinde 
değerlendirilerek 
planlanmasına imkân 
sunacaktır. 

YÖK Mevcut Öğrenciler İçin; 
 Öğrenci TC Kimlik No 
 İl, ilçe 
 Öğrencisi Olduğu 

Üniversite 
 Fakülte 
 Bölüm 
 Sınıf 

 
Mezunlar için 

 Mezun TC Kimlik No 
 İl, ilçe  

Yüksek Öğretim Kurumu 
ile İŞKUR arasında 
imzalanmak üzere olan 
protokol kapsamında 
verilerin alınması 
planlanmaktadır. 

Milli eğitim 
Bakanlığından Alınacak 
bilgi ile Yüksek Öğretim 
bilgilerinin birleşmesi 
eğitim hayatındaki 
geçişlerin istihdam 
açısından izlenmesine, 
eğitimden iş yaşamına 
geçişin danışmanlara 
aktarılmasında katkı 
sağlamasına, hayat boyu 
rehberlik için kişinin tüm 
yaşamı boyunca aldığı 
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 Mezun Olunan 
Üniversite 

 Fakülte 
 Bölüm 
 Mezuniyet Tarihi 
 Mezuniyet derecesi 

(?) 

eğitim ve çalışma 
bilgilerinin birlikte analiz 
edilmesine imkân 
sağlayacaktır.  Ayrıca bu 
sayede YÖK hangi 
bölümlerin ne ölçüde 
istihdam edildiği bilgisini 
kullanarak akademik 
planlama yapma imkânı 
bulacaktır. 

SGK İşe giriş bildirgesi alanları 
İşten Çıkış bildirgesi alanları 
Prim bilgilerine ilişkin detay 

SGK’ dan Bütünleşik 
Ulusal Veri Tabanı 
açısından tüm veriler 
protokol kapsamında 
alınmaktadır. 

Çalışmanın en önemli 
paydaşı olan SGK’ dan 
kişilerin çalışma hayatına 
ilişkin tüm bilgilerin 
alınması eğitim hayatıyla 
birleştirilmesi önerilen 
sistemin en önemli 
kısımlarından birisidir.  

MYK Yeterliliğe tabi meslekler ve 
mesleklerin iş sağlığı güvenliği 
açısından risk 
değerlendirmesi yer almalıdır. 

Mevcut verilerin 
sisteme entegresi için 
MYK’ dan WEB servis 
aracılığı ile alınması 
sağlanmalıdır. 

Sunulan Hizmetler 
kapsamında kişilerin 
tercih ettiği mesleklerle 
ilgili yeterlilik 
gerekliliklerini 
tanımasına imkân 
sağlayacaktır. 

ASPB TC Kimlik Numaraları bazında 
kişilerin 

 Sosyal yardım alıp 
almadığı, 

 Alıyorsa hangi 
kapsamda aldığı 

 Ne kadar aldığı 
 Engel Durumu ve 

Engellilik bilgileri 
(oranı, türü vs.) 

Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığından alınan 
WEB servis bilgilerine 
göre, TC Kimlik No 
bazında kimlerin sosyal 
yardım alıp almadığı 
bilgisine ilişkin WEB 
servis bulunmakta 
ancak veri akışı 
sağlanamamaktadır. 

 Sosyal yardım istihdam 
bağlantısısın tek veri 
tabanı olan Bütünleşik 
Ulusal İşgücü Piyasası 
Veri Tabanında 
toplanması yerel olarak 
yapılan faaliyetlere fayda 
sağlayacağı gibi sosyal 
yardım alanlara öncelik 
verilmesi için de bu veri 
önem arz etmektedir. 

MERNİS TC Kimlik Numaraları bazında 
 Ad, Soyad 
 Kişilerin güncel 

adresleri 
 Hane eşleşmesi için 

Hane No 
 Doğum tarihi 
 Cinsiyet 
 Medeni Durum 
 Çocuk Sayısı 
 Hanede yaşayan 

kişiler 
 Vs. 

Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığından alınan 
WEB servis bilgilerine 
göre TC kimlik no 
bazında doğrulama 
yapılarak adres bilgileri 
alınmaktadır Ancak 
kırmızı ile gösterilen 
bilgilerin profilleme için 
kullanılması çok 
önemlidir. 

 Eğitim ve çalışma 
hayatına ilişkin bilgileri 
birleştirilecek tüm 
kişilerin TC Kimlik 
Numaraları bazında 
adres ve nüfus verilerinin 
alınması hanede yaşayan 
diğer kişilerin tespit 
edilmesi ve iş bulmada 
kişilerin öncelik 
kazanması, işgücü 
piyasası verilerinin bir 
kısmının doğrudan elde 
edilebilmesine (örneğin; 
işgücü, istihdam, 
işgücüne katılım vs. 
verilerin elde edilmesi) 
olanak sağlayacaktır. 
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Yukarıdaki tabloda Bütünleşik Ulusal Veri Tabanının ana iskeletini oluşturan 

verilere ilişkin mevcut durum ve alınması gereken veriler ifade edilmiştir. 

Öngörülemeyen ve daha sonra ihtiyaç duyulabilecek ilave bilgiler olacaktır. Yeni 

protokoller kapsamında işgücü piyasasını İŞKUR çatısı altında buluşturacak geniş bir 

veri bankası oluşturulmuş olacaktır. 

3.3 PROFİL TEMELLİ DANIŞMANLIK KAPSAMINDA İŞKUR İÇİN 

BİREYSEL EYLEM PLANLARI MODEL ÖNERİSİ 

 Mevcut durumda iş ve meslek danışmanlığı faaliyeti; danışanların talepleri 

üzerine önceden randevu alarak çoğunlukla da hizmet merkezlerine randevusuz giderek 

talep ettikleri hizmetleri iş ve meslek danışmanının rehberliğinde alması şeklinde 

yürütülmektedir. Faaliyetler ilin büyüklüğü, il bazlı işgücü piyasasının durumu, danışan 

çeşitliğine göre farklılık göstermektedir. Örneğin büyük şehirlerde danışanların önemli 

bir bölümü bireysel görüşme ve işsizlik sigortası başvurularını yapma amacıyla kuruma 

gelirken nispeten daha küçük illerde toplum yararına programlar, işbaşı eğitim 

programları kurslar ve iş arama faaliyetleri için kuruma gelmektedir.96 İş arayanlar 

kuruma kayıtlı değilse kayıtları yapılmakta ve talep ettikleri hizmetler sunulmaktadır. 

 İş ve Meslek Danışmanlarının Atanma ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmeliğin 7.maddesi “j” bendinde “Danışanın Kişisel Özelliklerini Göz Önüne 

Alarak Gerektiğinde Bireysel Eylem Planı Oluşturmak” ibaresi geçmektedir. Ancak 

danışanın beyan ettiği bilgiler ışığında mevcut CV bilgilerinin dışında danışmanın 

danışanını tanımasına yardımcı olacak, danışanına uygun eylemleri ortaya koyma ve 

doğru yönlendirmeyi sağlama açısından danışmanların yararlanabileceği mevcut bir 

araç bulunmamaktadır. Dolayısıyla bireysel eylem planlarının gerekip gerekmediği, 

gerekli ise bireysel eylem planlarının nasıl olması gerektiği, nasıl hazırlanması 

gerektiği, içeriğinde nelerin yer alması gerektiğine ilişkin uygulama birliğini sağlayacak 

bir araca ihtiyaç olduğu açıktır. 

 Önceki bölümlerde detaylı şekilde anlatıldığı üzere hemen her AB üyesi ülkede 

ve bunların yanında birçok dünya ülkesinde bireysel eylem planlarına dayalı 

                                                 

96 İŞKUR, İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmet Süresi Ölçümü, s.10 
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danışmanlık hizmetleri yürütüldüğünü ve bu kapsamda bireysel eylem planlarının 

içeriğini oluşturacak profilleme araçlarının kullanıldığını görmekteyiz. Birçok ülke uzun 

zamandır bireysel eylem planları aracılığıyla hizmet sunmaktadır. Ülkemizde henüz bu 

yöntemle hizmet sunulmasa da İŞKUR, birçok uygulamanın iyi yanlarını değerlendirme 

ve etkin bir yöntem geliştirme konusunda önemli bir avantaja sahiptir. Bu bölümde 

İŞKUR için bireysel eylem planlarının etkin bir şekilde hazırlanması için neler 

yapılması gerektiği, bireysel eylem planlarının aşamalarının nasıl olması gerektiği bu 

kapsamda profillemenin nasıl yapılacağı, bireysel eylem planlarına geçişin nasıl olacağı 

ve mevcut danışmanlık sisteminde yapılması gereken değişiklikler tartışılmış ve 

mevzuata ilişkin düzenlemeler anlatılmıştır. 

3.3.1 Profil Temelli Danışmanlık Kapsamında Model Tasarımı 

3.3.1.1 İŞKUR İçin Etkili Bireysel Eylem Planı Geliştirme 

 Bireysel eylem planları; Danışanların becerilerini, fiziksel ve ruhsal olarak 

çalışma hayatına hazır olup olmadığını, sosyal statüsünü, işgücü piyasasındaki durum, 

demografik vb. özelliklerini birlikte değerlendirerek uygun faaliyetin gerçekleştirilmesi 

doğrultusunda bir yol haritası düzenleme ve takip ederek sonuca ulaşma olgusunun 

bütünü olarak değerlendirmiştik. Bu kapsamda İŞKUR için geliştirilmesi tavsiye edilen 

bireysel eylem planları; 

 Sadece hizmet talep edenlere değil, önleyici tedbir almak adına risk altında olan 

bireyleri tespit ederek onlara da hizmet vermeyi amaçlayan, 

 Aktif işgücü politikaları açısından kaynak dağıtımını etkin kılmayı sağlayan, 

 İnsan kaynağının öngörülere dayanarak etkin planlanmasını sağlayan, 

 İçeriği gerçekleştirilebilir, şeffaf ve mümkün olduğunca çok bilgi sunan, 

 Eylemlerin yerine getirilmesini sağlayıcı yaptırım ve teşviklere açık, 

 Danışanın iyi tanınması adına entegre profilleme aracını içerisinde barındıran, 

 Danışanın kararlarını ve tercihlerini de dikkate alarak sahiplenmesini sağlayan, 

bir yapıda kurgulanmalıdır. 

 Bu kapsamda İŞKUR için Bireysel Eylem Planlarının uygulanmasını etkin 

kılacak teşvik ya da yaptırımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Teşvik açısından İşsizlik 
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yardımından yararlanılabilir. İşsizlik yardımı; diğer adıyla sosyal yardımlar, işsizlik 

sigortası kapsamı dışında olan, işsizlik sigortasından yararlanabilmek için gerekli 

şartları yerine getiremeyen veya işsizlik ödenekleri olmayan işsizlere veya yoksul 

ailelere yönelik bir programdır. Yaptırımlar ise teşvikin gerekli şartları yerine 

getirmeme durumunda kademeli olarak azaltılması şeklinde uygulanabilir. Böylece 

danışanın bireysel eylem planını sahiplenmesi ve sorumluluklarını yerine getirmede 

daha istekli olması sağlanacaktır. Yurtdışındaki iyi uygulamaların önemli bölümünde 

işsizlik yardımı Kamu İstihdam Kurumu tarafından verilmektedir, ülkemizde ise 

doğrudan bu adla verilen bir yardım olmasa da bu sebeple verilen yardımlar çoğunlukla  

“Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları” tarafından verilmektedir. 

 İŞKUR için bireysel eylem planlarını etkin kılacak diğer bir husus ise yeterli 

insan kaynağının sağlanması ve mevcut danışmanlık sisteminde bir takım 

değişikliklerin yapılmasıdır. Mevcut durumda iş ve meslek danışmanları portföy 

sistemine göre iş arayan, işveren ve öğrencilere talep edilen tüm hizmetleri sunmaktadır. 

Bu durum danışmanın bir tek faaliyete ya da bireye değil çok sayıda işe ve bireye 

odaklanmasını gerektirmektedir. Mevcut durumda ülkemiz ortalamasında her bir 

danışman 672 iş arayan ve 845 işverenden oluşan heterojen bir portföye hizmet 

sunmaktadır. 97 Mevcut iş yükleri, kurumsal iş kuralları ve çalışma yöntemleriyle 

bireysel eylem planları oluşturarak hizmet sunulmasının mümkün olmayacağı 

değerlendirilmektedir. Danışmanlık faaliyetlerini daha etkin hale getirmek ve bireysel 

eylem planları kapsamında hizmet yürütmelerini sağlamak için; 

1. Mevcut durumdaki iş ve meslek danışmanlığı servislerini, 

o Ön görüşme ve kayıt, 

o İş Danışmanlığı, 

o Meslek Danışmanlığı, 

o Kariyer Planlama Danışmanlığı, 

o İşveren Danışmanlığı şeklinde bölümlendirmek gerekmektedir. 

 Bu faaliyetlerin tamamı İş ve Meslek Danışmanları tarafından bu alanlarda 

branşlaşmaya gidecek şekilde yürütülmelidir. Bu servisler hiyerarşik bir yapıda 

                                                 

97 İŞKUR, İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı Bilgi Notu 
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olmamalı, buralarda görev yapacak iş ve meslek danışmanları gönüllülük esasıyla ve bu 

alanlardaki başarılarına göre seçilebilmelidir. 

2. Mevcut portföy sisteminin yapısını da bozmayacak şekilde “grup portföyü” 

yöntemine geçilmelidir. Mevcut durumda bir iş ve meslek danışmanının üzerindeki 

danışanlar, okul ve işveren gruba kaydırılmalı ve bir iş arayanın tek bir danışmanı değil 

alacağı hizmete göre danışmanı olmalı ve tüm danışmanların bir grup üyeliği 

bulunmalıdır. Böylece her grupta yeni danışmanlık servislerinin tamamı bulunacağından 

danışan tüm işlemlerini kendi grubu içinde tamamlayabilecektir. 

3. Mevcut durumda faaliyet yürüten iş ve meslek danışmanlarının sayısı kurulması 

gereken servis yapısından sonra gözden geçirilmeli ve profilleme öngörüsüne uygun 

şekilde yeniden planlanmalıdır. Yeni planlama için danışman sayısının ne olması 

gerektiği konusunda aşağıda yer alan tabloya göre planlama yapılabilir. Böylece insan 

kaynağı bölgesel ihtiyaca göre ve profil gruplarına göre planlanmış olacaktır. Bölgelerin 

ihtiyacına göre servislerde görev yapacak kişi sayısı optimal seviyede temsil edilecektir. 

 

Tablo 7: Yeni Danışmanlık Servisleri Planlama Önerisi 

Danışmanlık 

Servisi 
Hizmet Verilecek Grup Danışman Sayısı 

Ön görüşme ve 

kayıt, 

İş arayan tüm danışanları 

karşılayacak grup 
Sayıca yoğun olmalı 

İş Danışmanlığı, 1.ve 2. Profil grubu 

1.ve 2. Profil grubunda 

bölgede yer alan kişi sayısına 

göre planlanmalı 

Meslek 

Danışmanlığı, 

Öğrenci, meslek değiştirmek 

isteyen ve meslek edinmek 

isteyenlere hizmet eden grup 

Geçmiş verilerden hareketle, 

hizmet alan kişi sayısına göre 

planlanmalı 

Kariyer Planlama 

Danışmanlığı, 

3.ve 4. Grupta sık görüşülmesi 

gerekenlere hizmet verecek grup 

Danışman başına düşen 

danışan sayısı diğer 

gruplardan daha az olacak 

şekilde, 3. ve 4. grupta yer 

alan kişi sayısına göre 

planlanmalı 

İşveren 

Danışmanlığı 
Sadece işveren 

İşveren sayısına göre 

planlanmalı. 
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4. İş ve meslek danışmanlarının danışana sunabileceği bilgileri artırmak ve tüm 

hizmet birimlerinde uygulama birliği sağlamak adına bilgi bankaları geliştirilmeli ve 

bireysel eylem planlarına yansıtılmalıdır. Danışanı bilgilendirmek ve ona yol gösterecek 

araçları sunmak danışanın kendi rehberlik sürecine katılmasını ve işgücü piyasasına 

girmede kendini tanımasını mümkün kılar. 

3.3.1.2 Bireysel Eylem Planı Uygulama Süreci 

Bireysel eylem planlarının uygulanmasıyla ilgili KİK’ler farklı yaklaşımlar 

geliştirmiştir. Örneğin Belçika uzun dönemli işsizliğe, Litvanya genç işsizliğine 

Birleşik Krallık ve Almanya işsizlere erken müdahale etmeye odaklanmakta ve hemen 

hemen tüm iş arayanlara uygulamaktadır. İŞKUR için bireysel eylem planlarının 

hazırlanmasında ise daha iyi şartlarda iş arayanlar için farklı düzeyde içeriklere sahip 

olması sağlanmalıdır. 

Uygulama süreci olarak da ülkelerde farklılıklar gözlenmektedir. Bireysel eylem 

planları genel olarak bitmeyen bir süreçtir. Danışan işgücü piyasasında yer aldığı 

müddetçe bireysel eylem planları devam eder, ancak değişiklikler yapılabilir ve 

görüşme sıklığı değiştirilebilir. Bu durum danışanın sadece işsiz olduğu dönemde değil 

Birleşik Krallık’ ta olduğu gibi işe girdikten sonra da takip edilmesini gerekli 

kılmaktadır. Almanya özellikle birey işsiz kaldıktan sonra 1-3 ay arasında müdahaleyi 

öngörmektedir. Estonya KİK’i ise Almaya’ ya benzer şekilde 30 gün içinde müdahaleyi 

öngörmekte ve 3 ayda bir gelişmeleri takip etmektedir. Fransa’da ise bireyin 3 ay kendi 

çabasıyla iş araması ve sonraki dönemde müdahale etmeyi öngörmektedir. Bireylere 3 

ay boyunca kendi kendine yardım alabileceği araçlar sunulmaktadır ve 3 ayın sonunda 

bir sosyal çalışmacı atanmaktadır. Bazı ülkeler bireysel eylem planlarını yılda bir 

yenilerken bazıları 6 ayda bir yenilik yapar ve içeriğinde güncelleme yapılarak 

süreklilik sağlanır.  

Türkiye açısından bu süreç değerlendirildiğinde planlanan bireysel eylem planı 

kuruma kayıt olmayanlar için kayıttan itibaren, kaydı olan ancak herhangi bir eylem 

planı olmayanlar için kuruma davet edilerek başlatılmalıdır. Bireysel eylem planlarının 

takibi ise bireye sunulan hizmetin niteliği ve profilin özelliğine göre 2 hafta ile 6 ay 

arasında değişiklik göstermeli ve sürekli takip sistemi geliştirilmelidir. Şüphesiz böyle 
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bir yapı İŞKUR’un danışmanlık hizmetlerinde güçlü bir karar destek sistemi yatırımını 

zorunlu kılmaktadır. 

3.3.1.3 İŞKUR İçin Bireysel Eylem Planı Adımları  

 Herkes için bireysel eylem planı yaklaşımı ilk uygulamaya başlama esnasında 

mümkün olduğunca riskli gruptan başlayarak herkesin kuruma davet edilmesi ve 

süreçten geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Güçlü bir bireysel eylem planı modeli 

Almaya’ nın 4 adım modelindeki gibi ya da İrlanda’daki Ali & Graham 4-Aşama 

Modeli kullanılabilir. İki modelde birbirine benzediği gibi AB komisyonunun ülkelerin 

uygulamalarını değerlendirdiği genel çerçeve de bunlara benzerdir. İŞKUR için bireysel 

eylem planlarının aşamaları aşağıdaki dört adımdan oluşmalıdır. 

1. Teşhis: Kişinin özellikleri, işgücü piyasasına dair hikâyesi, işgücü piyasasına 

hazır olma durumu gibi özelliklerin tespit edildiği; bireyin ilgi, yetenek ve becerilerinin 

belirlendiği; anket, CV ve bütünleşik ulusal veri tabanı bilgileri gibi kaynaklarla 

beslenen tanıma süreci olarak ifade edilmektedir.  

 İŞKUR açısından bu aşamada Bütünleşik Ulusal Veri Tabanının kurulması 

bireysel eylem planlarının bilgi bakımından beslenmesine büyük katkı sunacaktır. 

Bunun yanı sıra kuruma kayıt olurken alınan CV bilgileri ve Dünya bankasının 

uygulanmasını tavsiye ettiği ve İŞKUR ile proje olarak yürütülen sosyo duygusal 

becerilerin98 geliştirilmesi için ön mülakat tekniğinin kullanılarak kişinin tanınmasına 

yardımcı olacak bir sistem geliştirilmelidir. Ayrıca Almanya’ da uygulanan teşhis 

mülakat formu incelenerek, iş arayanın tanınması sağlanabilir. Tanıma aşamasında 

bilgilerin sisteme veri olarak kullanılabileceği ekranlar tasarlanmalı ve bu aşamada “ön 

görüşme ve kayıt” servisinde görev yapacak iş ve meslek danışmanının değerlendirme 

kanaatini de yansıtan sonuçlar üretmelidir. Bu değerlendirme sonuçlarını yansıtacak 

alternatif yöntemler profilleme aşamasında detaylı anlatılmıştır. Teşhis aşamasında yaş 

                                                 

98 EVET, YAPABİLİRSİN: Türkiye’de Daha Yüksek İstihdam Edilebilirlik için Sosyo-Duygusal 

Beceriler bilgilendirme sunumu; İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı; 21.03.2017; Sosyo-

Duygusal Becerilerin Geliştirilmesi Projesi: Yüksek İstihdam İçin iş aramakta olan kişilerin bu süreçte 

karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlarla baş etme yollarını araştıran değerlendirme sürecidir.  
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gruplarına, iş arayan ve öğrencilere ayrı ayrı olmak üzere yetenek, beceri, ilgi ve 

mesleki kişiliği ölçen test bataryalarının çeşitlendirilmesi İŞKUR için faydalı olacaktır. 

2. Profilleme: Teşhis etme aşamasında toplanan bilgilerle bireye verilecek 

hizmetin genel çerçevesini belirlemek, kişinin hedef özelliğe göre risklilik derecesini 

belirlemek adına istatistiksel, kural tabanlı, danışman yaklaşımıyla ya da karma 

metotlarla yapılan tanımlama faaliyetidir. AB üyesi ülkelerin tamamına yakınında ve 

birçok dünya ülkesi kamu istihdam kurumlarında farklı metotlarla uygulanan profilleme 

3. bölümde ülkelerin uygulamalarına ilişkin yöntemleri de gösteren bir tablo ile detaylı 

bir şekilde anlatılmıştır. 

 İŞKUR açısından profilleme danışmanlık hizmetlerine ve kurumun kaynak 

dağıtımına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Çok sayıda iş arayana hizmet eden iş ve 

meslek danışmanlarının danışmanlık hizmetlerinde elini güçlendirecek bir araç niteliği 

taşıması, hizmet merkezleri ve il müdürlüklerince ortak uygulama birliği sağlaması 

bakımından profilleme önem arz etmektedir. Bireysel eylem planlarının tamamlayıcı bir 

aracı olmasının yanı sıra önemli bilgilerin elde edilmesi ve daha çok bireylere işsiz 

kaldıktan uzun süre sonra müdahale edilmesini değiştirecek bir yaklaşımla uzun süreli 

işsizliğin öngörülmesi ve önceden tedbir alınmasına imkân sağlaması profillemenin en 

önemli amacıdır. Profilleme sayesinde iş arayanların önceliklendirilmesi de 

sağlandığından kaynakların etkin kullanımı da sağlanmış olacaktır. 

 Profilleme açısından uygulanan yöntemlerin her birinde güçlü ve zayıf yanlar 

bulunmaktadır. Bu nedenle dünya ülkelerinde farklı yöntemler kullanılarak profilleme 

yaklaşımları geliştirilmiştir. KİK’ ler açısından her yöntemin olumlu ve olumsuz yanları 

değerlendirilerek yöntemler tercih edilmektedir.  

 İŞKUR açısından profilleme yöntemi değerlendirildiğinde istatistiksel modelin 

ve danışman kararını dikkate alan karma modelin kullanılmasının faydalı olacağı 

düşünülmektedir. İstatistiksel model uygulama birliği sağladığı gibi sonuçlarında teorik 

çerçevede ve bilimsel açıdan değerlendirilmesini sağlar ve objektif bir yaklaşımla 

değerlendirme imkânı sunar. Danışman kanaatinin modelde yer alması ise bireyi daha 

iyi tanımaya imkân verir. Kural tabanlı çalışmalarda ise sübjektiflik oldukça yüksektir. 

Değerlendirme kriterlerine verilen puanlar ülkeden ülkeye, kişiden kişiye değişiklik 
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göstermektedir. İstatistiksel model ise evrensel bir yaklaşıma sahiptir, fakat istatistiksel 

modelde yüzde yüz objektifliğe sahip değildir. Örneğin modele seçilen değişkenler ve 

açıklanmaya çalışılan bağımlı değişken araştırmacı ya da uygulayıcının kararına göre 

değişiklik gösterebilir. Japonya KİK’inde de ifade edildiği gibi sadece istatistik tabanlı 

bir modelin kullanılması, danışanı görüşme esnasında tanıma açısından elde edilen 

bilgilerin modele tam anlamıyla yansıtılamaması gibi bir zayıflığı bulunmaktadır. 

 Bu değerlendirmeler dikkate alındığında bireyin en uygun şeklide nasıl 

profilleneceği hususu gündeme gelmektedir. Türkiye için en uygun değerlendirme 

modeli; iş ve meslek danışmanlarına esneklik veren, uygulama birliğini sağlayan, 

danışanın mevcut durumunu gözlemlerle değerlendirerek profilinin oluşmasını sağlayan 

ve istatistiksel profillemeye imkân veren karma bir model kullanılmasının uygun 

olacağı değerlendirilmektedir. Hollanda kamu istihdam kurumunda danışman bir karar 

verme matrisi kullanarak kişinin profiline karar vermektedir. Karma modelin 

uygulanmasında istatistiksel profillemeden elde edilen profil grupları ve danışman 

değerlendirmesini birlikte bir profil sonucuna dönüştürecek “karar matrisi” İŞKUR için 

uygun bir yaklaşım olacaktır.  

 Karar matrisinin oluşturulmasında stratejik plan kapsamında kamu kurumlarının 

değerlendirilmesini sağlayan risk matrisi uyarlanarak danışmanların profilleme 

konusunda karar vermesine imkân sağlayabilir. 

 Türk Dil Kurumu’na göre “zarara uğrama tehlikesi” olarak ifade edilen “risk” 

kavramı aynı zamanda, amaç ve hedeflere ulaşmayı engelleyebilecek bir olayın ortaya 

çıkma ihtimali olarak tanımlanmaktadır.99 

 İlk olarak Amerikan Savunma Bakanlığı’na (United States Department of 

Defense -DoD) ait askeri bir değerlendirme standardı olarak kullanılan risk matrisi 

                                                 

99 Yılmaz, Kübra; “Kamu Mali Yönetiminde Kurumsal Yönetim Anlayışı Kapsamında İç Kontrol 

Uygulamaları ve Sorunları”; Uzmanlık Tezi; Aralık 2015; Ankara; s.38 
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stratejik planlama ve risk yönetimi konusunda birçok alanda kullanılmaktadır. 5x5 lik 

bir risk matrisi örneği aşağıda gösterilmiştir.100 

 Şekil 4: 5'li Risk Matrisi 

 
Kaynak:https://tr.linkedin.com/pulse/5-x5-matris-risk-değerlendirmesi-her-derde-deva-yöntemi-özlem-

özkiliç; 

 İŞKUR bünyesinde kullanılacak profilleme için şekil-4 de yer alan risk 

matrisinin 4 ölçekli olarak uyarlanmış hali aşağıdaki gibidir. Riski istatistiksel 

profilleme ile elde edilen gruplar, şiddet olarak değerlendirilen etkiyi ise iş ve meslek 

danışmanının değerlendirmesi temsil etmekte ve nihai profil gruplarının oluşturulmasını 

sağlayacak şekilde aşağıdaki gibi tasarlanmıştır. 

 

 

 

 

                                                 

100 Risk Matrisi; https://tr.linkedin.com/pulse/5-x5-matris-risk-değerlendirmesi-her-derde-deva-yöntemi-

özlem-özkiliç; (15.02.2017) 

https://tr.linkedin.com/pulse/5-x5-matris-risk-değerlendirmesi-her-derde-deva-yöntemi-özlem-özkiliç;%20(
https://tr.linkedin.com/pulse/5-x5-matris-risk-değerlendirmesi-her-derde-deva-yöntemi-özlem-özkiliç;%20(
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Tablo 8: İŞKUR Risk Değerlendirme Matris Önerisi 

İŞKUR Risk 

Matrisi 
İş ve Meslek Danışmanı Değerlendirmesi Risk Grubu 

İstatistiksel 

Profilleme Risk 

Grubu 

Risk Yok 

(1) 

Düşük Riskli 

(2) 

Riskli 

(3) 

Çok Riskli 

(4) 

Risk Yok (1) 1 2 3 4 

Düşük Riskli 

(2) 
2 4 6 8 

Riskli (3) 3 6 9 12 

Çok Riskli (4) 4 8 12 16 

 Yukarıda yer alan İŞKUR risk matris önerisi ile danışanlar istatistiksel 

profilleme ve danışman tarafından yapılan değerlendirme ile matris sonucu elde edilen 4 

profil risk grubuna ayrılmaktadır. İstatistiksel modelle oluşturulan risk grupları için 

sosyal araştırmalarda büyük verilerle kolaylıkla araştırma yapmaya imkân veren lojistik 

regresyon kullanılmaktadır. 

İstatistiksel Profilleme; 

İstatistiksel profilleme kapsamında uzun süreli işsiz olma riskine odaklanılarak İŞKUR 

için 6 aydan uzun süreli işsiz olma riski lojistik regresyonla hesaplanarak 0 ile 1 

arasında çıkan olasılıklar değerlendirilerek 4 gruba ayrılması önerilmektedir. 

 0 ile 0,5 arasında “risk yok” (yani 6 aydan kısa süreli işsiz olma ihtimali) 

 0,5 ile 0,75 arasında “düşük riskli” 

 0,75 ile 0,9 arasında “riskli” 

 0,9 ile 1 arasında “çok riskli” 
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Şekil 5:İstatistiksel Profilleme Risk Dağılımı 

 

Önerilen aralıklar kişilerin yığılma durumu ve değişkenlerin analiz edilmesiyle 

değişiklik gösterebilir. Önerilen aralıklar sübjektif bir yaklaşıma sahiptir. Dünya 

Bankası İŞKUR için yaptığı profilleme önerisinde de benzer bir aralık grubu 

önermiştir.101  

İstatistiksel profilleme yöntemini kullanan Bulgaristan, Fransa, İsveç ve 

Avustralya uzun dönemli işsizliğe odaklanmakta ve iş arayanları 4 profil grubuna 

ayırmaktadır. Benzer şekilde istatistiksel modellemeyle profilleme yapan Macaristan, 

İrlanda ve Polonya ise iş arayanları 3 profil grubuna ayırmaktadır. İŞKUR için önerilen 

modele benzer ülke uygulamaları değerlendirildiğinde 3 ya da 4 profil grubunun 

oluşturulmasının uygun olacağı görülmektedir. Bu çalışma kapsamında İŞKUR için 4 

profil grubu önerilmiştir.  

Uzun dönemli işsiz süresi ile ilgili kısıtlayıcı bir süre bulunmamakla birlikte 

genel kabul gören süre 1 yıllık bir dönemi temsil etmektedir. Uluslararası Çalışma 

Örgütü (ILO)'nün yaptığı tanımlamaya göre işgücü piyasası ve istihdama ilişkin 

yayınlanan birçok araştırma ve raporda uzun süreli işsizlik, kişilerin işsiz kalma süresi 

esasa alınmak suretiyle tanımlanmaktadır. Bu çalışmalara göre bir yıl ve daha uzun 

süredir işsiz olanlar "uzun süreli işsiz" olarak tanımlanmaktadır. Uzun süreli işsiz 

                                                 

101 Dünya Bankası-İŞKUR toplantı notu; 24.10.2014 
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kavramına işgücü piyasası içerisinde mevcut olan işsizlerden bir yıl veya daha uzun 

süredir işsiz olanlar girmektedir.102  

 Ancak çalışma kapsamında risk belirlenirken 6 aydan uzun süreli işsiz olma 

durumu, literatürde kullanılan uzun süreli işsizlik kavramı olan 1 yıldan uzun süreli 

işsizlikle aynı anlamı taşımasına rağmen farklı tanımlardır. Model kapsamında 1 yıldan 

uzun süreli işsiz olma riski hesaplanırken bireyin bir yıldan uzun süreli işsiz olup 

olmadığına göre karar verilmesi gerekeceğinden, önlem alma konusunda bu sürenin 

uzun olduğu değerlendirilmiş ve müdahale süreci de dikkate alınarak 6 aydan uzun 

süreli işsiz olma durumu bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Danimarka KİK da 

aynı yaklaşımla bireylerin 6 ay içerisinde iş bulma olasılığına bakmaktadır. Bu durum 

karar verme aşamasında daha hassas davranılmasına da imkân vermektedir. 

 İŞKUR için istatistiksel modelleme uygulaması dördüncü bölümde teorik 

çerçevesi ve bulgularıyla tartışılmıştır.103 

İş ve Meslek Danışmanı Yaklaşımıyla Risk Değerlendirmesi 

 İŞKUR için önerilen profilleme çerçevesinde iş ve meslek danışmanının 

kararlarını da dikkate alan bir modelin yer alması, doğrudan danışanla görüşen ve yüz 

yüze görüşme esnasında tespit edilebilecek duygusal yaklaşımların Profil Temelli 

Danışmanlık kapsamında bireysel eylem planlarına yansıtılmasına imkân sağlamaktadır. 

Bu aşamada iş ve meslek danışmanının iş arayanı nasıl değerlendireceğine ilişkin 

uygulama birliği sağlayacak bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Danışman 

değerlendirmesine dayanan ülke uygulamalarında ön görüşme esnasında danışmalarca 

bilgi toplamak adına formlar geliştirilmiş ve danışmanın danışanını tanımasına imkân 

veren bilgiler içermektedir. Hollanda’da kullanılan bilgi toplama formu örneği Ek-1 de 

yer almaktadır. 

 İş arayanların profillenmesinde danışman yaklaşımını kullanan ülkeler profil 

grupları konusunda istatistiksel model kullanan ülkelere göre çeşitlilik göstermektedir. 

                                                 

102 Alabaş, Aydın; “Uzun Süreli İşsizler Ve Uzun Süreli İşsizliği Azaltmada İŞKUR’un 

Önemi”; Uzmanlık Tezi; Ankara 2007; s.23 
103 Bkz. Bölüm 4.2.5. syf.144 
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Japonya, Belçika ve Hollanda danışman yaklaşımıyla iş arayanları iki gruba ayırırken, 

Slovenya ve Avusturya 3, Fransa ve Birleşik Krallık 4, Almanya ise 6 gruba 

ayırmaktadır. Bu noktada istatistiksel modelle benzer yapıda olması açısından danışman 

yaklaşımıyla değerlendirmede de 4 gruba ayrılması öngörülmektedir. Danışmanın 

değerlendirme yapabilmesi açısından iki alternatif yaklaşım önerilmektedir. 

 Danışmanlık Yaklaşımıyla Risk Değerlendirmesinde birinci alternatif; 

Hollanda veya Almanya’da kullanılan ön görüşme formlarının değerlendirilerek İŞKUR 

için uyarlanması olarak değerlendirilmektedir. Bu modelde değerlendirme sonucu 

danışman kendi kanaatini kullanarak danışanı tablo-5 de gösterilen 4 risk grubundan 

birine atar. Böylece danışman kanaatine bağlı olarak risk değeri elde edilen iş arayanın 

nihai profili için sonuç elde edilmiş olacaktır. 

 İkinci alternatif ise İş ve Meslek Danışmanının kendi görüşüne göre de puan 

verebileceği kural tabanlı değerlendirme yaklaşımı geliştirilmesidir. Bu yöntem 

Macaristan, Danimarka, İtalya ve Avustralya’da kullanılmaktadır. Avustralya’da 

kullanılan örnek değerlendirme tablosu Ek-3 de gösterilmiştir. İŞKUR tarafından 

geliştirilecek değerlendirme formunda yer alan başlıklara puan verilerek her bir iş 

arayanın aldığı puana göre tablo-5 de gösterilen 4 risk grubuna ayrılacak ve iş arayanın 

nihai profili için sonuç elde edilmiş olacaktır. 

İş Arayanın Nihai Risk Grubunun Belirlenmesi 

 Tablo-5 de yer alan karar matrisi kullanılarak istatistiksel profilleme ile elde 

edilen risk derecesi ve danışman yaklaşımıyla iki ayrı seçenekten biriyle elde edilen risk 

derecesi belirlenerek ve aşağıda yer alan renk ve toplam risk etkisine göre iş arayanlar 

dört temel profil grubuna ayrılmalıdır. Bu profil grupları danışanlara sunulacak 

eylemlerin sınıflandırılmasında ve danışanların nihai profilinde kullanılacaktır. Ayrıca 

danışmanlara verilen esneklik, nihai karar alma esnasında da kullanılabilecektir. Nihai 

risk grubu oluştuktan sonra danışman iş arayanın durumunu değerlendirerek inisiyatif 

alabilecek ve bir üst risk grubuna ya da bir alt risk grubuna gönderebilecektir. Ancak 

böyle durumların ve danışman değerlendirmesi ile istatistiksel model sonucunun farklı 

çıkması değerlendirilmek üzere modelin optimizasyonu açısından İŞKUR bünyesine 
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kurulacak ve Bireysel eylem planlarına bilgi üretecek “Araştırma ve Geliştirme 

Merkezi’104ne” gönderilmesi sağlanmalıdır. 

Tablo 9: Bireysel Eylem Planları Profil Grubu 

Tablo-5 

Risk 

Renkleri 

Risk Derecesi Profil Adı Puan Aralığı 

 Çok Riskli Yoğun Kariyer Danışmanlığı 12-16 

 Riskli Önemli Bariyerlere Sahip 4-9 

 Düşük Riskli Danışmanlık Desteği 2-3 

 Risk Yok İş Arama Desteği 1 

 İstatistiksel model ile danışman yaklaşımının birlikte kullanılması, sadece 

istatistiksel model kullanılmasının eleştirilerini bertaraf ettiği gibi modelde Almanya, 

Fransa, Hollanda gibi uygulamaları yerleşmiş ülkelerin danışmanlara da karar verme 

konusunda esnekliğini de içinde barındırmaktadır. Bu durum profilleme aşamasını etkin 

kılarak ve uygulamadaki esneklik modelin gelecek için daha da geliştirilmesine imkân 

sağlamaktadır. 

 İlerleyen süreçte İŞKUR için profil belirlemenin bir adımı olarak beceri tespiti 

ve beceri eksikliklerine odaklanılmalı ve meslek eşleşmesinden ziyade beceri 

eşleşmesini sağlayan sistemler ele alınmalıdır. Dünya genelinde çalışma hayatı 

açısından 4.sanayii devriminin ortaya çıkaracağı etkiler tartışılmaya başlamışken 

İŞKUR olarak etkili danışmanlık adına tedbir alınması faydalı olacaktır. 4.0 Sanayi 

devriminin105 sahip olduğu önemli teknolojik avantajlarının yanında işgücü piyasası 

açısından hayatımızı zorlaştıracak olumsuz yanlarının da olduğu değerlendirilmektedir. 

Robotların üretimi devralmasıyla insan gücüne duyulan ihtiyacın azalacağı ve robotların 

bir anlamda insanları işlerinden edeceği değerlendirilmektedir. Bu durum sadece 

fabrikalardaki mavi yakalılar için değil beyaz yakalılar içinde bir risk teşkil etmektedir 

                                                 

104 Bkz: Bölüm 3.3.3 syf:117 
105 Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve 

üretim teknolojilerini içeren kollektif bir terimdir. Bu devrim nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve 

siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünüdür. http://www.endustri40.com/endustri-tarihine-

kisa-bir-yolculuk/; (25.05.2017) 

http://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk/
http://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk/
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çünkü yapay zekâ ile robotları kodlayabilen robotlar ve tasarım yapabilen robotların 

üretimi devralacağı değerlendirilmektedir. 

 Endüstri 4.0 (4.sanayi devrimi) ile birlikte yeni meslekler (iletişim halinde olan 

makineler arasındaki anlaşmazlığı çözen makine avukatlığı gibi) ortaya çıkacağı 

öngörülse bile artan dünya nüfusu nedeniyle bu durum işsizliğe çare olamayacağı 

düşünülmektedir. Bu amaçla bireysel eylem planları yaklaşımıyla danışmanlık 

hizmetlerinin geliştirilmesinin yanı sıra beceri haritaları ile eksikliklerinin çıkarılması 

ve İŞKUR olarak eksik becerilerin geliştirilmesine odaklanılması faydalı olacaktır. 

3. Risk Gruplarına Göre Faaliyetlerin Belirlenmesi: İş arayanların risk grupları 

belirlendikten sonra bu bölümde ise hangi faaliyetlerin yürütülmesi gerektiğine ilişkin 

önerilerde bulunulmuştur. Risk grupları için belirlenen faaliyetler zorunlu olmamalı 

danışan ve danışmanın karşılıklı mutabık kaldığı şekilde düzenlenebilmelidir. Bu 

çerçevede İŞKUR olarak yürütülen ve iş arayanlara sunulan faaliyetler risk gruplarına 

göre sınıflandırılmıştır. 

 İş ve Meslek Danışmanlarının Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik 

kapsamında eğitilmeleri için alanında uzman eğitimciler tarafından hazırlanan İMD 

eğitim kitabında; danışanı tanıma başlığı altında ele alınmış ve gruplandırmanın iş 

arayanın nitelikleri, işgücü piyasasındaki durumları, iş arama becerileri konusundaki 

yetkinlikleri, sosyo-psikolojik durumları gibi kriterler göz önünde bulundurularak 

yapılması tavsiye edilmiştir. Buna göre; 

 1.profil grubunda hemen iş bulabilecek iş arama konusunda yüksek 

motivasyona sahip ve herhangi bir mesleği olanlar şeklinde tarif edilmiş ve portalda yer 

alan iş ilanlarının incelenmesi ve iş arama kanalları hakkında bilgi verilmesi şeklinde 

tarif edilmiştir. 2. profil grubunda işgücü piyasasından 6 ay uzak kalmış, iş arama 

kanallarını bilmeyen görüşme tekniklerinde yetersiz bireyler olarak tarif edilmiş ve iş 

arama becerileri semineri verilmesi, iş arama kanalları hakkında bilgi verilmesi, açık iş 

pozisyonlarının araştırılması, mesleki eğitim ve iş başı eğitim programlarına 

yönlendirilmesi önerilmiştir. 3.profil grubu için 6-12 ay arasında uzak kalmış, mesleği 

güncelliğini yitirmiş veya mesleğini değiştirmek isteyen, iş arama becerilerine sahip 

olmayan ya da mesleğiyle ilgili ek becerilere ihtiyacı olan bireyler olarak tarif edilmiş 
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ve bireysel eylem planları hazırlanmalı, aktif işgücü piyasası programlarına 

yönlendirilmeli, sosyal yardım alabileceği kurumlara yönlendirilmeli şeklinde tavsiye 

edilmiştir. 4.profil grubu içinse işgücü piyasasında 1 yıldan uzak kalan, mesleği 

olmayan, motivasyonu düşük, fiziksel engelleri olan iş bulabilme şansı düşük bireyler 

olarak tarif edilmiş ve bireysel eylem planları hazırlanması, sosyal yardım almasının 

sağlanması ve zorunluluk halinde meslek gerektirmeyen işlere yönlendirilmesi şeklinde 

tavsiye edilmiştir.106 

 Bu profilleme ve tavsiye edilen faaliyetler değerlendirildiğinde, bazı özelliklerin 

tarif edilmeyen profillerde de yer alması mümkün olabilecektir. Örneğin 1 yıldan uzun 

süreli işsiz bir bireyin mesleği olabilir ya da mesleği olan bir birey fiziksel engellere 

sahip olduğu gibi işgücü piyasasından sadece 6 ay uzak kalmış olabilir. Bu durumdaki 

bireylerin sınıflandırılması kararını vermek tavsiye edilen modelle mümkün 

olamayabilir. Ancak bu yaklaşımla danışanlara sunulan hizmetlerin belirlenmesi 

çalışmada önerilen sistem için esinlenme kaynağı olmuştur. Buradan hareketle; iş 

arayanlar için yararlanabilecekleri faaliyet envanteri “3.1.3 Bireysel Eylem Planları 

Kapsamında İŞKUR Faaliyetleri” bölümünde listelenmiştir. Bu faaliyet listesi 

kullanılarak iş arayanlara sunulacak hizmetlere ilişkin risk grubu ve mesleği olup 

olmamasına göre bir matris oluşturulmuştur. Ayrıca matriste yer almayan ancak tüm 

gruplar için bireysel eylem planlarında yer alması gereken durumlar söz konusudur. 

Örneğin; bireyin işgücü piyasasındaki mevcut durumunu belirten, işgücü piyasasının 

genel görünümünü ifade eden bir takım bilgiler standart olarak danışanlara eylem 

planları aracılığı ile sunulmalıdır. 

 

 

                                                 

106 İŞKUR; “İş ve Meslek Danışmanlığı”; 1.Baskı-Ekim 2011; s.17 
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Tablo 10: Profil Gruplarına Göre Önerilen Faaliyet Matrisi 

Profil 

Risk 

Derecesi 

MESLEĞİ YOK MESLEĞİ VAR 

1 

Risk Yok 

Meslek Danışmanlığı servisine yönlendirilerek; 

 Daha önce bir iş yapıp yapmadığı araştırılacak; 

 Test Bataryası uygulanarak yatkın olduğu meslekler elde edilecek; 

 Sonuca göre uygun mesleki eğitim kursuna, İEP' na ya da girişimcilik 

programına yönlendirilecek; 

 Bu aşamalardan sonra odak grup toplantıları ile iş arama becerileri 

eğitimine; 

 CV hazırlama ve mülakat teknikleri eğitimine yönlendirilecek; 

 Son aşamada iş arama kanalları anlatılarak, açık iş pozisyonları taranacak; 

İş Danışmanlığı Servisine Yönlendirilerek; 

 Grup görüşmesi ile iş arama becerileri eğitimine; 

 CV hazırlama ve mülakat teknikleri eğitimine yönlendirilecek; 

 Son aşamada iş arama kanalları anlatılarak, açık iş pozisyonları 

taranacak; 

2 

Düşük 

Risk 

Meslek Danışmanlığı servisine yönlendirilerek; 

 Daha önce bir iş yapıp yapmadığı araştırılacak; 

 Test Bataryası uygulanarak yatkın olduğu meslekler elde edilecek; 

 Sonuca göre uygun mesleki eğitim kursuna, İEP' e ya da girişimcilik 

programına yönlendirilecek; 

Bu aşamalardan sonra iş danışmanlığı servisine yönlendirilerek; 

 Yüz yüze iş arama becerileri eğitimi, 

 CV hazırlama ve mülakat teknikleri eğitimi alması sağlanacak; 

 Son aşamada iş arama kanalları anlatılarak, açık iş pozisyonları taranacak; 

 Birinci gruba göre daha sık takip edilecek 

İş Danışmanlığı Servisine Yönlendirilerek; 

 Yüz yüze iş arama becerileri eğitimine; 

 CV hazırlama ve mülakat teknikleri eğitimine yönlendirilecek; 

 Son aşamada iş arama kanalları anlatılarak, açık iş pozisyonları 

taranacak; 

 Birinci gruba göre daha sık takip edilecek 
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3 

Riskli 

Meslek Danışmanlığı servisine yönlendirilerek; 

 Daha önce bir iş yapıp yapmadığı araştırılacak; 

 Test Bataryası uygulanarak yatkın olduğu meslekler elde edilecek; 

 Sonuca göre uygun istihdam garantili mesleki eğitim kursuna, İEP' e ya da 

girişimcilik programına yönlendirilecek; 

Bu aşamalardan sonra iş danışmanlığı servisine yönlendirilerek; 

 Yüz yüze iş arama becerileri eğitimi, 

 CV hazırlama ve mülakat teknikleri eğitimi alması sağlanacak; 

 Son aşamada iş arama kanalları anlatılarak, açık iş pozisyonları taranacak; 

 Bulunamaması dâhilinde TYP' ye yönlendirilecek; 

 Sosyal yardım alması sağlanacak; 

İş Arama Yardımı bağlanarak Zorunlu Bireysel Eylem Planı imzalanacak 

 Birinci ve ikinci gruba göre daha sık takip edilecek 

İş Danışmanlığı Servisine Yönlendirilerek; 

 Yüz yüze iş arama becerileri eğitimi, 

 CV hazırlama ve mülakat teknikleri eğitimi alması sağlanacak; 

 Son aşamada iş arama kanalları anlatılarak, açık iş pozisyonları 

taranacak; 

 Bulunamaması dâhilinde TYP' ye yönlendirilecek; 

 Sosyal yardım alması sağlanacak; 

İş Arama Yardımı bağlanarak Zorunlu Bireysel Eylem Planı 

imzalanacak 

 Birinci ve ikinci gruba göre daha sık takip edilecek 

4 

Çok 

Riskli 

Kariyer Danışmanı tarafından 

 İş hayatına motivasyon eğitimleri verilerek birey danışmanlık almaya hazır 

hale getirilecek; 

 Test Bataryası uygulanarak yatkın olduğu meslekler elde edilecek; 

 Sonuca göre uygun istihdam garantili mesleki eğitim kursuna, İEP' e 

yönlendirilecek; 

Kariyer Danışmanı tarafından; 

 Yoğun danışmanlık programlarıyla iş arama becerileri eğitimi, 

 CV hazırlama ve mülakat teknikleri eğitimi alması sağlanacak; 

 Son aşamada iş arama kanalları anlatılarak, açık iş pozisyonları taranacak; 

 Bulunamaması dâhilinde TYP' ye yönlendirilecek; 

 Sosyal yardım alması sağlanacak; 

 Kademeli olarak 3.gruba göre daha yüksek iş Arama Yardımı bağlanarak 

Zorunlu Bireysel Eylem Planı imzalanacak 

 Sıklıkla danışmanı tarafından takip edilecek 

Kariyer Danışmanı tarafından 

 İş hayatına motivasyon eğitimleri verilerek birey danışmanlık 

almaya hazır hale getirilecek; 

 Mesleğinin geçerliliği yıllar itibariyle açık iş sayıları incelenerek 

kontrol edilecek, geçerliliğini yitirdi ise 

 Test Bataryası uygulanarak yatkın olduğu meslekler elde 

edilecek; 

 Sonuca göre uygun istihdam garantili mesleki eğitim kursuna, 

İEP' e yönlendirilecek; 

Kariyer Danışmanı tarafından; 

 Yoğun danışmanlık programlarıyla iş arama becerileri eğitimi, 

 CV hazırlama ve mülakat teknikleri eğitimi alması sağlanacak; 

 Son aşamada iş arama kanalları anlatılarak, açık iş pozisyonları 

taranacak; 

 Bulunamaması dahilinde TYP' ye yönlendirilecek; 

 Sosyal yardım alması sağlanacak; 

 Kademeli olarak yüksek iş Arama Yardımı bağlanarak Zorunlu 

Bireysel Eylem Planı imzalanacak 

 Sıklıkla danışmanı tarafından takip edilecek 
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4. Bireysel Eylem Planı Hazırlama ve Takip: Bireysel eylem planlarının İŞKUR 

için aşamalarından sonuncusu olan eylem planının hazırlanması ve takip süreci ise yine 

ülke uygulamaları kapsamında değerlendirildiğinde bazı ülkelerde zorunlu sözleşme 

şeklinde uygulanarak bazı yaptırımlar uygulandığı görülmektedir. Almanya’da iş arama 

yardımı karşılığında sözleşme imzalama etkili olması için yasal zemine oturtulmuş 

şekilde yürütülmektedir. Bulgaristan’da ise tüm kayıtlı bireylerin profillerinin oluşması 

için profilleme zorunludur. Birleşik Krallık’ ta ise danışan işsiz kaldıktan sonra bir hafta 

içerisinde iş arayan sözleşmesi imzalanır. 

 Bireysel eylem planlarının takibi konusunda da KİK’ lerin farklı yaklaşımları 

vardır. Bazılarında kontrol amaçlı takip planlaması yapılırken bazılarında destek amaçlı 

planlama yapılmaktadır. Litvanya KİK ’inde yılda bir kez bireysel eylem planı 

hazırlanmakta ve tüm zamanlarda gözlenmektedir. Ancak iş arayanın durumunda 

değişiklik olması halinde eylem planları güncellenebilmektedir. Belçika KİK’ inde 

gözlemleme daha sıktır ve rutin olarak yapılır, aslında düzenli olarak gözlemleme ve 

değerlendirme Bireysel Eylem Planlarının başarısında önemli bir faktör olarak 

değerlendirilmektedir. Almanya’da ise her 6 ayda bir yeniden düzenleme kanuni olarak 

gereklidir. Ancak pratikte her iş arayan için görüşmeye gelmesi durumunda müşteri 

profiline bağlı olarak birkaç haftadan 4 aya kadar değişiklik gösteren zamanlarda da 

yenilenmektedir.  

 Estonya, Almanya ve İrlanda da olduğu gibi destek anlamında da sürekli takip 

söz konusudur. Kontrol Fonksiyonu anlamında ise Birleşik Krallık’ da olduğu gibi kısa 

zamanda düzenli toplantılarla iş arama aktivitelerini gözlemlemeyi ya da eylem 

planında yer alan diğer faaliyetleri gerçekleştirmeyi tercih ederler.  

 Bütün bunlar değerlendirildiğinde İŞKUR açısından bireysel eylem planlarının 

uygulama sürecine Fransa’da uygulanan eylem planları modeline benzer şekilde profil 

gruplarına göre takip sıklığının belirlenmesi daha doğru olacaktır. Model kapsamında 

önerilen sistemle mevcut durum birbirinden ayrı değerlendirilmelidir. Görüşme sıklığı 

mevcut durumda danışman sayısına bağlı olarak model çerçevesinde planlanan uygun 

olmayabilir. Ancak model sayesinde optimal danışman sayısının belirlenmesi ve insan 

kaynağının etkin kullanılması da sağlanmış olacaktır. 
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 İŞKUR için profil gruplarına uygulanacak faaliyetlerde göz önünde 

bulundurulursa;  

Şekil 6:Risk Grubuna Göre Görüşme Sıklığı 

 

 

 Yukarıdaki tabloya uygun izleme sistemi geliştirilmeli ve danışanın bir sonraki 

görüşmeyi ne zaman yapacağı bireysel eylem planında yer alacak şekilde 

planlanmalıdır. Şekil 6 da ifade edilen görüşme sıklığı asgari görüşme süresini ifade 

etmekte olup, danışan talebi üzerine şekilde belirtilen süreden daha erken görüşme de 

gerçekleştirebilecektir. 

 İŞKUR için bireysel eylem planlarının yenilenme süreci ve profilleme yılda 

bir kez zorunlu şekilde, yıl içinde ise danışmanın kararına bağlı olarak olağanüstü 

değişiklik olması ve danışanın talebi üzerine yapılabilmelidir. Ayrıca grup portföy 

yöntemiyle yapılan tüm faaliyetler grup yöneticisi tarafından karar destek sistemlerinin 

desteğiyle danışanlarının süreçlerinin takip edilmesi sağlanmalı ve danışmanlara 

yönlendirilmelidir. Etkili Bireysel Eylem Planlarında yer alması gerekenler birinci 

bölümde de anlatıldığı gibi, İŞKUR’un görevinin açıkça belirlenmesi ve 

sorumluluklarının net ifade edilmesi sağlanmalı, danışanın sorumlulukları belirtilmeli 

4

• Yoğun Danışmanlık Almalı

• İki haftada bir kez görüşülmelidir.

3

• Yoğun Destek Almalı

• Ayda bir kez görüşülmelidir.

2

• Danışmanlık Almalı

• İki ayda bir görüşülmelidir.

1

• Yönlendirilmeli

• Üç ayda bir kez görüşülmelidir.

Risk 

Grubu 

Danışmanlık Türü ve Görüşme Sıklığı 
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ve mümkün olduğunca çok bilgilendirici olmalıdır. Bu nedenle bireysel eylem 

planlarında sadece faaliyetler değil bireyin kendisini tanımasına yardımcı olacak tüm 

bilgiler sunulmalıdır. Kamunun düzenleyici rolü olan mikro düzeyde veri toplayarak 

makro düzeyde bilgiye dönüştürmesi mümkün olduğunca kamu istihdam hizmetine de 

yansıtılarak “Bütünleşik Ulusal Veri Tabanı” sayesinde elde edilecek makro veriler 

danışanlarla paylaşılmalıdır. Bireysel eylem planları daha iyi şartlarda iş arayanlar için 

de mutlaka hazırlanmalı ve sunulan hizmetlerin takibi sağlanmalıdır. Sadece 

profillemeye ilişkin bilgiler bireysel eylem planlarında yer almayacaktır. 

 Etkili Bireysel eylem planlarında yer alması öngörülen bilgiler aşağıdaki gibi 

sunulmuştur. 

1. Danışanı Tanımlayıcı (Demografik) Bilgiler; 

 Ad-Soyad, Cinsiyet, Yaş, Ehliyet, Askerlik, sosyal durum vb. CV bilgileri 

 Profil Grubu, risk derecesi 

2. Eğitim Geçmişi; (Örgün Eğitim, Yaygın Eğitim, Kurs) 

 İlköğretimden-Doktoraya aldığı tüm eğitimlere ilişkin bilgiler; 

 Yabancı dil bilgisi ve seviyesi, 

 Sertifikaları, 

3. Çalışma Hayatına İlişkin Bilgiler; 

 Halen çalışıp çalışmadığı, 

 Sirkülasyonda olup olmadığı, 

 Maaş Bilgisi, 

 İlk işe giriş tarihinden itibaren; 

o Çalıştığı kurum/kuruluş, 

o Çalışma Süresi, 

o Sektör, 

o Çalışma Tipi (Part-time, tam zamanlı) 

vb. bilgiler. 

4. İŞKUR Faaliyetlerine ilişkin bilgiler; 

 Danışana daha önce sunulan hizmetlerin kronolojik listesi ve sonucu, 

 Kuruma Kayıt Tarihi, 

 Kayıt türü (ilk kez iş hayatına atılan, daha iyi şartlarda iş arayan, çalışırken işsiz 

kalan vb.) 

 Mesleği olup olmadığı, 

 Mesleğinin İş Sağlığı Güvenliği Açısından Risk Durumu, 

 Test Bataryası Sonuçları (uygulandı ise), 

 Mesleğinin Güncelliği, 

 Aldığı danışmanlık hizmetleri, 

 Kurs Bilgileri (kurs türü, süre, sonrasında istihdam durumu vb.) 

 İşsizlik Ödeneği hak ettiği süre, 
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 Danışmanı, danışman grubu 

 İşsizlik Ödeneği yararlandığı süre, 

 İşsizlik Ödeneği Tutarı 

 İş Arama Yardımı tutarı  

 TYP yararlanma durumu, 

5. Danışanın hakları ve sorumlulukları; 

 Danışanın planlanan süre içinde yapması gerekenler, 

 Danışmanın yapması gerekenler, 

 Hakları ve ortaya çıkabilecek durumlardaki yaptırımlar, 

6. Danışana ilişkin İşgücü Piyasası Bilgileri; 

 Danışanın meslek/mesleklerinin açık iş açısından durumu, 

 Danışana benzer durumdaki iş arayanlara ilişkin istatistikler (Yaşı, cinsiyeti, 

sosyal durumu vb. açılardan) 

 Bulunduğu ilin sosyo ekonomik durumu, vb. 

7. Bütünleşik Ulusal Veri Tabanı Sayesinde Elde Edilecek; 

 Olasılıksal meslek önerisinden çıkan sonuçların listesi, 

 İlköğretim-üniversite-çalışma hayatı ekseninde iş arayanlara ait istatistikler, 

 Sosyal yardım alıp almadığı, alıyorsa miktarı, 

 Çocuk Sayısı, 

 Hanede yaşayan sayısı, 

 Hane gelir miktarı, 

 Evli ise eşinin çalışma durumu ve geliri 

8. Profil Gruplarına göre seçilen eylemler ve eylemlerin gerçekleşme takvimi. 

9. İş ve Meslek Danışmanı Değerlendirme Bilgileri, 

 “Bilgilendirmek” iş arama konusunda danışanın süreçte yer almasını sağlamak 

açısından en önemli danışmanlık aracıdır. Bireysel eylem planlarında danışanı 

aydınlatıcı mümkün olduğu kadar çok bilgi sunulmalıdır. Bireysel eylem planlarında 

danışanı iyi tanımaya, aldığı hizmetleri listelemeye yönelik detaylı bir planlama 

yapılmakta, riskli ve çok riskli grupta yer alan danışanlar ile danışman tarafından 

imzalanmaktadır. Bireysel eylem planları ayrıca BT destekli sistemlerle elektronik 

ortamda erişilebilecek şekilde düzenlenir. Eylem Planı içeriği öneri niteliğinde kurgusal 

olarak sunulmuştur. İçerik ihtiyaca göre genişletilebilir ve daraltılabilir olmalıdır. Belirli 

dönemlerde verileri analiz ederek müdahalelerin yerinde olup olmadığını görmek ve 

modelin kalitesini takip etmek model sürecini tamamlayan en önemli aşamalarından 

birisi olarak değerlendirilmektedir.  
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Bireysel eylem planlarının uygulanmasında yaptırımların rolü ve İŞKUR için 

öneriler; 

 Bireysel eylem planlarının etkinliğini artırmak adına bazı ülkelerde yaptırımlar 

uygulanmaktadır. Ancak yaptırımların rolü önemli bir tartışma konusudur. AB kamu 

istihdam kurumlarında yaptırımlar sosyal yardımları düzenleyici bir rol oynamaktadır. 

Bu husus sosyal yardım kurumları ve KİK’ lerin entegre biçimde veri paylaşımını 

sağlayacak düzeyde birlikte çalışmalarını da zorunlu kılmaktadır. Bireysel eylem 

planlarında yaptırımların amacı; planların geliştirilmesi, uygulanması ve takip süreciyle 

ilişkilidir. Yaptırımların ortaya çıkma durumları genel olarak; 

 Uygun iş tekliflerini reddetme, 

 İş görüşmesi girişiminin başarısız olması, 

 Yetersiz kişisel çaba harcama ve iş aramada gönülsüz davranma, 

 Aktif işgücü önlemlerini reddetme ya da yarıda bırakma 

 Gibi durumlar olarak tarif edilmektedir. Ancak bu noktada uygun iş tartışması söz 

konusudur. Yaptırımlarının uygulanamama nedenlerinden en önemlisi uygun iş 

tanımının netleştirilememesidir. Uluslararası çalışmalara göre düzenli istihdam edilme 

olasılığı yaptırımlar uygulanırken artmaktadır. Bulgaristan ve Estonya’da verilen sosyal 

yardımların kesilmesi yaptırım olarak uygulanırken, Belçika’da sosyal yardımlar 

danışana yapması gerekenler yapıldıktan sonra en son ödenmektedir ve bu şekilde 

kişinin sosyal yardımı alamama tehdidiyle daha çok eylemleri yerine getirme 

konusunda istekli olduğu değerlendirilmektedir. AB kamu istihdam kurumlarınca 

yaptırımların bireylerin işe girişinde ne kadar etkili olduğunun akademik olarak 

araştırılması gerektiği önerilmektedir. Yaptırımlar uygulanırken müdahalenin miktarı 

iyi ayarlanmalı danışanı zor durumda bırakacak ciddi finansal etkiden kaçınılmalıdır. 

Bireylere uygulanacak yaptırımların sosyal yardımlar, vergi sübvansiyonları gibi 

bireylerin hanesine giren gelir dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bu noktada sosyal 

yardım istihdam bağlantısı hane geliri gibi bilgiler önem arz etmektedir. Çünkü sosyal 

yardım alması bireyi yaptırımların uygulanması konusunda dirençli kılabilir. 

 Ülkemizde henüz uygulaması bulunmayan bir pasif istihdam politikası aracı olan 

işsizlik yardımının İŞKUR tarafından verilmesi kuruma bu modelin uygulanmasına 
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önemli katkı sağlayacaktır. İŞKUR ayrıca bu aracı bireysel eylem planlarının 

uygulanmasında yaptırım aracı olarak kullanabilecektir. İşsizlik yardımı bireysel eylem 

planları kapsamında iş arayan bireylere kademeli olarak planlanmalı ve bireysel eylem 

planlarındaki ilerlemelere göre sonradan ödenmelidir. 

3.3.2 İŞKUR AR-GE Merkezi Önerisi 

İşgücü piyasası verilerini analiz ederek politika yapımına katkı saylayan İşgücü 

Piyasası ve İstatistik Dairesi Başkanlığı bünyesinde ya da doğrudan ayrı bir birim olarak 

sunulacak hizmetlerde kullanılmak üzere Bütünleşik Ulusal Veri Tabanı verilerini 

analiz eden ve bilgi üreten bir Araştırma Geliştirme (AR-GE) Merkezi kurulmalıdır. 

Aktif işgücü politikalarının etkinliğini araştırarak düzenlemeler yapılmasına ve üretilen 

makro verilerin danışanlarla paylaşılarak karar vermede güçlü araçların geliştirilmesine 

imkân sağlayacak bu birim icracı daire başkanlıklarında görev yapan uzmanların bir 

araya gelmesiyle komisyon faaliyeti olarak yürütülebilir. Böylece dairelerde yürütülen 

tüm faaliyetlerin etkin bir şekilde analiz edilmesi ve politika yapımında etkinliğin 

artması sağlanır. 

Bu birim, dünya uygulamalarının iyi yanlarının Türkiye’ye uyarlanması, düzenli 

analiz raporlarıyla faaliyetler hakkında işgücü piyasasının bilgilendirilmesini sağlayıcı 

faaliyetler geliştirmeli ve bireysel eylem planlarının etkililiğini sürekli takip ederek 

geliştirilmesini sağlamalıdır. 

Mesleksel ve bölgesel araştırmalar yaparak, geleceğin meslekleri, güncelliğini 

yitiren meslekler bölgesel sorunlar hakkında araştırmalar yapan ve raporlayan bir birim 

olarak görev yapmalıdır. İşgücü piyasasında alanında uzmanlaşmış akademik 

danışmanların ve istatistiksel analizler yapacak bir kadronun oluşturulması birimin 

etkinliğini artıracaktır. Almanya ve Amerika’da bu alanlarda çalışmalar yapan enstitüler 

bulunmaktadır. 

Bu çalışmalar kapsamında ARGE merkezinde mesleklerin güncelliği işgücü 

piyasası araştırma raporları ve açık işin dönemsel değişimi incelenerek MEDAK 

kuruluna sunulup, tespit edilebilir ve böylece danışana bireysel eylem planları 

kapsamında meslek değiştirme konusunda önerilerde bulunulması sağlanabilir. 
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Bu birimin bütünleşik ulusal veri tabanını kullanarak veri madenciliği 

teknikleriyle bilgi üretmesi önemli bir kazanım olacaktır. Elde edilen bilgilerin işgücü 

piyasası, danışmanlar ve akademik çevrelerce kullanılması adına bilimsel makalelerin 

yer aldığı hakemli İŞKUR AKADEMİ dergisi çıkarılması Ülkemiz ve Kurumumuz 

adına faydalı olacaktır. 
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4 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İŞKUR İÇİN İSTATİSTİKSEL PROFİLLEMEYE İLİŞKİN BİR UYGULAMA 

4.1 UYGULAMADA KULLANILAN YÖNTEM VE METODOLOJİ 

 Çalışmanın uygulama kısmında ülke uygulamalarından Avustralya, Amerika 

Birleşik Devletleri ve Kanada gibi ülkelerde uygulanan istatistiksel profilleme 

modellerinden biri olan lojistik regresyon modeli kullanılarak iş arayanların 

modellenmesi üzerine İŞKUR verileriyle çalışılmıştır. 

 Çalışmanın ana odak noktası iş arayanların altı aydan uzun süreli işsiz olma 

durumları olup;  betimsel istatistikler; tablolar, harita grafikleri, saçılım grafikleri, pay 

grafikleri gibi araçlarla ortalama işsizlik sürelerine göre (bekleme süresine) 

sunulmuştur. 

 Değişkenler arasındaki ilişkiler Ki-Kare uygunluk ve bağımsızlık testleriyle ve 

kategorik değişkenlerle sürekli değişkenler arasındaki ilişkileri gösteren ETA ilişki 

ölçüsü ile incelenmiştir. 

 Araştırmanın çerçevesi; iş arayanların 6 aydan uzun süreli işsiz olma durumları 

dikkate alınarak oluşturulmuş olup; ortalama olarak İŞKUR’a 1 yıllık bir süreçte iş 

hayatına yeni atılan ya da çalışırken işsiz kalan bireylerin kayıt yaptırdıktan sonraki ilk 

işe giriş tarihleri değerlendirilerek oluşturulmuştur. 

 Bu kapsamda ortalama bir yıllık süreci kapsaması açısından 1 Temmuz 2015 

tarihinde kuruma kayıt yaptıranlardan 6 ay içerisinde iş bulanlar 2015 yılı içerisinde yer 

aldığı için kapsam dışında tutulmuş olup, 6 aydan uzun süreli işsiz olanlar 2016 

içerisinde işe girdikleri için çalışma kapsamına dâhil edilmiştir. Verinin çekildiği dönem 

itibariyle 30 Nisan 2017 tarihine kadar ki iş arayan kayıtları dikkate alınmıştır.  

 Buradan hareketle verinin ana çerçevesini oluşturan yığının hazırlanma 

aşamaları aşağıdaki gibidir. 
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1. 1 Temmuz 2015 tarihinden 30 Nisan 2017 tarihine kadar ki dönemde kayıt 

yaptıran tüm iş arayanlar (daha iyi şartlarda iş arayanlar, emekli iken iş arayanlar, ilk 

kez iş hayatına atılanlar, çalışırken işsiz kalanlar) İŞKUR veri tabanından temin 

edilmiştir. (3.182.787 kişi) 

2. Bu veri setinden daha iyi şartlarda iş arayanlar, emekli iken iş arayanlar 

çıkarılmıştır. 

3. 1 Temmuz 2015 tarihinde kayıt olmuş ve 31 Aralık 2015 tarihine kadar işe 

yerleşmiş iş arayanlar kapsam dışına çıkarılmıştır. Aşağıda yer alan şekilde de 

gösterilmiştir. 

4. 1 Ocak 2017 tarihinden sonra kayıt yaptıranlar kapsam dışına çıkarılmıştır. 

Aşağıda yer alan şekilde de gösterilmiştir. 

5. 6 aydan uzun süreli işsiz olup olmadığı tespit edileceğinden 1 Kasım 2016 

tarihinden itibaren kuruma kayıt yaptırıp, 6 ay içerisinde işe giren yani 30 Nisan 2017 

tarihinden önce işe girenler kapsam içerisinde; 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren kuruma 

kayıt yaptırıp, 6 ay içerisinde işe giremeyen yani 30 Nisan 2017 tarihinden önce işe 

giremeyenlerin durumları tespit edilemediği için kapsam dışında tutulmuştur. Aşağıda 

yer alan şekilde de gösterilmiştir. 

Şekil 7: Uygulama Dönemine İlişkin Grafik 

 

 Grafikte çarpı işaretiyle gösterilen bölümler çalışma kapsamına dâhil edilmeyen 

verileri, onay işareti ise kullanılan verilere ilişkin dönemi ifade etmektedir. 

İşe Giriş Tarihi

Kuruma Kayıt Tarihi İşe Giriş Tarihi

31.Ara.16 30.Nis.17

İşe Giriş Tarihi

Kuruma Kayıt Tarihi İşe Giriş Tarihi

Kuruma Kayıt Tarihi

01.Tem.15 31.Ara.15

Kuruma Kayıt Tarihi

43
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6. Bu işlemlerin ardından geriye kalan 1.587.284 kaydın kuruma kayıt olduktan 

sonra ilk işe girişi için geçen süre hesaplanmış ve 6 aydan (180 günden ) fazla olması 

durumda “1” az olması durumunda “0” şeklinde kodlanmıştır. 

7. Yaş değişkeni yıl olarak alınmış ancak çalışma kapsamında İrlanda da kullanılan 

15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55+; yaş gruplarıyla analiz edilmiştir.107 

8.  Medeni durumda yer alan bekâr, boşanmış, dul, evliliğin feshi, evliliğin iptali 

kategorileri bekâr kategorisi altına alınmıştır. 

9. Eğitim Durumunda yer alan kategoriler betimsel istatistiklerde aynen kullanılmış 

ancak model kapsamında 1-okuryazar olmayan, 2-İlkokul (okur yazar, ilk okul), 3- 

Orta-Ön lisans (ortaöğretim ve ön lisan), 4-Lisans Üstü (lisans, yüksek lisans ve 

doktora) olarak 4 kategoriye indirgenmiştir. 

10. Meslek Kodları betimsel istatistiklerde değerlendirmek üzere temin edilmiş ancak 

model kapsamında doğrudan kullanılmamıştır. Meslekler aynı zamanda her iş arayanın 

sahip olduğu mesleğin işgücü piyasasındaki durumunu anlamak adına meslek ve bölge 

bakımından açık iş ortalamalarının ve bölge-meslek bazında işsizlik rakamlarının 

değerlendirilmesinde kullanılmıştır. 

11. Çalıştığı işyeri sayısı bireyin işe giriş olasılığını etkileyip etkilemediğini 

araştırmakta kullanılmıştır. İşe giriş sayısı tecrübe olup olmaması gibi de 

değerlendirilebilir. 

12. Sirkülasyonda olup olmaması bir bireyin seçilen bir dönem içerisinde işe giriş 

çıkış sayısının 2 den fazla olması ya da çıkış sayısının 2 ve daha fazla olması durumunu 

ifade eder. Çalışma kapsamında işten çıkış bildirgelerine göre kayıt tarihinden itibaren 2 

ve daha fazla çıkış yapması durumunda “1” yapmaması durumunda “0” şeklinde 

alınmıştır. 

13. Meslek ve İlindeki Açık iş sayısının Türkiye ortalamasından sapma durumu; 

Türkiye genelinde her meslek için 2016 yılında açık iş toplamları tablosu oluşturulmuş 

ve her meslek ve bölge için yıllık toplam açık iş sayıları elde edilmiştir. Bireyin 

bulunduğu il ve meslekteki açık iş sayısı Türkiye ortalamasının altında ise “1”, üstünde 

ise “0” şeklinde veri üretilmiştir. Çalışma kapsamında 2016 yılında 81 ilde açık iş ilanı 

verilen 3447 meslekte toplam 2.166.225 açık iş ilanı verilmiştir. Ortalama her ilde ve 

                                                 

107 İrlanda yaş grupları; http://www.esri.ie/pubs/QEC2013Win_SA_McGuinness.pdf;Erişim 

(17.05.2017) 

http://www.esri.ie/pubs/QEC2013Win_SA_McGuinness.pdf;Erişim
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meslekte 62 açık iş pozisyonu bulunmaktadır. İş arayanın mesleği ve ilindeki açık iş 

toplamı ortalama olan 62 den büyükse bu değişken “0”, küçükse “1” şeklinde 

kodlanmıştır. 

14. Meslek ve İlindeki Kayıtlı İşsiz Sayısının Türkiye ortalamasından sapma durumu; 

kuruma kayıtlı işsiz sayısı (ilk defa iş hayatına atılanlar ve çalışırken işsiz kalanlar) 

dikkate alınarak il bazlı elde edilen işsizlik rakamları model kapsamında kullanılmıştır. 

İş arayanın bulunduğu il ve sahip olduğu meslekteki işsiz sayısı, Türkiye ortalamasının 

üstünde ise “1”, altında ise “0” şeklinde kodlanmıştır. İş arayanın mesleği ve ilindeki 

ortalama işsiz sayısı 19,7≈20 hesaplanmıştır. Bu değişken kişinin ili ve mesleğinde 20 

den fazla kişi olması durumunda “1”, az olması durumunda “0” şeklinde kodlanarak 

üretilmiştir. 

15. Danışmanlık sayısı; kuruma kayıt olduğu tarihten itibaren ilk işe girene kadarki 

danışmanlık sayısını ifade etmektedir. 

16. İŞKUR üzerinden iş arama istekliliği; Kuruma kayıt yaptırdıktan sonra iş arayanın 

aldığı danışmanlık sayısına göre hiç almayan ve 1 kez alan isteksiz ve 10 dan fazla alan 

istekli olmak üzere üretilmiştir. 

17. Danışmanlık yönlendirme sayısı; kuruma kayıt olan iş arayanın işe yönlendirilme 

sayısı olarak ifade edilmektedir. 

18. 6 Aydan uzun süreli işsiz olma durumu ise; Bekleme süresindeki değerin 6 aydan 

uzun olması durumunda “1” kısa olması durumunda “0” şeklinde değişken olarak 

üretilmiş ve lojistik regresyon modelinin bağımlı değişkeni olarak kullanılmıştır. 

 Çalışma kapsamında veriler İŞKUR Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından resmi 

yazı ile txt metin formatında temin edilmiş ve excel programında düzenlenerek analiz 

edilmiştir. Çalışmanın modelleme kısmı SPSS-15.0 programında analiz edilmiş ve 

birliktelik analizine ilişkin grafikler clementine-12 istatistik programında elde edilmiş 

ve çıktıları yorumlanmıştır. 

 Betimsel istatistiklerin oluşturulmasında excelde 2 farklı dosya şeklinde tutulan 

1.587.284 kayıtın tamamı kullanılmış ve bulgular yığının tamamından elde edilmiştir. 

Ancak modelleme aşamasında optimal örneklem sayısı dikkate alınarak yığını homojen 

bir biçimde temsil edecek örneklem seçilmiştir. 
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 Örnekleme aşamasında literatürde sıkça kullanılan tabakalı tesadüfi örnekleme 

yönteminin orantılı paylaştırma metodu seçilmiştir. Tabakalı tesadüfi örnekleme 

yöntemi; göreceli olarak örneklerin kümeler için farklılık gösterdiği durumda her 

kümenin temsil edilmesini sağlayacak yöntem olarak ifade edilir. Yığın küçük 

tabakalara ayrılmıştır.108 Çalışmada yığın Türkiye geneli iş arayanlardan oluşurken 

tabakalar iller olarak ifade edilir ve yığının tabakalarda temsil edilme durumuna göre 

örneklemin dağıtılması sağlanır. 

 Tabakalı tesadüfi örnekleme yönteminde seçilen örneğin tabakalara 

paylaştırılmasında orantılı paylaştırma yöntemi seçilmiştir. Ele alınan örneğin 

tabakalara paylaştırılmasında en sık ve en kolay kullanılanı orantılı paylaştırma 

yöntemidir. Bu yöntemde her birimde yer alması gereken örnek sayısı; her ildeki yığın 

sayısı / toplam yığın sayısı oranının örneklem sayısı ile çarpımıyla bulunur. Yığından 

yaklaşık % 10 luk 158.627 örneklem kayıt modelde kullanılmak üzere illerin yığındaki 

dağılımına göre (Ek-2’ de yer alan tablo) orantılı paylaştırma yöntemiyle tesadüfi 

olarak seçilmiştir.109 

  

                                                 

108 Yamane, TARO;”Temel Örnekleme Yöntemleri”; Literatür Yayıncılık; Birinci Basım; Nisan 2001 

İstanbul; s.121 
109 Yamane, TARO;a.g.e.;s.148 
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Tablo 11:Uygulama Kapsamında Kullanılan Veriler ve Açıklamaları 

Veri Başlığı Değişken Türü Açıklama Model Kapsamında Kullanılma Durumu 

İş Arayan ID Id 
TC Kimlik numarasından arındırılmış kuruma kayıtlı Aktif Danışanlara 

verilen tekleştirilmiş numara 

Model kapsamında kullanılmamaktadır. Tanımlayıcı 

değişken olarak yer almaktadır. 

Kayıt Tarihi Tarih 
Kuruma kayıt tarihi (1 Temmuz 2015 Den itibaren) 

Model kapsamında kullanılmamış işe giriş tarihine 

kadar geçen sürenin hesaplanmasında kullanılmıştır. 

Başvuru Tür 
İlk Defa İş Hayatına Atılan / 

Çalışırken İşsiz Kalan Kuruma kayıt olan bireylerin başvuru yaptığındaki durumunu ifade eder. 

Model kapsamında kullanılmıştır. 

Bekleme Süresi Gün Kayıt olduğu tarihten itibaren ilk işe giriş tarihine kadar ki bekleme süresi 
Model kapsamında kullanılmıştır. 

Yaş Yıl 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55+; şeklinde gruplandırılmıştır. 
Model kapsamında kullanılmıştır. 

Cinsiyet Erkek/Kadın   
Model kapsamında kullanılmıştır. 

Medeni Durum 
Evli/Bekar/Dul/Boşanmış/Evliliğin 

İptali Vb. 

Medeni durumda farklı kategoriler yer almaktadır ancak çalışma kapsamında 

Evli olanlar evli, geri kalanlar bekar olarak değerlendirilmiştir. 

Model kapsamında kullanılmıştır. 

Eğitim durumu 
Okur Yazar Olmayan/Okur 

Yazar/İlkokul/…Lisans Vb. 

1-okuryazar olmayan, 2-İlkokul (okur yazar, ilk okul), 3- Orta-Ön lisans 

(ortaöğretim ve ön lisan), 4-Lisans Üstü (lisans, yüksek lisans ve doktora) 

şeklinde gruplandırılmıştır. 

Model kapsamında kullanılmıştır. 

Sosyal Durum 
Normal/Engelli/Terörle Mücadelen 

Yararlanan/Eski Hükümlü 

 

Model kapsamında kullanılmıştır. 

6’lı Kodda Meslek Adı Meslek Adı 
Bireyin Profilinde kayıtlı olan mesleğin 6 lı kırılıma kadar adı 

Betimsel istatistiklerde ve işgücü piyasası 

rakamlarının meslek bazlı hesaplarında kullanılmıştır. 

6’lı Kodda Meslek Kodu Meslek Kodu 
Bireyin Profilinde kayıtlı olan mesleğin 6 lı kırılıma kadar kodu 

Betimsel istatistiklerde ve işgücü piyasası 

rakamlarının meslek bazlı hesaplarında kullanılmıştır. 

Kayıtlı Olduğu Birim İl 
Danışanın kayıtlı olduğu birim 

Model kapsamında kullanılmıştır ve işgücü piyasası 

rakamlarının meslek bazlı hesaplarında kullanılmıştır. 

Çalışma Hayatı boyunca kaç 

işyerinde çalıştığı (SSK) 
Sayı SSK bazında zaman kısıtı olmaksızın çalışma hayatı boyunca kaç farklı 

işyerinde çalıştığı 

Çalıştığı işyeri sayısının bireyin işe giriş olasılığını 

etkileyip etkilemediğini araştırmakta kullanılmıştır. 

Tecrübe olup olmaması gibi de değerlendirilebilir. 

Sirkülasyonda olup olmadığı True/False 
İşten Çıkış bildirgeleri dikkate alınarak 2 ve daha fazla çıkış olup olmaması 

durumuna göre TRUE/False yada 1/0 şeklinde kodlama 

Model kapsamında kullanılmıştır 

Kurumdan kaç kez 

danışmanlık aldığı 
Sayı 

İşsiz kaldığı dönemde kaç kez danışmanlık hizmeti aldığı 

Model kapsamında kullanılmıştır 

İşe Yönlendirme Sayısı Sayı 
Bireysel görüşme-sonuç-yönlendirme kısmından kuruma kayıt olduğu 

tarihten itibaren kaç kez bir işe yönlendirildiğinin sayısı 

Model kapsamında kullanılmıştır 

İşsizlik Ödeneği Aldığı Ay 

sayısı 
Ay 

İşsizlik ödeneği alıyorsa aldığı ay sayısı 

Model kapsamında kullanılmıştır 

İşsizlik ödeneği aldığı tutar Tutar İşsizlik ödeneği alıyorsa aylık aldığı tutar 
Model kapsamında kullanılmıştır 



 

126 

 

Meslek ve İlindeki Açık iş 

sayısının Türkiye 

ortalamasından sapma durumu True/False 

2016 yılı için meslek ve İl bazında toplam Açık iş sayıları tablosu 

hazırlanarak ve Türkiye genelinde bir meslek ve ilde ortalama açık işler 

bulunacaktır. Bundan sonraki aşamada her işsiz için bulunduğu il ve 

mesleğin açık iş sayısına bakıp ortalamanın altında ise 1 üstünde ise 0 

yaparak dummy değişken olarak üretilmiştir. 

Model kapsamında kullanılmıştır 

Meslek ve İlindeki İşsiz 

Sayısının Türkiye 

ortalamasından sapma durumu True/False 

2016 yılı için meslek ve İl bazında toplam işsiz sayıları tablosu hazırlanarak 

ve Türkiye genelinde bir meslek ve ilde ortalama işsiz sayısı bulunacaktır. 

Bundan sonraki aşamada her iş arayan için bulunduğu il ve mesleğin İşsiz 

sayısına bakıp ortalamanın üstünde ise 1 altında ise 0 yaparak dummy 

değişken olarak üretilmiştir. 

Model kapsamında kullanılmıştır 

İŞKUR üzerinden iş arama 

istekliliği (İlgi))  

İŞKUR üzerinden iş arama istekliliği; Kuruma kayıt yaptırdıktan sonra iş 

arayanın aldığı danışmanlık sayısına göre hiç almayan ve 1 kez alan isteksiz 

ve 10 dan fazla alan istekli olmak üzere üretilmiştir. 

 

6 Aydan uzun süreli işsiz olma 

durumu True/False 

Bekleme süresindeki değeri 6 aydan uzunsa “1” kısa ise “0” şeklinde 

değişken üretilmiş ve lojistik regresyon modelinin bağımlı değişkenini 

oluşturmuştur. 

Model kapsamında kullanılmıştır 

Sosyal Yardım Alıp Almadığı 
*********** 

Uzun dönemli işsizlik durumunu etkilediği düşünülmesine rağmen temin 

edilememiştir. 

 

Sosyal Yardım Alıyorsa 

Miktarı 
*********** 

Uzun dönemli işsizlik durumunu etkilediği düşünülmesine rağmen temin 

edilememiştir. 

 

Bireyin Oturduğu Hanede 

Çalışan Sayısı 
*********** 

Uzun dönemli işsizlik durumunu etkilediği düşünülmesine rağmen temin 

edilememiştir. 

 

Çocuk sayısı 
*********** 

Uzun dönemli işsizlik durumunu etkilediği düşünülmesine rağmen temin 

edilememiştir. 

 

Hane Geliri 
*********** 

Uzun dönemli işsizlik durumunu etkilediği düşünülmesine rağmen temin 

edilememiştir. 

 

Toplam Çalışma Süresi 
*********** 

Uzun dönemli işsizlik durumunu etkilediği düşünülmesine rağmen temin 

edilememiştir. 
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4.2 İSTATİSTİKSEL MODEL KAPSAMINDA UYGULAMA İÇİN MODEL 

SEÇİMİ 

Bu bölümde İŞKUR için önerilen profil temelli danışmanlık kapsamında 

bireysel eylem planlarının ikinci adımı olan profillemenin istatistiksel yöntemle profil 

çıkarma adımına ilişkin uygun yöntemin seçimine ilişkin bilgiler verilmiştir. Bu 

yöntemler genellikle veri madenciliği teknikleri olarak adlandırılan çok değişkenli 

istatistik teknikleridir. 

Veri Madenciliği son zamanlarda etkisini daha çok hissettiren teknolojik 

gelişmelerle beraber büyüyen veri tabanlarından istatistiksel teoriler çerçevesinde bilgi 

üretmek amacıyla kullanılan teknikler topluluğudur. İstatistik literatüründe çok 

değişkenli istatistik tekniklerinin kullanımıyla bilgi elde etme çalışmaları olarak 

adlandırılmaktadır.  

İstatistiksel çalışmalarda, incelenmek istenen değişken ile onu etkilediği 

düşünülen değişkenler arasındaki istatistiksel ilişkileri araştırmak, açığa çıkarmak, daha 

sonra kullanmak üzere öngörülerde bulunmak ve bağımsız değişken110 ile hedef 

değişkeni arasında bir ilişki kurmak amacıyla birçok regresyon yöntemi geliştirilmiştir.  

Literatürde en sık kullanılan öngörü modelleri; yoğunluk transferi, yoğunluk 

regresyonu, önem regresyonu, diskrimant analizi ve lojistik regresyon analizidir. 111 

Doğrusal regresyon analizinde bağımlı değişken112 nicel değişkenler ile ifade 

edilmektedir. Ancak bağımlı değişken iki veya ikiden fazla kategorik değer aldığında 

süreksiz olduğu için normallik varsayımı korunamamaktadır. Bağımsız değişken 

kategorik olduğunda istenilen sonuçları elde edebilmek için alternatif olarak lojistik ve 

diskriminant regresyon modelleri kullanılmaktadır. Bağımlı değişkeni iki veya daha çok 

gruptan oluşan bir diskriminant modelinde modelin parametreleri grupları birbirinden 

                                                 

110 Bağımsız Değişken: Araştırmaların hedef değişkenini açıklamak üzere ilişkili olduğu düşünülen 

değişkenlerdir. Çalışma kapsamında, cinsiyet yaş grubu, işsizlik ödeneği aldığı ay sayısı, sirkülasyonda 

olup olmadığı gibi. 
111 VUPA, Özgül; “MODEL BUİLDİNG OF LOJİSTİCREGRESSİON MODEL”; January 2004; 

İzmir; s.vi 
112 Bağımlı Değişken: Araştırmalarda açıklanmaya çalışılan hedef değişken olarak ifade edilir. Örneğin; 

Çalışmada bağımlı değişen iş arayanların 6 aydan uzun süreli işsiz olup-olmadığıdır. 
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en iyi ayıracak şekilde hesaplanmaktadır. Fakat diskriminant analizinin grupları en iyi 

bir biçimde ayırabilmesi için, bağımsız değişkenlerin normal dağılıma uyması ve 

bağımsız değişkenlerin kovaryanslarının her grup düzeyinde eşit olması gerekmektedir. 

Bu nedenle diskriminant analizinde bağımsız değişkenler arasında nominal (kategorik) 

ve ordinal (sıralı) ölçekli değişkenlerin kullanılması durumunda iki varsayımda 

sağlanamamaktadır. Lojistik regresyonda ise bağımsız değişkenler için bu 

varsayımlar aranmamaktadır.113  

Veri madenciliği tekniklerinden ve çok değişkenli istatistik analiz 

yöntemlerinden biri olan lojistik regresyon modeli; ikili bağımlı değişkenleri 

modellemek için uygulanabilen en popüler regresyon tekniklerinden biridir. Lojistik 

regresyonu uygulamada diğerlerine göre kolay ve pratiktir; çünkü varsayımları daha az 

kısıtlayıcıdır. Lojistik regresyon X1, X2, … ,Xp gibi bağımsız değişkenler ile iki olası 

kategori için 0 veya 1 gibi kodlanmış Y ikili bağımlı değişkeni arasındaki ilişkiyi 

tanımlamakta kullanılan matematiksel modelleme yaklaşımıdır, ancak bağımlı değişken 

2 den fazla olması durumunda da genişletilmiş lojistik regresyon modelleri 

kullanılabilir. Lojistik regresyon modellerinde bağımsız değişkenler arasında nominal 

yani kesikli değişkenle (sosyal durum: Normal, Engelli, Eski Hükümlü, Terörle 

Mücadelede Yaralanan) birlikte sürekli değişkenlerinde (işsizlik ödeneği aldığı ay 

sayısı, işsizlik ödeneği tutarı vb.) yer alması mümkündür. Aynı zamanda sıralı 

değişkenler (örneğin; mezuniyet derecesi gibi) de modelde yer alabilir.114 

Lojistik regresyon, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki 

etkilerini olasılık olarak hesaplar, olasılık kurallarına uygun sınıflama ve atama yapma 

imkânı verir. Lojistik dağılımları kullanmamızın üç temel sebebi vardır:  

1. Basit ve çoklu doğrusal regresyon yöntemlerinin uygulanabileceği veri 

setlerinde;  

 Bağımlı değişkenin normal dağılım göstermesi,  

 Bağımsız değişkenlerin normal dağılım gösteren yığınlardan hatasız 

ölçümler olarak belirlenmesi,  

                                                 

113 Kalaycı, Şeref; “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”; Dinamik Akademi 

Yayınları;  3.Baskı Ankara 2008;s.273 
114 VUPA, Özgül; a.g.e. s.v 
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 Bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı115 (multicollinearity) 

olmaması,  

 Hata teriminin, tüm bağımsız değişkenler için sıfır ortalamalı ve aynı 

sabit varyanslı normal dağılım göstermesi ε ≅ N(0, σ2),  

 Hata terimleri arasında otokorelasyon116 olmaması,  

 Hata terimleri ile bağımsız değişkenler arasında bir korelasyon olmaması 

Varsayımları gerekmektedir.  Lojistik regresyonda bu ön koşullar aranmaz.  

2. Matematiksel olarak incelediğimiz zaman lojistik dağılımlara ait 

fonksiyonlar çok kolay ve esnek fonksiyonlardır.  

3. Lojistik dağılımlar ile elde edilen fonksiyonlar, anlamlı biçimde 

yorumlanmaya elverişlidir.  

4.2.1 Lojistik Regresyona İlişkin Literatür Taraması 

Lojistik regresyon analizi, son yıllarda sosyal bilimler, biyoloji, tıp, ekonomi, 

tarım ve veterinerlik vb. alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle bankacılık 

alanında kredi skorlamada çok sık kullanılan bir tekniktir. Tıp alanında ise tedavi gören 

hastaların hastalıklarına göre sınıflandırılmasında elverişli bir teknik olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Son yıllarda tıp alanındaki birçok bilimsel yayında lojistik regresyon 

analizi kullanılmıştır.  

Lojistik regresyon analizi, özellikle bağımlı değişkenin kategorik olduğu 

durumlarda kullanılmaktadır. Doğru bir yöntemle iyi bir regresyon modeli kurmak 

hayati önem taşımaktadır. Çünkü elde edilen modele göre geleceğe yönelik kararlar 

alınacaktır. Lojistik regresyon analizi, diğer analizlere göre ağır varsayımlar içermediği 

için sıkça kullanılmaktadır.  

Lojistik regresyon analizi 20. Yüzyılın ortalarından itibaren kullanılmaya 

başlanmıştır. İlk olarak 1944 yılında biyolojik araştırmalarda kullanılabileceği 

                                                 

115 Çoklu Bağlantı: bağımsız değişkenlerin birbiriyle ilişkili olması durumu ifade etmektedir. Bu durumda 

her bir değişkenin ayırt edici değerini elde etmek zorlaşır.  
116 Otokorelasyon: Hata terimleri (model sonucu açıklanamayan artıklar) arasında ardışık bağımlılık 

olması hataların rassal değil belirli bir şekilde dağılmasını ifade eder. 
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konusunda Berkson tarafından ortaya atılmıştır. İlerleyen yıllarda Cox (1970) lojistik 

model üzerine birçok çalışma yapmıştır. Pregibon (1981) ikili lojistik modellerin 

kullanımı konusunda, Lesaffre ve Albert (1989) ise bağımsız değişken ikiden fazla 

değer aldığı durumlarda lojistik modele ilişkin etkin ve aykırı gözlemlerle belirleme 

ölçütleri üzerinde incelemelerini sürdürmüşlerdir.117 

Cornfield (1962) lojistik modele ilişkin katsayı tahminlerinde diskriminant 

fonksiyonunu önermiştir. Bu çalışma, lojistik modelin kullanımı konusunda bir dönüm 

noktası olmuştur. Daha sonraki yıllarda Breslow ve Day (1980) epidemioloji, Abbott 

(1985) yaşam analizi alanında çeşitli uygulamalı araştırmalar gerçekleştirmişlerdir. 

Gardside ve Glueck (1995) insanlarda beslenme şekli, sigara ve alkol kullanımı, fiziksel 

aktivite gibi risk faktörlerinin kalp hastalığı üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. 118 

Türkiye’de de son yıllarda lojistik model ile ilgili çalışmalar sıkça yapılmaktadır. 

Özellikle bankacılık ve tıp alanında gerçekleştirilen çalışmalarda lojistik model yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Lojistik regresyon analizi, çok değişkenli diğer analizlere 

nispeten daha kullanışlı olmasının sağladığı avantaj sebebiyle, kategorik veri analizinde 

önemli bir yere sahip olmakla beraber son dönemlerde kullanımı yaygınlaşan bir 

yöntemdir.  

VUPA, Lojistik regresyon modelini kullanarak 1200 akciğer kanseri hastasını 

model ve kontrol grubu olmak üzere 600 ‘erli gruplara ayırmış ve bağımlı değişken 

olarak sigara içen içmeyen şeklinde oluşturup; 7 bağımsız değişkenle sigara içmenin 

hastalığa olan etkisini modellemiştir. Cinsiyet (Erkek, Kadın), Eğitim seviyesi (Okuma 

yazma bilmeyen, ilkokul, ortaokul, Lise-Lisans+), sigara içme Yaşı (içmiyor=0, <=20/1, 

21-30/2, 31-40/3, 41+/4),  sigaraya başlama yaşı (içmiyor=0, <=10/1, 11-15/2, 16-19/3, 

20+/4), Yıllık Sigara İçme Paket Sayısı (içmiyor=0, 1-10/1, 11-20/2, 21-30/3, 30+/4), 

sigarayı bırakma süresi (yıl) (içmiyor=0, içiyor=1, 1-5/2, 6-11/3, 11+/4) değişkenlerini 

kullanmıştır.119 

                                                 

117 Kocabaş, Elmira; “Lojistik Regresyon ve Bankacılık Verileri Üzerine Bir Uygulama”; Yüksek 

Lisans Tezi; İstanbul 2014; s.8 
118 Kocabaş, Elmira; a.g.e.; s.8 
119 VUPA, Özgül; a.g.e.; s.51 
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ELMİRA, Lojistik regresyon modelini kullanarak kredi başvurusunda bulunan 

müşterilerin gelecekte iyi ya da kötü olma olasılıklarının tahmin edilmesini 

amaçlamıştır. Kredi durumu bağımlı değişken olmak üzere iki kategoriye (0=”iyi”; 

1=”kötü”) sahiptir. Bağımsız değişkenler ise hesap dengesi (4 kategori), yaş (sürekli), 

Kredi Amacı (10 kategori), Tasarruf düzeyi (sürekli), Medeni Durumu (3 kategori), 

Cinsiyet (2 kategori), Daire Tipi (3 kategori) şeklindedir. Model sonuçlarına göre 

bağımsız değişkenin açıklanma yüzdesi Nagelkerke R2 değerine göre % 25,5; doğru 

sınıflandırma yüzdesinin ise 74,1 olduğu görülmüştür.120 

TELLİ, 1999,2000, 2001 ve 2008 Kriz Dönemlerinde Türk Ticari Bankalarının 

Karlılıklarının Lojistik Regresyon Analizi İle İncelenmesi yapmış ve faktör analizi ile 

değişkenleri sınıflandırarak lojistik regresyon modelinde kullanmıştır. Yaptığı 

analizlerde faktör analizi ile elde ettiği karlılık rasyolarını bağımsız değişken olarak 

almış ve yine faktör analizi ile elde ettiği bağımsız değişkenlerle modellemiştir. 

Nagelkerke R2 değerine göre % 60,2 ile % 65,3 arasında değişirken; doğru sınıflandırma 

yüzdesinin ise 81,3 olduğu görülmüştür.121 

BAYDEMİR, İnönü Üniversitesi idari personelinin sigara içmelerini 

etkileyebilecek 12 bağımsız değişken ile 217 kişiye anket çalışması ile sigara içip 

içmedikleri sorularak açıklamaya çalışmıştır. Kullanılan bağımsız değişkenler cinsiyet, 

yaş, medeni durum, işyerindeki görevi, gelir, yaşanılan yer, annenin sigara içmesi, 

babanın sigara içmesi, kardeşinin sigara içmesi, sigaranın kanser yaptığı haberini 

inandırıcı bulma, sigara içmenin dini inançlara aykırı olduğunu kabul etme, sigarayı 

içmeyenlerin yanında içmeyi saygısızlık olarak görmek değişkenleridir. Model 

sonuçlarına göre bağımsız değişkenin açıklanma yüzdesi Nagelkerke R2 değerine göre 

% 23,8, doğru sınıflandırma yüzdesi ise 70,5 olarak elde edilmiştir.122 

İRDEM, İŞKUR Tarafından Düzenlenen Mesleki Eğitim Kursları İtibariyle 

Aktif İşgücü Piyasası Politikalarının Etki Değerlendirmesine ilişkin çalışmasında, 

                                                 

120 Kocabaş, Elmira; a.g.e.; s.37-47 
121 Telli, Açelya; “1999,2000, 2001 ve 2008 Kriz Dönemlerinde Türk Ticari Bankalarının 

Karlılıklarının Lojistik Regresyon Analizi İle İncelenmesi”; Yüksek Lisans Tezi; Ankara 2013; s.100-

106 
122 Baydemir, Muhammed Bedir; “Lojistik Regresyon Analizi Üzerine Bir İnceleme”; Yüksek Lisans 

Tezi; Malatya 2014; s.44-45 
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kursun istihdama ve ücrete olan etkisi ölçülmeye çalışılmış ve iki model kurulmuştur. 

Birinci model kursa katılanların istihdam edilme olasılığını ikinci model kursa 

katılanların ücretlerinin artma olasılığını tahmin etmektedir. Birinci modelde bağımlı 

değişken kişilerin çalışması ve çalışmaması şeklinde iki gruptan oluşmaktadır. İkinci 

modelde bağımlı değişken ücretlerin artması, azalması ve değişmemesi şeklinde üç 

gruptan oluşmaktadır. Bunun için çok kategorili lojistik regresyon analizi uygulanmıştır. 

İki modelde de bağımsız değişkenler mesleki eğitim kursuna katılımı (kategorik), 

cinsiyeti, yaş grupları ve eğitim düzeyi alınmıştır. Model sonuçlarına göre 1. Modelde 

bağımsız değişkenin açıklanma yüzdesi Nagelkerke R2 değerine göre % 7,3, doğru 

sınıflandırma yüzdesi ise 63,6 olarak elde edilmiştir. 2. Modelde ise doğru sınıflandırma 

yüzdesi ise 62,5 olarak elde edilmiştir.123 

4.2.2 Araştırmanın kısıtlılıkları 

Çalışma kapsamında istatistiksel profillemenin etkinliği için birçok değişkene 

ihtiyaç duyulmuş ancak bazı veriler kurum veri tabanında bulunmaması nedeniyle temin 

edilememiştir. Bu verilerin temin edilmesi çalışmanın etkinliğini önemli ölçüde 

artıracaktır. Bu veriler; iş arayanın sosyal yardım alıp almadığı, alıyorsa miktarı ve 

kapsamı, çocuk sayısı, hanede yaşayan kişi sayısı, hane geliri, il bazlı işsizlik oranları, 

eşinin istihdam durumu, kendini geliştirme becerileri, sosyo-duygusal durumu, 

yetenekleri, vs. 

4.2.3 Ortalama Bekleme Süresine Göre Betimsel İstatistikler 

 Türkiye İstatistik Kurumu Şubat 2017 rakamlarına göre işsiz sayısı 3.900.000 

iken bunların % 62’si (2.417.000) 6 aydan kısa süreli işsiz, % 21’lik kısmı (819.000) ise 

1 yıldan uzun süreli işsiz olarak görülmektedir.124 Buradan hareketle, erken müdahale 

sürecini ve işsizlerin yoğunlaştığı zaman dilimi olması nedeniyle 6 aydan uzun süreli 

işsiz olması durumu dikkate alınarak analizler yapılmıştır. 

                                                 

123 İrdem, Esranur; “İŞKUR Tarafından Düzenlenen Mesleki Eğitim Kursları İtibariyle Aktif İşgücü 

Piyasası Politikalarının Etki Değerlendirmesi”; Uzmanlık Tezi; Ankara 2016; s.99, 156-158 
124 http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007; TÜİK; İş Arama Sürelerine Göre İşsizler; Şubat 

2017; ET: 25.05.2017 

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007
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 Çalışma kapsamında iş arayanların kuruma kayıt olduktan sonra ilk işe giriş 

tarihine kadar geçen süreleri (gün olarak) hesaplanmış ve bu sürenin 180 (6 ay) günden 

fazla olup olmamasına göre değerlendirilmiştir. 180 günden fazla ise “6 aydan uzun 

süreli işsiz” olarak kabul edilmiştir. Ortalama işsizlik sürelerine göre betimsel 

istatistikler harita, grafik ve tablolarla bu bölümde sunulmuştur. Ortalama bekleme 

sürelerine göre değişkenlerin değerlendirilmesinde kategoriler arasında bekleme süreleri 

bakımından benzerlik ya da farklılık olması, iş arayanın özelliklerini taşıyan 

değişkenlerle bekleme süresi arasındaki ilişkiyi göstermez. Bu veriler tasvir edici bilgi 

niteliğindedir. Bu bilgileri Danışmanlık hizmetleri kapsamında bireysel eylem 

planlarında yer almasının faydalı olacağı düşünülen genel istatistiki bilgilerdir. 

Tablo 12: 6 Aydan Uzun Süreli İşsizlik Durumuna Göre Ortalama Bekleme Süreleri ve 

Kişi Sayısı 

İşsizlik Durumu Ortalama Bekleme Süresi Gün Kişi Sayısı 

6 Aydan Kısa Süreli İşsiz (0) 66 536.444 

6 Aydan Uzun Süreli İşsiz (1) 316 1.050.840 

Genel Ortalama / Toplam 231 1.587.284 

 Altı aydan kısa süreli bekleyen işsiz bireylerin kuruma kayıt olduktan sonra 

ortalama olarak 66 gün bekledikleri bir başka ifadeyle 2 ay gibi bir sürede işe 

yerleştikleri görülmüştür. 6 aydan uzun süreli bekleyen işsizlerin ise ortalama 316 

günde işe yerleştikleri bu sürenin 10,5 ay gibi uzun bir süre olduğu görülmektedir. 

Kuruma kayıt olan işsiz bireyler değerlendirildiğinde yaklaşık bir yıllık bir süreçte 

ortalama olarak 231 günde yani 7,5 ayda bir işe yerleşmektedir. 

 Kamu istihdam kurumu olarak hizmet niteliğinin geliştirilmesine odaklanmak 

hiç şüphesiz işsiz bir bireyin ortalama bekleme süresini kısaltacaktır. İŞKUR olarak 

kuruma kayıt olduktan sonra işe girişteki bekleme süresinin kısaltılması kurumsal bir 

hedef olarak benimsenmelidir. 
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Grafik 2: Altı aydan uzun süreli işsizlik Durumuna Göre Ortalama Bekleme Süreleri 

 

4.2.3.1 Demografik Değişkenlere Göre Ortalama Bekleme Süreleri 

Çalışmada kullanılan demografik değişkenlerden, yaş grubu, cinsiyet, medeni 

durum, eğitim durumu, sosyal durum ve iş arayanın kayıtlı olduğu il bakımından bu 

başlık altında ortalama sürelere göre değerlendirilmiştir. 

Yaş Grubuna Göre Dağılım ve Ortalama Bekleme Süreleri 

Tablo 13: Yaş Gruplarına Göre Ortalama Bekleme Süreleri ve Kişi Sayısı 

Yaş Grupları Ortalama Bekleme Süresi Gün Kişi Sayısı 

15-24 211 524.216 

25-34 231 484.789 

35-44 243 364.317 

45-54 255 171.192 

55+ 279 42.770 

Genel Ortalama / Toplam 231 1.587.284 

 Yaş gruplarına göre ortalama işe giriş sürelerine bakıldığında genç nüfus olarak 

bilinen 15-24 yaş grubunun çalışma dönemi olan 2016 yılı işsizleri için en yüksek 

işsizlik grubu olduğu (% 33) ancak kuruma kayıt olduktan sonra diğer yaş gruplarına 

göre ortalama olarak daha erken bir işe yerleştiği tespit edilmiştir. 
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Grafik 3 Yaş Gruplarına Göre Ortalama Bekleme Süreleri Radar Grafiği 

 

Cinsiyete Göre Dağılım ve Ortalama Bekleme Süreleri 

 İŞKUR’dan elde edilen verilere göre mevcut durumda erkeklerin kadınlara göre 

daha erken işe yerleştirildiği söylenebilir. Bu değerlendirmeler genel olarak bilinen 

yargıları doğrular niteliktedir. Bu bilgilerin danışmanlık hizmetlerinde danışanla 

paylaşılması kişinin işgücü piyasasına hazır hale gelmesine yardımcı olur. 

Tablo 14: Cinsiyete Göre Ortalama Bekleme Süreleri ve Kişi Sayısı 

Cinsiyet Ortalama Bekleme Süresi Gün Kişi Sayısı 

Erkek 211           784.764     

Kadın 250           802.520     

Genel Ortalama / Toplam 231       1.587.284     

Erkekler kadınlara göre ortalama olarak 39 gün daha erken iş bulmaktadır. 

Medeni Duruma Göre Dağılım ve Ortalama Bekleme Süreleri 

Tablo 15: Medeni Duruma Göre Ortalama Bekleme Süreleri ve Kişi Sayısı 

Medeni Durum Ortalama Bekleme Süresi Gün Kişi Sayısı 

BEKÂR 218           846.987     

EVLİ 246           740.297     

Genel Ortalama / Toplam 231       1.587.284     
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Bekâr iş arayanların evlilerden 1 ay daha erken işe yerleştirildikleri gözlenmiştir. Ancak 

sirkülasyon oranına bakıldığında bekarlar, evlilere göre çok daha fazla sirkülasyonda 

olduğu görülmektedir. Sirkülasyonda olanların % 37 si evliler iken % 63 ‘ü bekârlardır. 

Bu durum bekârların daha erken işe yerleştiği ancak daha sık iş değiştirdiklerini 

göstermektedir. 

Eğitim Durumuna Göre Dağılım ve Ortalama Bekleme Süreler 

Tablo 16: Eğitim Durumuna Göre Ortalama Bekleme Süreleri ve Kişi Sayısı 

Eğitim Durumu Ortalama Bekleme Süresi Gün Kişi Sayısı 

Okur Yazar Olmayan 257  49.870     

Okur Yazar 270  57.391     

İlköğretim 232  715.706     

Ortaöğretim (Lise ve 
Dengi) 

225 
 401.054   

Önlisans 221  154.775     

Lisans 231  201.325     

Yüksek Lisans 243  6.637     

Doktora 246  526     

Genel Ortalama / Toplam 231 1.587.284 

 Eğitim seviyelerine göre ortalama işe yerleşme sürelerine bakıldığında, işe en 

erken ön lisans mezunlarının (221 günde) yerleştiği, en geç ise herhangi bir okul 

mezunu olmayan okur-yazarların (270 günde) yerleştiği görülmüştür. Okur-yazar 

olmayanların okul okumamış okur-yazarlardan erken işe yerleşmesi dikkat çekicidir. 

Sosyal Duruma Göre Dağılım ve Ortalama Bekleme Süreler 

Tablo 17: Sosyal Durumuna Göre Ortalama Bekleme Süreleri ve Kişi Sayısı 

Sosyal Durum Ortalama Bekleme Süresi Gün Kişi Sayısı 

Engelli 269 30.036 

Eski Hükümlü 235 3.623 

Normal 230 1.553.548 

TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan) 242 77 

Genel Ortalama / Toplam 231 1.587.284 

 Sosyal duruma göre ortalama işe yerleşme süreleri incelendiğinde, işe 

yerleştirilmesi en güç grup olan engelliler olarak görülmektedir. Eski hükümlülerin ve 



 

137 

 

terörle mücadelede yaralananların işe diğerlerinden erken yerleşiyor olması ise 4857 

sayılı iş kanununun 30. Maddesinde 2012 yılında yapılan değişiklikle kamuda açılan 

zorunlu % 2’ lik istihdam kontenjanlarına bağlı olduğu düşünülmektedir.125 

 

                                                 

125 4857 Sayılı İş Kanunu 30.Madde 
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Şekil 8: İş Arayanların Kayıtlı Oldukları İl Bazında Ortalama Bekleme Süreleri 

 

İl Bazında Ortalama Bekleme Sürelerine Dağılım

180-230 Gün Aras ı Bekleme

Türkiye Orta lamas ı Olan 231 gün i le 270 Aras ı

270+ Ortalama Bekleme S. (9 aydan Büyük)

180 Günden Az (Ortalama 6 aydan az 

bekleme süresi)

İSTANBUL
211

YALOVA
215

TEKİRDAĞ
203

KIRKLARELİ
219

EDİRNE
244

ÇANAKKALE
236

BALIKESİR
241

BURSA
207

KÜTAHYA
236

MANİSA
225

İZMİR
217

AYDIN
233

MUĞLA
229

ANTALYA
212

BURDUR
249

DENİZLİ
216

UŞAK
232

AFYONKARAHİSAR
220

ISPARTA
246

KONYA
220

KARAMAN
220

MERSİN
252

ADANA
248

OSMANİYE
243

HATAY
268

KİLİS
228

GAZİANTEP
230

KAHRAMANMARAŞ
220

KAYSERİ
215

NEVŞEHİR
224

AKSARAY
232

NİĞDE
258

ANKARA
216ESKİŞEHİR

215

KIRIKKALE
252

BOLU
209

DÜZCE
204

SAKARYA
200

KOCAELİ
198

ZONGULDAK
252

BARTIN
220

KARABÜK
235

KASTAMONU
242

SİNOP
239

SAMSUN
241

ÇANKIRI
219

AMASYA
256 TOKAT

252

YOZGAT
230

SİVAS
234

ORDU
225 GİRESUN

238 GÜMÜŞHAN
E

220

TRABZON
246

RİZE
261

ARTVİN
255

ARDAHAN
232

KARS
248

ERZURUM
231

BAYBURT
169

ERZİNCAN
238

TUNCELİ
263

ELAZIĞ
264

MALATYA
256

ADIYAMAN
250

ŞANLIURFA
249

DİYARBAKIR
258

MARDİN
258

SİİRT
251

BİTLİS
282

MUŞ
272

BİNGÖL
263

AĞRI
226

IĞDIR
252

VAN
248

HAKKARİ
288

ŞIRNAK
249

BATMAN
254

KIRŞEHİR
255

BİLECİK
223

ÇORUM
234
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İş arayanların kuruma kayıt olduktan sonraki bekleme süreleri il bazında 

değerlendirildiğinde en az bekleme süresinin ortalama 6 aydan daha kısa olan 169 gün 

ile Bayburt ilinde gerçekleştiği en yüksek ortalama bekleme süresinin ise 288 gün ile 

Hakkâri ilinde gerçekleştiği görülmüştür. 

4.2.3.2 İŞKUR Faaliyet Değişkenlerine Göre Ortalama Bekleme Süreleri 

Bu bölümde İŞKUR veri tabanında bireylerin çalışma hayatına ilişkin 

kayıtlardan başvuru tür, kuruma kayıt yaptırdığı profilde yer alan meslek (CV’ de iş 

arayanlar 10 mesleğe kadar kayıt yaptırabilmektedir.) ve kuruma kayıt yaptırdıktan 

sonra iş arayanın aldığı danışmanlık sayısına göre (hiç almayan ve 1 kez alan isteksiz ve 

10 dan fazla alan istekli) çalışma için özel olarak oluşturulan “İŞKUR üzerinden iş 

arama istekliliği” değişkenlerinin ortalama bekleme süreleri ve kişi sayısı 

değerlendirilmiştir. 

 Başvuru Türüne Göre Dağılım ve Ortalama Bekleme Süresi 

 Kuruma iş aramak üzere başvuran iş arayanlar; çalışırken işsiz kalan, ilk defa iş 

hayatına atılan, daha iyi şartlarda iş arayan ve emekli iken iş arayan şeklinde 

sınıflandırılmaktadır. Çalışma kapsamında iş arayanlardan halen işsiz olarak 

değerlendirilen çalışırken işsiz kalan ve ilk defa iş hayatına atılan bireyler 

değerlendirilmiştir. Bu kapsamda başvuru türüne göre ortalama bekleme süreleri ve kişi 

sayısı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. 

Tablo 18: Başvuru Türüne Göre Ortalama Bekleme Süreleri 

Başvuru Tür Ortalama Bekleme Süresi Gün Kişi Sayısı 

ÇALIŞIRKEN İŞSİZ KALAN 205           983.391     

İLK KEZ İŞ HAYATINA ATILAN 274           603.893     

Genel Ortalama / Toplam 231       1.587.284     

 Çalışırken işsiz kalan bireyler tecrübeli olduklarından ilk kez iş hayatına atılan 

bir bireye göre İŞKUR’a kayıt yaptırdıktan sonra yaklaşık 2 ay daha erken işe 

yerleşmektedir. Çalışma kapsamında alınan dönemdeki işsizlerden % 62’si “çalışırken 

işsiz kalanlardan” oluşurken, %38’lik kısmı “ilk kez iş hayatına atılanlardır.” 
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Meslek Türüne Göre Dağılım ve Ortalama Bekleme Süreleri 

 Meslek Türüne göre değerlendirme İŞKUR veri ambarında iş arayanın açık 

işlerle eşleştirilen profil, mesleği dikkate alınarak yapılmıştır. Meslek sınıflandırmasının 

6’lı kırılımdaki mesleklerden çalışma kapsamında 5040 tanesinin yer aldığı, bunlardan 

sadece 1723 tanesinde 30 un üzerinde iş arayan olduğu görülmüştür. Bu kapsamda 1723 

meslekten en hızlı işe giren 10 meslek ve en uzun sürede işe giren 10 meslek aşağıda 

verilmiştir.  

Tablo 19: Ortalama Bekleme Süresi En Uzun 10 Meslek ve Kişi Sayısı 

Meslek Ortalama Bekleme Süresi Gün Kişi Sayısı 

FİDAN YETİŞTİRME TEKNİKERİ 391 520 

CEPHANE ISLAHATÇISI 365 31 

BÜRÜKSEL LAHANASI YETİŞTİRİCİSİ 346 50 

NOTER 343 32 

DENİZ TRAFİK OPERATÖRÜ 335 36 

TARIM ARACISI 328 110 

UZMAN YARDIMCISI (GENEL) 327 838 

DİĞER ÖZEL SEKTÖR GENEL 
MÜDÜRLER 

327 74 

ELBİSE DİKİŞÇİSİ (DERİ VE KÜRK 
HARİÇ) 

326 40 

KADIN ELBİSE DİKİMCİSİ 322 35 

Genel Ortalama / Toplam 231 1.587.284 

 Kuruma kayıt yaptırdıktan sonra işe girene kadar geçen sürenin diğerlerine göre 

daha uzun olduğu ilk 10 meslek yukarıdaki gibi sıralanmıştır. Bu mesleklerde ortalama 

bekleme süresi yaklaşık 1 yıl olarak gerçekleşmiştir. 
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Tablo 20: Ortalama Bekleme Süresi En Kısa 10 Meslek ve Kişi Sayısı 

Meslek 
Ortalama Bekleme Süresi 

Gün 
Kişi Sayısı 

İLAÇLAMACI (BİTKİ ZARARLILARI İLE 
MÜCADELE) 

56 247 

SULAMA SİSTEMLERİ MONTAJ İŞÇİSİ 58 86 

OTOMOTİV KAYNAK İŞÇİSİ 72 72 

ÖRTÜ ALTI DOMATES YETİŞTİRİCİSİ 75 43 

YÜZEY BOYAMA ELEMANI 76 70 

DENETÇİ YARDIMCISI 80 131 

ÖRTÜ ALTI SEBZE YETİŞTİRİCİSİ 81 53 

TEMEL İMALAT VE MONTAJ ELEMANI 82 210 

ENDÜSTRİYEL VE YAPISAL ÇELİK 
KONSTRÜKSİYON USTASI 

86 35 

BESİCİLİK TEKNİKERİ 88 38 

Genel Ortalama / Toplam 
231 

      
1.587.284     

 Diğer mesleklere göre kuruma kayıt olduktan sonra en az bekleme süresine sahip 

10 meslek yukarıdaki gibi sıralanmıştır. Bu mesleklerde iş arayan bireyler ortalama 

olarak 2 ay içerisinde bir işe yerleşmektedir. 

Grafik 4: Ortalama Bekleme Sürelerine Göre En yüksek ve En Düşük 10’ar Meslek 
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İŞKUR Üzerinden İş Arama İstekliliğine Göre Dağılım ve Ortalama Bekleme Süresi 

 İş arayan bireylerin kuruma kayıt yaptırdıktan sonra sıklıkla İŞKUR’u ziyaret 

ederek danışmanlık hizmetinden yararlanması ve iş aramada etkin bir şekilde 

sorumluluk alması beklenir. Buradan hareketle kuruma kayıt yaptırdıktan sonra bir iş 

arayanın işe girene kadarki danışmanlık sayıları dikkate alınmış ve hiç danışmanlık 

almayan bireylerle kayıt esnasında almış olabileceği düşünülen bir kez danışmanlık alan 

bireyler İŞKUR üzerinden iş arama konusunda “İsteksiz” olarak değerlendirilmiştir. 2 

ve daha fazla danışmanlık alan bireyler İŞKUR üzerinden iş arama konusunda “İstekli”  

olarak değerlendirilmiştir. 

Tablo 21: İŞKUR Üzerinden İş Arama İstekliliğine Göre Dağılım ve Ortalama Bekleme 

Süresi 

İŞKUR Üzerinden İş Arama 
Durumu Ortalama Bekleme Süresi Gün Kişi Sayısı 

İsteksiz 232 1.377.541 

İstekli 224 209.743 

Genel Ortalama / Toplam 231 1.587.284 

 İŞKUR üzerinden iş aramaya istekli olan bireylerin (% 13) isteksiz olan 

bireylere göre (% 87) daha erken iş bulduğu görülmüştür. Bireysel Eylem Planları 

yaklaşımıyla sunulacak danışmanlık hizmetlerinin; çalışmanın da ana çerçevesini 

oluşturan 6 aydan önce iş bulma hususunda İŞKUR’un daha etkin bir rol üstlenmesine 

katkı sağlayacağı açıktır.  

4.2.3.3 İşgücü Piyasasındaki Duruma Göre Ortalama Bekleme Süreleri 

 İş arayanların çalışma kapsamında İŞKUR verilerinden işgücü piyasasındaki 

durumlarını değerlendirmek üzere; çalışmanın dönemini oluşturan 2016 yılı içerisinde 2 

den daha fazla işe giriş çıkışı söz konusu olan bireyler literatürde turn-over olarak 

bilinen “sirkülasyonda” şeklinde değerlendirilmiş, yine çalışma kapsamına alınan 

bireylerin işsiz oldukları dönemde işsizlik sigortasından yararlanıp yararlanmadıklarına 

göre değerlendirilmiştir.  

 Ayrıca işgücü piyasasında bireyin iş aradığı konum ve mesleğin etkisini dikkate 

alan iki değişken üretilmiştir. Bunlardan ilki bireyin iş aradığı coğrafi konum ve 
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mesleğindeki açık iş sayısının Türkiye ortalamasının altında ya da üstünde olması 

durumudur. Bu değişken iş arayan danışanın piyasa koşullarındaki yerini 

göstermektedir. Eğer açık iş sayısı Türkiye ortalamasının üstünde ise bireyin iş bulma 

ihtimali daha yüksek olacaktır. Ancak bunun kendisiyle beraber yarıştığı kişilerin 

sayısıyla da ilgili olduğu unutulmamalıdır. Buradan hareketle ikinci değişken bireyin iş 

aradığı coğrafi konum ve mesleğindeki iş arayan sayısına (işsiz) sayısına göre 

değerlendirmedir. Eğer işsiz sayısı Türkiye ortalamasının üzerinde ise bireyin yarıştığı 

kişi sayısı fazla demektir ki buda iş arayan bireyin işe girme ihtimalini düşüren bir 

etkendir. 

Sirkülasyonda Olup Olmamaya Göre Dağılım ve Ortalama Bekleme Süresi 

 İş Arayan bireylerin sirkülasyonda olup olmamasına göre ortalama bekleme 

süreleri değerlendirildiğinde; 

Tablo 22: Sirkülasyonda Olup Olmama Durumuna Göre Dağılım ve Ortalama Bekleme 

Süresi 

Sirkülasyonda Olup Olmama 
Durumu Ortalama Bekleme Süresi Gün Kişi Sayısı 

Sirkülasyonda Değil 217           454.516     

Sirkülasyonda 133           460.044     

 Sirkülasyonda olan bireylerin ortalama olarak 4,5 ay gibi kısa bir süre içerisinde 

iş buldukları görülmüştür. İkiden fazla işe giriş çıkış yapan bireyler çok kısa sürede iş 

bulma yeteneğine sahip gibi görünmektedir. Ancak neden sıkça iş değiştirdikleri 

konusuna eğilerek AB ülkelerinde son zamanlarda sıkça konuşulan “Sürdürülebilir 

İstihdamın” sağlanması önem arz etmektedir. Etkin eşleştirmenin sağlanması ve 

bireylerin aradığı işi bulması kalıcı olmalarını sağlayacaktır.  

İşsizlik Ödeneği Alıp Almamaya Göre Dağılım ve Ortalama Bekleme Süresi 

Tablo 23: İşsizlik Sigortası Alıp Almama Durumuna Göre Dağılım ve Ortalama 

Bekleme Süresi 

İşsizlik Ödeneği Alma Durumu Ortalama Bekleme Süresi Gün Kişi Sayısı 

Almıyor 230       1.396.591     

Alıyor 240           190.693     

Genel Ortalama / Toplam 231       1.587.284     
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 İşsizlik ödeneği alan bireylerin doğal olarak işe girişe kadar geçen bekleme 

süresi ödenek almayanlara göre uzundur. Bireylerin işe girişinde geçen sürenin işsizlik 

ödeneği aldığı ay sayısına göre korelasyonu126 incelendiğinde 0,5 gibi pozitif yönlü 

istatistikte orta seviyede ancak sosyal araştırmalarda önemli olarak değerlendirilen bir 

seviyede ilişki olduğu görülmektedir. Bu durum işsiz bir bireye mevzuat gereği uygun 

bir işin önerilmesi sonucu kabul etmezse işsizlik ödeneğinin kesilmesi yönündeki 

yaptırımın yeterince uygulanamamasına delil olarak gösterilebilir. Bireylerin işsizlik 

ödeneğini ne kadar uzun süre alırlarsa işe giriş süresi o kadar uzayacaktır şeklinde 

yorumlanabilir. Ancak işsizlik ödeneğinin miktarının süresi kadar işsiz bekleme süresi 

üzerinde etkili olmadığı (korelasyon 0.4 ) fakat önemli olarak değerlendirilebilecek bir 

seviyede olduğu düşünülmektedir. 

Meslek ve İlindeki Açık İş Sayısının Türkiye Ortalamasından Sapma Durumuna 

Göre Dağılım ve Ortalama Bekleme Süresi 

Tablo 24: Meslek ve İlindeki Açık İş Sayısının Türkiye Ortalamasından Sapma 

Durumuna Göre Dağılım ve Ortalama Bekleme Süreleri 

Meslek ve İlindeki Açık İş Sayısının 
Türkiye Ortalamasından Sapma Durumu 

Ortalama Bekleme Süresi Gün Kişi Sayısı 

Ortalamanın Üstünde 232           986.299     

Ortalamanın Altında 230           600.985     

Genel Ortalama / Toplam 231       1.587.284     

 İş arayan bireylerin iş aradığı coğrafi konum ve mesleğindeki açık iş sayısının 

Türkiye ortalamasının altında ya da üstünde olması durumuna göre ortalama sürelerin 

farklılık göstermediği, Türkiye ortalamasıyla benzerlik gösterecek kadar iş arayanların 

kayıt süresinden sonra yaklaşık 7,5 ay beklediği görülmektedir. 

 

 

  

                                                 

126 *Pearson korelasyonu: Değişkenler arasındaki ilişkinin istatistiksel ölçüsüdür. İki veya daha fazla 

değişkenin birbirini ne ölçüde etkilediklerini ifade eden istatistiksel katsayıdır. 



 

145 

 

Meslek ve İlindeki İşsiz Sayısının Türkiye Ortalamasından Sapma Durumuna Göre 
Dağılım ve Ortalama Bekleme Süresi 

Tablo 25: Meslek ve İlindeki İşsiz Sayısının Türkiye Ortalamasından Sapma Durumuna 

Göre Dağılım ve Ortalama Bekleme Süreleri 

Meslek ve İlindeki İşsiz Sayısının 
Türkiye Ortalamasından Sapma 

Durumu 
Ortalama Bekleme Süresi Gün Kişi Sayısı 

Ortalamanın Altında 221           246.664     

Ortalamanın Üstünde 233       1.340.620     

Genel Ortalama / Toplam 231       1.587.284     

 İş arayan bireylerin iş aradığı coğrafi konum ve mesleğindeki rekabet ettiği işsiz 

sayısının Türkiye ortalamasının altında ya da üstünde olması durumuna göre ortalama 

süreler incelendiğinde rekabet ettiği kişi sayısı Türkiye ortalamasının altında olan 

bireylerin kayıt olduktan sonra daha az bekledikleri gözlenmiştir. Türkiye ortalamasının 

üstünde ise ortalama bekleme süresi altında olanlara göre 10 gün daha uzun olmaktadır. 

İş arayanların yaklaşık % 84’ü bulunduğu il ve meslekteki kişilerle rekabet etmek 

zorundadır. Yani sadece % 16’lık kısmın diğerlerine göre daha kolay iş bulabileceği 

yorumu yapılabilir. 

4.2.4 Altı Aydan Uzun Süreli İşsiz Olma Durumu İle Diğer Değişkenler 

Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 

 Bu bölümde incelenen değişkenler arasında ilişki olup olmadığı varsa ölçüsünün 

ne olduğu araştırılmış ve bulgular paylaşılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiler lojistik 

regresyon modeli kapsamında ayrıca test edilmiştir. 

 İki Kategorik değişken arasındaki ilişkiler araştırılırken Ki-Kare Test istatistiği 

kullanılmış ve ilişkinin ölçüsü kontenjans katsayısıyla hesaplanmıştır. Ayrıca çalışmada 

süreler gibi sürekli değişkenlerle kategorik değişkenler arasındaki ilişkinin ölçüsünü 

bulmak için Eta katsayısı kullanılmıştır. Eta katsayısı 0 ile 1 aralığında değişir ve 

ilişkinin ölçüsünü verir. 0 değişkenler arasında hiç ilişki olmadığını, 1 ise tam ilişki 

olduğunu ifade eder. 0 ile 1 arasındaki değerlerdeki ilişki ölçüsü ise araştırmanın niteliği 

ve bulguların önemine göre değişkenlik gösterir. Sosyal araştırmalarda ilişkinin kabul 

edilebilmesi için orta derecede ilişki olarak kabul edilen 0,30 üzerinde bir ilişki kabul 

edilirken sağlık araştırmalarında 0,70 ilişkiyi verir. Bazı durumlarda hassas ölçüm 
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yapılan sağlık bilimlerinde 0,90 lık bir ilişki bile düşük olarak değerlendirilebilir. İlişki 

aralıklara göre 0-0,09 “İlişki Yok”, 0,10-,0,29 “Düşük İlişki”, 0,30-0,49 “Orta Derecede 

İlişki”, 0,50-1,00 “Kuvvetli İlişki” şeklinde sınıflandırılır.127 

 Gruplar arası farklılık kategorik değişken gruplarını karşılaştırarak istatistiksel 

olarak anlamlı fark olup olmadığına karar verir. 

Ho: Gruplar arasında anlamlı fark yoktur. 

H1: Gruplar arasında anlamlı fark vardır. 

 Şeklinde kurulan hipotezden yokluk hipotezi Ho test edilerek % 95 (% 90-% 99 

da olabilir) güven düzeyinde hesaplanan p-değeri < 0,05 ise Ho hipotezi reddedilir. 

Gruplar arasında anlamlı fark yoktur hipotezinin reddi % 95 güven düzeyinde gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu ifade edilir. 

İkiden fazla kategori olan değişkenler için hipotez; 

Ho: Gruplar arasında ortalamalar bakımından anlamlı fark yoktur. (µ1= µ2= µ3… µn) 

H1: Grupları arasında ortalamalar bakımından anlamlı fark vardır. 

µi’lerden en az birisi farklıdır şeklinde kurulur test edilir. 128 Çalışma Kapsamında 

kullanılan tüm formül ve teorik anlatım Ek-4’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

                                                 

127 Cohen, Jacob; “Statistical Power Analysis Fort he Behavioral Sciences”; 2.Baskı  
128 Kalaycı, Şeref; a.g.e.; s.118-119 
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Tablo 26: 6 Aydan Uzun Süreli İşsiz Olma Durumu İle Diğer Değişkenler Arasındaki İlişkiler 

Değişkenler Değişken Tipi İlişki Ölçüsü 

Hipotez 

H0:Anlamlı İlişki Yoktur 

H1: Anlamlı İlişki Vardır 

Sonuç 

Demografik Değişkenler 

Yaş Grubu Kategorik Ki-Kare, Kontenjans 

Katsayısı 

Ho hipotezi, hesaplanan değer (25095) > 

tablo değeri 9,49 olduğundan reddedilir, 

değişkenler arasında anlamlı ilişki vardır. 

İlişki ölçüsü: % 

12,5 

Cinsiyet Kategorik Ki-Kare, Kontenjans 

Katsayısı 

Ho hipotezi, hesaplanan değer (41175) > 

tablo değeri (3,841) olduğundan reddedilir, 

değişkenler arasında anlamlı ilişki vardır. 

İlişki ölçüsü: % 

16 

Medeni Durum Kategorik Ki-Kare, Kontenjans 

Katsayısı 

Ho hipotezi, hesaplanan değer (22386) > 

tablo değeri (3,841) olduğundan reddedilir, 

değişkenler arasında anlamlı ilişki vardır. 

İlişki ölçüsü:% 

12 

Eğitim Durumu Kategorik Ki-Kare, Kontenjans 

Katsayısı 

Ho hipotezi, hesaplanan değer (16453) > 

tablo değeri (14,07) olduğundan reddedilir, 

değişkenler arasında anlamlı ilişki vardır. 

İlişki ölçüsü:% 

10,1 

Sosyal Durum Kategorik Ki-Kare, Kontenjans 

Katsayısı 

Ho hipotezi, hesaplanan değer (1021) > 

tablo değeri (7,81) olduğundan reddedilir, 

değişkenler arasında anlamlı ilişki vardır. 

İlişki ölçüsü:% 

2,5 
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İŞKUR Faaliyet Değişkenleri 

Başvuru Türü Kategorik Ki-Kare, Kontenjans 

Katsayısı 

Ho hipotezi, hesaplanan değer (71566) > 

tablo değeri (3,841) olduğundan reddedilir, 

değişkenler arasında anlamlı ilişki vardır. 

İlişki ölçüsü:% 

21 

İŞKUR Üzerinden İş Arama İstekliliği Kategorik Ki-Kare, Kontenjans 

Katsayısı 

 

Ho hipotezi, hesaplanan değer (6851) > 

tablo değeri (5,99) olduğundan reddedilir, 

değişkenler arasında anlamlı ilişki vardır. 

İlişki ölçüsü:% 

6,5 

İşgücü Piyasasındaki Durumuna İlişkin Değişkenler 

Sirkülasyonda Olup Olmama Kategorik Ki-Kare, Kontenjans 

Katsayısı 

Ho hipotezi, hesaplanan değer (82684) > 

tablo değeri (3,841) olduğundan reddedilir, 

değişkenler arasında anlamlı ilişki vardır. 

İlişki ölçüsü:% 

28,8 

İşsizlik Ödeneği Alıp Almama Kategorik Ki-Kare, Kontenjans 

Katsayısı 

Ho hipotezi, hesaplanan değer (738) > 

tablo değeri (3,841) olduğundan reddedilir, 

değişkenler arasında anlamlı ilişki vardır. 

İlişki ölçüsü:% 

2,2 

Açık İş Sayısının Sapma Durumu Kategorik Ki-Kare, Kontenjans 

Katsayısı 

Ho hipotezi, hesaplanan değer (207) > 

tablo değeri (3,841) olduğundan reddedilir, 

değişkenler arasında anlamlı ilişki vardır. 

İlişki ölçüsü:% 

1,5 

İşsiz Sayısının Sapma Durumu Kategorik Ki-Kare, Kontenjans 

Katsayısı 

 

Ho hipotezi, hesaplanan değer (1511) > 

tablo değeri (3,841) olduğundan reddedilir, 

değişkenler arasında anlamlı ilişki vardır. 

İlişki ölçüsü:% 3 
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Diğer Değişkenler 

Alınan Danışmanlık Sayısı Sürekli ETA İlişki ölçüsü Danışmanlık sayısı ile 6 aydan uzun süreli 

işsiz olması durumu arasında % 36,2 ‘lik 

bir ilişki vardır. Orta seviyeli bir ilişki 

olduğu söylenebilir. 

 

İşe Yönlendirme Sayısı Sürekli ETA İlişki ölçüsü İşe Yönlendirme sayısı ile 6 aydan uzun 

süreli işsiz olması durumu arasında % 

63,33 ‘lük bir ilişki vardır. Yüksek seviyeli 

bir ilişki olduğu söylenebilir. 

 

Çalışma Hayatı Boyunca Kaç iş Yerinde 

Çalıştığı 

Sürekli ETA İlişki ölçüsü Çalışma hayatı boyunca kaç iş yerinde 

çalıştığı sayısı ile 6 aydan uzun süreli işsiz 

olması durumu arasında % 31,5 ‘lik bir 

ilişki vardır. Orta seviyeli bir ilişki olduğu 

söylenebilir. 

 

Alınan İşsizlik Ödeneği Ay Sayısı Sürekli ETA İlişki ölçüsü İşsizlik ödeneği alanlar için hesaplanan 

ödenek alınan ay sayısı ile 6 aydan uzun 

süreli işsiz olması durumu arasında % 

22,72 ‘lik bir ilişki vardır. Düşük seviyeye 

yakın bir ilişki olduğu söylenebilir. 

 

Alınan İşsizlik Ödeneği Tutarı Sürekli ETA İlişki ölçüsü İşsizlik ödeneğinin tutarı ile 6 aydan uzun 

süreli işsiz olması durumu arasında orta 

seviyeli % 33,25 ‘lik bir ilişki vardır.  
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 İşe yönlendirme sayısının yüksek olması bireyin uzun süreli işsiz olması 

durumunu olumlu yönde etkileyen bir değişkendir. İş arayanlar ne kadar çok işe 

yönlendirilirse o kadar erken iş bulabilirler. Bu durum olasılıksal meslek önerisinin129 

ne kadar önemli bir çalışma olacağının göstergesidir. İŞKUR, iş arayana ne kadar çok 

seçenek sunarsa o kadar çok bireyin uzun süreli işsiz olmasının önüne geçebilecektir. 

 Değişkenlerin tamamında % 1,5 ile % 63 arasında değişen ilişki seviyeleri tespit 

edilmiştir. Bu sonuç Bireylerin 6 aydan uzun süreli işsiz olmada isabetli değişkenler 

seçildiğini göstermiştir. Bu değişkenlerin bağımlı değişken olarak değerlendirilecek 6 

aydan uzun süreli işsiz olma durumunu ne ölçüde etkileyeceği bir sonraki bölüm olan 

modelleme kısmında anlatılacaktır. 

 Bazı değişkenlerde düşük ilişkilerin çıkmasının en büyük nedeni, çok büyük veri 

ile analizler yapıldığından farklılaşmanın sadece küçük kitlelerde olmasıdır. Örneğin 

çok düşük çıkan ilişkilerden Açık iş sayısından sapma durumunda ortalamanın altında 

olanların üstünde olanlara oranı 6 aydan uzun süreli işsiz olma durumunun iki 

kategorisinde de benzerdir. 

 Kategorik Değişkenler İle 6 aydan uzun süreli işsiz olması durumu arasındaki 

değişkenlerin birlikte görülme sıklığını gösteren WEB Grafiği Grafik 5’de 

gösterilmiştir. 

 

                                                 

129 Olasılıksal Meslek Önerisi: İş arayanın CV bilgileri ile açık iş pozisyonunun mevcut durumdaki bire 

bir eşleşmesinden ziyade meslek gruplarının oluşturulması ve yaklaşık eşleşmelerin sağlanmasıyla 

olasılıksal bir oranın üzerinde eşleşmeleri danışana sunması şeklinde planlanan modeldir. 
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Grafik 5: Altı Aydan Uzun Süreli İşsiz Olma Durumu İle Kategorik Değişkenler 

Arasındaki Birliktelik İlişkisi 

 

 Altı aydan uzun süreli işsiz olma durumunun söz konusu olduğu iş arayanların 

çoğunluğunda işsiz sayısının mesleğinde ve ilinde Türkiye ortalamasının üstünde olma 

durumu birlikte görülmektedir. Başka bir ifadeyle işsiz bireyin işe girme konusunda 

rekabet ettiği kişilerin Türkiye ortalamasından fazla olması durumu diğer değişkenlere 

göre daha çok altı aydan uzun işsiz olma durumu görülmektedir. 
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4.2.5 İŞKUR İçin İstatistiksel Profilleme Uygulaması 

 Çalışma Kapsamında iş arayanların istatistiksel modelle profillenmesi 

aşamasında ikili lojistik regresyon modeli kullanılmıştır. Bağımlı değişken iş 

arayanların kuruma kayıt olduktan sonraki ilk işe girene kadar geçen sürenin 6 ay dan 

(180 gün) fazla olup olmamasına göre alınmıştır. Lojistik regresyon modelinde 

kullanılan değişkenler aşağıdaki gibidir. 

Tablo 27: Model Kapsamında Kullanılan Değişkenlerin İstatistiksel Gösterimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışma Kapsamında Lojistik Regresyon Modeli SPSS-15.0 programında analiz 

edilmiş ve aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 

Değişken Modelde Kullanımı Model Parametresi 

6 Aydan Uzun Süreli İşsiz 

Olma Durumu 
Bağımlı Değişken Y  

Yaş Grubu Bağımsız Değişken X1 

Cinsiyet Bağımsız Değişken X2 

Medeni Durum Bağımsız Değişken X3 

Sosyal Durum Bağımsız Değişken X4 

Açık iş ortalamasının 

altında olma durumu 

Bağımsız Değişken 
X5 

İşsiz Sayısının Ortalamanın 

Üstünde Olma Durumu 

Bağımsız Değişken 
X6 

Danışmanlık Sayısı Bağımsız Değişken X7 

Danışmanlıktan 

Yönlendirme Sayısı 

Bağımsız Değişken 
X8 

Çalıştığı Firma Sayısı Bağımsız Değişken X9 

İş Arayanın Sirkülasyonda 

Olup Olmadığı 

Bağımsız Değişken 
X10 

İşsizlik Ödeneği Ay Sayısı Bağımsız Değişken X11 

İşsizlik Ödeneği Tutarı Bağımsız Değişken X12 
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 Analiz kapsamında örnekleme alınan 158.627 kişinin yukarıdaki tabloda yer 

alan değerlerine ilişkin binary-lojistik model olarak adlandırılan ikili lojistik model yani 

iki cevaplı kategorik bağımlı değişkeni olan model kullanılmıştır. Modelde kullanılan 

bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasında anlamlı ilişki olup olmadığını 

gösteren Omnibus test sonucu aşağıdaki gibidir. 

Tablo 28: Bağımlı Değişken İle Bağımsız Değişkenler Arasındaki Anlamlı İlişkiyi 

Gösteren Omnibus Testi 

    Ki-Kare 
Serbestlik 
Derecesi Olasılık 

Step 1 Step 43194,096 17 ,000 

Block 43194,096 17 ,000 

Model 43194,096 17 ,000 

 P değeri 0,000<0,05 olduğundan anlamlıdır ve bağımlı değişken ile bağımsız 

değişkenler arasında anlamlı ilişki vardır. 

 Modelin genel olarak anlamlı olup olmadığına ilişkin istatistikler ise en az bir 

değişkenin modeli tanımladığını ifade etmektedir. 

Tablo 29: İstatistiksel Modelin Anlamlılığına İlişkin Çıktılar 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Sabit -,082 ,005 268,907 1 ,000 ,921 

 Model sonucunda elde edilen Wald istatistiği ki-kare değeriyle karşılaştırılarak 

ya da p değeri seçilen güven düzeyine göre (bu çalışma için %95) alfa= 0,05 ile 

karşılaştırılarak modelin bütünüyle anlamlı olup olmadığına karar verilir. 

Ho: Sadece Sabit terimin yer aldığı Model anlamlı değildir 

H1: Sadece Sabit terimin yer aldığı Model anlamlıdır. 

P değeri=0,000<alfa=0,05 den olduğu için Ho hipotezi reddedilir. Model % 95 güven 

düzeyinde anlamlıdır. 

 Modelin bağımsız değişkenler tarafından ne kadarının açıklandığını ifade eden 

model özet tablosu aşağıdaki gibidir. 
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Tablo 30: Modelin Bağımsız Değişkenler Tarafından Açıklanmasına İlişkin İstatistikler 

Step 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell 

R2 Nagelkerke R2 

1 176440,484
(a) 

,238 ,318 

 Nagelkerke R2 istatistiği modelin bağımsız değişkenler tarafından ne kadarının 

açıklandığını ifade etmektedir. Çalışma kapsamında 6 aydan uzun süreli işsiz olma 

durumunu bağımsız değişkenlerin % 31,8 ‘lik bir ilişki ile açıklayabildiği sonucu 

çıkmaktadır. Bu veri 6 aydan uzun süreli işsiz olma durumunu kestirmek için daha fazla 

açıklayıcı değişkene ihtiyaç duyulduğunun göstergesidir. Bütünleşik Ulusal Veri Tabanı 

kapsamında elde edilmesi öngörülen değişkenlerin ve danışan ile ilk görüşme esnasında 

daha fazla tanımlayıcı bilgilerin elde edilmesi modelin açıklanma oranını yükseltecektir. 

Özellikle de sosyal yardım alıp almadığı, alıyorsa ne kadar aldığı, hane geliri, çocuk 

sayısı gibi değişkenler ile iş arama konusunda bireyin istekliliğini yüz yüze görüşmede 

tespit etmek ve işgücü piyasası rakamlarının yerel düzeyde temin edilmesi önemlidir. 

 Model kapsamında elde edilen parametreler ışığında modelin bireyleri doğru 

sınıflandırma yüzdesi aşağıda yer almaktadır. 

       Tablo 31: Model Sonucu Sınıflandırma Tablosu 

Başlangıçta Gözlenen Model Sonucu Öngörülen 

  
6 Aydan Uzun Süreli 

İşsizlik Durumu 

Doğru 
Sınıflandırma 

Yüzdesi 

  0 1 0 

6 Aydan Uzun Süreli 
İşsizlik Durumu 

0 
59265 23315 71,8 

  1 20788 55259 72,7 

   72,2 

 Modelin doğru sınıflandırma yüzdesi 72,2 olarak gerçekleşmiştir. Model 

kapsamında bireylerin doğru sınıflandırılması açıklayıcı değişkenlerin çokluğuna, 

açıklama oranının yüksekliğine bağlı olarak değişmektedir. Danışman yaklaşımı ve 

istatistiksel yöntemlerle yapılması planlanan profilleme yöntemiyle modelin geri 

bildirimler alarak sürekli kendini güncellemesi istatistiksel modelin kestirim gücünün de 

yüksek oranda artmasına katkı sağlayacaktır. Böylece sürekli öğrenen dinamik model 

yaklaşımıyla en iyi öngörülerin yapılması sağlanacaktır. Bu nedenle danışman 

tarafından yapılan değerlendirmelerin geri bildirimi büyük önem arz etmektedir. 
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 Model sonucu elde edilen değişkenlere ait parametreler (B), değişken 

kategorilerinin anlamlılığını veren olasılık değerleri (sig.), değişken kategorilerinin 

modele ne kadar katkı sağladığını gösteren istatistik (Wald) ve kategorik değişkenlerin 

kategorileri arasında kıyaslama yapmaya imkân veren ODDS oranları (Exp(B)) 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 32: Model Parametre Çıktıları 

 Değişken Kategorileri B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Başvuru Türü 

(Çalışırken işsiz 

kalan) 

,343 ,015 
537,26

5 
1 ,000 1,410 

Yaş Grubu     99,971 4 ,000   

15-24 -,324 ,046 48,976 1 ,000 ,723 

25-34 -,247 ,045 29,760 1 ,000 ,781 

35-44 -,226 ,045 25,018 1 ,000 ,798 

45-54 -,106 ,047 5,089 1 ,024 ,899 

Cinsiyet ( Erkek) -,067 ,012 29,464 1 ,000 ,936 

Medeni 

Durum(Evli) 
-,084 ,016 27,785 1 ,000 ,919 

Eğitim Grubu     49,511 3 ,000   

Eğitim Grubu 

(Okuryazar 

olmayan) 

,094 ,050 3,532 1 ,060 1,098 

Eğitim Grubu 

(ilkokul-okuryazar) 
-,042 ,019 4,931 1 ,026 ,959 

Eğitim Grubu 

(ortaöğretim-

önlisans) 

,051 ,018 7,994 1 ,005 1,052 

Sosyal Durum 
    

110,17

7 
3 ,000   

Sosyal Durum( 

Normal) 
-,573 ,767 ,557 1 ,455 ,564 

Sosyal 

Durum(Engelli) 
-,086 ,768 ,012 1 ,911 ,918 

Sosyal Durum(Eski 

Hükümlü) 
-,491 ,777 ,400 1 ,527 ,612 

Açık iş 

ortalamasının 

altında olma 

durumu(Üstünde) 

-,022 ,014 2,461 1 ,117 ,978 
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İşsiz sayısının 

ortalamanın 

üstünde olması 

durumu(Altında) 

-,024 ,019 1,606 1 ,205 ,976 

İŞKUR’dan iş 

arama istekliliği( 

İstekli olmayan) 

,179 ,023 60,940 1 ,000 1,196 

Danışmanlık sayısı -,052 ,010 25,677 1 ,000 ,949 

Danışmanlık 

yönlendirme sayısı 
,087 ,012 55,249 1 ,000 1,091 

Çalıştığı Firma 

Sayısı 
-,755 ,008 

9417,0

27 
1 ,000 ,470 

Sirkülasyon Var Mi 

( Sirkülasyonda 

değil) 

,181 ,015 
141,37

2 
1 ,000 1,199 

İşsizlik Ödeneği 

Ay Sayısı 
,171 ,008 

495,53

7 
1 ,000 1,187 

İşsizlik Ödeneği 

Tutarı 
,000 ,000 

186,89

2 
1 ,000 1,000 

Constant (Sabit) 1,540 ,770 4,003 1 ,045 4,663 

 Model çıktıları incelendiğinde referans kategoriler yani baz alınarak 

yorumlanacak kategoriler her değişkenin son kategorileri olarak belirlenmiştir. Model 

kapsamında referans alınan kategoriler; başvuru türü için ilk defa iş hayatına atılan, yaş 

grubu için 55+ yaş grubu, cinsiyet için kadın, medeni durum için bekar, eğitim grubu 

için lisans üstü, sosyal durum için terörle mücadelede yaralanan, açık iş sayısının 

Türkiye ortalamasının altında olma durumu, işsiz sayısının Türkiye ortalamasının 

üstünde olma durumu, ilgi değişkeni için kayıt olduktan sonra İŞKUR aracılığı ile iş 

arama konusunda ilgili olması durumu, sirkülasyon değişkeni için sirkülasyonda olma 

durumu olarak alınmış ve odds oranları referans kategorilere göre değerlendirilmiştir. 

Exp(B) değerleri referans kategoriye göre ODDS oranlarını vermektedir. B değerleri ise 

değişkenlerin kategorisinin kişinin 6 aydan uzun süreli işsiz olması durumuna etkisini 

göstermektedir ve aşağıdaki gibi yorumlanmaktadır. 

 Çalışırken işsiz kalanlar ilk kez iş hayatına atılanlara göre %41 daha fazla (1,41 

kat daha fazla) 6 aydan uzun süreli işsiz olma riskine sahiptir. Ancak iş bulma 

konusunda betimsel istatistiklerde de gösterildiği gibi ilk kez iş hayatına 

atılanlara göre çalışırken işsiz kalanlar daha hızlı (daha az beklemektedir) iş 

bulmaktadırlar. 



 

157 

 

 15-24 olarak adlandırılan gençler 55+ yaş grubunda yer alan iş arayanlara göre 

(1-0,723/1=0,277) % 27,7 daha az 6 aydan uzun süreli işsiz olma riskine 

sahiptir. 25-34 yaş grubunda yer alanlar ise 55+ yaş grubunda yer alan iş 

arayanlara göre (1-0,781/1=0,219) % 21,9 daha az 6 aydan uzun süreli işsiz 

olma riskine sahiptir. 

 Erkek olmak kadınlara göre 6 aydan uzun süreli işsiz olma riskini azaltıcı bir 

etkiye sahiptir ve (1-0,936/1=0,064) % 6,4 daha az etkiye sahiptir. 

 Medeni durum değişkeninde referans alınan bekârlara göre evliler 

yorumlandığında evli olmanın bekârlara göre 6 aydan uzun süreli işsiz olma 

riskini azaltıcı bir etkiye sahip olduğu ve bu etkinin bekârlara göre (1-

0,919/1=0,081) % 8,1 daha az olduğu görülmektedir. Bu durum evlilerin 

sorumluluk sahibi olduğu için daha hızlı iş bulma eğiliminde olduklarını gösterir 

ancak bunu tam anlamıyla açıklamak için hane geliri, çocuk sayısı, eşinin çalışıp 

çalışmadığı gibi ek bilgilere de ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Eğitim grubunda lisans ve üstü olan grup (lisans, yüksek lisans, doktora) 

referans alınmıştır. Okuryazar olmayanlar, lisansüstü mezunlara göre % 9,8 

kadar daha fazla riske sahiptir. Normal şartlarda bu oranın çok daha yüksek 

çıkması beklenir ancak İŞKUR bünyesinde işe yerleştirme ve işsizlerin 

mezuniyet düzeylerine bakıldığında lisans ve üstü mezunların çok az olduğu 

görülecektir. Okuryazar olan ve ilkokul mezunları olarak aldığımız ikinci grupta 

ise bu durum tam tersinedir, lisansüstü mezunlara göre ikinci grubun 6 aydan 

uzun süreli işsiz olma riski (1-0,959/1=0,041) % 4,1 daha az olarak 

görülmektedir. Ortaöğretim ve ön lisans mezunu olarak alınan 3. Grubun 

lisansüstü mezunlardan ortalama olarak daha hızlı iş bulmalarına rağmen % 5 

kadar daha fazla 6 aydan uzun süreli işsiz olma riskine sahiptirler. 

 Sosyal durum incelendiğinde referans grup terörle mücadelede yaralananlardır. 

Sosyal durum değişkeninin kategorilerinden en az biri anlamlıdır ancak tek tek 

sig. (anlamlılık olasılığı) % 95 güven düzeyinde anlamsızdır, bu nedenle 

katsayıların yorumlanması doğru olmaz ancak modelden çıkarıldığında 

açıklanma oranında ve doğru tahmin yüzdesinde değişiklik olmamaktadır bu 

nedenle modelde yer almasının faydalı olacağı düşünülerek çıkarılmamıştır. 
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 Açık iş ortalamasının altında olma durumu iş arayanın mesleği ve ilindeki açık iş 

sayısının Türkiye ortalamasının altında olma durumu bir risk faktörü olarak 

değerlendirilmiş ve altında olma durumu 1 şeklinde alınmıştı. Bu değişkende 

referans kategori altında olma durumudur. Yani bireyin mesleği ilindeki açık iş 

sayısı Türkiye ortalamasının üstünde olanlar altında olanlara göre (1-0,978/1 

=0,022) %2,2 daha azdır. Bu durum aslında bir bireyin mesleği ve ilinde ne 

kadar az açık iş varsa kişinin o kadar risk altında olabileceğinin bir göstergesidir. 

Bu durum açık iş taleplerinin arttırılması amacıyla işyeri ziyaretlerinin 

sıklaştırılması ve işverenlerin ek istihdamını teşvik edecek politikalara 

yönelmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu durum İŞKUR açısından son 

dönemde uygulanmaya başlayan ilave istihdam teşvikinin ne kadar yerinde 

olduğunun da bir göstergesidir. Ancak yıl içerisindeki yüksek açık iş ilanlarına 

bakıldığında eşleşme sisteminin önemi ortaya çıkmaktadır. Güçlü eşleşme 

mümkün olduğu kadar çok açık iş pozisyonunun hızla kapatılması anlamına 

gelmektedir. 

 İşsiz sayısının ortalamanın üstünde olması durumu değerlendirildiğinde ise bu 

değişken bir iş arayanın sahip olduğu meslek ve iş aradığı ilde ne kadar çok 

kişiyle rekabet ettiğinin bir göstergesi olarak alınmıştır. Bu değişkende referans 

kategori işsiz sayısının Türkiye ortalamasının üstünde olması durumudur. Ancak 

bu değişkenin anlamlılık yüzdesi düşüktür bu nedenle katsayı yorumlanmamış 

ancak modelde kullanılmıştır. 

 İŞKUR’dan iş arama istekliliğine bakıldığında ise bu değişken bireylerin kuruma 

kayıt olduktan sonra işsiz olduğu süre içerisinde kaç kez danışmanlık aldığı ile 

üretilmiştir. Kişiler internetten kuruma kayıt yaptırıp hiç gelmeyebilir ya da 

kuruma gelerek kayıt yaptırır ve o esnada danışmanlık alır. Bu nedenle hiç 

almayan ve 1 kez danışmanlık alanlar isteksiz, 2 ve daha fazla danışmanlık 

alanlar istekli olarak yorumlanmıştır. Bu değişkende referans kategori ise istekli 

olanlardır. İŞKUR üzerinden iş aramaya isteksiz olanlar istekli olanlara göre 

1,196 kat yani % 19,6 daha fazla 6 aydan uzun süreli işsiz olmaya adaydır. 

 Danışmanlık sayısının katsayısı (b=-0,052) incelendiğinde 6 aydan uzun süreli 

işsiz olma riskini azaltıcı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bireyler ne 

kadar çok danışmanlık alırsa kısa zamanda işe yerleşme olasılığı o kadar çok 

artar. Bu durum İŞKUR için önerilen bireysel eylem planları modelinde yoğun 
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danışmanlık gerektiren gruplarla ne kadar sık görüşülmesi gerektiğinin de bir 

göstergesidir.  

 Danışmanlıktan yönlendirme sayısının katsayısı incelendiğinde (b=0,087) 6 

aydan uzun süreli işsiz olma riskini artırıcı bir etkiye sahip olduğu 

görülmektedir. Bu durumun açıklaması aslında iş arayanların yönlendirmesinin 

işe girişine süre bakımından yeterli etkiye sahip olmadığıdır. Modelde 

katsayının negatif çıkması beklenmekteydi. Katsayının pozitif çıkması 

yönlendirmenin istihdam üzerinde etkisi olmadığının da bir göstergesidir. Veri 

yapısı incelendiğinde yönlendirme sayısı arttıkça kişilerin 6 aydan uzun süreli 

işsiz olması durumuna olumsuz etki ettiği görülmektedir. Bu noktada 

yönlendirilen iş arayanların neden teklif edilen işleri kabul etmediğine ilişkin 

araştırmalar yapılmalı ve çözüm üretilmelidir. 2014 yılında istihdam 

araştırmaları serisi kapsamında yapılan iş arayanların iş tekliflerini kabul 

etmeme nedenleri adlı çalışmada iş arayanlara yapılan en az bir iş teklifi 

reddetmiş bireylerin telefonla aranarak kabul etmeme nedenlerini İŞKUR’un 

tespit etmesi teklif edilmiştir.130 Bu tespit iş ve meslek danışmanlığı dairesi 

başkanlığı bünyesinde faaliyete devam eden iletişim merkezi aracılığı ile düzenli 

olarak yapılmalıdır. Çıkan sonuçlara göre alınacak tedbirler eşleştirme 

sisteminin iyileştirilmesine imkân tanıyacaktır. 

 Çalıştığı firma sayısı değişkeni incelendiğinde ise iş arayan daha önce ne kadar 

çok firmada çalışmışsa yani tecrübeye sahipse iş arayanın 6 aydan uzun süreli 

işsiz olma olasılığı o kadar düşecektir. Kat sayılar incelendiğinde risk en çok 

azaltan değişkenin çalıştığı firma sayısı olduğu görülmektedir. Bu durumda 

bireylerin işgücü piyasasına yeniden adapte olma sürecinde mutlaka bir firmaya 

girerek adapte olması bireyin işsiz kaldığındaki bekleme süresinin uzun olma 

ihtimali düşürecektir. Bu bilgilerden hareketle hiç tecrübesi olmayan ve riski 

yüksek bireylere işbaşı eğitim programları aracılığıyla tecrübe kazandırmak 

mevcut durumda da uygulanan bu programın ne kadar önemli olduğunun 

göstergesidir. 

                                                 

130 İŞKUR; ”İstihdam Araştırmaları Serisi: İş Arayanların İş Tekliflerini Kabul Etmeme 

Nedenleri”;2014 ; s.3 
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 Sirkülasyon değişkeni incelendiğinde referans kategori olarak sirkülasyonda 

olanlar alınmıştır. Sirkülasyonda olmayan bireyler olanlara göre 1,199 kat yani 

% 19,9 daha fazla 6 aydan uzun süreli işsiz olma riskine sahiptir. Bu durum bir 

yıl içinde ikiden fazla iş değiştiren bireylerin daha kısa sürede işe yerleşme 

eğiliminde olduğunun bir göstergesidir. Ancak bireylerin becerileri ve 

işverenlerin ihtiyaçlarının doğru eşleştirilmesi konusu sürdürülebilir 

istihdamının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Eşleşme sistemlerinde son 

zamanlarda tartışılmaya başlayan “meslek eşleşmesinden ziyade beceri 

eşleşmesi konusu” sürdürülebilir istihdamın bir gerekliliğidir ve İŞKUR olarak 

sürdürülebilir istihdamı yakalayacak araçlar üretmek zorunluluk haline 

gelmiştir. 

 İşsizlik ödeneği ay sayısına ilişkin katsayı (b=0,171) incelendiğinde bireyin 6 

aydan uzun süreli işsiz olmasını etkileyen bir değişken olduğu ve her işsizlik 

maaşı aldığı bir ay iş arayanın 6 aydan uzun süreli işsiz olma olasılığına % 17 

etki ettiği görülmektedir. İşsizlik ödeneğini hak eden bireylerin ortalama olarak 

hak ettikleri sürenin yaklaşık % 80’ini131 kullandıkları gözlenmiştir. Bu durum 

işsizlik ödeneği hak edilen sürenin hemen hemen sonuna kadar kullanıldığını 

göstermektedir. İşsizlik ödeneği alanların öncelikli olarak bir işe yerleştirilmeleri 

uzun süreli işsiz olma durumlarının ortadan kalkmasını sağlayabilir. Bireylerin 

işsiz oldukları dönemde yapılan uygun bir iş teklifini reddetmeleri halinde 

işsizlik ödeneğinin kesilmesine ilişkin yaptırımın düzenlenerek uygun iş 

tanımının net olarak ifade edilebilir şekilde düzenlenmesi faydalı olacaktır. 

 Genel olarak değerlendirildiğinde bireylerin 6 aydan uzun süreli işsiz olmaları 

durumunu etkileyen değişkenlerin isabetli seçildiği ancak daha fazla açıklayıcı 

değişkene ihtiyaç duyulduğu açıktır.  

İstatistiksel profilleme yaklaşımıyla model kapsamında elde edilen 6 aydan uzun 

süreli işsiz olma riskine göre dağılım aşağıdaki gibidir. 

                                                 

131 Veriler 06.06.2017 tarihinde İŞKUR Portaldan İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı aracılığıyla temin 

edilmiştir. Ortalama olarak bir yıl içindeki durumu görmek adına 01.07.2015 ile 30.06.2016 dönemi 

seçilmiş ve işsizlik ödeneği hak edilen ortalama günün 230 ve ödenen ortalama işsizlik ödeneği gününün 

183 olduğu hesaplanmıştır. Ortalama olarak hak edilen işsizlik ödeneğinin (183/230=0,7945) yaklaşık % 

80 ‘inin ödendiği (gün olarak) hesaplanmıştır. 



 

161 

 

Tablo 33: İstatistiksel Profilleme Modeli Sonucuna Göre Risk Kategorilerine Dağılım 

  
Çok Riskli Riskli 

Düşük 
Riskli 

Risk Yok Genel Toplam 

Örnek Verisinin Risk Dağılımı 
(Kişi Sayısı) 

8.292 13.902 56.428 80.005 158.627 

Yüzde (Örneklem İçindeki Pay) 5,23% 8,76% 35,57% 50,44% 100,00% 

Şekil 9: İstatistiksel Profilleme Modeli Sonucuna Göre Elde Edilen Risk Pramidi 

 

 İstatistiksel Modelleme sonucunda elde edilen olasılıklara göre risk 

derecelendirilmesi yapılmış ve yukarıda yer alan şekilde gösterilmiştir. Model 

kapsamında örnekleme alınan 158.627 iş arayanın % 5,23 ü çok riskli grupta 

bulunmaktadır. Aynı uygulama Türkiye geneli için model parametreleri kullanılarak 

tespit edilebilir ve böylece hangi bölge, meslek, cinsiyet, yaş grubunda, eğitim 

düzeyinde daha fazla yoğunlaştığı tespit edilerek Aktif İşgücü önlemlerinin, Toplum 

yararına programların, yoğun danışmanlık kaynaklarının nerelere yönlendirileceği tespit 

edilebilecektir. Modelin; kaynakların etkin dağılımına ve planlı danışmanlık 

yaklaşımına önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Risk olmadığı değerlendirilen 

% 50’lik kısma ise iş arama becerileri, mülakat teknikleri, CV hazırlama konusunda 

eğitim verilerek hızla işgücü piyasasına yeniden girmeleri sağlanabilir. 

 Değişken kategorilerinin örneklem verisine ilişkin model sonucunda elde edilen 

profil gruplarına göre sonuçlar Tablo 34’de gösterilmiştir. 
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Tablo 34: Değişken Kategorileri Bazında Risk Dağılımı 

Değişken Kategori 
Çok 

Riskli 
Riskli 

Düşük 
Riskli 

Risk 
Yok 

Yaş Grupları 

15-24 0,40% 1,89% 37,08% 60,63% 

25-34 6,03% 10,99% 33,31% 49,67% 

35-44 9,32% 14,74% 34,69% 41,25% 

45-54 10,58% 13,31% 37,48% 38,62% 

55+ 8,15% 9,28% 45,57% 37,00% 

Cinsiyet 
Erkek 5,12% 8,94% 30,25% 55,70% 

Kadın 5,38% 8,52% 43,15% 42,95% 

Medeni Durum 
Evli 8,15% 13,18% 37,09% 41,58% 

Bekar 3,26% 5,78% 34,55% 56,41% 

Eğitim Durumu (Grup) 

Okur Yazar Olmayan 6,84% 8,96% 42,35% 41,85% 

Okur yazar ve İlk okul 
Mezunu 

4,86% 9,06% 35,62% 50,47% 

Ortaöğretim ve Ön 
Lisans 

4,65% 7,94% 35,20% 52,21% 

Lisans ve Üstü 7,75% 10,10% 35,76% 46,39% 

Sosyal Durum 

Normal 5,21% 8,79% 35,31% 50,69% 

Engelli 6,16% 7,56% 52,22% 34,06% 

Eski Hükümlü 5,16% 4,87% 32,66% 57,31% 

Terörle Mücadelede 
Yaralanan 

0,00% 50,00% 10,00% 40,00% 

Açık İş Sayısının Türkiye 
Ortalamasının Altında 

Olma Durumu 

0 4,74% 8,43% 34,18% 52,65% 

1 6,06% 9,33% 37,91% 46,70% 

İşsiz Sayısının Türkiye 
Ortalamasının Üstünde 

Olma Durumu 

0 5,77% 9,55% 36,18% 48,50% 

1 5,13% 8,62% 35,47% 50,78% 

İŞKUR Üzerinden İş 
Arama İstekliliği 

0 5,46% 8,82% 36,37% 49,36% 

1 4,03% 8,49% 31,38% 56,09% 

Sirkülasyonda Olup 
Olmama Durumu 

0 9,61% 12,64% 58,65% 19,11% 

1 1,01% 5,03% 13,35% 80,61% 

İşsizlik Ödeneği Alıp 
Almadığı 

0 0,04% 0,36% 39,47% 60,13% 

1 22,94% 37,44% 22,26% 17,36% 

Kayıt Türü 
Çalışırken İşsiz Kalan 4,94% 9,62% 31,68% 53,75% 

İlk Kez İş Hayatına Atılan 6,38% 5,29% 51,37% 36,96% 

 Risk kategorileri istatistiksel profilleme sonucunda elde edilen olasılıklara göre 

elde edilmiştir. Örneklem verileriyle yapılan modelleme sonucunda her değişkenin 

kategorisi için risk gruplarındaki yüzdelikleri hesaplanmıştır. Örneğin Yaş gruplarından 

45-54 yaş grubunda yer alan iş arayanların % 10, 58 i yoğun danışmanlık alması 
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gereken çok riskli grupta yer almaktadır. İşsizlik ödeneği alıp almama değişkenine 

bakıldığında işsizlik ödeneği alan bireylerin % 22,94’ü çok riskli grupta yer almakta 

işsizlik ödeneği almayanların ise % 60’ı risk olmayan 6 ay içerisinde iş bulma 

eğiliminde olan grupta yer aldığı görülmektedir. Bu sonuçlar yoğun danışmanlığın 

hangi bireylere odaklandırılması ve insan kaynağı planlamasının nasıl yapılması 

gerektiği konusunda fikir vermekte ve Aktif işgücü önlemlerinin nerelerde 

yoğunlaştırılması gerektiği konusunda fikir vermektedir. 

 İl Bazında örnekleme dâhil olan bireylerin risk kategorilerine göre dağılımına 

bakıldığında çok riskli kategoriye göre sıralı ilk on il aşağıdaki gibidir. 

Tablo 35: İl Bazında Risk Dağılımı (Çok Riskli Kategorisi Yüzdesine Göre 

Sıralı İlk 10 İl) 

İL Çok Riskli Riskli Düşük Riskli Risk Yok 

İSTANBUL 8,88% 13,56% 28,05% 49,51% 

BURSA 6,01% 9,87% 31,19% 52,92% 

İZMİR 5,88% 9,02% 32,94% 52,15% 

BİLECİK 5,69% 8,54% 32,38% 53,38% 

EDİRNE 5,67% 9,36% 42,86% 42,12% 

DÜZCE 5,61% 11,59% 33,46% 49,35% 

TEKİRDAĞ 5,06% 9,19% 30,40% 55,35% 

ANKARA 4,99% 8,22% 33,68% 53,11% 

ZONGULDAK 4,80% 7,07% 45,45% 42,68% 

MUĞLA 4,79% 8,57% 37,99% 48,65% 

TÜRKİYE 5,23% 8,76% 35,57% 50,44% 
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Grafik 6: İstatistiksel Profil Gruplarına Göre İl Bazlı Dağılım (Çok Riskli Oranına Göre 

İlk 10 İl) 

 

 Grafik incelendiğinde İstanbul İlinin kendi içinde (her il kendi içinde risk 

gruplarına göre dağıtılmıştır) diğer illere göre daha çok “Çok Riskli” ve “Riskli” iş 

arayan grubunun olduğu görülmektedir. Bilecik, İzmir ve Tekirdağ’da ise diğer illere 

göre daha çok işgücü piyasasına hemen adapte olabilecek “Risk Yok” grubuna alınan iş 

arayan profilinin olduğu görülmektedir. 

Tablo 36: Her Bir Risk Kategorisinin İl Bazında Dağılımı (Çok Riskli Kategoriye Göre 

Sıralı İlk 10 İl) 

İl Çok 
Riskli 

Riskli Düşük Riskli Risk Yok 

İSTANBUL 43,49% 39,61% 20,19% 25,13% 

İZMİR 9,99% 9,13% 8,22% 9,17% 

ANKARA 9,82% 9,65% 9,74% 10,83% 

BURSA 6,33% 6,20% 4,83% 5,77% 

ADANA 4,46% 5,27% 6,74% 5,31% 

KOCAELİ 2,57% 2,42% 2,43% 3,36% 

KAYSERİ 2,07% 2,19% 2,62% 2,78% 

ANTALYA 1,99% 2,31% 2,08% 2,33% 

SAMSUN 1,65% 2,03% 3,53% 2,63% 

ŞANLIURFA 1,01% 1,44% 3,88% 2,86% 

Diğer 16,62% 19,75% 35,74% 29,81% 

Toplam 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

0,00%
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40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

İstatistiksel Profil Gruplarına Göre İl Bazlı Dağılım 
(Çok Riskli Oranına Göre İlk 10 İl) 

Çok Riskli Riskli Düşük Riskli Risk Yok
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Örnekleme alınan iş arayanlardan Türkiye genelinde modelleme sonucu çok 

riskli grupta yer alanların % 43, 49’u İstanbul İlinde yer almaktadır. Bu bilgiler 

kaynakların hangi illere ne ölçüde dağıtılacağı konusunda fikir vermektedir. Çok riskli 

ve riskli grupta yer alan bireylerin İstihdam Garantili Kurslarda, İşbaşı Eğitim 

Programlarında ve daha zor durumda olanlar için Toplum Yararına Programlarda yer 

alması gerektiği modelleme kısmında önerilmiştir. Bu sonuçlar ise kimlerin hangi 

programlardan yararlanacağı konusunda önceden fikir verdiği için kaynak dağıtımı 

konusunda önemli bir araç olarak kullanılabilir. 

Türkiye genelinde istatistiksel profilleme sonucu oluşan risk gruplarından “çok 

riskli” ve “riskli” grupta yer alan iş arayanların toplamının il bazında dağılımı dikkate 

alınarak profillemenin en önemli katkıları arasında saydığımız kaynak dağıtımına 

yardımcı olması temsili olarak 1000 birimlik ödeneğin nasıl dağılacağını gösteren harita 

grafiği aşağıdaki gibidir. 

Grafiğe göre çok riskli ve riskli gruba sunulacak hizmetler değerlendirildiğinde 

ayrılacak 1000 birimlik bir ödenekten en çok payı 411 birimle İstanbul alacaktır. 

Ankara, İzmir, Bursa ve Adana ise 50 ile 100 birim arasında bir ödenek alacak ve diğer 

iller 50 den az birimi riskli iş arayanların bölgesinde bulunma oranına göre alabilecektir. 
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Şekil 10: 1000 Birimlik Ödeneğin Risk derecesine Göre Tahsisi (Temsili)

 

Çok Riskli ve Riskli İş Arayanların İllere Dağılımına Göre Temsili 1000 Birimlik Ödeneğin Dağılımı

100+

50-100 Birim Arası

0-50 Arası

50-100 Birim Arası

İSTANBUL
411

YALOVA
1

TEKİRDAĞ
10

KIRKLARELİ
2

EDİRNE
3

ÇANAKKALE
3

BALIKESİR
7

BURSA
62

KÜTAHYA
2

MANİSA
8

İZMİR
94

AYDIN
6

MUĞLA
6

ANTALYA
22

BURDUR
1

DENİZLİ
9

UŞAK
2

AFYONKARAHİSAR
3

ISPARTA
3

KONYA
6

KARAMAN
1

MERSİN
9

ADANA
50

OSMANİYE
2

HATAY
6

KİLİS
1

GAZİANTEP
8

KAHRAMANMARAŞ
4

KAYSERİ
21

NEVŞEHİR
2

AKSARAY
1

NİĞDE
1

ANKARA
97ESKİŞEHİR

5

KIRIKKALE
1

BOLU
1

DÜZCE
4

SAKARYA
5

KOCAELİ
25

ZONGULDAK
4

BARTIN
1

KARABÜK
1

KASTAMONU
1

SİNOP
0

SAMSUN
19

ÇANKIRI
1

AMASYA
1 TOKAT

1

YOZGAT
1

SİVAS
2

ORDU
3

GİRESUN
2 GÜMÜŞHAN

E

0

TRABZON
5

RİZE
1

ARTVİN
1

ARDAHAN
0

KARS
1

ERZURUM
3

BAYBURT
0

ERZİNCAN
1

TUNCELİ
0

ELAZIĞ
2

MALATYA
4

ADIYAMAN
2

ŞANLIURFA
13

DİYARBAKIR
7

MARDİN
2

SİİRT
1

BİTLİS
1

MUŞ
0

BİNGÖL
1

AĞRI
1

IĞDIR
0

VAN
3

HAKKARİ
0

ŞIRNAK
2

BATMAN
1

KIRŞEHİR
0

BİLECİK
2

ÇORUM
2
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

İlk kez 19. Yüzyılda günümüz faaliyetlerine benzer şekilde faaliyet göstermeye 

başlayan kamu istihdam kurumlarının zaman içinde değişen ihtiyaçlara ayak uyduracak 

şekilde rolleri de değişmiştir. Bir başka ifadeyle teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan 

güncel sorunlarla baş etmek için kamu istihdam kurumları tedbirlerini bu güncel 

sorunlara göre planlamışlardır ve teknolojik imkânları sorun çözmede ve karar almada 

etkin biçimde kullanmaktadırlar. 

Çalışma kapsamında AB üyesi ülkeler ve diğer dünya ülkeleri kamu istihdam 

kurumları kapsamında güncel problemlerle baş etme konusunda geliştirdikleri bireysel 

eylem planları yaklaşımıyla danışmanlık faaliyetlerinin nasıl uygulandığına ilişkin 

bilgiler toplanarak birbiriyle kıyaslanmış ve İŞKUR açısından faydalı olabileceği 

düşünülen bölümler model önerisinde sunulmuştur. Bireysel eylem planlarının bir 

parçası olarak değerlendirilen profillemenin farklı yöntemlerinin çeşitli ülkelerdeki 

kamu istihdam kurumlarındaki kullanımı, avantajları, dezavantajları tartışılmış ve 

İŞKUR açısından en uygun profilleme modeli önerilmiştir. 

Dördüncü sanayi devrimi olarak da adlandırılan 4.0 Endüstri Devrimi yenilikçi 

otomasyon sistemleri ve kendi kendine öğrenme temeline dayanan üstün teknoloji 

yazılımlarıyla kısa vadeli de olsa işsizler ordusu oluşturmaya başlayacağı yakın 

dönemde kamu istihdam kurumlarının önleyici tedbirler alması elzem görünmektedir. 

Ülkemizde de İŞKUR tarafından, istihdamı korumaya ve işsizliği önlemeye yönelik 

birçok tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Bunların yanı sıra dünya 

ülkelerinin uzun zamandır uyguladığı profesyonel danışmanlığın bir aracı olarak 

gösterilen “Bireysel Eylem Planları Yaklaşımıyla Danışan Merkezli Danışmanlık” 

faaliyetlerine geçiş İŞKUR için öncelikle gündeme alınması gereken bir husustur.  

Mevcut durumda “İş ve Meslek Danışmanlarının Atanma ile Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik” ’in 7.maddesi “j” bendinde “Danışanın kişisel 

özelliklerini göz önüne alarak gerektiğinde bireysel eylem planı oluşturmak” ibaresi 

geçmektedir. Ancak gerektiği durumları tespit etmeye ve kişisel özellikleri belirlemeye 

yönelik bir araç ya da yeknesak bir uygulama bulunmamaktadır. Bu maddeden 
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hareketle bazı danışmanlar tarafından uygulanmaya çalışılan bu yaklaşım İŞKUR’un 

tüm hizmet birimlerinde uygulama birliği sağlayacak bir yapıda sunulmalıdır. 

Danışmanlık yaklaşımında bu hizmetlerin sunulması şüphesiz sürekli gelişen 

teknoloji çağında bilişim altyapısının güçlendirilmesini, dinamik ve hızlı hizmet 

sunumuna uygun hale getirilmesini gerekli kılmaktadır. 

Çalışma kapsamında bireysel eylem planlarının tüm aşamaları birinci bölümde 

anlatılmış ve bireysel eylem planlarının bir parçası olan profilleme kavramı ülke 

uygulamaları bazında karşılaştırılarak ikinci bölümde incelenmiştir. Üçüncü bölümde 

ise İŞKUR için bireysel eylem planlarının nasıl olması gerektiği iyi ülke uygulamaları 

kapsamında sunulmuştur. Bu kapsamda bireysel eylem planlarının etkin bir şekilde 

uygulanabilmesi için yapılması gereken düzenlemelerle ilgili bazı önerilerde 

bulunulmuştur. 

1. İş ve meslek danışmanlığı servislerini; Ön görüşme ve kayıt, İş Danışmanlığı, 

Meslek Danışmanlığı, Kariyer Planlama Danışmanlığı, İşveren Danışmanlığı 

şeklinde bölümlendirmek gerekmektedir. 

2. İş ve meslek danışmanlığı sisteminin önerilen hizmet sunumuna uygun bir 

yapıya dönüştürülmesi için iş ve meslek danışmanlarının sayısı ve nitelikleri 

arttırılmalı ve ülke genelindeki risk haritası dikkate alınarak, yeni oluşturulması 

planlanan servis yapısına göre alımlar planlanmalıdır. 

3. Mevcut durumda yürütülen portföy sisteminin yapısını da bozmayacak şekilde 

“grup portföyü” yöntemine geçilmelidir. Mevcut durumda bir iş ve meslek 

danışmanının üzerindeki danışanlar, okul ve işveren gruba kaydırılmalı ve bir iş 

arayanın tek bir danışmanı değil alacağı hizmete göre farklı danışmanı olmalı ve 

tüm danışmanların bir grup üyeliği bulunmalıdır. 

4. Verilerin toplanması bakımından önemli bir adım olan işgücü piyasasının tüm 

verilerinin bir araya getirilmesine dayanan ve gerekliliği detaylarıyla anlatılan 

“Bütünleşik Ulusal İşgücü Piyasası Veri Tabanı” üretilecek bilgilerin 

danışmanlık aracı olarak kullanılmasına uygun bir şekilde düzenlenmeli, iş ve 

meslek danışmanlarına sunulmalıdır. 

5. İşgücü piyasası verilerini analiz ederek politika yapımına katkı sağlayan, 

Bütünleşik Ulusal İşgücü Piyasası Veri tabanı verilerini analiz eden ve bilgi 



 

169 

 

üreten bir Araştırma Geliştirme (AR-GE) merkezi, İşgücü Piyasası ve İstatistik 

Dairesi Başkanlığı bünyesinde ya da doğrudan ayrı bir birim olarak kurulmalıdır. 

Kurulacak bu birim sayesinde sunulan hizmetlerin etkinliğinin artırılması 

yolunda atılması gereken adımlar sürekli takip edilebilecektir. 

6. Bütünleşik Ulusal İşgücü Piyasası Veri tabanından derlenen veriler ve İŞKUR 

tarafından oluşturulan raporlar düzenli olarak yayınlanmalıdır. Alan 

profesyonelleri, akademik çevreler ve üniversite öğrencilerinin de yararlanması 

açısından İŞKUR-AKADEMİ adında alanında uzmanlar tarafından hazırlanan 

bilimsel makalelerin yer aldığı hakemli bir dergi çıkarılması sağlanmalıdır. 

7. İş ve meslek danışmanlığının en önemli faaliyetlerinden birisi olan eşleştirme 

sistemi için ön çalışmalar yapılmalı ve iyileştirilmesi için teknik altyapı 

güçlendirilmelidir. Bu noktada yapılması gereken ön çalışmalar aşağıdadır. 

a) Açık İş-CV Eşleştirme Simülasyonu: Bu çalışmanın yapılması yıllık ortalama 

(2016 rakamlarına göre) 2.5 milyon açık iş ve yaklaşık 3 milyon kayıtlı işsizin 

neden eşleştirilemediğine ilişkin net bilgi vereceği düşünülmektedir. Bu çalışma 

her açık iş pozisyonuna kuruma kayıtlı iş arayan tüm bireylerin CV bilgilerinin 

eşleştirilmesi ve eşleşmeyen noktaların istatistiksel olarak çıkarılmasını esas 

almaktadır. Bu çalışma bireysel eylem planlarıyla danışmanlık hizmetine 

geçmede politika değişikliğine gidilmesini gerekli kılan bir takım sonuçlar 

üretebilir. Örneğin yüksek oranda diğer alanlar eşleşirken açık iş ve CV’ nin yer 

aldığı ilin eşleşmemesi, iş tekliflerinde “mobilite” kavramını gündeme 

getirebileceği gibi bu kapsamda bir teşvik programının uygulanmasını ortaya 

çıkarabilir. 

b) Beceri Veri Tabanı ve Eşleşme Sistemi: Dünyada işgücü piyasaları önemli 

değişimlerden geçmektedir. Dünyadaki teknik ilerlemeler, küreselleşme ve 

yaşlanan nüfus ihtiyaç duyulan becerilerde de önemli değişikliklere neden 

olmuş ve mevcut becerilerin yetip yetmediği tartışılmaya başlanmıştır. Bu öneri 

Dünya kamu istihdam kurumlarının değişen işgücü taleplerini dikkate alarak 

son zamanlarda üzerine yoğunlaştığı beceri eşleşmesine dayanan dinamik 

eşleşme sistemlerinin İŞKUR bünyesinde çalışılmaya başlamasını içermektedir. 

Her bireyin mesleği için becerilerin parametrik olarak tanımlandığı bir veri 

havuzu oluşturulmalı ve eşleşme sisteminin birebir eşleşmeden ziyade 

olasılıksal olarak eşleşmesi sağlanmalı ve iş arayana mevcut eşleşme 
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sisteminde önerilenden daha fazla açık iş pozisyonunun önerilmesi 

sağlanmalıdır. Bireysel eylem planları yaklaşımıyla danışmanlık hizmetlerinin 

geliştirilmesinin yanı sıra beceri haritaları ile eksikliklerinin çıkarılması ve 

İŞKUR olarak eksik becerilerin geliştirilmesine odaklanılması faydalı olacaktır. 

c) Meslek Gruplarının Oluşturulması ve Mezuniyetler İçin Meslek 

Gruplarının Tanımlanması: Bir pozisyonda çalışabilecek mesleklerin bir 

araya getirilmesi ve mezun olunan mesleki ve teknik eğitim bölümleri, ön 

lisans, lisans bölümlerinin bu gruplarla eşleştirilmesi sağlanmalıdır. Bu 

çalışmada iş arayanlar için mevcut olan eşleşme sisteminden daha fazla açık iş 

pozisyonunun önerilmesine olanak sağlayacaktır.  

8. Hedeflerle yönetim anlayışının benimsendiği İŞKUR bünyesinde bireysel eylem 

planları yaklaşımı sayesinde kurumdaki hedef yaklaşımı da değişecektir. Nicel 

hedef ölçümünden, bireylerin istihdam edilene kadar geçen sürenin kısaltılması 

gibi özel hedefler konularak niteliksel hedef yöntemiyle kamu istihdam 

kurumunun etkin rol üstlenmesi sağlanmalıdır. 

AB üyesi ülkelerde 1994 yılında danışmanlık ekseninde bireysel eylem planları 

ve profilleme uygulanmasını kullanan ülkelere göre İŞKUR olarak geç kalınmıştır. 

Ancak uygulayan ülkelerin uzun zaman içerisinde eriştikleri noktaya hızla erişecek 

teknik altyapı ve kuramsal bilginin çokluğu, uygulamaların güçlü ve zayıf yönlerinin 

tespit edilmiş olması İŞKUR için önemli bir avantaj olarak değerlendirilmektedir. 

İŞKUR için bireysel eylem planları ve profilleme yöntemleri açısından dünya KİK’ 

lerince uygulanan modellerin en iyi yönleri uyarlanmıştır.  

İŞKUR için bireysel eylem planlarının hedef kitlesi Birleşik Krallık ve 

Almanya’da olduğu gibi tüm iş arayanlar olmalıdır. Profilleme İŞKUR için ilk kez iş 

hayatına atılanlar ve çalışırken işsiz kalanlar için tasarlanmıştır. Ancak bireysel eylem 

planları herkes için uygulanmalıdır.  

Bireysel eylem planlarının ne zaman oluşturulması gerektiğine ilişkin KİK’lerde 

farklı yaklaşımlar olmakla birlikte İŞKUR açısından Fransa’da uygulandığı gibi iş 

arayanın kuruma kayıt olduğu andan itibaren süreç başlatılmalıdır. 
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Bireysel eylem planlarının aşamaları dünya KİK’lerinde benzerdir. İŞKUR 

bünyesinde uygulanması öngörülen bireysel eylem planları adımları Almanya’da 4-

Aşama modeli ya da benzer bir yapıda olan İrlanda’nın Ali & Graham 4-Aşama modeli 

temel alınarak teşhis, profilleme, risk gruplarına göre faaliyetlerin belirlenmesi ve 

bireysel eylem planı oluşturma-takip şeklinde 4 aşamalı olarak belirlenmiştir. 

1. Teşhis aşaması için Almanya’da uygulanan mülakat formu ya da Dünya 

Bankası ile İŞKUR arasında yürütülen sosyo-duygusal becerilerin 

geliştirilmesi operasyonu kapsamında planlanan mülakat anketi kullanılabilir. 

Bu aşamada özellikle bireylerin mesleki ilgi, yatkınlık ve kişilik özelliklerini 

ölçen test bataryalarının çeşitlendirilerek kullanılması faydalı olacaktır. 

2. Profilleme aşaması dünya kamu istihdam kurumlarında uygulanan sistemden 

biraz farklı olarak iki aşamalı önerilmiştir. Birinci aşama istatistiksel 

profilleme, ikinci aşama ise danışman yaklaşımıyla profillemedir. Bu 

profilleme yöntemi iş ve meslek danışmanlarına esneklik veren, uygulama 

birliğini sağlayan, danışanın mevcut durumunu gözlemlerle değerlendirerek 

profilinin oluşmasını sağlayan karma bir model olarak önerilmiştir. Hollanda 

kamu istihdam kurumunda danışman bir karar verme matrisi kullanarak kişinin 

profiline karar vermektedir. Buradan esinlenilerek; İki aşamalı modelin 

uygulanmasında istatistiksel profillemeden elde edilen risk grupları ve 

danışman değerlendirmesini birlikte bir profil sonucuna dönüştürecek karar 

matrisi İŞKUR için uygun bir yaklaşım olacaktır. Bu aşamada karar matrisi 

için kamu mali yönetiminde kurumlarca sıkça başvurulan risk matrisi 

uyarlanarak İŞKUR’un profilleme sistemi için önerilmiştir. 

İstatistiksel profilleme yöntemini kullanan Bulgaristan, Fransa, İsveç ve 

Avustralya uzun dönemli işsizliğe odaklanmakta ve iş arayanları 4 profil grubuna 

ayırmaktadır. Benzer şekilde istatistiksel modellemeyle profilleme yapan Macaristan, 

İrlanda, Portekiz ve Polonya ise iş arayanları 3 profil grubuna ayırmaktadır. İŞKUR 

için önerilen modelde benzer ülke uygulamaları değerlendirildiğinde 3 ya da 4 profil 

grubunun oluşturulmasının uygun olacağı görülmektedir. Çalışma kapsamında İŞKUR 

için 4 profil grubu önerilmiştir. Risk grupları ve profil isimleri; Çok Riskli ( Yoğun 



 

172 

 

Kariyer Danışmanlığı), Riskli (Önemli Bariyerlere Sahip), Düşük Risk (Danışmanlık 

Desteği), Risk Yok (İş Arama Desteği) şeklindedir. 

Danışman yaklaşımıyla profillemede danışmanın değerlendirme yapabilmesi 

açısından iki yaklaşım önerilmektedir. Birinci yaklaşımda; Hollanda veya Almanya’da 

kullanılan ön görüşme formlarının değerlendirilerek İŞKUR için uyarlanması 

sağlanabilir. Bu modelde değerlendirme sonucu danışman kendi kanaatini kullanarak 

danışanı 4 risk grubundan birine konumlandırır. Böylece danışman kanaatine bağlı 

olarak risk değeri elde edilen iş arayanın nihai profili için sonuç elde edilmiş olur. İkinci 

yaklaşımda ise iş ve meslek danışmanının kendi görüşüne göre de puan verebileceği 

kural tabanlı değerlendirme yaklaşımı geliştirilebilir. Bu yöntem Macaristan, 

Danimarka, İtalya ve Avustralya’da kullanılmaktadır. Avustralya’da kullanılan örnek 

değerlendirme tablosu Ek-3 de sunulmuştur. İŞKUR tarafından geliştirilecek 

değerlendirme formunda yer alan başlıklara puan verilerek her bir iş arayanın aldığı 

puana göre 4 risk grubuna ayrılması sağlanır ve iş arayanın nihai profili için sonuç elde 

edilir. 

3. Risk gruplarına göre faaliyetlerin sınıflandırmasında ise İŞKUR bünyesinde iş 

arayanlara sunulan hizmetler tavsiye niteliğinde risk gruplarına göre mesleği 

olanlar için ayrı, mesleği olmayanlar için ayrı kurgulanmıştır. Ancak veri 

tabanında yer alan bilgiler değerlendirildiğinde çalışma döneminde yer alan iş 

arayanlardan mesleği olmayan hiçbir iş arayanın olmadığı gözlenmiştir. Bu 

durum araştırıldığında iş ve meslek danışmanlarınca iş arayanın mevcut açık 

işlere yerleştirilebilmesi açısından iş arayanların mesleğini “Beden İşçisi” 

olarak kaydettikleri anlaşılmaktadır. Bu yaklaşımın değiştirilmesi ve gerçekten 

mesleği olmayanların tespit edilerek meslek sahibi olmaları sağlanmalıdır. 

4. İş arama desteği verilebilecek iş arayanlar için; bir başka deyişle iş hayatına 

hazır hemen istihdam edilebilecek bireylerin etkin olarak kullanabileceği 

mevcut e-şubede yapılacak değişiklik ve düzenlemelerle bir e-danışmanlık 

modülü geliştirilmelidir. 

5. Bireysel eylem planlarını oluşturma-takip aşamasında ise Fransa 

uygulamasına benzer şekilde profil gruplarına göre takip sıklığının belirlenmesi 

daha doğru olacaktır. “Çok riskli” grup 2 haftada bir takip edilmeli ve yoğun 
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danışmanlık marifetiyle işgücü piyasasına yeniden kazandırılması sağlanmalı, 

“riskli” gruba ayda bir kez yoğun danışmanlık desteği verilmeli, “düşük riskli” 

gruba iki ayda bir danışmanlık desteği verilmeli ve “risk olmayan” gruba 

yönlendirme ile işgücü piyasasına hızla girişine yardımcı olunmalıdır. 

Tez kapsamında önerilen Profil Temelli Danışmanlık Kapsamında Bireysel 

Eylem Planlarının Oluşturulmasının etkili bir şekilde başarıya ulaşması için önemli 

ölçüde Bilgi Teknolojileri (BT) ’ne yatırım yapılması gereklidir. Danışmanlık 

hizmetlerinde danışanlara sunulacak bilginin çokluğu, danışanı işgücü piyasasına 

hazırlamada kritik bir öneme sahiptir. Organizasyonlar, işletmeler, kurumlar bireysel 

olarak işgücü piyasası hakkında birtakım bilgilere sahip olurlar ancak tüm bilgiyi aynı 

anda değerlendirme ve yararlanıcıya sunma görevi düzenleyici rolü üstlenen devlete 

aittir. Buradan hareketle işgücü piyasası hakkında mümkün olduğunca çok mikro ve 

makro veriye ulaşmak ve düzenleyerek güçlü karar destek sistemleriyle danışanların 

hizmetine sunmanın İŞKUR’un önemli bir sorumluluğu olduğu düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın; 

 Danışmanlık hizmetlerinde farklı özellik ve profillere sahip iş arayanlara aynı 

yaklaşımla hizmet sunulmasının eksikliklerini ortadan kaldırmak, 

 İŞKUR’a nazaran daha düşük işsizlik oranına sahip ülkelerin bireysel danışmanlık 

modellerindeki iyi uygulanan yanları incelemek ve tartışmak, 

 Bireysel eylem planlarının oluşturulması için ihtiyaç duyulan veri alt yapısı 

çalışmalarıyla;  

 Bütünleşik Ulusal İşgücü Piyasası Veri Tabanının oluşturulmasını, 

 İŞKUR’un bu veri tabanı bakımından ihtiyaç duyulan eksikliklerinin tespiti, 

 Oluşturulacak veri alt yapısı sonucunda elde edilecek önemli verilerin 

sağlayacağı faydaların ifade edilmesi, 

 İşgücü piyasasının eğitim, sosyal yardım, çalışma hayatı ve İŞKUR faaliyetleri 

bakımından bir bütün olarak takip edilmesi ve değerlendirilmesini sağlaması, 

 Teknolojik gelişmelerden faydalanmayı sağlayacak altyapı kurulmasına 

öncülük etmesi, 

 İstatistiksel modellerden İŞKUR’un azami düzeyde faydalanmasını sağlayacak 

modeller geliştirilmesi ve kullanılmasını teşvik etmesi, 
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 Aktif İşgücü Politikalarında daha homojen gruplara benzer hizmet sunumu için 

profil kaynağı sunması ve politikaların etkinliğini artırılmasına katkı sunması, 

 İş arayanlara somut eylem planlarını sunması ve takip edilmesini sağlaması, 

 İş arayanların profesyonel hizmet sunumuyla Kamu İstihdam Kurumuna olan 

güven düzeyinin yükseltilmesine katkı sunması, 

 Danışmanlık hizmetlerinde etkin ve profesyonel rehberlik hizmetinin sunulmasını 

sağlaması 

gibi sonuçlar bakımından öneme sahip olduğu değerlendirilmektedir. 

 Çalışmanın dördüncü bölümünde İstatistiksel profillemeye ilişkin İŞKUR verileri 

bazında uygulama yapılmıştır. Uygulamada bireyin 6 aydan uzun süreli işsiz olma 

ihtimali üzerinden risk grupları oluşturulmuştur. Diğer KİK’lerde uzun dönemli işsizlik 

süresi olarak 1 yıl alınmasına rağmen, erken müdahale sürecini dikkate alarak ve 

işsizlerin yoğunlaştığı zaman dilimi olması durumundan dolayı analizler 6 aylık süre 

dikkate alınarak yapılmıştır. 

Uygulamaya İlişkin Sonuçlar değerlendirildiğinde; 

1. Altı aydan kısa süre bekleyen işsiz bireylerin kuruma kayıt olduktan sonra ortalama 

olarak 66 gün bekledikleri bir başka ifadeyle 2 ay gibi bir sürede işe yerleştikleri 

görülmüştür. 6 aydan uzun süreli bekleyen işsizlerin ise ortalama 316 günde işe 

yerleştikleri bu sürenin 10,5 ay gibi uzun bir süre olduğu görülmüştür. Kuruma kayıt 

olan işsiz bireyler değerlendirildiğinde yaklaşık bir yıllık bir süreçte ortalama olarak 

231 günde yani 7,5 ayda bir işe yerleşmektedir. 

 Kamu istihdam kurumu olarak hizmet niteliğinin geliştirilmesine odaklanmak hiç 

şüphesiz işsiz bir bireyin ortalama bekleme süresini kısaltacaktır. İŞKUR olarak kuruma 

kayıt olduktan sonra işe girişteki bekleme süresinin kısaltılması kurumsal bir hedef 

olarak benimsenmelidir. 

2. Çalışırken işsiz kalan bireyler tecrübeli olduklarından ilk kez iş hayatına atılan bir 

bireye göre İŞKUR’a kayıt yaptırdıktan sonra yaklaşık ortalama 2 ay daha erken işe 

yerleşmektedir.  



 

175 

 

3. Bazı mesleklerde iş arayanlar kuruma kayıt olduktan sonra ortalama 56 gün gibi 

kısa bir sürede iş bulurken, bazı mesleklerde ise ortalama 391 gün gibi bir yılı aşkın 

bir sürede işe yerleştikleri görülmüştür. Uzun sürede yerleşen meslek mensuplarına 

meslek değişikliği önerilebilir. 

4. İl bazlı işe yerleştirme süreleri değerlendirildiğinde en uzun işe yerleşme süresi 

ortalama 288 gün ile Hakkâri’ de gerçekleşirken en kısa işe yerleşme süresi ortalama 

169 gün ile Bayburt’ da gerçekleşmiştir. 

5. Sirkülasyonda (Turnover) olan bireylerin ortalama olarak 4,5 ay gibi kısa bir 

süre içerisinde iş buldukları görülmüştür. İkiden fazla işe giriş çıkış yapan 

(sirkülasyonda olan) bireyler çok kısa sürede iş bulma yeteneğine sahip gibi 

görünmektedir. Ancak neden sıkça iş değiştirdikleri konusuna eğilerek AB ülkelerinde 

son zamanlarda sıkça konuşulan “Sürdürülebilir İstihdamın” sağlanması önem arz 

etmektedir. Etkin eşleştirmenin sağlanması ve bireylerin aradığı işi bulması onların 

kalıcı olmasını sağlayacaktır. 

6. Altı aydan uzun süreli işsiz olma durumu ile değişkenler arasındaki istatistiksel 

ilişkinin varlığı ve boyutu incelendiğinde çalışma kapsamına alınan tüm değişkenlerle 

arasında ilişki olduğu ancak bu ilişkinin “iş arayanın mesleği ve ilindeki açık iş 

ortalamasının Türkiye ortalaması altında olma durumuyla” en düşük seviyede % 1,5 

olduğu ve en yüksek seviyede işe yönlendirme sayısıyla % 63,3 olduğu görülmüştür. 

Bu ilişki hesaplanırken ETA katsayısında ilişkinin yönü bilinmemektedir. Ancak 

model kapsamında değerlendirildiğinde iş arayanın işsiz olma riskine yönlendirme 

faaliyetinin etki etmediği görülmüştür. Bu durum iş arayanların işlere yönlendirildiği 

ancak işsizlik süresini kısaltmaya etki edecek seviye ve nitelikte olmadığına işaret 

etmektedir. 

7. Kategorik değişkenler ile Altı aydan uzun süreli işsiz olma durumu arasındaki 

birliktelik WEB grafiği ile incelenmiş ve en sık birliktelik “Altı aydan uzun süreli işsiz 

olma durumu” ile “iş arayanın mesleği ve ilindeki işsiz sayısının Türkiye 

ortalamasının üstünde olma durumu” arasında görülmüştür. Bu durum iş arayanın 

rekabet ettiği iş arayan sayısının çokluğunun kişinin 6 aydan uzun süreli işsiz olmasına 

yol açabileceğinin göstergesidir. 

8. İstatistiksel profilleme uygulaması kapsamında Portekiz ve İrlanda’da uygulanan 

lojistik regresyon modeli kullanılmış ve iş arayanların 6 aydan uzun süreli işsiz 

olmaları ihtimali tahmin edilmiştir. Çalışma kapsamında uygulanan modelin bağımsız 
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değişkenler tarafından ne kadarının açıklandığını ifade eden R2 değeri % 31,8 olarak 

bulunmuştur. Bu oran 6 aydan uzun süreli işsiz olma durumunu kestirmek için daha 

fazla açıklayıcı değişkene ihtiyaç duyulduğunun bir göstergesidir. Bütünleşik Ulusal 

Veri Tabanı kapsamında elde edilmesi öngörülen değişkenlerin ve danışan ile ilk 

görüşme esnasında daha fazla tanımlayıcı bilgilerin elde edilmesi modelin açıklanma 

oranını yükseltecektir. Özellikle de sosyal yardım alıp almadığı, alıyorsa ne kadar 

aldığı, hane geliri, çocuk sayısı, eşinin çalışıp çalışmadığı, il bazlı işsizlik rakamları 

gibi değişkenler ile iş arama konusunda bireyin istekliliğini yüz yüze görüşmede tespit 

etmek önemlidir. 

9. Modelin doğru sınıflandırma yüzdesi 72,2 olarak gerçekleşmiştir. Model 

kapsamında bireylerin doğru sınıflandırılması açıklayıcı değişkenlerin çokluğuna, 

açıklama oranının yüksekliğine bağlı olarak değişmektedir. Danışman yaklaşımı ve 

istatistiksel yöntemlerle yapılması planlanan profilleme yöntemiyle modelin geri 

bildirimler alarak sürekli kendini güncellemesi istatistiksel modelin kestirim gücünün 

de yüksek oranda artmasına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle danışman tarafından 

yapılan değerlendirmelerin geri bildirimi büyük önem arz etmektedir. 

10. Çalışırken işsiz kalanlar ilk kez iş hayatına atılanlara göre %41 daha fazla (1,41 

kat daha fazla) 6 aydan uzun süreli işsiz olma riskine sahiptir. Ancak iş bulma 

konusunda betimsel istatistiklerde de gösterildiği gibi ilk kez iş hayatına atılanlara 

göre çalışırken işsiz kalanlar daha hızlı (daha az beklemektedir) iş bulmaktadırlar. 

11. 15-24 olarak adlandırılan gençler 55+ yaş grubunda yer alan iş arayanlara göre 

% 27,7 daha az 6 aydan uzun süreli işsiz olma riskine sahiptir. 25-34 yaş grubunda yer 

alanlar ise 55+ yaş grubunda yer alan iş arayanlara göre % 21,9 daha az 6 aydan uzun 

süreli işsiz olma riskine sahiptir. 

12. Erkeklerin kadınlara göre 6 aydan uzun süreli işsiz olma riski daha düşüktür ve 

bu oran erkeklerde kadınlara göre % 6,4 daha az etkiye sahiptir. 

13. Eğitim grubunda lisans ve üstü olan grup (lisans, yüksek lisans, doktora) 

referans alınmıştır. Okuryazar olmayanlar, lisansüstü mezunlara göre % 9,8 kadar 

daha fazla riske sahiptir. Normal şartlarda bu oranın çok daha yüksek çıkması beklenir 

ancak İŞKUR bünyesinde işe yerleştirme ve işsizlerin mezuniyet düzeylerine 

bakıldığında lisans ve üstü mezunların çok az olduğu görülecektir. Okuryazar olan ve 

ilkokul mezunları olarak aldığımız ikinci grupta ise bu durum tam tersinedir, 

lisansüstü mezunlara göre ikinci grubun 6 aydan uzun süreli işsiz olma riski % 4,1 
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daha az olarak görülmektedir. Ortaöğretim ve ön lisans mezunu olarak alınan 3. 

Grubun lisansüstü mezunlardan ortalama olarak daha hızlı iş bulmalarına rağmen % 5 

kadar daha fazla 6 aydan uzun süreli işsiz olma riskine sahiptirler. 

14. İş arayanın mesleği ve ilindeki açık iş sayısı Türkiye ortalamasının üstünde 

olanlar altında olanlara göre %2,2 daha az riske sahiptir. Bu durum aslında bir bireyin 

mesleği ve ilinde ne kadar az açık iş varsa kişinin o kadar risk altında olabileceğinin 

bir göstergesidir. Bu durumda açık iş taleplerinin mümkün olduğu kadar artırılması, 

devletin teşvikleri giderek işletmelerin insan kaynağını artırıcı etkiye sahip politikalara 

yönelmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu durum İŞKUR açısından son 

dönemde uygulanmaya başlayan ilave istihdam teşvikinin ne kadar yerinde olduğunun 

da bir göstergesidir. Ancak yıl içerisindeki yüksek açık iş ilanlarına bakıldığında 

eşleşme sisteminin önemi ortaya çıkmaktadır. Güçlü eşleşme mümkün olduğu kadar 

çok açık iş pozisyonunun hızla kapatılması anlamına gelmektedir. 

15. Danışmanlık sayısının katsayısı (b=-0,052) incelendiğinde 6 aydan uzun süreli 

işsiz olma riskini azaltıcı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bireyler ne kadar çok 

danışmanlık alırsa kısa zamanda işe yerleşme olasılığı o kadar çok artar. Bu durum 

İŞKUR için önerilen bireysel eylem planları modelinde yoğun danışmanlık gerektiren 

gruplarla ne kadar sık görüşülmesi gerektiğinin de bir göstergesidir. 

16. Çalıştığı firma sayısı değişkeni incelendiğinde ise iş arayan daha önce ne kadar 

çok firmada çalışmışsa yani tecrübeye sahipse iş arayanın 6 aydan uzun süreli işsiz 

olma olasılığı o kadar düşecektir. Kat sayılar incelendiğinde riski en çok azaltan 

değişkenin çalıştığı firma sayısı olduğu görülmektedir. Bu durumda bireylerin işgücü 

piyasasına yeniden adapte olma sürecinde mutlaka bir firmaya girerek adapte olması 

bireyin işsiz kaldığındaki bekleme süresinin uzun olma ihtimalini düşürecektir. Bu 

bilgilerden hareketle hiç tecrübesi olmayan ve riski yüksek bireylere işbaşı eğitim 

programları aracılığıyla tecrübe kazandırmak mevcut durumda da uygulanan bu 

programın ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. 

17. Sirkülasyon değişkeni incelendiğinde referans kategori olarak bireyin 

sirkülasyonda olması alınmıştır. Sirkülasyonda olan bireyler olmayanlara göre 1,199 

kat yani % 19,9 daha fazla 6 aydan uzun süreli işsiz olma riskine sahiptir. Bu durum 

bir yıl içinde ikiden fazla iş değiştiren bireylerin daha kısa sürede işe yerleşme 

eğiliminde olduğunun bir göstergesidir. Ancak bireylerin becerileri ve işverenlerin 

ihtiyaçlarının doğru eşleştirilmesi konusu sürdürülebilir istihdamının gerekliliğini 
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ortaya koymaktadır. Eşleşme sistemlerinde son zamanlarda tartışılmaya başlayan 

“meslek eşleşmesinden ziyade beceri eşleşmesi konusu” sürdürülebilir istihdamın bir 

gerekliliğidir ve İŞKUR olarak sürdürülebilir istihdamı yakalayacak araçlar üretmek 

zorunluluk haline gelmiştir. 

18. İşsizlik ödeneği ay sayısına ilişkin katsayı (b=0,171) incelendiğinde bireyin 6 

aydan uzun süreli işsiz olmasını etkileyen bir değişken olduğu ve her işsizlik maaşı 

aldığı bir ayın, iş arayanın 6 aydan uzun süreli işsiz olmasına % 17 etki ettiği 

görülmektedir. İşsizlik ödeneği alanların öncelikli olarak bir işe yerleştirilmeleri uzun 

süreli işsiz olma durumlarının ortadan kalkmasını sağlayacaktır. İşsizlik ödeneğini hak 

eden bireylerin ortalama olarak hak ettikleri sürenin yaklaşık % 80’ini kullandıkları 

gözlenmiştir. Bireylerin işsiz oldukları dönemde yapılan uygun bir iş teklifini 

reddetmeleri halinde işsizlik ödeneğinin kesilmesine ilişkin yaptırımın düzenlenerek 

uygun iş tanımının net olarak ifade edilebilir şekilde düzenlenmesi faydalı olacaktır. 

Çalışma kapsamında model önerisi, birlikte yapılması gereken düzenlemeler ile 

İŞKUR’un yenilikçi ve hizmet alıcılara odaklanan faaliyet anlayışına katkı sunması ve 

hızla hayata geçirilmesi temennisiyle kurum hizmetine tüm detaylarıyla sunulmuştur.   
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EKLER 

Ek-1: Bireysel Eylem Planlarının Oluşturulması için İlk görüşme esnasında 

Danışandan Alınan Bilgiler: Hollanda Örneği 

Kişisel Keşif; 

1. Yaş 

2. Son işinde kaç yıl çalıştığı 

3. Hollandacayı anlamakta yaşadığı zorluk durumu 

a. Evet 

b. Hayır 

İş Arama Algısı: İş aramaya Hazır mı Değil mi? 

 

4. Uzun zamanda iş bulacağımı düşünüyorum 

5. Sıklıkla redderim, herhangi bir iş bulacağımı ummuyorum. 

6. Yakın zamanda bir iş bulacağımı umuyorum; 

a. Güçlü bir şekilde katılmıyorum 

b. Katılmıyorum 

c. Çekimser 

d. Katılıyorum 

e. Güçlü bir şekilde katılıyorum 

İşyerinde aşırı bıkkın olma algısı 

7. İş yerinde aşırı bıkkın hissediyorum 

a. Güçlü bir şekilde katılmıyorum 

b. Katılmıyorum 

c. Çekimser 

d. Katılıyorum 

e. Güçlü bir şekilde katılıyorum 

İş Arama Davranışı 

8. Mümkün pozisyonda istihdam için işverene referans mektubu gönderip 

göndermediği. 

9. Bir işverenin telefonu var mı? 

10. Bir işvereni ziyaret eder misin? 

a. Alternatif bir cevap: 

b. Asla 

c. Nadiren 

d. Genelde 

e. Çok sık 

İş Arama Niyeti 

11. Gelecek ayda iş bulabilmek için herhangi bir şey yapma niyetindeyim. 

12. Bu ay bir iş bulma çabasındayım. (uygulama ile, doğrudan iş yeriyle bağlantı 

kurarak, internet reklamlarıyla, gazetelerden,  vb.) 

13. Gelecek ay iş arama motivasyonuna sahibim. 
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a. Alternatif bir cevap: 

b. Güçlü bir şekilde katılmıyorum 

c. Katılmıyorum 

d. Çekimser 

e. Katılıyorum 

f. Güçlü bir şekilde katılıyorum 

Dışsal Değişkenler: 

14. Tamamen memnuniyete bağlı iş elde etme 

15. Doğru zamanda ve doğru yerde olma konusunda iş elde etme 

16. Torpil yapacak birilerine gerek duyulan işler için çoğu insan işsizdir. 

a. Güçlü bir şekilde katılmıyorum 

b. Katılmıyorum 

c. Çekimser 

d. Katılıyorum 

e. Güçlü bir şekilde katılıyorum 

Genel İş Yeteneği 

17. Çalışma hayatının en yetenekli olduğu dönemde iş yapma yeteneğine 10 puan 

üzerinden kaç puan verirsin? (1: iş yeteneği yok / 10: yaşamının en iyi döneminde 

puanı) 

Fiziksel iş yeteneği (Analizde ön görülmeyen,  gereklilikler eklenebilir) 

18. İş yapmak için fiziksel yeteneğine baktığınızda, şuanda iş yapma yetenek 

oranınız nedir? (1: iş yeteneği yok / 10: yaşamının en iyi döneminde puanı) 

Ruhsal İş Yeteneği 

19. İş yapmak için ruhsal yeteneğine baktığınızda, şuanda iş yapma yetenek oranınız 

nedir? (1: iş yeteneği yok / 10: yaşamının en iyi döneminde puanı) 
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Ek 2: İl Bazında Orantılı Paylaştırma Yöntemine Göre Örnekleme Dağılımı 

İl Yığın Örneklem 

 

İl Yığın Örneklem 

ADANA            51.091               5.106     
 

KAHRAMANMARAŞ        26.537               2.652     

ADIYAMAN            17.292               1.728     
 

KARABÜK           6.844                  684     

AFYONKARAHİSAR            12.255               1.225     
 

KARAMAN           7.124                  712     

AĞRI              8.023                  802     
 

KARS           5.051                  505     

AKSARAY              7.347                  734     
 

KASTAMONU           6.804                  680     

AMASYA              7.781                  778     
 

KAYSERİ        23.699               2.368     

ANKARA            93.388               9.333     
 

KIRIKKALE           7.573                  757     

ANTALYA            48.887               4.886     
 

KIRKLARELİ           6.751                  675     

ARDAHAN              3.489                  349     
 

KIRŞEHİR           5.861                  586     

ARTVİN              3.711                  371     
 

KİLİS           5.606                  560     

AYDIN            20.403               2.039     
 

KOCAELİ        35.582               3.556     

BALIKESİR            21.233               2.122     
 

KONYA        33.566               3.354     

BARTIN              4.534                  453     
 

KÜTAHYA        11.330               1.132     

BATMAN            15.221               1.521     
 

MALATYA        21.641               2.163     

BAYBURT              2.115                  211     
 

MANİSA        24.091               2.408     

BİLECİK              4.247                  424     
 

MARDİN        19.578               1.957     

BİNGÖL            11.587               1.158     
 

MERSİN        40.537               4.051     

BİTLİS            13.179               1.317     
 

MUĞLA        14.725               1.472     

BOLU              5.085                  508     
 

MUŞ        19.670               1.966     

BURDUR              5.121                  512     
 

NEVŞEHİR           5.640                  564     

BURSA            51.605               5.157     
 

NİĞDE           7.593                  759     

ÇANAKKALE            10.648               1.064     
 

ORDU        13.683               1.367     

ÇANKIRI              3.380                  338     
 

OSMANİYE        13.640               1.363     

ÇORUM            12.849               1.284     
 

RİZE        11.388               1.138     

DENİZLİ            19.867               1.985     
 

SAKARYA        16.333               1.632     

DİYARBAKIR            43.385               4.336     
 

SAMSUN        28.998               2.898     

DÜZCE              7.311                  731     
 

SİİRT           6.381                  638     

EDİRNE              7.935                  793     
 

SİNOP           4.562                  456     

ELAZIĞ            16.393               1.638     
 

SİVAS        15.182               1.517     

ERZİNCAN              6.727                  672     
 

ŞANLIURFA        37.829               3.780     

ERZURUM            15.070               1.506     
 

ŞIRNAK        16.711               1.670     

ESKİŞEHİR            18.169               1.816     
 

TEKİRDAĞ        20.845               2.083     

GAZİANTEP            31.375               3.135     
 

TOKAT        13.149               1.314     

GİRESUN            10.843               1.084     
 

TRABZON        22.010               2.200     

GÜMÜŞHANE              2.400                  240     
 

TUNCELİ           2.109                  211     

HAKKARİ            17.658               1.765     
 

UŞAK           8.383                  838     

HATAY            38.363               3.834     
 

VAN        22.740               2.273     

IĞDIR              4.006                  400     
 

YALOVA           3.760                  376     

ISPARTA            12.457               1.245     
 

YOZGAT           8.018                  801     

İSTANBUL          212.436            21.230     
 

ZONGULDAK        14.996               1.496     

İZMİR            71.898               7.185     
 

Toplam 1.587.284          158.627     
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Ek-3: Avustralya İş arayan Sınıflandırma Aracı Faktörleri ve Puanlama Yöntemleri (JSCI)132

                                                 

132 OECD; “Activating Jobseekers How Australia Does It: How Australia Does It;s.111 

Değişken Örnek 
Maksimum 

Puan 
Bilginin Kaynağı 

Yaş ve Cinsiyet Dezavantajlı 15-19 yaş kadın, 60+ erkek 16 Merkezi bağlantıdan alınan rutin bilgi 

Son İş Deneyimi Son İki yılda 182artime bir işte çalışma durumu 4 İş arayan cevabı 

İş Arama Hikayesi 
12-23 ay arasında gelir desteği, 24 ay ve üzeri gelir desteği, 1 

kezden daha fazla gelir desteği 
14 

İş arayan kayıtları ve sosyal ödeme 

kayıtları 

Eğitim Başarısı 10/11 yıl 2 İş arayan cevabı 

Mesleki Yeterlilik Uygun bir mesleki yeterlilik yok 1 İş arayan cevabı 

İngilizce Seviyesi İyi/orta/düşük 2 İş arayan cevabı 

Doğduğu Ülke Batı Avrupa/Orta Doğu/Merkezi Afrika 3 Rutin Bilgi ve İş arayan cevabı 

Yerli Statüsü Yerli, Adalı 5 İş arayan cevabı 

Yerli Lokasyon Özellikle ESA bölgesinde bir noktada 12 Ev Adresi ESA seviyesinde 

Coğrafi konum Yerel ekonomik bir duruma bağlı, ESA bölgesinde bir noktada 7 Ev Adresi ESA seviyesinde 

İşgücü Piyasasına Yakınlık Metropolde ya da iç bölgelerde 2 Ev Adresi posta kodu seviyesinde 

Ulaşım Araçlarına Erişim Kendi aracı/kamu araçları/ulaşım yok 2 İş arayan cevabı 

Telefonla Ulaşılabilirlik Telefonla iletişim kurulamaz 2 Rutin Bilgi 

Engellilik/Sağlık Koşulları Hafta başına çalışma kapasitesi, desteğe ihtiyaç durumu 10 
İş arayan cevabı, Danışman 

değerlendirme raporu 

Konut Sahipliği Öncelikli evsiz/ikinci derecede evsiz 5 İş arayan cevabı 

Yaşam Koşulları Yalnız yaşıyor/ailesiyle yaşıyor/çocuklarıyla yaşıyor 4 İş arayan cevabı 

Eski Hükümlülük Durumu 15 günden fazla mahkum olmak 4 İş arayan cevabı 

Kişisel Karakteristikler Kendi psikolojisi, davranışsal konular, vatandaşlık durumu 7 
İş arayan cevabı, Danışman 

değerlendirme raporu 
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Ek-4: Çalışma Kapsamında Kullanılan Formüller 

1. Tabakalı Tesadüfi Örneklemede Örneğin Paylaştırılması 

h: Tabaka sayısı, 

N: Yığında yer alan birim sayısı 

Nh: h. tabakanın birim sayısı 

n: örnekte yer alan birim sayısı 

nh: h. Tabakanın örnek sayısı 

f: örnek temsil oranı 

olmak üzere; 

𝑛1

𝑁1
=

𝑛2

𝑁2
= ⋯

𝑛ℎ

𝑁ℎ
= 𝑓 

Yığının örnek tarafından temsil edildiği oran her tabaka yığını ve örnek yığınının oranı 

için sabittir ve örnek aşağıdaki formüle göre dağıtılır. 

h. tabakanın örneğe ilişkin birimi  𝑛ℎ =
𝑁ℎ

𝑁
× 𝑛 formülü ile elde edilir. 

Uygulama kapsamında; 

h: 81 il olmak üzere 

N: 1.587.284 iş arayan 

f=% 10 olarak alınmıştır. 

n=168.627 

Buradan Hareketle n1(Adana) için alınacak örnek sayısı Adana’da bulunan kişi sayısı 

N1=51.091 olarak alınmış; 

𝑛1 =
𝑁1

𝑁
× 𝑛 =

51.091

1.587.284
× 158.627=5106 

Şeklinde hesap edilmiştir. 
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2. ETA İlişki Katsayısı 

 

Sürekli değişkenlerle kategorik değişkenler arasındaki ilişkinin ölçüsünü bulmak 

için Eta katsayısı kullanılmaktadır. Eta katsayısı 0 ile 1 aralığında değişir ve ilişkinin 

ölçüsünü verir. 0 değişkenler arasında hiç ilişki olmadığını, 1 ise tam ilişki olduğunu 

ifade eder. 0 ile 1 arasındaki değerlerdeki ilişki ölçüsü ise araştırmanın niteliği ve 

bulguların önemine göre değişkenlik gösterir 

J=kategorik değişkenin grup sayısı, 

Xk=k=1.2…j, k. grubun ortalaması 

X=Tüm veri setinin ortalaması 

Nj=j. gruptaki birey sayısı 

N=Tüm veri setindeki birey sayısı 

Xl=l=1.2…N kadar her bireyin değeri 

 

Olmak üzere; 

 

𝐸𝑡𝑎 = √
𝑛𝑗 ∑ (𝑋𝑘 − 𝑋)2𝑗

𝑘=1

𝑁 ∑ (𝑋𝑙 − 𝑋)2𝑁
𝑙=1

 

 

Formülüyle elde edilmektedir. 
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3. Lojistik Model 

Lojistik regresyon X1, X2, … ,Xp gibi bağımsız değişkenler ile iki olası kategori 

için 0 veya 1 gibi kodlanmış Y ikili bağımlı değişkeni arasındaki ilişkiyi tanımlamakta 

kullanılan matematiksel modelleme yaklaşımıdır. 

P: İncelenen olayın gözlenme olasılığı olmak üzere; 

𝑃 =
𝑒𝛽0+𝛽1𝑋1+⋯+𝛽𝑘𝑋𝑘

1 + 𝑒𝛽0+𝛽1𝑋1+⋯+𝛽𝑘𝑋𝑘
   

β0: Bağımsız değişkenlerin sıfır değerini aldığında bağımlı değişkenin değerini, başka 

bir ifadeyle sabit değerini gösterir.
 

𝛽1, 𝛽2 … 𝛽𝑘 
: Bağımsız değişkenlerin regresyon katsayıları, 

𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘:Bağımsız değişkenler, 

k: Bağımsız değişken sayısı 

e: 2.71 sayısını göstermektedir. 

Odds Oranı (OR) 

 Lojistik regresyonda değişkenlerin referans kategoriye göre yorumlanmasında 

odds oranı kullanılır ve odds oranı,  sembolü ile gösterilir ve x = 1 için olasılığın  x = 

0 için olan olasılığa oranı(olma ihtimalinin olmama ihtimaline oranı) şeklinde 

tanımlanır ve şu formülle elde edilir. 

𝜓 =
𝜋(1)/[1 − 𝜋(1)]

𝜋(0)/[1 − 𝜋(0)]
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