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ONSOZ
Dinamik ve karmagik iggucu piyasalari dugunuldugunde, ihtiyag duyulan ve 
duyulacak beceriler hakkinda istihbarat toplanmasinin alinan egitimlerle 
girilen iglerin birbirlerine daha iyi eglegtirilmesine yardimci olabilecegi gorulur, 
ki bu konu dunyadaki her ulke igin buyuk dnem tagimaktadir. Son yillarda, 
gerek hizli teknolojik ilerlemeler gerekse kuresel rekabet sonucu i§gucu 
piyasasindaki ihtiyaglarin ve beceri eglegtirmenin daha iyi anlagilmasi birgok 
ulkenin politika belirleme gundeminde oldukga on plana gikmigtir. Beceri 
eglegtirme ozellikle geng nufus arasindaki igsizligin azaltilmasina yardimci 
olabilmektedir. Istihdam edilebilirligi, sosyal hareketliligi ve katilimi 
iyilegtirmek suretiyle bireylerin daha bir yagam inga etmesine olanak 
saglamaktadir.

Avrupa Birligi (AB) beceri ongorulerine ve eglegtirmenin daha iyi olmasina 
buyuk dnem vermektedir. Avrupa 2020 stratejisinde ve ozellikle de yeni beceri 
ve istihdam yaratma Gundeminde dngorme ve eglegtirme yaklagim ve 
yontemlerinin, istihdam kalitesini ve yagam boyu ogrenmeyi tegvik etmek 
suretiyle, iggucu piyasasindaki ihtiyaglarin gerektirdigi dogru beceri 
karmasina sahip kalifiye iggucu yaratilmasina yardimci olabilecegi kabul 
edilmektedir. 2012 yilinda baglatilan AB Beceriler Panoramasi iggucu 
piyasasindaki beceri ihtiyaglari hakkinda veri ve istihbarat toplama 
gayretlerini desteklemektedir.

Uluslararasi Qaligma Orgutu'ne (ILO) Uye Devletlerin uglu beyanmda 
becerilerin uretkenlik, istihdam ve kalkinma ile iligkisini kurmakta bagarili olan 
ulkelerin uyguladigi beceri geligtirme politikalarmin ug ana hedefi oldugu 
kabul edilmekte olup, bunlargunlardir:

• beceri arzinin mevcut beceri talebiyle eglegtirilmesi;
• iggilere ve igletmelere degigime uyum saglamalarinda yardimci olunmasi;
• iggucu piyasasinm ilerideki ihtiyaglarina yonelik yetkinlikler olugturulmasi ve 
surdurulmesi.

Boyle bir strateji ileride ihtiyag duyulacak 
becerilerin dngdrulmesini ve temin edilmesini 
igerir. Guglii, surdurulebilir ve dengeli buyume 
igin kalifiye iggucu (ILO, 2010) geklindeki 
ILO/G20 egitim stratejisinde beceri ihtiyaglarinin 
ongdrulmesi etkili beceri geligtirme sistemlerinin 
a s il yap i ta g la rin d a n  b ir i o la ra k  kabul 
edilmektedir.
Beceri eglegtirme birden fazla paydagin dahil 
oldugu ve farkli zamanlarda birden fazla karar 
alinan karmagik ve dinamik bir sureg olup, bu 
suregte bireyler ve aileleri kendi egitim ve 
ocjretimleri hakkinda; oQretim, egitim ve iggucu 
piyasasi politika yapicilari egitim ve ogretim 
s is te m le rin in  y a p ila n d ir ilm a s i, is tihdam  
po litika lari ve ya tirim la r hakkinda; egitim

kurumlari verilecek egitim kurslarinin turn ve 
igerigi hakkinda; igverenler ise iggileri nasil 
e g i t e c e k l e r i  v e  b e c e r i l e r i n i  n a s i l  
degerlendirecekleri hakkinda karar alirlar.

Iggucu p iyasas in d a  sunulan  ig ler h iz la  
degigm ekte, b irey le r de sahip o lduklari 
becerilerde ya ogretim ve egitim yoluyla ya da 
galigarak veya yagam tecrtibesi edinerek 
degigiklik yapmaktadirlar. Ozellikle ogretim ve 
egitim sistemleri bireylere yagam boyu ogrenme 
perspektifiyle surekli becerilerini geligtirme 
f irs a tla r i ve rilm e s in d e , b oy lece  iggucu  
piyasasi nin hizla degigen gereklilikvekogullarina 
uyum saglayabilmelerinin saglanmasinda kritik 
oneme sahiptir.
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Surecin karmagikligi ve dinamikleri goz online 
alindiginda, beceri talebi ile arzi arasinda tam bir 
eglegme mumkiin olmadigi gibi (ozellikle hizla 
degigen iggucu piyasalarinda ve ekonomilerde), 
gerekli de degildir, zira pek gok kigi pek gok igi 
yapabildigi gibi, birgok ig de fark li beceri 
gruplarina sahip kigilerce yapilabilmektedir. 
Ancak, b irey le rin  istihdam  e d ile b ilir lig in i 
baltalayan ve igletmelerin ii ret ken olmasmi ve 
ekonomilerin biiyiimesini engelleyen buyuk 
beceri agiklari olugturma riskinin azaltilmasmin 
tagidigi onemi farkinda olmak politika yapicilar 
bakimindan dnemlidir.
Uluslararasi tecriibeler her turlii ogretim ve 
istihdam stratejisinin temelinde kapsamli iggucu 
piyasasi bilgi sistemi oldugunu, ancak beceri 
uyum suzlugunun on lenm esi veya asgari 
sev iyeye  ind irm eye  ye te rli b ilg i b irik im i 
olugturabilecek tek bir metodoloji olmadigim 
gostermektedir. Beceri talebi ve eglegmesine 
iligkin guvenilir ve kapsamli bakig agisi elde 
etmek igin farkli ydntemlerin dogru ve butiinleyici 
birkarmasi olmasi gereklidir.
G eligm ekte ve donugm ekte olan u lke le r 
agisindan ise, bunlarin kendi sosyoekonomik 
kogullari, za y if kurum lari, kapasite leri ve 
yonetigim sistemleri yiizunden beceri eglegtirme 
ve ongorme daha da karmagik bir ig haline 
gelmektedir. Geligmekte olan birgok ulkenin 
iggucii piyasasina iligkin bilgileri sinirli olup, 
saglam bilgi sistemleri inga edilmesi igin daha 
fazla gaba ve yatirima ihtiyag duyulmaktadir. 
Bununla beraber, uygun metodolojik araglar ve 
analizler oldugu takdirde, sinirli duzeyde olan 
bulgular daha iyi ve verimli kullamlabilmektedir 
de.
Bu zorluklarin ustesinden gelmek isteyen Avrupa 
Egitim Vakfi (ETF), Avrupa Mesleki Egitimi 
Geligtirme Merkezi (Cedefop) ve Uluslararasi 
Qaligma Ofisi beceri arz ve talebinin ongoriilmesi 
ve eg leg tirilm es i hakk indak i m e todo lo jik  
kilavuzlarin agagidaki ciltlerden olugan birozetini 
ortaya gikarmak igin gug birligine gitmigler ve 
u z m a n lik la r in i ve cogra fi k a p s a m la rin i 
birlegtirmiglerdir:

• Cilt 1: Iggucii Piyasasi Bilgileri Nasil 
Kullamhr

• Cilt 2: Beceri Kestirimleri, Senaryolar ve 
Beceri Tahminleri Nasil Olugturulur

• Cilt 3: Sektor Seviyesinde ige Ne Yarar
• Cilt 4: Istihdam Hizmet Saglayicilarinm Rolii 

Nedir
• Cilt 5: Kurulug Becerileri Anketi Nasil 

Hazirlamrve Uygulamr
• Cilt 6: Izleyici Etutleri Nasil Gergeklegtirilir

Bu alti kilavuz birbirlerini tamamlayici niteliktedir. 
Hem  n ite l hem  de n ic e l y a k la g im la r  
ig e rm e k te d ir le r. A y r ic a , y a r in in  bece ri 
ihtiyaglarinin daha iyi anlagilmasina yardimci 
nitelikteki sosyal diyaloglarin ve kurumlarin guglii 
olmasmi savunmaktadirlar. Farkli ongorme ve 
eglegtirme metodolojilerinin guvenilir iggucii 
piyasasi bilgilerini nasil geligtirebileceklerine ve 
dgretim ve istihdam stratejilerinde politika 
miidahaleleri veya ayarlamalari yapmak igin bilgi 
ve bulgularin nasil kullanilabilecegine iligkin fikir 
edinme ihtiyaci igindeki meslek mensuplarim, 
politika yap ic ila rin i, aragtirm acilari, sosyal 
paydaglari ve uzmanlari hedeflemektedirler.
Ozette d liny a genelindeki en modern uluslararasi 
iyi uygu lam a la r ve te c ru b e le r b ir araya 
getirilm ig tir. Farkli ekonom iler ve u lke ler 
baglaminda beceri eglegtirme ve dngdrme igin 
kullamlan en yaygin yaklagimlar ve bunlarin 
guvenilir veri ve bilgi iiretme konusundaki 
po tans iye l ve m e to d o lo jik  n o ksa n lik la r i 
incelenmigtir. Bunlar gegitli metodolojilerin 
kapsam, katma deger ve sinirlamalari iizerine 
galigan okuyucular igin referans malzeme 
niteligindedirler. Soz konusu kilavuzlarda farkli 
metodolojilerden alinan sonuglarin tavsiyede 
bulunma ve politika olugturma amaciyla nasil 
a n a l iz  e d i le b i le c e g in in  ig y u z u  de 
yansitilmaktadir.
K ilavuzlarin  okuyucu ve ku llan ic ila rindan 
gelecek her turlii geri bildirim, ozellikle de sonraki 
baskilarin  nasil iy ilegtirileb ilecegine veya 
durumlari ve politika ikilemleri ile iligkilerinin nasil 
kurulacagina, ozellikle paydaglarin bir araya 
getirilmesi dahil olmak iizere farkli iilkelerde ve 
baglamlarda nasil kullanildiklarina ve mevcut 
ozetin eksiklerinin tamamlanmasi igin ileride 
hangi konularin eklenebilecegine iligkin geri 
bildirimlermemnuniyetlekargilanacaktir.
Chris Evans-Klock,
Becerilerve Istihdam Edilebilirlik^ubesi Mudiiru 
istihdam Politikasi Bolumij 
ILO - Uluslararasi Qaligma Ofisi, Cenevre 
Madlen Serban,
Direktdr
ETF - Avrupa Egitim Vakfi 
Joachim James Calleja,
Direktdr
Cedefop - Avrupa Mesleki Egitimi Geligtirme 
Merkezi
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I.Ydnetici Ozeti
Qalifma hayati hizla degifmekte olup, ifgiicuniin 
sahip oldugu becerilerin yeni teknolojilere ve 
degifen galifma orgiitlenme bigimlerine uyum 
saglamasi gerekmektedir. ilkalinan ogretim esas 
olmakla birlikte, omiir boyu stirekli ogrenme 
kariyerlerinde ilerleme saglamak, hatta mevcut 
ifini korumak bakimindan herkes igin zorunludur. 
Teknik ve o rg iitse l d e g ifim le r in  yan inda 
gogunlukla mesleki ve cografi hareketlilik ihtiyaci 
gelir. Ifgucunun gittikge artan bir bolumu biiytime 
merkezilerine, kirsaldan kentsel alanlara veya 
tilkeler ve kitalar arasinda gog etme ihtiyaci 
duymakta, hatta ihtiyag duymanm otesinde buna 
can atmaktadirlar.
Dedjifimin baflicastiriikleyicileri ktiresellef me ve 
teknolojik gelifm eler olup, bunlar bir araya 
geldiginde siirecin adeta yakiti olmaktadirlar. 
Kuresellefm e ge lifen  ekonomiler b iiy iiy iip , 
bat in in imalat sektoru daraldikga ifgucunun 
uluslararasi paylafimi degifmekte; dijital devrim 
feklinde gergeklefen teknolojik gelifmeler ise 
beceri gerekliliklerini biiyiik f  irketlerde galifan ve 
becerileri yiiksek seviyede olan nispeten ktigiik 
elit de dahil olmak iizere herkes igin stirekli 
guncellemektedir.
Bu badjlamda, ifgiiciindeki mevcut beceriler ile 
ifverenlerin talep ettigi beceriler arasindaki 
uyum suzluk g ittikge  artm akta, bu durum 
ekonomik krizden kaynakli iften gikarmalardan 
dolayi zaten yuksek olan ifs iz lig i daha da 
yiikseltmektedir. Beceri arzi ile talebi arasindaki 
uyumsuzlugun azaltilmasi diinya genelindeki 
insan kaynacji politika yapicilarmin giindeminde 
en ust sirayi almaktadir. Bu sorun istihdam 
kurumlarinm kilit rol oynamasiyla ongorme ve 
e f le f t i r m e  p o lit ik a  ve y a k la f im la r in in  
iyileftirilmesi yoluyla hafifletilebilecektir.
Bu kilavuz (ozel veya kamu) istihdam hizmet 
saglayicilarm in ongorme ve e fle ftirm edeki 
ro ltin iin  derin lem esine  degerlend irm esin i 
igermektedir. Gelifen ve doniifen ulkelerde 
istihdam hizmetleri veren kuruluflarda galifan 
istihdam politika yapicilarina, yoneticilere ve 
profesyonellere yoneliktir. Kilavuzun amaci 
diinya olgeginde ornek olay etiitlerinden ornekler 
vererek okuyucularina uygulamaya ilifkin politika 
segenekleri ve uygulama ornekleri sunmaktir.
Uluslararasi Qalifma Ofisi (ILO) kamu istihdam 
kurum larm i (KiK) fo y le  tam m lam aktad irl: 
'genellikle ga lifm a bakanliklari biinyesinde

bulunurlar, daha nadir olarak da ayri yonetilen 
ajanslarolarakfaaliyetgdsterirler.
Ifgilerin ifgucu piyasasina giriflerine yardimci 
o lm ak, ifg i ic u  p iyasas i d iize n le m e le rin i 
ko lay la ftirm ak ve ekonomik donufum lerin 
olumsuz etkilerini hafifletmek igin kullamlan, gogu 
faal, bazilari da atil ifgucu piyasasi politikalarim 
tasarlar ve uygularlar. Bunu yapmak igin, kamu 
istihdam kurumlari genellikle ifgucu piyasasi 
bilgilerini saglarlar, i f  arama destegi ve ife  
yerle ftirm e hizmeti sunarlar, gegitli ifs iz lik  
sigortasi yardimlari verirler ve gefitli ifgucii 
piyasa programlari (ifgiyeyerdegiftirme destegi, 
yeniden egitim, kamu kurumunda istihdam v.s.) 
yurutiirler. Kamu istihdam kurumlari bu hizmetleri 
hem i f  a ra ya n la ra  hem de if le tm e le re  
verm elid irler. Kamu istihdam kurum larinm 
yonetiminde ug tarafliligin ve sosyal diyalogun 
onemi bunlarin kendi danifm a organlarmin 
yapisinayansimaktadir.'
Kamu istihdam kurumlari galifma hayatinda her 
zamandan hizli gergeklegen degifimlere ayak 
uydurmalidir. Bu kurumlarin i f  arayanlarin 
boftaki iflerle efleftirilmesine yardimci olmak 
feklindeki esas gorevi merkezinde 'beceriler' 
konusunun simsiki durdugu karmafik bir hal 
a lm iftir . Donugmekte ve ge lifm ek te  olan 
ulkelerdeki kamu istihdam kurumlari birtakim 
zorluklarla kargi kargiya olup, soz konusu 
kurumlar genellikle dufuk butgelerle, yetersiz 
insan kaynaklariyla ve dufuk erifim ve pazar payi 
ile kisitlanmaktadir. Butge kisitlari tabii ki bir 
sorundur, ancak maddi kaynaklari kit oldutjunda 
bile hedeflemenin daha iyi yapilmasi ve daha 
etkili ve verimli tedbirleralinmasi yoluyla en iyiye 
yakin e fle ftirm e  sonuglari alinabilmektedir. 
Butgeleri daha fazla olan bazi tilkeler ise 
efleftirme konusunda daha kotti sonuglar elde 
etmekte, bu da yonetimin iyi olmasinin (ornegin 
sonuglara odakli stratejik planlama yapilmasi, 
gokseviyeli ortaklikvetakip yapilmasi) bagari igin 
onemli oldugunu gostermektedir.
Ozel istihdam ajanslari (OlA) da gegici galifma 
ajanslari ya da ife  alim ve yerleftirme kurumlari 
olarak iflev gormek suretiyle ifgiicu piyasalarmin 
daha iyi galifmasina katkida bulunurlar. Bazilari 
kamu istihdam kurumlarmi tamamlayici gekilde 
ga lifir, kamu istihdam kurumlari ile siklikla 
ifbirligi yaparlar. Sivil toplum orgutleri (STK'lar) 
ise onculuk etmekten gok destek olurlar, belirli 
hedef gruplara yonelik uzmanlagma gerektiren 
hizmetler sunarlar.

1 Uluslararasi Qali$ma Ofisi, YOnetim Kurulu 306. oturumu. Kamu istihdam kurumlarimn ifg iicu piyasasindaki rol tine ILO'nun sa^ladi^i destek (ILO, 2009).
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Bu kilavuz baglam inda bulunan ongorme 
kavrami iggucu piyasasi aktdrlerinin gelecekteki 
iggucu ve beceri arz ve talebini belirledigi ve tespit 
edilen ihtiyag ve agiklari gdzecek stratejileri 
tasarladigi anlamina gelir. Beceri eglegtirmenin 
genel amaci ise beceri uyum suzluklarin i 
azaltmak suretiyle arz ve talebi birbirlerine 
yaklagtirmaktir. Igleyig agisindan bakildiginda, 
istihdam kummlari ile ilgili olarak ve bu uygulama 
kilavuzunun baglami bakimindan, eglegtirme 
kavrami bogtaki iglere ig arayan nitelikli kigiler 
tarafindan bagvurulmasi anlamina gelmekte 
olup, arz ve talebin bireysel seviyenin otesinde 
genel olarak eglegtirilmesi ve bireylerin 'ig 
eglegtirmesi' buna dahildir.
Eglegtirmeye yonelik teknik kogullar devasa 
m ik ta rda  ve riy i ig le ye b ile n  ve daha iyi 
eglegtirmeler yapabilen elektronik arag, dzel 
amagli yazilim ve veritabanlarimn daha genig 
Olgude kullamlabilir hale gelmesinden dolayi 
iyilegmigtir. Ancak, iggucu piyasasi ddngusunun 
hizlanmasi ve kaynak kisitlarinm daha siki hale 
gelmesi gibi birtakim zorluklar suriip gitmektedir. 
A y rica , ddnugm ekte ve ge ligm ekte  olan 
ulkelerdeki kamu istihdam kurumlari damgman 
bagina dosya yiikunun ag ir olmasi, kirsal 
alanlara fazla uzamlamamasi ve kiiguk ve mikro 
igletmelere yonelik hizmetlerin kisitli olmasi 
geklindeki sorun larla  genelde bag etm ek 
durumundadirlar.
B e lir li h e d e f g ru p la r in  k e n d ile r in e  has 
ihtiyaglarinin daha iyi kargilanmasi ve ige 
yon lend irm e ve eg legtirm e h izm etle rin in  
v e r im lilig in in  a r t t ir i lm a s i a m a c iy la  yeni 
yaklagimlargeligtirilmigtir. ig arayanlarin istihdam 
edilebilirligini Olgmek igin bilgi teknolojisi (BT) ve 
is ta tis tikse l a rag lar igeren profit g ikarm a 
ydntemleri kullamlmakta, internet tabanli kendi 
kendine hizmet sistemleri sayesinde bogtaki igler 
hakkindaki bilgiler geffaf ve gergek zamanli 
olarak paylagilmaktadir. Bunlar ig arayanlarin 
gogunun ihtiyaglarim kargilamakla birlikte, ig 
bulm a konusunda  daha yogun destege  
gereksinim duyan bazi gruplarin ihtiyaglari bu 
gekilde kargilanamamaktadir.
ig gucu  p iy a s a s i u zm a n la g m a ya  dog ru  
gittiginden, becerilerin eglegtirme surecindeki 
Onemi artmigtir. Mevcut politika konularindan en 
onemli iki tanesinden biri beceri arz ve talebinin 
aym hizaya getirilmesi, digeri de hem buguniin 
hem de yarimn beceri ihtiyaglarinin kargilanmasi 
igin gereken iki uglu egitimin nasil saglanacagidir. 
K onuy la  ilg ili o la ra k  aga g id a k i p o lit ika  
dokumanlari ve uluslararasi galigma standartlari 
mevcuttur: insan kaynaklari geligtirme ile ilgili 195 
numarali tavsiye: Ogretim, egitim ve Omur boyu 
Ogrenme (ILO, 2004), Yeni igler igin yeni beceriler

inisiyatifi (Avrupa Komisyonu, 2009), uretkenligin 
iy ile g tir ilm e s i, is tih d a m in  buyum es i ve 
kalkinmaya yonelik beceriler hakkinda varilan 
sonuglar (Uluslararasi Qaligma Konferansi,
2008) ve G20 egitim stratejisi (ILO, 2011).
Istihdam  hizm et sag lay ic ila ri gelecekteki 
becerilerin Ongdrulmesi konusunda onemli bir rol 
oynarlar, zira iggucu piyasasi bilgilerini sistematik 
olarak izlerler ve duzenli geri bildirim veriler. Etkili 
eglegtirme stra te jile ri gelecegin egilim leri 
hakkindaki bilgileri esas almalidir, Ongdrulerin 
giiglu ve guvenilir olmasi igverenlerin, sosyal 
paydaglarin, Ogretim ve egitim sisteminin ve 
aragtirmacilarin etkin katilimiyla mumkundur.
Bugunun kuresel galigma dunyasi ve hizla 
degigen beceri talepleri iggucu piyasa bilgilerinin 
daha ka lite li ve daha erig ileb ilir olm asim  
gerektirmektedir. iggucu piyasasi yonetim 
sistemlerinin daha az geligmig oldugu tilkelerde 
ve ri iire tm e  s u re g le r in in  iy ile g tir ilm e s i 
gerekmekte olup, politika seviyesine kaynak, 
zaman ve koordinasyon bakimindan yatirim 
yapilmasi gereklidir. Zaman serilerinde bogluklar 
olabilmesi ve kirsal alanlarin kapsama daha az 
girebilmesi dolayisiyla, gelecekteki egilimlerin 
tahmin edilmesine yonelik saglam verileri nadiren 
bulunmaktadir. Kayit digi ekonomi ve kayit digi 
iggucu sektorlerinin guglu, becerilerin kayit digi 
gek ilde  e d in ilm e s in in  yayg in  o lm asi da 
becerile rin  Ongdrulmesi ve eg legtirilm esi 
konusunda sorun gikarmaktadir.
Kisa vadede ise, ig arayanlar ve bogtaki igler 
hakkindaki mevcut idari verile ri daha iyi 
kullamlmasi ve gapraz analize tabi tutulmasi 
suretiyle degerli iyilegtirmeler yapilabilecektir. 
S tra te ji ge lig tirm e igin gereken b ilg ile rin  
saglanmasi amaciyla, istihdam kurumlari yerel 
seviyede toplanan iggucu piyasa bilgilerinin 
bagka kaynaklarda da mevcut olabilecek nicel ve 
nitel bilgilerle zenginlegtirilerek yukari yonlu 
akigini saglamalidir.

Arz ile talep arasindaki araciligin verimli olmasi 
igin istihdam kurumlari ile igverenler arasinda 
yakin igb irlig i olm asi gerekir. Bu igbirlig i 
programlarin uygulamaya gegirilmesine yonelik 
ortakliklar kurulmasi (igveren federasyonlari, 
egitim saglayicilari ve aragtirma kuruluglari da bu 
ortakliklara katilabilirler) veya KiK igverenlerine 
yonelik yonelimin iyilegtirilmesine yonelik temel 
Onlemlerin alinmasi geklinde olabilir. Aragtirma 
kuruluglari, egitim saglayicilari, igverenler ve 
kamu istihdam kurumu arasinda kurulan yerel 
seviyedeki igbirliginin, dzellikle de ulusal dtizeyde 
koordinasyon oldugunda, nasil iyi sonuglar 
v e rd ig i b ir ta k im  o rn e k  o la y  e tu d u n d e  
gosterilmigtir.
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Iggiicu piyasa ve ongorme bilgileri eyleme 
gegirilmelidir. istihdam kurumlari bilgiyi igsizligi 
azaltmak amaciyla genglerin kariyer segimlerine 
ve iggucu piyasasina girige hazirlamak, ige 
yonlendirme ve yerlegtirme hizmetlerini vermek 
ve becerilerin duzenlenmesine katkida bulunmak 
igin kullanabilirler. Diinyanm dort bir yamndan 
gelen ornek olay etutleri politika segeneklerini 
uygulam a o rnek le riy le  an la tm akta, yere l 
seviyede veya sektor seviyesinde inisiyatiflerin 
sonucunda programlarin ige yarayabilecegini 
gostermektedir.
Geng igsizliiji, geng istihdamimn eksik olmasi ve 
geng le rin  faa l o lm am asi kurese l o la rak  
gorulmemig seviyelere ulagmigtir: ILO'ya (2013) 
gore geng nufusun iigte ikisi geligmekte olan bazi 
ulkelerde atil durumdadirlar, yani igsizdirler, 
biiyiik olasilikla kayit digi sektorde duzensiz 
istihdam edilmektedirler veya ne galigmakta ne 
de ogretim veya egitim gormektedirler. igsizlik 
sorununun sadece ongorme ve eglegtirme 
yaklagimlari ile gozulemeyecegi agiksa da (zira 
once ig yaratilmasi gereklidir), soz konusu 
yak lag im la r igsiz geng lik  sorununun ele 
alinmasina yardimci olabilir. Kariyer rehberlik ve 
damgmanlik hizmetleri saglam ongorme verileri 
ile desteklenmesi gereken erken mudahale 
stratejileridir.
istihdam kurumlari, igverenlere yeni mezun 
galigtirmalari igin tegvik verilmesi ve girketlerde 
subvanseli pratik uygulama yapilmasi gibi 
stratejiler kullanmak suretiyle, iggucu piyasasina 
ilk girigi kolaylagtirm a amagli program lar 
vasitasiyla, okuldan ilk ucretli iglerine gegig 
yapan kigilere de destek olabilirler.
Qaliganlarin sahip olduklari becerileri kariyerleri 
boyunca arttirmalari ve iyilegtirmeleri gereklidir. 
istihdam kurumlari ig arayanlara yonelik egitim ve 
pratik uygulama imkanlari sunmakta olup, bazi 
kurumlar belirli hedef galigan gruplarina yonelik 
programlar da geligtirmiglerdir. Yeterli talep 
yonelimi ve entegre ige yerlegtirme bilegenleri 
mevcut oldugunda, iggucu piyasasimn verimliligi 
egitim sayesinde artmaktadir.

Bu kilavuzda, istihdam kurumlari (veya bagka 
devlet kurumlari) tarafindan toplanan bilgilerin 
kullanilmasi ve istihdam kurumlari ile igverenler 
arasinda igbirligi olmasi olmak uzere, iggucu 
piyasa bilgilerinin iki ana temeli uzerine inga 
edilm ig beceri eglegtirmenin kendine has 
metodolojileri anlatilmakta ve etkili uygulama 
ornekleri verilmektedir.
Bu incelemenin ana mesaji istihdam kurumlarimn 
ongorm e ve eg legtirm e uygu lam a la rin in  
merkezinde niteliklerden gok becerilerin yer 
a ldigidir. Niteliklerden becerilere gegilmesi 
geklindeki ana unsur istihdam kurumlarimn 
becerilerle ilgili hizmetlere daha fazla egilmesine 
yol agmigtir. Rehberlik ve yonlendirme hizmetleri 
ve egitimlerle becerilerin arttirilmasi artik ana 
iglevler haline gelmigtir.
istihdam hizmet saglayicilarin faaliyetlerinin 
m evzuat ge rgeve le rin in , p o lit ik a la rin  ve 
butgelerin belirlendigi politika seviyesiyle aym 
seviyede kabul edilmesi gereklidir. Mantikli bir 
beceri politikasi yaklagimimn iggucu piyasasim, 
ogretimi ve makro ekonomik politikayi aragtirma 
stratejileri ile aym dogrultuya sokmasi gerekir. 
Beceri politikalarim uygulayan organlarin ve 
bunlarin on cephedeki personellerinin amacina 
uygun ve guncel bilgilerle karar alma surecini 
desteklemesine olanak saglayan etkili beceri 
politikalari, merkezi sinir sistemi tarn igleyen 
iletigim kanallarindan olugur. Boylece, alinan 
kararda iggucu piyasasimn her seviyedeki 
durum una iligkin g iive n ilir bu lgulari esas 
alinacaktir.

Butunsel tek bir gozum dnerilememekle ve bir 
iggucu piyasasi duzeninden digerine uyarlama 
y a p i lm a k s iz in  y o n te m  v e y a  p o l i t ik a  
aktarilamamakla birlikte, politika yapicilar bagka 
baglamlardaki iyi uygulama tecrubelerinden 
esinlenebilirler. Birgok bolge ve kitadaki istihdam 
kurum la rinca  k a rg ilik li yap ilan  ogrenm e 
uygulamalari sayesinde, daha da etkili ongorme 
ve eglegtirme yapilmasina yonelik tedbirler 
tasarlanabilir.
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2.Giri§
Bu bdliimde (ozel veya kamu) istihdam hizmet 
sag lay ic ila rinm , geligmekte olan ulkelerin 
kendilerine has ihtiyaglari ve iggiicii piyasasi 
kogullari ile ilgili olarak, beceri ongorme ve 
eglegtirmedeki rolii tamtilmaktadir. Bu bolumde 
ayrica kilavuzun amaci ve gekirdek sorulari 
agiklanmaktadir. 3. Bolumde baglica beceri 
eglegtirme ve ongorme kavramlari dzetlenmekte, 
iggiicii plyasasindakl aktorler tamtilmakta, kamu 
ve ozel Istihdam hizmet saglayicilarin rollerine 
iligkin uluslararasi standartlar anlatilmaktadir. 4. 
Bolumde istihdam kurumunun beceri eglegtirme 
ve ongormeye verdigi destegi iyilegtirmek isteyen 
iilkedeki zorluklar ile strateji ve yaklagimlar 
i iz e r in e  o d a k la n ilm a k ta d ir . S o n u g la rin  
arkasindan ekler gelmekte, bu eklerde diinyamn 
dort bir yamndan alinan ornek olay etiitleri yer 
almaktadir.

Beceri ongorme ve eglegtirme kavrami politika 
konusu olarak son yillarda ivme kazanmigtir. 
Bunun itici g iic ii iggiicii piyasasindaki hizli 
degigimlerden ve krizin tetikledigi, dzellikle de 
gengler arasindaki, artan igsizlik egiliminin inatgi 
olmasindan ve rekabet giicunun daha yiiksek 
becerilere sahip iggiiciiyle arttirilmasina yonelik 
gayretlerden kaynaklanmigtir. Degi§en beceri 
ta le b in in  b a § lic a  e tk e n le r i e k o n o m ik  
kureselle§me ve teknolojik yenilik ler olup, 
bunlarin her ikisi de hem kamu yonetimlerindeki 
hem  de t ic a re t te k i  o rg u ts e l d e g i§ im i 
hizlandirmaktadir. Avrupa Birligi (AB) Yeni i§ler 
igin yeni beceriler inisiyatifi (Avrupa Komisyonu,
2009) ve ILO G20 egitim stratejisinde (ILO, 2011) 
bu egilimlerhesaba karilmi§tir.
Avrupa Birligi ve Ekonomik l§birligi ve Kalkinma 
Orgutu (OECD) btinyesindeki ulkeler kendi 
i§gucu piyasasi yonetimlerini modernize etme ve 
i§gucu piyasa kurum larim  donu§mekte ve 
geli§mekte olan ulkelere de geni§leyen §ekilde 
reforma tabi tutmalari konusunda baski altina 
girmiglerdir. Birgok ulke, az geli§mi§ iggucu 
piyasasi bilgi sistemlerinin (IPBS) ve kayit d ifi 
ekonomik faaliyetlerin ve kayit di§i istihdamin 
yiiksek seviyede olmasimn yarattigi benzer

sorunlarla kar§i kar§iya kaldigindan, beceri talebi 
ile arzinin daha iyi e§le§tirilmesi ana mesele 
haline gelmi§tir.
Bundan etkilenen ulkeler, sahip olduklari dogal 
kaynaklara, bulunduklari cografi konuma, 
kentle§melerine ve demografik egilimlerine bagli 
olmak uzere, buyuk geng kalabaliklarina kar§i 
yaglanan toplumlar, gog akiglari ve yonleri 
bakimindan onemli olgude farklidir. Sanayi 
temelli ekonomiden hizmet temelli ekonomiye 
veya devlete ait sistemden dzel igletemeye gegig 
gibi yapisal degigimlerin yam sira yeniden 
yapilanma ve uretkenligi arttirma kaynakli Have 
baskilarin sonucunda beceri talepleri de hizla 
degigmektedir. Turn bu temel kogullar ulusal 
beceri giindemine onemli dlgiide etki etmektedir.
Bu kilavuzda istihdam hizmet saglayicilarinm, 
geligmekte ve donugmekte olan ulkelerin 
kendilerine has ihtiyaglari ve iggiicii piyasasi 
k o g u lla r i ile  i lg i l i  o la ra k , dng d rm e  ve 
eglegtirmedeki rolu aragtirilmaktadir. Dogrudan 
politika yapicilara ve uygulayicilara yonelik olup, 
iggiicii piyasasimn takibi ve gelecekteki beceri 
ihtiyaglari hakkinda 'istihbarat' toplama yoluyla 
edinilen bilg ilerin  karara ve eyleme nasil 
ddnugturiildugiinii anlatmaktadir. Bu kilavuz 
beceri ihtiyaglari ongdrulerinin birlegtirilmesine 
ve ig arayanlarin igletmelerdeki firsatlarla  
eglegtirilmesine ydnelik pratik gdzumler sunan 
istihdam hizmet saglayicilarinm kullammi igin 
tasarlanmigtir.
Ele alinan baglica somlargunlardir:

istihdam hizmet saglayicilar mevcut ve 
gelecektek i beceri ta leb i hakkindaki 
bilgilerin toplanmasi, analiz edilmesi ve 
yayilmasi siireglerini nasil iyilegtirebilirler?
Bu b ilg ile r  e g le g tirm e  ve d ngdrm e  
sureglerine odaklamglari kendilerine ozgii 
olan istihdam kurumlarmin farkli iglevlerini 
nasil iyilegtirebilir?
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Eglegtirme ve ongorm enin pratik ta ra fm i 
gdstermekamaciyla, geneldeAB'den olup iggucu 
piyasasi yonetim sistemleri ileri duzeyde olan 
ulkelerin yam sira Birlegik Devletler, Kanada ve 
A vustra lya 'nm  zengin tecriibe le rinden  ve 
donugmekte ve geligmekte olan ulkelerin yenilikgi 
yaklagimlarindan segilen ornek olay etutleri 
kullamlmigtir.
Bu kilavuz daha iyi bir iggucu piyasasi yonetimi 
olm asi igin katki saglam ak uzere beceri 
eglegtirilme sistemlerini geligtirmek ve surekli 
iy ilegtirm ek isteyen politika yap ic ila ra  ve 
uygulayicilara hitap etmektedir. Hepsi de daha iyi 
igleyen bir iggucu piyasasina ulagmakgeklindeki 
nihai hedefi paylagan devlet kurumlari, ig ortaklari 
ve paydaglar, kamu ve ozel istihdam kurumlari, 
STK'larve karamaci gutmeyen kuruluglara ilham 
ve destek vermeyi amaglamaktadir.
O ngoru  ve eg le g tirm e  iggucu p iya sa s i 
yonetiminin ana iglevleridir. istihdam hizmet 
saglayicimn merkezi rolu, bunlarin duzenli ve 
surekli faaliyeti sayesinde i§ arayanlar bogtaki 
iglerle e§le§mektedir. Bunu etkili bir gekilde 
yapmak igin, kullamlan strateji ve yaklagimlar 
gelecekteki geligmelerin ongorulmesini esas 
almalidir.
iggucu piyasasi bilg ilerin i ulusal ve yerel 
seviyelerde 'birinci elden' toplayan ve analiz eden 
Kamu is tihdam  Kurumu danigm a kurulu 
seviyesindeki ug tarafli istigarelerde katalizor 
olarak iglev gorebilir. Olasi politika segenekleri ya 
ogretim ve iggucu piyasasi politika larm in 
yonlendirilmesine ve etki altinda birakilmasina ya 
da pazardaki dinamiklere bagli olarak bunlarin 
terk edilmesine yonelik olacaktir.
Beceri ihtiyaglarin ongdrulmesinde politika 
yap ic ila rin  ve uygulamacilarin katilim i ile, 
yaklagimlari ve prosedurleri bulunmaktadir. 
Ongormenin amaci, ulkede, sektorde veya 
bolgede olugan yeni pazar kogullari, yeni 
teknolojiler ve orgutsel degigimler sonucu ortaya 
gikan beceri ve iggucu gerekliliklerini belirlemeye 
galigarak beceri arzi ile talebi arasinda gelecekte 
olugacak iligkilerin belirli yonlerinin tespit 
edilmesidir.

Nicel veya nitel ya da resmi veya gayri resmi bilgi 
ed inm ek igin geg itli yon tem  ve a rag la r 
kullamlabilmektedir(digerkilavuzlarabakin).
Beceri ongdrme hakkindaki soylemlerde devletin 
ve devlet kurumlarimn beceri talebini tespit 
e d e c e g i ve b e c e r i a r z in i  buna  g o re  
duzenleyecegi, bu arada da beceri talebinin 
kendisinin ise pazarin neden oldugu, dolayisiyla 
politika meselesi olmayan bir konu olarak 
goruldugu siklikla varsayilir. Ancak, endustriye, 
yenilikgilige ve aragtirmaya yonelik ulusal 
duzeydeki vizyonlar ve stratejiler, eger mali 
tegvikler igeriyorlarsa, talep tarafmi onemli 
olgude etkileyebilirler. Ornegin, ruzgar turbin 
im a la tg ila r in in  d e s te k le n m e s i y o lu y la  
surdurulebilir enerji elde edilmesine yonelik 
ulusal stratejide beceri talebine iligkin onemli 
d a lla n m a la r o la c a k tir . G e ligm ekte  olan 
ulkelerdeki geligme stratejilerinde de aym durum 
olabilmektedir. Pratik uygulama seviyesinde, 
insan kaynaklari yonetim kapasitelerini arttirmak, 
kendi beceri taleplerini daha iyi dile getirmek ve 
dngormek isteyen igverenlerin (ozellikle kiiguk 
g irke tle rin ) Kamu is tihdam  Kurumu gibi 
kurumlardan destege ihtiyaglari olabilir.

istihdam Hizmet Saglayicilarin Rolu 15



Ongorunun guvenilir olmasi igin takip verilerini 
esas almasi gerekir. Bu gerekli bir bilegendir, zira 
gelecekte meydana gelecek geligmelerin kokleri 
gimdiki zamandadir ve gimdiki durum dogru 
anlagilmadan yeterince kestirilemezler. iggucu 
piyasasi takibi igin kullamlabilecek gegitli veri 
kaynaklarina iligkin daha fazla bilgi 1. Ciltte 
bulunmaktadir. Bogtaki igler ve ig arayanlar 
hakkindaki idari bilgiler ile istihdam kurumlari ve 
diger kurumlarca gergeklegtirilen eglegtirme 
iglemlerinin sonuglari mevcut ve gelecekteki 
beceri ihtiyaglarinin daha iyi anlagilmasina 
katkida bulunabilir.
Eglegtirme, iggucunun istihdam edilebilirlitjini 
arttirmayi, beceri eksiklerini azaltmayi ve ig 
arayanlari bogtaki igleri igin eleman bulma ihtiyaci 
duyan igletmeler ile ydnlendirme ve yerlegtirme 
hizm etleri vas itas iy la  bir araya getirm eyi 
amaglayan yaklagim ve eylemleri tammlar. 
Eglegtirme, gelecekteki talep ve arzin takip 
edilmesinden ve Sngorulmesinden turetilen ve 
iggucu piyasasindaki dengesizlikleri azaltma 
amagli etkili politika ve eylemlere donugturulen 
iggucu piyasa bilg ileri olm asim  gerektirir. 
Dolayisiyla, eglegtirme talep odakli egitim ve 
ogretimden ige yerlegtirme ve ydnlendirme 
s is te m le r in e  k a d a r u lk e d e k i,  u lk e n in  
bolgelerindeki veya sektorlerindeki beceri arz ve 
talep koordinasyonunun iyilegtirilm esi igin 
uygulamaya konmug olan gegitli mekanizmalar, 
araglar ve politikalaryoluyla gergeklegtirilir.
Eglegtirme, beceri talep ve arz taraflari arasinda 
yer alan ve kariyer rehberleri ve damgmanlar gibi 
meslek mensuplari veya istihdam kurumlari 
tarafindan ustlenilen aracilik ve koordinasyonun 
bir gekli olarak da tammlanabilir. Koordinasyon 
mikrodan makro seviyelere kadar her seviyede 
meydana gelir, her bir igginin igindeki gorevlere 
uygun olmasindan baglar, ilk ve devam eden 
ogretim  ve egitim  ile n ite lik  gerek lilik le ri 
arasindaki uyumdan gegerve iggucu piyasasmin 
kendisindeki arz ve talep arasindaki genel uyuma 
kadar gider(Avrupa Egitim Vakfi, 2012).

Surece dahil olan ug aktor ile alti ayri beklenti 
grubu yakindan analiz edildiginde eglegtirme 
surecinin karmagikligi agik ve net bir hale 
gelmektedir.
fek il 1: Bireysel Seviyede Eglegtirme: Ug 
Aktor, Alti Beklenti

etkln 
fekilde 
i f  arama

beceri leri
iyi iicretli if
ad ay

Ig arayan 'Ige
yeriejtirilmesi
zor1
klgllerln Ige

Kaynak: Yazarlar.

ig arayanlarin bogtaki iglerle eglegtirilmesi 
becerilerin kilit rol oynadigi daha da karmagik bir 
sureg haline gelmigtir. Kamu istihdam kurumunun 
buna bakigi resmi niteliklerden becerilere kayig 
sonrasinda evrilmektedir (Scharle, 2011). Kamu 
istihdam kurumu mevcut veya gelecekteki beceri 
ta leb in in  be lirlenm es inden , rehbe rlik  ve 
ydn lend irm eye , beceri ve y e tk in lik le r in 2 
olgulmesine ve dogrulanmasina, becerilerin 
uyarlanm asina (egitim ), becerilerin iglerle 
eglegtirilm esi geklindeki ana igleve degin 
becerilerle ilgili pek gok iglevi yerine getirir 
(HoPES, 2011). Iglevlerin tumunun igverenlerle 
yakin igbirligi iginde tutarli gekilde kapsanmasi 
halinde eglegtirme etkililigi artar.

2 Yetkinlikler ve yeterlikler terimleri her ne kadar biraz farkli anlamlari olsa da bu yayinda birbirlerinin yerine gegebilecek gekilde kullanilm iflardir.
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§ekil 2: istihdam Kurumlarinin
Becerilerle ilgili iglevleri

KiK'In Becerl ile ilglll i§leyl§ Sevlyeslndekl i§levlerl

i$verenlerle i»
Arayan larla Her iklslyle

Kaynak: Yazarlar.

Ig arayanlari bogtaki iglerle eglegtirme iginin daha 
karmagik hale gelmesi ortakligi kamu istihdam 
kurumu igin gok onemli hale getirmigtir. Birgok 
kamu is tih d a m  kurum u m odern  iggucu 
piyasalarinin 50k gegitli gereksinimlerine uyum 
s a g la m a n in  en iy i yo lu  o la ra k  h izm e t 
saglayicilardan olugan bir ag ile igbirligi yapmak 
oldugunu dugunmektedir.
Kamu istihdam  kurumu beceri ve iglerin 
eglegtirilm esi konusunda istihdam hizmet 
saglayicilari arasinda kilit rol oynarken, genellikle 
gegici galigma ajansi veya ig aracisi geklinde 
galigan ozel istihdam ajanslari da onemlidir. Bazi 
sivil toplum orgutleri de dzellikle savunmasiz 
gruplara dahil olan ve daha yogun veya belirli 
profesyonel destek ihtiyaci duyan kigilere yonelik 
uzmanlagmig hizmetler saglamaktadir. iggucu 
p iy a s a s in in  g im d ik i ve ya  g e le c e k te k i 
katilimcilarina yonelik daha genig kapsamli 
kariyer dam gm anlik h izm etleri ya uzman 
kurum lar tarafindan ya da kamu istihdam 
kurumlari tarafindan saglanmaktadir.
Soz konusu istihdam  hizm et sag lay ic ila r 
arasindaki igbirligi farkliliklar gostermekte olup, 
bu farkliliklar buyuk olgude her bir ulkedeki kamu 
is tihdam  kurum unun ka pas ites inden  ve 
ustlendigi rolden kaynaklanmaktadir. §u andaki

egilim kamu istihdam kurumunun sivil toplum 
orgutleri ve ozel egitim saglayicilari gibi diger 
paydaglarla daha yakin galigmasi geklindedir. 
Kamu istihdam kurumu koordine etme rolunii 
ustlenebilir; bu rol orkestra gefine de benzeyebilir, 
esas gorevi kapsam inda koord inasyonu 
muhafaza etmekle de sinirli kalabilir, ancak bu 
durumda iggucu piyasasi kapsami duguk, 
saglanan hizmet ise duguk becerili iggucu ile 
kisitli olur.
B ir kamu kurumu o la rak  kamu istihdam  
ku rum unun  esas  g d re v i u lu s a l ig g iic ii 
p iyasalarin in sorunsuz gekilde iglemesine 
katkida bulunmaktir. Kamu istihdam kurumu 
Qaligma Bakanligi'nm (ya da muadili kurumun) 
siyasi sorumlulugu altinda iggilcii piyasasi 
politikalarim hayata gegirmekten (ve bazen 
bunlarin tasarlamaktan), dolayisiyla istihdam 
hizmet saglayicilari arasinda kilit rol oynamaktan 
yasal o larak sorum ludur. Kamu istihdam  
kurumunun iki belirgin istemcisi olur; bunlar 
iggucu ihtiyaglarim kargilamak igin uygun aday 
arayan ve bu konuda kurumdan yardim isteyen 
igletmeler ile ig arayan bireylerdir. Kurumun 
sundugu hizmetler ucretsizdir.
Kamu istihdam kurumunun stratejik ve iglevsel 
gerekgesi ozel istihdam ajanslarininkinden ve 
sivil toplum orgutlerininkinden birgok yonden 
farklidir. Ozel istihdam ajanslari piyasa aktorleri 
olup, baglica istemcileri igverenlerdir. Sunduklari 
hizmetler gogunlukla bogtaki igler igin en iyi 
adaylarin temin edilmesine yoneliktir. Birtakim 
gevrim igi taban li ozel istihdam  a jans la ri 
(dzgegmig yazarken kullamlan gevrimigi egiticiler 
gibi) ig arama hizmetleri sunmakla birlikte, kamu 
istihdam kurumunun aksine ig arayan igsizlere 
kargi herhangi biryasal sorumluluklari yoktur.
Bu kilavuzda beceri ongorme ve eglegtirme 
surecinin merkezine kamu istihdam kurumu 
konulmakta olup, bunun iki nedeni vardir:
Birincisi kamu istihdam kurumunun hemen her 
ulkede mevcut olmasi, ikincisi ise kamu istihdam 
kurumunun ig arayan igsizlere kargi yasal 
sorumlulugunun olmasidir.

Istihdam Hizmet Sagjlayicilarin Rolu 17



3. Ongorme ve E§le§tirme: 
Kavramlar ve Aktorler
Bu bolumde baglica beceri eglegtirme ve 
ongorme kavramlari ozetlenmekte, iggucu 
piyasasindaki aktorler tanitilmakta, kamu ve ozel 
istihdam hizmet saglayicilarin rollerine iligkin 
uluslararasi standartlaranlatilmaktadir.

3.1. istihdam Hizmet Saglayicilarimn 
Rolu
Beceri eglegtirme en saf haliyle beceri ve 
yetkinlikleri igin gerekliliklerine uygun olan 
galiganlarla ig bagvurusu yapilmasidir. Neoklasik 
ekonomi teorisine gore, bilgileri mukemmel olan 
iggucu piyasasinda beceri eglegtirme iglevi 
istihdam hizmet saglayicilarimn mudahalede 
bu lunm asin i gerektirm ez. Ancak, iggucu 
piyasalari bazi nedenlerden dturu mukemmel 
degildir; igverenlerin ve ig arayanlarin karar 
alirken ellerinde bulunan bilgiler mukemmel 
degildir (yani, ig arayanlarin bazilari kendilerini 
gegindirecek ig bulmada bagarili degillerdir); bazi 
ig v e re n le r  de ke n d i t ic a r i  h e d e fle r in i 
gergeklegtirmek igin ihtiyagduyduklari gali§anlari 
bulmada bagarili degillerdir. Her iki i§gucu 
uyumsuzluk tipi de ekonomi ve sosyal refah igin 
zararlidir.
Pazardaki bu aksama i§in sadece bir yonu 
olmakla birlikte, yapisal ve oz kaynakla iligkili 
sorunlarin da daha iyi bilgi edinmeye yonelik 
mudahaleler yapilmasim ve politika geligtirilip 
u y g u la m a y a  k o n m a s in i  g e r e k t i r e n  
uyumsuzluklara yol agtigimn kabul edilmesi 
gerekir.

Politika unsuru kamu istihdam kurumlarimn 
onemlibiretki alamdir.
istihdam hizmet saglayicilarindan e§le§tirme 
durumunu iyilegtirmeleri istenir ve gogu ulkede bu 
rolu ustlenen kamu istihdam kurumlari bulunur. 
igverenlere i§e alimlarda ve insan kaynaklari ile 
ilgili diger faaliyetlerde destek olan ozel istihdam 
hizmet saglayicilarimn olugturdugu bir pazar da 
mevcut olup, bazi sivil toplum orgutleri de 
e§le§tirme hizmetleri vermektedir. Soz konusu 
istihdam hizmet saglayicilari bir dizi destekli ve 
desteksiz kaynaga ilaveten, bireylerin istihdam 
ihtiyaglarina ve igverenlerin iggucu ve beceri 
ihtiyaglarina cevap veren destekler ve hizmetler 
sunarlar.
Bu kilavuzda dort tip istihdam hizmet saglayicisi 
elealinmigtir:
(a) Kamu istihdam kurumlari;
(b) Okul ve universitelerdeki kariyer rehberlik ve 
damgmanlik hizmetleri;
(c) Ozel istihdam ajanslari;
(d) Sivil toplum orgutleri.
Bu hizmet saglayicilarin her birinin gorev ve 
sorumluluklarim daha ayrintili incelemeden once 
soz konusu istihdam kurumlarimn mugterek bir 
gergevesini olugturmak amaciyla bu kurumlara 
yonelik ILO anlagmalarimn birozeti verilmigtir.

f#
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3.1.1. istihdam Kurumlarina ili§kin 
ILOAnla§malari
ILO istihdam kurumlari anlagmasi (ILO, 1948) 
istihdam kurumlarindan gunlari istemektedir:
'[...] uygun becerilere ve fiziksel kapasiteye sahip 
olan musait durumdaki ig bagvuru sahiplerine 
yonelik olmasi [ve ayni zamanda] gegitli 
mesleklerdeki istihdam firsatlarina yonelik iggucu 
a rz in in  u y a rla n m a s i a m a c iy la  m es lek i 
hareketlilige olanak saglanmasi' (ILO, 1948, 
Madde 6). Soz konusu anlagma istihdam 
kurumunun sinir otesi hareketlilik dahil olmak 
uzere cografi hareketlilige de destek olmasini 
istemektedir.
Sadece 'kapali' ig aracilik sistemlerine bel 
baglayan kamu istihdam kurumlari gittikge 
azalmakta, eglegtirmede ise ne igveren ne de 
galigan etkin bir rol oynamaktadir. lyi bir 
eglegtirme yapmamn sosyal hizmet gorevlisinin 
veya dam gm am n ig a rayan in  n ite lik le ri, 
yetenekleri, becerileri ve tecrubesi ve bogtaki ig 
kapsam inda  ye rine  g e tir ile c e k  g o re v le r 
hakkindaki bilgilerinin miktar ve kalitesine bagli 
oldugu artik kabul gormektedir.
Kamu istihdam kurumunun bilgisayar sistemi 
kullandigi durumlarda, alinan sonuglar sistem 
tasa rim ina  ve eglegtirm e s is tem in in  veri 
kalitesine bagli olacaktir. Bilgi ve iletigim 
teknolojisi (BiT) tabanli herhangi bir sistem 
olmadigi durumlarda, hem igverenlerin hem de 
istemcilerin dogru gekilde eglegtirilmesi igin 
sosyal hizmet gorevlilerinin veya damgmanlari 
beceri ve yeteneklerine gereksinim olacaktir.
Bu hizmet sunum modeli getin ve maliyetlidir, 
dolayisiyla pek gok geligmig ekonominin kamu 
istihdam kurumu kismen kendi kendine hizmet 
tabanli modelleri tercih etmekte, igverenleri ig 
arayanlari kendi kendilerini eglegtirmek uzere 
yalmz birakarak e§le§tirme surecini baypas 
etmektedirler. Kamu istihdam kurumunun bu 
modeldeki rolu eglegtirmenin iggucu piyasasmin 
ozerk aktorleri tarafindan iyi yapilmasim temin 
e tm e k  a m a c iy la  y e te r li  d u ze yd e  b ilg  
saglanmasina indirgenmigtir.

Ancak, kamu istihdam kurumunun rolu bundan 
daha fazla olmaktadir, zira i§ arayanlarin 
birgogunun iggiicu piyasasinda istenen beceri ve 
kabiliyetlere sahip olmadigi, hatta i§ arayanlarin 
baz ila rin in  engelli o lduklari igin daha da 
dezavantajli olduklari durumlarda, eglegtirilme 
ig levi sadece iggucu p iyasa b ilg ile r in in  
saglanmasindan ibaretolamaz.
88 numarali istihdam kurumlari anlagmasi (ILO, 
1948) uyarinca, birgok ulkedeki istihdam 
kurumlarinin baglica rolu artik hem bilgi hem de 
egitim saglamaktir. Bu yaklagimin temelinde ig 
arayanlarin gruplara ayrilmasi yatmakta olup, 
kendi baglarina ig bulamadiklarina hukmedilmig 
soz konusu igsiz bireylere yonelik daha yogun 
destek verilir.
Bu yaklagimin bir ornegi 1998 tarihli ABD iggucu 
Yatirim Yasasi'nda (Amerika Birlegik Devletleri 
federal ig mevzuati, 1998) gorulebilir. Bu yasada 
hizmetlere yonelik ug katmanli bir yaklagim 
benimsenmigtir:
(a) Herkese agik gekirdek hizmetler: Kariyer 
bilgileri, internet uzerinden ig ilam yayinlama, 
iggucu p iya sa s i b ilg ile r in e  e rig im , ige 
yonlendirme, bgretim ve egitim saglayicilar 
hakkinda bilgi;
(b) Sadece gekirdek hizm etleri a larak ig 
bu lam ayan la ra  yo n e lik  y o g u n la g tir ilm ig  
hizmetler, bu kapsamda damgmanlik, dosya 
yonetimi ve kisa sureli on mesleki hizmetler 
bulunabilir;
(c) Qekirdek ve yogunlagtirilmig hizmetlerde 
faydalanamayan, sosyal yardim alma onceligi 
olan ve duguk gelirli kigilere yonelik okuma yazma 
hizmetleri ve mesleki beceri egitimleri yoluyla 
becerile rin  a rtir ilm as indan  olugan egitim  
hizmetleri (DAmico ve digerleri, 1999).
§ekil 3'te kamu istihdam kurumlarinin baglica 
gorevleri ozetlenmigtir.
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§ekil 3: istihdam Kurumlarinin Baflica Gorevlerine Genel Bakif

if  e f  le f tirme yerleftirme:
Kamu istihdam ajanslari i f  efleftirme, i§e alim ve ife  yerleftirme sureglerinin etkili olmasini 
saglamak uzere galifirlar.
Istihdama yonelik olarak kayitlarini aimak uzere if arayanlarla ve boftaki iflerin kayitlarmi aimak 
uzere ifverenlerle gal if  irlar.

if  giicii piyasasi bilgileri (iPB):
i f  efleftirmeye ilaveten, kamu istihdam kurumlari i f  piyasasi hakkinda bilgi toplayip analiz ederler 
ve bunlari resmi makamlarin, ifveren ve ifgi orgutlerinin, egitim saglayicilarin, i f  arayanlarin ve 
kamuoyunun kullamminasunarlar.

if  giicii piyasasi programlari:
ifgucii piyasasi bilgileri ifgucii piyasasindaki beceri agiklarimn tespit edilmesine olanak saglar, 
belirli i f  giicii piyasa miidahalelerinin tasarimim ydnlendirir.

if  sizlik sigortasi yonetimi:
Kamu istihdam kurumlari egervarsa ifsizliksigortasinin yonetimini de gergekleftirirler.

Kayna/cFilistinli Multecilere Yonelik Istihdam Hizmet Merkezleri Rehberi (ILO, 2013).

istihdam kurumlari i f  arayanlarin yeterliklerini geliftirmelerine yardimci olmak amaciyla birgok farkli 
yaklafim da kullanmakta olup, Meksika, Turkiye, Japonya ve Ispanya'dan alinan ornekler4.2. ve 4.6. 
bblumlerindedahaayrintili incelenmiftir.
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Kamu istihdam kurumlari yasal yukumlulukleri 
olan kamu kurumlari olarak kurulurlar ve esas 
gorevleri ig alim ve ige yerlegtirme iglemlerinin 
etkili olmasim saglamaktir; dolayisiyla kigilerin 
iglerle eglegtirilmesinde kilit rol oynarlar.
ilkesel olarak, kamu istihdam kurumlarinin iggucu 
piyasasimn hem arz hem de talep taraflari 
hakkindaki bilgilere erigimi vardir, bu da onlarin 
hizmetleri en iyi eglegmeyi elde edecek gekilde 
uyarlayabilmesini saglar. Ancak, kamu istihdam 
kurumu verileri sadece kayit yaptirmig olan ig 
arayicilarim ve turn bogtaki iglerin sadece kugiik 
bir bblumunu kapsar, zira igten ige gegiglerin ve 
dahili igletme gegiglerinin gogunlugu istihdam 
kurumlarinin algilamayeteneklerininStesindedir.
Birgok ulkede, kamu istihdam kurumlarinin 
iggucu piyasasimn arz tarafina katilimlarinda ig 
arayanlarin igsiz olanlarina odaklamlir. Igsizlik 
yardimina (ve bazi sistemlerde bagka sosyal 
yardim gekillerine) hak kazamlmasi ig arayan 
ig s iz in  kam u is tih d a m  ku rum una  k a y it 
yaptirmasiyla siklikla iligkilidir. Bu durum ig 
arayan igsizleri kayit yaptirmaya guglti bir gekilde 
tegvik eder ve boylece kamu istihdam kurumuna 
bogta igleri olan igverenlere sunulabilecek bir 
iggucu 'havuzu' verir. ileri ulkelere bakildiginda, 
mevcut egilim in sosyal yard im larla  kamu 
istihdam kurumuna kayit yaptirma arasindaki 
iligkinin guglendirilmesi geklinde oldugu gorulur. 
Avrupa B irlig i'ne Dye Devletlerin yaklagik 
yarisinda kamu istihdam kurumlari ile sosyal 
guvenlik kurumlari 2009 itibariyle tamamiyla 
butunle§mi§tir (Fuller, 2009).
Arz konusunun bir ba§ka yonu de beceri ve 
n ite lik le rle  ilg ili iken, ka riye r rehberliQ i, 
damgmanlik hizmetleri ve talep goren belirli 
becerilere yonelik egitim ler kamu istihdam 
kurumu tarafindan uygulamaya gegirilen etkin 
iggucu piyasasi politikalarimn baglica araglaridir. 
Bu araglar iggucii piyasasinda daha iyi eglegtirme 
yapilmasi igin de kullamlabilir.
Talep tarafinda ise, kamu istihdam kurumu 
kendisine bogtaki iglerini kaydettirmig olan 
igverenlere adaylar sunar; bogtaki iglerin 
kaydettirilmesi bazi ulkelerde zorunludur. Ancak, 
Avrupa kamu istihdam kurumlarinin ongorme 
kapas ite le ri uzerine yap ilan  b ir galigm a 
(Andersen ve digerleri, 2010) bogtaki iglerin 
kaydettirilme zorunlulugu olan ulkelerde bile 
kamu istihdam kurumunun bogtaki iglerin tumuyle 
baga gikamadigim gostermigtir. Donugmekte ve 
g e lig m e k te  o lan  u lk e le r le  (D G O Q 'le r) 
kiyaslandiginda ise, bu ulkelerdeki go§u kamu

3.1.2. Kamu istihdam Kurumlari istihdam kurumu, bogtaki iglerin kaydettirilmesi 
zorunlulugu olsun olmasin, bogtaki iglerin sadece 
sinirli bir bdlumuyle baga gikmakta olup, bunun 
nedenlerinden biri de kayit digi sektorun buyuk 
olmasidir.

Resmi olarak tescil ettirilmig ve mevzuata uyan 
girketler bile kamu istihdam kurumunun digindaki 
ige alim kanallarini tercih edebilmekte olup, 
bunlar arasinda aglar, halka agik medyada ilan 
verilmesi veya ozel istihdam ajanslarinin ige alim 
hizmetlerinden faydalamlmasi olabilmektedir. 
Birgok ulkede, ige alimlarda kullamlan baglica 
kaynak kigisel iligkiler ve tavsiyelerdir. Bunun 
sonucunda, iggucu piyasasinda fiilen yapilan 
eglegtirmelerin degigken ana bazen kayda deger 
bir bolumu kamu istihdam kurumunun herhangi 
birmudahalesi olmaksizingergeklegmektedir.
P o litika lar olugturulurken uyum suzluklarin 
ulkelerin btiyumesini refahmi nasil olumsuz 
e tk i le y e b ile c e g in e  g itt ik g e  daha  fa z la  
odaklamlmakta olup, iggucu beceri gereklilikleri 
kuresellegme, artan hareketlilik ve teknolojik 
d e g ig im le r sonucu  a r t ik  daha da h iz li 
degigmektedir. Bu durum hem iggucu piyasasi 
politika yapicilarm i hem de kamu istihdam 
kurum larin i po litika la rin  o lugturu lm asi ve 
igverenlerin ve ig arayanlarin bireysel kararlarini 
almalari igin gereken iggucu piyasasi bilgilerinin 
saglanmasinda kamu istihdam kurumlarinin 
daha fazla rol almasim onermeyesevketmigtir.
Yerlegik veri analizi ve sunum araglari igeren 
internet tabanli gozumler bagta olmak uzere 
teknolojik ilerlemeler sonucunda, mevcut ve 
gelecekteki beceri ihtiyaci ve talebi ile ilgili 
bilgilerin temin edilmesi daha da itici gup 
kazanmigtir. Soz konusu teknolojik ilerlemeler 
kamu istihdam kurumlarinin kayit usullerini 
o tom atik leg tirm e le rine , igveren lere ve ig 
arayanlara yerel, bdlgesel, ulusal ve uluslarustii 
iggucu p iyasa larindaki kogullar hakkinda 
neredeyse gergek zamanli bilgi vermenin 
yan inda kendi kendine hizm et gozum leri 
sunmalarina olanak saglamaktadir.
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Ozel istihdam hizmet saglayicilarmin geligmekte 
ve donugmekte olan ulkelerdeki rolleri daha az 
onemlidir. Ancak, kamu istihdam kurumlarmin 
mevcut oldugu durumlarda bile, ozel istihdam 
a jans lan  bu tun ley ic i h izm etle ri saglam a 
konusunda gotju defa yagamsal rol oynarlar, 
buna ragmen bu rolleri mevcut aragtirmalarda 
pekdeyansitilmaz.

O ze l is t ih d a m  a ja n s la r i  u lu s la ra ra s i 
anlagmasinda ozel istihdam ajanslari gu gekilde 
tammlanmaktadir:
'Agagidaki iggucu piyasasi hizmetlerinden bir 
veya daha fazlasin i kamu makamlarindan 
bagimsiz olarak saglayan her turlu gergek veya 
tiizel kigidir:
(a) Ozel istihdam Burosunin istihdam 
iligkisinetarafolmaksizinverdigi istihdam teklifve 
bagvurularim eglegtirme hizmetleri;
(b) gorev veren ve verdigi gorevlerin yerine 
getirilmesini denetleyen, gergek veya tiizel igi 
olan iiguncu tarafin (agagida 'kullamci igletme' 
o larak an ilm aktad ir) ku llam m ina sunmak 
amaciyla iggi istihdam edilmesinden olugan 
hizmetler;
(c) belirli istihdam teklif ve bagvurularim 
eglegtirmek amaci gutmeyen bilgi temini gibi, 
temsil kabiliyeti en yiiksek igveren ve iggi orgutleri 
ile istigare ettikten sonra yetkili makam tarafindan 
belirlenen ve ig aramayla ilg ili olan diger 
hizmetler.'(ILO, 1997, Maddel).
Birinci kategorideki ozel istihdam ajanslari ig 
aracilaridir. Qogu defa, kamu istihdam kurumlari 
galigmalarim becerileri dugiik ve normal duzeyde 
olan istemcilere yogunlagtirirlar; buna kargin, 
b e c e r i le r i y u k s e k  d u ze yd e  o la n  veya  
uzmanlagmig personelin veya yOneticilerin ige 
alimlari ise uzmanlagmig ozel ajanslar tarafindan 
desteklenir. Soz konusu ozel ajanslar gogu kez 
belirli sektorleri, meslek kategorilerini veya belirli 
mesleki niteliklere sahip kigileri hedef alirlar 
( o r n e g in  m i ih e n d is le r e  v e y a  B iT  
profesyonellerineyonelik istihdam hizmetleri). Bu 
tiir hedefli ig aracilik girketleri internet araglarina 
erigimle birlikte artmigtir; diger bir ifadeyle, ig 
arayanlarin ve igverenlerin uzmanlik isteyen 
ihtiyaglarina cevap vermek uzere kurulmu§ bir 
yigin i§ portali bulunmaktadir. Bunlarin bazilari 
son derece uzmanla§mi§, bazilari da (Fas'taki 
Rekrute.com veya Hindistan'daki Naukri Bazaar) 
biitiin bir iilkeyi kapsamakta, (Manpower Group, 
Monster veya Global Jobs Services gibi) diger 
b a z ila r i ise ku rese l ve s e k td r le r a ra s i 
<jali§maktadir3.

ikinci bir Ozel istihdam Burosu kategorisi de once 
personel istihdam edip, sonra da bunlari

3Eke bakimz: lyi uygulama dmekleri igeren fimek olay etutleri

3.1.3. Ozel istihdamAjanslari gogunlukla 'kullamci i§letme' olarak adlandirilan 
iigiincu taraflara kiralamak suretiyle istihdam 
hizmet saglayicisi olarak gali§an gegici galigma 
ajanslarid ir. Kullamci igletmenin kiralanan 
iggilerle herhangi bir istihdam iligkisi olmamakla 
birlikte, i§ sagligi ve guvenligi gibi hususlar 
bakimindan bu iggilere kar§i yasal yukumlulukleri 
olabilir. Dunya genelinde 47 ulusal federasyonun 
ve en buyuk sekiz personel istihdam firketinin 
olugturdugu Ozel istihdam Ajanslari Uluslararasi 
Konfederasyonu (CIETT) bu ajanslar tarafindan 
sunulan hizmetlerin igletmelere degigen pazar 
ortam ina uyum saglama konusunda nasil 
ya rd im c i o ldugunu a ra § tirm i§ tir  (Boston 
Consulting Group ve CIETT, 2011). Soz konusu 
aragtirmaya gore, ajanlarin faaliyetleri iggiicu 
piyasasina esneklik saglamakta olup, Avrupa'da 
her yil tahmini 12  milyon i§gi ifgucii piyasasina 
girmek, i§ degigtirmek, becerilerini geligtirmek ve 
kalici pozisyonlara dogru yol aimak igin ozel 
is t ih d a m  a ja n s la r in in  h iz m e tle r in d e n  
faydalanmaktadir. CIETT ajans igin gegici igte 
galigmamn bagka turlu iggucu piyasasina girmesi 
zo r o lan igg ile r igin a tlam a tag i gorevi 
gorebileceginin ve ajans igin galigmamn 25 ya§ 
a lti insanlar igin tecriibe  kazanma firsa ti 
olabileceginin altim gizmektedir. Ancak, gegici 
galigma ajanslari toplu ig sdzlegmelerinden 
dogan yukumluklergibi bazi konularin etrafindan 
dolagmamn bir yolu olarak 'kullamci igletmeler1 
tarafindan zaman zaman kullamlmigtir.
Son olarak, tammi net olan bu iki Ozel istihdam 
Burosu kategorisinin yam sira heterojen bir ozel 
kurumlar grubu da bulunmaktadir. Bu kurumlar 
bireylere ve kamu makamlarina damgmanlik 
hizmetleri ve ig arama yardimi geklinde iggucii 
piyasasi ile ilgili hizmetlersunmaktadir.
Dunya genelinde faaliyet gosteren yaklagik 
7 2 .0 0 0  a d e t O z e l is t ih d a m  B u ro s u  
bulunmaktadir. Bunlar 741.000 dahili personel 
istihdam etmekte olup, bunlarin igindeki en buyuk 
10 ajans toplam d tiny a ajans pazarimn %29'unu 
olugturm aktadir. Bunlar cografi o larak da 
yogunlagmig durumda olup, en buyuk pazar payi 
Japonya'dadir (%24), onun arkasindan da ABD 
(%22) ve Birlegik Krallik (%12) gelmektedir. 
Dolayisiyla, ajansa galigma penetrasyon oram bu 
ulkelerde ve Avrupa'da en yuksek duzeyde olup, 
halen yaklagik %1,5'tir. 2009 yilinda, yaklagik 9 
milyon ajans iggisi (tarn zamanli muadilleri) turn 
u lke ler genelinde ozel istihdam a janslari 
tarafindan istihdam edilmiglerdir. Ozel istihdam 
ajanslari genellikle yuksek seviyedeki yoneticiler 
ve uzmanlar igin ige alim hizmeti sunarlarda da, 
gotju ajans iggisi gengtir (%60'i 30 yagin 
altindadir) ve egitim duzeyler orta ogrenim 
duzeyinde veya daha duguktur (%75) (Boston 
Consulting Group ve CIETT, 2011) (2009 verileri).
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§ekil 4'te istihdam hizmet sadjlayicilarin ve bunlarin e§le§tirmedeki roliine ili§kin kilavuz 
tipoloji verilmektedir.

§ekil 4: istihdam Hizmet Saglayicilarimn E§le§tirme Faaliyetleri Bakimindan Tipolojisi

E§le§tirme ile ilgili faaliyet

istihdam hizmet saglayici tipi

Kaydettirme (boijtaki 

ijjlerin ve i$ 

arayanlann)

Bo$taki i$lerin i§ arayanlarla 

dogrudan e§le§tirilmesi

i$gUcti piyasasi

bilgileri

(toplama,

analiz,

dagihm)

Kariyer 

rehberiigi ve 

dam^manligi

i$g(lcti piyasasi 

egitimi

Kamu kurumu

KlK** ** * *
•

KlK igindeki kamu kariyer 

rehberiigi merkezleri (a)
■

**

OiA

Ozel i§ aracilari« ** •

Gegici galigma ajans ** ** • •

Ozel kariyer rehberlik ve 

damgmanlik sag lay i c i  lari
•

**

STK'lar

i§gUcU piyasasi nda 

5tekile$tirilmi$ veya 

5tekile$tirilme tehlikesi alt i nda 

bulunan gruplarin gikarlarim On 

plana gikarak Orgutler

(**) En dnemli faaliyet; (*) siklikla veya bazen yapilan; ( )  nadiren yapilan veya his yap 11 may an; (a) 
Okul ve universitelerdeki rehberlik ve dam§manhk merkezleri.

Kaynak:Bu Qizelge yazarlar tarafindan tasarlanmi§ olup, 2012 Ekim ayinda yapilan dogrulama 
seminerinde tarti§ilmi§tir.
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3.2. Beceri ihtiyaglarmin 
Ongorulmesi
Son yillarda gelecekteki beceri ihtiyaglarmin 
ongorulmesi konusuna yonelik ilgilinin arttigi 
gorulmekte olup, iggucu piyasasinda ileriye 
donuk eglegtirme saglamak igin bunun zorunlu bir 
yaklagim  oldugu dugunulm ektedir. Bu tur 
yaklagimlar iggucu piyasasinda ilgili stratejileri 
geligtirmekamaciyla gelecekteki iggucu ve beceri 
arz ve talebini belirlemeye galigan paydaglar 
igermektedir. Wilson ve Zukersteinova'nm (2011) 
g o z le m le d ig i u z e re , 'ig g u c u  p iy a s a s i 
d e g e rle n d irm e s i', 'o n g o rm e ' ve 'b e ce ri 
ihtiyaglarmin erken tespiti' terimleri politika 
tartigmalarinda populer hale gelmigtir. Ancak, 
genel olarak kabul gormug tammlari olmayip, 
'pro jeksiyon' veya 'tahm in' gibi eganlam li 
kelimeler sik sik kullam lmaktadir. Baglica 
ongorme yontemleri is farklilik gostermektedir. 
Nicelve yari nice yaklagimlarekonometrik tahmin 
m o d e lle r i (u lu s a l s e v iy e d e , m e kansa l 
ayrigtirmaya bazen izin veren), igverenler 
arasinda yapilan anketleri ve beceri denetimleri 
igermektedir. Nitel yaklagim lar ise Delphi 
ybntemini4, ornek olay etutlerini, odak gruplarim, 
sektorizciligini, mugterek tan llama benzeri egilim 
analizleri ve kombine veya biitiinsel planlari, 
s e n a ry o la r i (g e le c e k te k i s t r a te j i le r in  
o lugturu lm asina yonelik b irtakim  proaktif 
yaklagimlar, geriye donuk gikarimlarla planlama 
dahil) ve gozlem galigm alarm i (sektore l, 
bolgesel) igerir. (ilgili nicel ve nitel beceri ongorme 
yontemleri hakkinda daha ayrintili bilgi aimak igin 
2. ve 5. Ciltlere bakiniz).
Lassnigg (2012) dngdrmenin sadece beceri 
talebini dngdrmek ya da yeni geligen beceri 
ihtiyaglarim tahmin etmekle ilgili olmayip, beceri 
arzinin hacim veya igerigini ayarlamak suretiyle 
tespit edilen ihtiyag ve agiklara yapici bir gekilde 
tepki verilmesini de gerektirdigini agiklamaktadir.

Talep ve arzi tahmin etmeye yonelik belirli 
birtakim istatistiksel yontem lere bazen 
oldukga fazla yogunlagilmasina ragmen, 
ongormeyi en iyi tarif eden §ey ozellikleri 
d eg ig m e y e n  "s to k  ve ak im " iggucu  
modelinden uzaklagarak gelecekteki degigme 
yonelik olarak surekli uyamk ve hazir olma 
duruma dogru gidilmesidir.

Bu agidan bakildiginda, ileriye yonelik olasi 
yollari ve kagimlacak yonleri daha net gizmeye 
yarayabilecek olasi gelecek senaryolarimn 
kurgulanmasinda faaliyetler, yaklagimlar ve 
metodolojilerkullamlabilmektedir.
Bolgesel, alt bolgesel ve yerel seviyede, kisa (bir 
yildan kisa) ila orta (beg yildan kisa) vadede 
beceri ihtiyaglarm in ongorulmesi ozellikle 
agagidakiler igin amaca uygundur:
(a) Politika yapicilari;
(b) istihdam hizmet saglayicilari: Becerilerin 
kullanilabilirligi hakkinda igverenlere kariyer 
rehberlig i ve b ilg ilendirm e yapilm asi gibi 
faaliyetlere bilgi saglanmasinda;
© Egitim saglayicilari: Kurs igeriginin gelecekteki 
talep ile aym dogrultuda olmasim saglamak 
amaciyla, gerek girketlerde gerekse kamu 
sektoru igyerlerinde geligen ve beklenen beceri 
ihtiyaglari hakkinda bilgi;
(d) Bireyler: Ogrenim alternatifleri, gelecekte 
istihdam edilme firsatlari, kariyerde ilerleme ve 
degigim arayan bireyler.

4Delphi yontemi uzun vadeli ekonomik tahminleryapmak uzere RANS Corporation §irketi tarafindan 50'li yillarda geli§tirilmi§tir. Birgrup uzmanin belirli bir anketin 
birkag turuna isimlerini sakli tutarak katildigi ve mu§terek bir gdru§e ula§ilana degin gerek kendi bulgularim, gerekse gruptaki diger uzmanlarin bulgularmi esas 
aimak suretiyle gelecekteki geli§meler hakkindaki degerlendirmelerini gozden gegirdikleri bir yakla§imdir. Daha fazla bilgi igin http://www.unido.org/ 
fileadmin/import/16959_DelphiMethod.pdf belgesine ve 2. Cilde bakiniz.

24 Beceri ve i§ Ongorme ve E§le§tirme Kilavuzu

http://www.unido.org/


istihdam kurumlari bakimindan kisa vadeli 
ongoriiler amaca en uygun olanlaridir. Kamu 
istihdam Kurumlari orta vadeli projeksiyon 
veya kestirimlere katkida bulunabilmekle, 
hatta bunlarin m evcudiyetinden fayda  
saglayabilmekle birlikte, bu kurumlarin ana 
iglevlerine en faydali olani gelecekteki 
ihtiyaglar hakkindaki kisa vadeli bilgilerdir. 
Ayrica, Kamu istihdam Kurumlarimn genelde 
galigtiklari egitim saglayicilari da genelde kisa 
vadeli egitim kurslari saglamaktadirlar.
Kisa ila orta vadeli ongorme yapmak igin 
gelecekteki beceri talep ve arzi hakkindaki 
bilgilerinin toplanmasim, analiz edilmesini ve 
yayilm asm i destekleyen sistemlere ihtiyag 
bulunmakta olup, bu bilgiler iggucu talebine 
yonelik sektor bazindaki kisa vadeli tahminler, 
geligmekte olan ve duguge gegen meslekler 
hakkindaki b ilg ile r ve iggucu p iyasasina 
girenlerin nitelik seviyeleri ve tiplerine gore 
say ila rina  yonelik tahm in lerd ir. ile riy i de 
kapsayan bir yaklagim belirlenmesi ulusal 
seviyede ongorme sistem leri kurulm asm i 
mutlaka gerektirmemektedir, zira yerel veya 
b o lg e s e l o la ra k  b u y u k  b a g a r i e ld e  
edilebilmektedir.
4. Bblumde ig araciligi ve kendi kendine hizmet 
amaciyla kullamlan bilgilerin toplanmasi ve analiz 
edilm esi ig lev le rin in  beceri ih tiyag la rim n 
ongdrulmesinde kullamlan istatistiksel bilgilerle 
entegre edilmesi suretiyle nasil sinerji elde 
edilecegi incelenmektedir.

3.3. Beceri ve i§lerin E§le§tirilmesi
Eglegtirme iki yapitagim bir araya getiren 
karmagik bir kavram olup, bunlar 'arz ve talebin 
b irb ir le r iy le  aym hizaya ya k la g tir ilm a ya  
galigilmasi' (Lassnigg, 2012, s.17) ve 'bogtaki 
iglerin ig arayan uygun nitelikteki kigilerle 
doldurulmasi surecidir' (Andersen ve digerleri,
2010).

Arz ve talebin birbirleriyle aym hizaya getirilmesi 
ilgili bakanlik (galigma, istihdam ve sosyal igler) 
veya politikalar belirleyerek yonlendirme yapan 
uluslariistu bir kurulug tarafindan politika 
seviyesinde onculuk edilmesi gereken bir politika 
konusudur. iggucu piyasasi ve ogretim mevzuati 
ve altyapi kararlari geklindeki mevzuatin da bu 
seviyede olugturulmasi, bunun yamnda kurumsal 
se v iye d e k i o p e ra s y o n la rin  h e d e fle rin in  
belirlenmesi ve bu hedeflerin takip edilmesi 
gerekmektedir. Operasyonlarin finansmam 
ulusal butgeden tahsisat geklinde olabilmektedir.

Uzmanlagmamn arttigi iggucu piyasasinda, 
becerilerin degerlendirmeye alinmasi konusu 
e§le§tirme surecinin onceligi haline gelmektedir. 
G e leceg in  ve bugunun ih tiyag  duyu lan  
becerilerinin temin edilmesi amaciyla beceri talep 
ve arzinin aym hizaya getirilmesi en onemli 
politika konusu haline gelmig olup, 195 numarali 
insan kaynaklari geligtirme tavsiyesi (ILO, 2004), 
Avrupa Komisyonu yeni i§ler igin yeni beceriler 
in is iy a t if i  (A v ru p a  K o m isyo n u , 2 0 0 9 ), 
Uluslararasi Qaligma Konferansi'nda uretkenlige 
yonelik beceriler hakkinda varilan sonuglar 
(Uluslararasi Qaligma Konferansi, 2008) ve G20 
egitim stratejisi (ILO, 2011) gibi pek gok politika 
inisiyatifinde bu duruma igaret edilmigtir.
Beceri e§le§tirmenin daha onemli gorulmeye 
baglanmasi sayesinde, i§gucu piyasasi istihdam 
hizmet sag lay ic ila rin  daha iyi e§le§tirme 
yapmaya yonelik arag geligtirilmesinde etkin 
olmalarimn saglanmasi konusunda politika 
yapicilar uzerinde baski olugturmugtur. Her 
seviyedeki eglegtirmelerin iggucu piyasasi bilgi 
sistemi gerektirmesi, boylece guvenilir sektor ve 
meslek bilgilerinin olugturulmasi, analiz edilmesi 
ve yayilmasi ve igverenlerle egitim saglayicilari 
b ir  a ra y a  g e t ire n  k u ru m la r  u z e r in d e  
derinlemesine galigma yapilmasi konusunda 
gaba sarf edilmigtir (ILO, 2009). Bu yondeki 
in is iyatifle r iggucu piyasasi is tihbaratin in , 
ozellikle de ongorme mekanizmalarinda gorulen 
beceri arz ve talebi hakkindaki ileriye yonelik 
is tihba ra t tip in in  iy ileg tirilm es ine  yone lik  
gayretlerle giderek daha fazla ig ige gegmektedir.
Kurumsal ve iglevsel seviyedeki (iggucu piyasasi 
makamlari, kamu istihdam kurumlari, ogretim ve 
egitim makamlari veya kurumlari seviyesindeki) 
bag lica  gorev, fa a liye tle r in  yone tilm es i, 
planlanmasi ve uygulamaya gegirilmesi ve i§ 
eglegtirmenin desteklenmesine yonelik suregler 
tasarlanmasidir. Soz konusu kurumsal seviyeler, 
ulusal makamlardan yerel istihdam kurumlari ve 
yerel rehberlik m erkezlerine kadar gegitli 
yo n e tim , ida ri ve ope rasyon  p e rso n e li 
katmanlarim igerebilirler; planlama ve yonetim 
gorevleri de birgok farkli yolla gegitli seviyeler 
arasinda dagitilabilir (Andersen ve digerleri, 
2010).

§ekil 5'te eglegtirme ve ongorme arasindaki iligki 
ile ulusal (ve ulusal simrlari agan) iggucu piyasasi 
politika s istem lerin in gegitli seviye lerinde 
ustlenilen roller ve faaliyet tipleri gosterilmigtir.
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§ekil 5: E§le§tirmede Roller: Politika Seviyeleri ve Degerlendirme Donemleri

Politika seviyesi:
devletlerin bakanliklar

Seviye

Kurumsal
seviye:

igleyig seviyesi: 
istihdam 
kurumlari/egitim 
saglayicilari

Prosediirlerle uyum; girketlerden, ig arayanlardan 
ve egitim saglayicilarindan bilgi 

toplamp, birlegtirilerek kullanilmasi

Mevcut Gelecek
..........................>
Degerlendirme donemi

Kaynak: Yazarlar.

Yukaridaki § ema eglegtirmede ve ongormede saglanan iyilegmelerin sistem gapinda bir bakig agisindan 
degerlendirilmesi gerektigini gostermektedir, zira iggucu piyasasi politikalarmin verimli gekilde 
uygulamaya gegirilmesi igin her seviyede kapasite olugturulmasi ve yenilik yapilmasi gerekmektedir.
§ekildeki beyaz oklarin gosterdigi uzere, gegitli seviyeler birbirlerine bapli ve birbirlerine bagimlidir.
Oklar igleyig seviyesinde toplanan ve gimdiki ve gelecekteki beceri arz ve talebi hakkindaki bilgilerin 
politika ve sistem geligtirme igin kullanilabilecekleri daha ust seviyelere akmasi gerektigini 
gostermektedir. Agagi yonlu oklar ise daha ustteki seviyelerin alttaki seviyelerde sorunsuz bir igleyig 
olmasi igin gereken mevzuat gergevesini ve altyapiyi saglamasi gerektigini gfistermektedir.
Gergek iggiicu piyasasi kogullarini hedef almig sistem ve mevzuatlarin yerel ofislerdeki operasyonlarin 
daha verimli olmasim sagladigi agik olup, iggucu piyasasi bilgilerinin yukari yonlu akigina yardimci 
olacakgekildeorgutlenmig istihdam kurumlarieglegtirmevebngormeverimliliginiarttiracaklardir.
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4. Belirli Metodolojiler ve Bunlarin Uygulam§i Hakkinda Kilavuz
Bu kisimda beceri eglegtirme ve bngorme 
durumunu iyilegtirmek isteyen ulkedeki genel 
zorluklarve yaklagimlaruzerineodaklamlmigtir.
Kamu istihdam kurumunun ana faaliyeti ig 
araciligi olmaya devam etmekle birlikte, bu 
giderek daha getin bir gorev haline gelmigtir. 
iggucu piyasalari ve beceri ihtiyaglari giderek 
daha hizli degigmekte olup, dunyanm birgok 
yerinde kamu istihdam kurumlari, igverenlerin 
bogtaki igleri igin uygun n ite likte eleman 
bulamadiklarindan yakindiklari, buna kargilik 
nufusun gittikge artan bir kisminm da teknik veya 
mesleki okullardan ya da universitelerden nitelik 
ve yetkinlik kazandigi geligkili durumlarla kargi 
kargiya kalmaktadir. Kuresel iggucu piyasalari 
istihdam hizmet saglayicilarin ulke sinirlarini 
agan b ir bakig a g is iy la  h izm et ve b ilg i 
sag lam a la rina , ig arayan kig ile re  bagka 
ulkelerdeki veya dunyanm bagka kisimlarindaki 
firsatlar hakkinda bilgi vermelerine gittikge daha 
fazla ihtiyag duymaktadir (Peromingo, 2012).
Avrupa'daki Beceri Gundemine daha gok katkida 
bulunmalari igin, Avrupa'daki kamu istihdam 
kurumlari
bagkanlari 'kamu istihdam kurumu hizmet ve 
ig le r in in  d a h a  g e n e l o la ra k  y e n id e n  
yo n le nd irilm e s i' gag ris inda  bu lunm ugtur 
(HoPES, 2011). Kamu istihdam kurumlarimn 
bece rile rin  tegv ik  ed ilm esi ve igyerinde 
k u lla n ilm a s i konusunda  daha e tk in  rol 
oynamalari igin dunyanm bagka yerlerinde de 
g a l ig m a la r  ya  p 11 ma k ta d  i r. Y e n id e n  
y o n le n d irm e n in  ba g lica  it ic i gucu b ilg i 
kullaniminin ve arz ve talep taraflari (ogretim ve 
ig v e re n le r )  a ra s in d a k i o r t a k l ik la r in  
iyilegtirilmesinden gelmektedir.
Yeniden yonlendirme devasa boyutlarda yatirim 
gerektirmemektedir, zira iyilegtirmelerin gogu 
mevcut yapi ve araglarla  gergeklegtirile - 
bilmektedir. Kamu istihdam kurumlarimn normal 
ig sureglerinden kayda deger bilgiler uretilmekte 
olup, talep ve arz taraflari arasinda kurulan 
o rta k lik la r in  eg legtirm en in  iy ile g tir ilm e s i 
konusunda ne kadar etkili olabilecegini gosteren 
birgokdrnekbulunmaktadir.
4. Bolumun geri kalan kisminda eglegtirme ve 
dngdrme iglevlerinin guglendirilmesi konusunda 
istihdam hizmet saglayicilarim, ozellikle de kamu 
istihdam kurumlarim destekleyen tematik konular 
ele alinmaktadir. 4.1 ve 4.2 Kisimlari igleyigsel ve 
yonetimsel yaklagimlara yonelik olup, 4.4 ila 4.6

5Eke bakimz: lyi uygulama omekleri igeren ornek olay etutleri

Kisimlari ise bireyin iggucii piyasasina girig, ig 
eglegtirme ve istihdam edilebilirlig i devam 
ettirmek igin beceri yukseltmeden olugan tipik 
iggucu piyasa gegiglerini ele almaktadir.
4.7 Kisminda kayit digi ekonominin yarattigi 
sorunlar ele alinmaktadir.
B irb irin i tam am layan ve destekleyen bu 
y a k la g im la rin  ayri ayri dugunu lm em esi 
gerektigini vurgulamak gerekir. Her yaklagimin o 
yaklagimin gerekgesini olugturan ve burada ayri 
bir gekilde ele alamn konulari bulunmakla birlikte, 
verili herhangi bir ulusal baglamda kabul edilen 
somut yaklagimda gegitli yontem ve araglarin 
tumunu barindiran butunlegik bir programdan 
yararlamlacagi guphesizdir.

4.1. i§giicu Piyasasi Bilgileri: 
Ongorme ve E§le§tirmeyi 
iyile§tirmenin Dayanagi
Ongorme ve eglegtirm eye yone lik  birgok 
yaklagim, aragve yontem bulunmakla birlikte, her 
turlu yaklagimin fizibilitesi ve uygulamadaki 
bagarisi ulusal kogullara bagli olmaktadir.
Bu agidan bak ild ig in d a , donugm ekte ve 
geligmekte olan ulkeler, her ne kadar gok gegitli 
arka planlara sahiplerse de, hemen her ulkede az 
veya gok dile getirilen kendilerine has birtakim 
zo rluk la rla  kargi karg iya ka lm aktad irla r. 
Kurumsal geligimin kesintiye ugramasi, ornegin 
kurumlarin kurulduklari gunden beri geligme 
kaydetmemig olmalari sik sik kargilagilan zorlu 
birgergeve durum olup, genelde istihdam kurumu 
mevzuatlarinm ve esas gorevlerinin guniin 
gartlarina uymamasindan, kaynaklarin (butge, 
altyapi, personel) yetersiz olmasindan ve 
(yonetic ile r arasinda da meydana gelen) 
p e r s o n e l  d a l g a l a n m a l a r i n d a n  
kaynaklanmaktadir.
iggucu piyasasi b ilg ile rin in  eglegtirme ve 
dngdrme iglevlerinin iyilegtirilmesine yonelik rolu 
geligmig ulkelerde halen hiz kazanmig bir konu 
olup, kamu istihdam  kurum larina  iggucu 
piyasasindaki aktorlerin tumune bilgi saglama 
rolu verm ektedir. Bu yaklagim in tem elleri 
Avusturya, Kanada, isvegveABD'deatilmigolup; 
bu ulkelerde, talep goren meslek profilleri ve 
belirli mesleklerde galigmak igin gereken 
yetkinlikler hakkindaki bilgiler 5 dahil olmak 
uzere, kapsamli gevrimigi iggucu piyasasi bilgi 
sistemleri bulunmaktadir.
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Bilginin daha iyi kullamlmasi igin agagidaki 
hususlarin her seviyede dikkate alinm asi 
gereklidir:
(a) iggucu piyasasinda yeralan farkli paydaglarin 
bilgi ihtiyaglari;
(b) Kullamcilar ile ilgili kanallar;
(c) Beceri talep ve arziyla ile ilgili verilerin nerede 
bulunacagi;
(d) iggucu piyasasi aktorleri igin amaca uygun ve 
anlamli bilgi saglamak amaciyla bu verileri 
toplama ve analiz etme yontemleri;
(e) istihdam hizmet saglayici faaliyetlerinin (ig 
aracilig i, etkin iggucu piyasasi politikalari, 
d a m g m a n lik ) iy ile g t ir ilm e s i ig in b ilg iy i 
kullanmanmyollari;
(f) §irketlerin ve ig arayan kigilerin daha iyi 
ka ra rla r ve reb ilm es i (uyum suz luk la rdan  
kaginabilmeleri) igin bilginin bunlara yayilmasmin 
yollari.
Kamu istihdam kurumlarmin iggucu piyasasi bilgi 
sistemleri uzerinden verdigi bilgiler, bilgi toplama 
ve tesliminin igveren ve igveren orgutleriyle ve 
ogretim ve egitim saglayicilarla yapilan ortakliklar 
vasitasiyla yonlendirilmesi suretiyle kayda deger 
olgude iy ileg tirileb ilm ekted ir. Soz konusu 
ortakliklar meslekler hakkinda ayrintili bilgi 
derlenmesini kolaylagtirmakta olup, arz tarafina 
ve ig arayan kig ilere bilgi ak ta rim m i da 
iyilegtirebilmektedir. Talep edildikge egitim 
sistemlerine hizli ve dogrudan bilgi aktarilmasi 
Avustralya Skills for All (Herkes igin Beceri) 
kampanyasi gibi girigimleri yayginlagtirmaktadir:
2011-12 butgesiyle hukumet tarafm dan  
duyurulan Ulusal iggucu Geligtirme Fonu, ingiliz 
Milletler Toplulugu Hukumeti'nin beceri egitimine 
yone lik  finansmanma yeni b ir yaklagim  
getirm ektedir. Hukumet once lik li beceri 
ihtiyaglarmi belirlenmek ve endustri beceri 
konseylerinin tam katilimma sahip olan ve 
gelecegin iggucunu olugturmak veya yeniden 
egitmek amaciyla endustrinin kendisiyle birlikte 
saglanan ortak yatirimdan yararlamlan endustri 
tabanli etkili mudahaleler geligtirmek uzere 
endustri ile ortaklaga galigmaktadir [...]. 
Endustrinin egitim sisteminin tam merkezinde 
olmasi gereklidir. (Peromingo, 2012, s. 5).

Agagidaki kisimlarda bu unsurlar daha detayli 
o la ra k  e le a lin m a k ta , is tih d a m  h izm e t 
saglayicilarin bilgi toplama, analiz etme ve 
ku llanm a  ig le v le r in i iy ile g tirm e k  uzere  
benimsemig oldugu gegitli yaklagmnlardan 
orneklerverilmektedir.
ILO 'nun iggucu is ta tis tik ile r i hakk indak i 
tavsiyelerinde (ILO, 1985) ulkelerin yapabilecegi 
bagka iyilegtirmelere iligkin ilkeler yer almakta, 
toplanacak verilerin yapisina, veri toplama 
iglevinin duzenliligine ve ilgili iggucu piyasasi 
istatistiklerinin iiretilmesineyardimci olmak uzere 
geligtirilecek istatistiksel gergeveye iligkin ayrintili 
tavsiyeler verilmektedir. Veri uretimi ve yayimi 
hakkinda daha fazla yonlendirme igin ILO 
anahtar iggucu piyasasi gostergeleri (IPKG) 
aragtirma aracindan ve ilgili iPKG'yi Anlama 
Kilavuzu'ndan (ILO, 2014) yararlamlabilinir. 
Okuyucular 1. Cilde de bagvurabilirler.
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4.1.1. ilgili Bilgilere Eri§im 
Kisitlamalari
Iggucu piyasasi bilgilerinin iggucu piyasalarinin 
verimli bir gekilde iglemesi bakimindan kritik 
oneme sahip oldugu genelde kabul gormekle 
birlikte, amaca uygun bilginin olugturulmasi 
verinin toplanmasi, iglenmesi ve analiz edilmesi 
agisindan zor olabilmektedir.

Kamu istihdam kurumlarinin kayitlarindaki 
mevcut bilgiler daha iyi analiz edilebilip 
yayilabilirken, istihdam kurumlarinin ise 
kendi faaliyetleri diginda kalan istatistik 
kurumlari, devlet kurumlari, ifveren ve iggi 
orgutleri, aragtirmacilar ve bagka istihdam 
hizmet saglayicilari gibi kaynaklardan gelen 
b i l g i l e r e  s i k l i k l a  be l  b a g l a m a l a r i  
gerekmektedir. istihdam kurumlarinin pazar 
payi ne kadar kiig iik o lursa, bunlarin  
digaridaki kaynaklara bagimliliklari da o kadar 
yiiksek olmaktadir.

Genel aktif iggucii, igsizlik verileri, istihdamin 
nufusa oram ve buyuk sektorlerde (tarim, sanayi, 
hizmetler) istihdam gibi konularda istatistik 
kurumlarinin saglamig oldugu makro seviyedeki 
verilerden Have bilgi alinabilmektedir. Bu veriler 
hane h a lk i veya  ig g iicu  a n k e tle r in d e n  
gelebilmekte olup, turn egitim kurumlarinda 
kayitli mezunlarin veya ogrencilerin sayisi ile ilgili 
ka p sa m li b i lg i le r  g e n e ld e  M illi E g itim  
Bakanligi'nda bulunmaktadir(1. Cildebakimz).
M ik ro  s e v iy e d e k i b i lg i le r  ise  ig ve re n  
anketlerinden (5. Cilde bakimz), mezun izleme 
etutlerinden (6. Cilde bakimz) ve istihdam hizmet 
saglayicilarca tutulan igsizler ve bogtaki igler 
kayitla rindan a linan idari verilerden elde 
edilebilmektedir.
is ta tis tikse l b ilg ile re  erigim  s in ir la m a la ri 
eglegtirme ve ongorme iglevleri bakimindan 
zorluk tegkil etmektedir, zira birgok istihdam 
hizmet saglayicimn kendi idari verileri uzerinde

simrli kullammi vardir. iggiicu piyasasi bilgi 
sistemlerine bilgi saglayan amaca uygun ve 
guncel istatistiksel verilerin kullanilabilirlik 
seviyesi ulkeler arasinda onemli olgiide farklilik 
gostermektedir. Genelde doniigmekte olan 
ulkelerden olugan dokuz ulkede6 yapilan etutler 
sentezlendiginde (Lassnigg, 2012), idari ogretim 
istatistikleri ile iggucu anketlerinin oldukga 
duzenli ve yaygin istatistik kaynaklari oldugu 
gorulmektedir. Mezunlara yonelik izleme etutleri 
ve egitim istatistikleri daha az yaygin olmakla 
birlikte, metodoloji ve nitelikleri gokfarkli olsa da 
igveren anketleri birgokulkedeyapilmaktadir.
Gelifmekte olan ulkelerde, dzellikle de en az 
ge ligm ig  u lk e le rd e  (A G U 'le rd e ) ise bu 
istatistiklerin sadece birkagtanesi duzenli gekilde 
mevcut olmakla birlikte, Lubnan Merkezi istatistik 
Idaresi tutarli bir iggucii piyasasi bilgi sistemi 
kargisindaki karakteristik engellerin tiimun 
oldugu bir ulkede ongorme unsurlarina sahip kisa 
ve oz b ir iggucu p iyasa p ro filin in  nas il 
iiretilebilecegini gostermektedir. Bu kurum son 
donemlerde Statistics in Focus adi altinda bir 
yayin dizisi hazirlamig olup, bu dizi iggucii piyasa 
bilgileri veren yayinlardan biridir. Glkedeki 
anketler ve istatistikler duzensiz araliklarla, farkli 
metodolojiler kullamlarak ve aralarinda herhangi 
bir koordinasyon olmayan birtakim ayri ureticiler 
ta ra findan  u re tilm ekted ir. Ancak, mevcut 
istatistiklerin hepsini bir araya getirmek suretiyle, 
bir iggiicu piyasasi profili olugturmuglar ve bu 
profille ulusal iggiicti piyasasinm dinamiklerini 
agik ve net gekilde ortaya koymuglardir. Bu kisa 
dokiimanda kullamlan verilerin tumu kamuya 
agik kaynaklardan elde edilmig olup, iggiicu 
piyasasi bilgileri hakkinda kugiik bir birime sahip 
herhangi bir istihdam kurumu tarafindan da 
benzeri bir dokuman kolaylikla uretilebilir (Badre 
veYaacoub, 2011). Kullamlan verilerin gogu hane 
halki anketlerinden ve bir dizi gokgdstergeli kume 
anketinden elde edilmig, bu anketler genel nufus, 
ekonomik etkinlik ve istihdam-igsizlik oranlari 
hakkindaki makro seviye veriler ve hane halki 
geliri ve istihdam durumu gibi mikro seviye veriler 
gibi unsurlari saglamiglardir.

6 Hirvatistan, Misir, Kirgizistan, Moldova, Karadag, Turkiye, Rusya, Sirbistan, Ukrayna.
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4.1.2. Beceri Uyumsuzluklarimn 
Ele Alinmasinda Kar§ila§ilan 
Guglukler
iggucu piyasasi politikalari terminolojisinde 
'uyumsuzluk' hem iggucu talep ve arzi arasindaki 
dengesizlikleri (genel olarak nicel), hem de beceri 
kullammindaki dengesizlikleri (genel olarak nitel) 
ifade eder (Gatelli ve Johansen, 2012).
Nicel uyumsuzluklar bogtaki ig sayismin igsiz 
sayisi ile ortugmedigi durumlarda ortaya gikar. Bu 
tur dengesizlikler gogu defa ekonomik donguyle 
ilgili olup, ekonomi iyiye dogru gittiginde iggucu 
piyasasi 'agiri isinabilmekte', bunun sonucunda 
iggucu talebi arzdan hizli yukselmekte, bu durum 
belirli bazi sektorve mesleklerde, hatta piyasanm 
genelinde iggucu arzin in yetersiz kalmasi 
geklinde kendini hizla gostermektedir.
Nitel dengesizlikler ig arayanlar tarafindan 
sunulan beceri tip ve seviyeleri ile yetkinliklerin 
belirli bir igin gereklilikleri ile eglegmemesi 
durum unda ortaya g ikm aktad ir. Ogretim  
sisteminin yeni teknolojilere ve ticari yaklagimlara 
uygun gekilde cevap vermediginde kargilagilan 
durum gogu zaman boyledir.
(Beceri uyumsuzlugu ve beceri uyumsuzlugunun 
olgumune girig igin 1. Cilde bakiniz).
Dolayisiyla, beceri uyumsuzlugu hem nitel 
hem de nicel olabilmekte, bu terimle hem 
kiginin igin gerekliliklerini kargilamadigi hem 
de hem de (ulusal, bolgesel veya yerel 
seviyede) kigilerde belirli bir becerinin eksik 
ya  da g e r e k s i z  o l d u g u  d u r u m l a r  
kastedilmektedir. Beceri uyumsuzlugu gegitli 
birey, igveren, sekto r ya da ekonom i 
seviyelerinde tammlanabilmektedir. Birkag 
tip  beceri  uyum suz lu gu b i rb i r ler iy le  
ortiigebilir (Bartlett, 2012).
Beceri uyumsuzluklari ile mucadele eden birgok 
u lke is tihdam  k u ru m la rin in  k a rg ila g tig i 
gugluklerden biri iggucu piyasasinda agilan 
iglerin gogu olmasa da birgogunun istihdam 
kurumlarina bildirilmemesidir. Birgok ulkede, ig 
a ray ig la r i ve i§ te k lifle ri kamu is tihdam  
kurumlarindan gok sosyal aglar ve internet

iizerinden yurutulmektedir (Martin ve Bardak, 
2012). Ayrica istihdam kurumlarina doldurulmasi 
daha zor olan veya daha duguk beceri seviyesi 
isteyen i§ pozisyonlarinin bogtaki diger iglere 
nazaran daha fazla bildirilmesi geklinde bir egilim 
de bulunmaktadir.
Belirli beceri uyumsuzluk tipleri geligmekte ve 
donugm ekte  o lan  gogu u lke n in  iggucu 
piyasasinda ciddi zorluklara neden olmaktadir. 
Beceri ta lep ve a rz in in  eglegtirilm esi ve 
dngoru lm esi hakk indak i u lusal rapo rla ri 
sentezleyen Lassnigg (2012) anket yapilan 
geligmekte ve donugmekte olan ulkelerin 
yarisindan fazlasindaki uyumsuzluk olgusunun 
'resmi niteliklerle pratikteki beceriler arasindaki 
veya yuksek okul ve yuksek ogrenim (YO) 
niteliklerindeki nicel artig ile kalitesinin duguk 
oldugu iddia edilen bu nitelikler arasindaki' 
uyum suzluklar olarak a lg iland ig ina  dikkat 
gekmektedir (Lassnigg, 2012, s.13).
Birgok ulkede ogrenciler yuksek ogrenimi teknik 
ve mesleki ogretim ve egitim (TMOE)7 aimak igin 
tercih etmekte, bu durum gereginden fazla egit- 
ogretim alimrken her seviyede mesleki beceri 
eksikligi gekilmesine neden olmaktadir. Buna 
yuksek seviyede bilim, teknoloji, muhendislik ve 
matematik (BTMM) becerileri de dahildir. Tek 
bagina TMOE'in tegvik edilmesi bu durumun iyiye 
gitmesi igin genelde yeterli olmamaktadir, zira 
T M O E 'n in  g e n e ll ik le  ig g u cu  p iy a s a s i 
gereksinimlerine gore reforma tabi tutulmasi 
ge rekm ekted ir (Lassn igg , 2012). Ancak, 
TMOE'de ilgi eksikliginin bir nedeninin de bogtaki 
iglerin kalite ve ucretlerinin duguk olmasi 
oldugunu vurgulamak gerekir.
Eglegtirmede kargilagilan zorluk la r kirsal 
bolgelerden kentlere gog edilmesinin veya 
yurtdigina gog edilmesinin tetikledigi sosyal, 
ekonomik ve demografik sorunlarla da ilgili 
olabilmektedir. Orta ve dogu Avrupa'nm birgok 
iilkesinde (ILO, 2011) ve Arap bolgesindeki bazi 
ulkelerde oldugu uzere, bazi ulkeler ciddi 
sayilarda gogmen iggi gondermekte ve kabul 
e tm ekte olup, bu konudaki tecrube le rin i 
paylagmaktadirlar.

7 TMOE mesleki ogretim ve egitiml (MOE) belirtmek igin kullamlan uluslararasi birterimdir. Bu iki terim bu yayinda birbirlerinin yerine gegebilecek gekilde 
kullamlmiglardir.
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4.1.3. Kamu istihdam Kurumlarinda 
Mevcut Olan Bilginin 
E§le§tirilmenin |yile§tirilmesi 
Amaciyla Daha iyi Kullanilmasi
§irket gereksinimleri ve mevcut ve potansiyel ig 
a ra y ic ila r in  kamu istihdam  kurum undaki 
bilgilerinin seviyesinin iyilegtirilmesi eglegtirmeye 
yardimci olmaktadir. Bilgiler ig arayanlarla ilk 
tem as noktasi gorevin i goren personele 
verilebilmekte, bbylece soz konusu personel ig 
arayan kigilere daha bilingli segim yapmalari 
konusunda yard im ci o labilm ekte, yapilan 
eglegtirmelerin kalitesini arttirabilmektedirler.
Bilgiler agadjidaki kigilere deverilebilmektedir:
(a) Damgmanlar: Bu kigiler hedefe daha yonelik 
damgmanlik ve rehberlik vermek igin talep edilen 
becerilerle ilgili bilgileri kullanabilmektedir;
(b) ig arayan kigiler: Bu kigiler sahip olduklari 
becerileri iggucu piyasasinda istenen becerilere 
gore  d e g e rle n d ire b ilm e k te  ve ge reken i 
yapabilmektedir;
(c) Edjitim saglayicilar: Egitim saglayicilari 
k u rs la r in i ta le b i k a rg ila y a c a k  g e k ild e  
ayarlayabilmektedir;

(d) Ogretim saglayicilar: Ogretim saglayicilari 
nitelikleri talep goren ogrenim alanlarina yonelik 
olarak  ogrenci le r in  i lgi ler ini  dogrudan  
yonlendirebilmektedir.

Beceri ta lep leri hakkindaki b ilg ile r gegitli 
kaynaklardan edinilebilmektedir. Bir sonraki 
kisimda hazir kaynaklardan alinan bilgilerin 
eglegtirm e konusunda nasil daha verim li 
kullanilabilecegiagiklanmaktadir.

iV

4.1.4. Mevcut ve Gelecekteki Beceri 
Talepleri Hakkindaki Bilgilerin 
iyilegtirilmesi
Siklikla, iggucu piyasasi bilgileri kapsamli 
veri kiimeleri ve zaman serilerine gevrimigi 
erigimi olan son derece geligmig yazilim  
araglari igeren ileri d iizey s istem lerle  
iligkilidir. Bu tur sistemler bir takim ileri 
iilkelerde mevcut olmakla birlikte, geligmig 
yazilim araglari olmayan kamu istihdam  
kurumlarimn standart ig siireglerinden elde 
edilen veriler, paydaglara daha iyi bilgi 
veri lmesi amaciy la  s is tema t ik  o larak  
kullamlabilmektedir.
Talep tarafindaki amaca uygun veriler bogtaki ig 
ak ig la rindan, bagarili veya bagaris iz  ige 
yonlendirmelerden, meslek bazinda istihdam 
o ra n la rin d a n , bog tak i do lm am ig  ig le rin  
suresinden, gegmig ig tecrubesi olmayip iggucu 
piyasasina giren kigilerin niteliklerine gore ige 
yerlegmelerinden ve gegmig ig tecrubesi olan 
kigilerin ige yerlegmelerinden ve ekonomik sektor 
veya bolge bazinda bogta ig bildirim sikligindan 
elde edilebilmektedir. Aktif iggucu piyasasi 
tedbirleri ise on egitimli istihdam oranlari ile ilgili 
olarak ogretim ve egitim sonrasi istihdam oranlari 
gibi gostergeler satjlayabilmekte olup, kariyer 
rehberlik hizmetleri de okul kayit oranlarina ve 
okul mezunlarinm ifade ettikleri niyetlere gore 
iggucu arzim n dlgulmesine yonelik bilgiler 
saglayabilmektedir. Kamu istihdam kurumlarina 
kayitli ig arayicilari hakkindaki veriler ise arz 
tarafindaki bilgilerin baglica kaynagidir.
Her kamu istihdam kurumu gimdiki ve gelecekteki 
beceri degigim leri hakkinda bilgi saglama 
potansiyelleri bakimindan incelenmelidir. Bu 
bnemli olaylar bir kere tespit edildiklerinde artik 
takip edilebilmekte ve bunlarin yogunluk ve 
s i k i l i k l a r i  a n la g i la n  k r i t e r le r e  g o re  
kiyaslanabilmektedir. Bu da kamu istihdam 
kurumunun belirli becerilerin eksik veya ihtiyag 
fazlasi olup olmadigini veya belirli becerilerde 
agik olup olmadigini bogtaki iglerin meslek 
bazinda bogta kalma sureleri gibi unsurlari baz 
alarak tespit etmesine imkan saglamaktadir.
Bir sonraki kisimda ise kaydettirilen bogtaki 
iglerin ve ig arayanlarin bilgi kaynafji olarak 
k u l la n i lm a s i  y o l la r i  d a h a  y a k in d a n  
incelenmektedir. Bu ve benzeri tipteki verilerin 
kullanildigi gostergelere iligkin ornekler 1. Ciltte 
mevcuttur.
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4.1.5. Bo§taki i§lerin Bilgi Kaynagi 
olarak Kaydedilmesi
OECD bogtaki igleri 'igverenlerin bogtaki ig 
pozisyonlarim digaridan personel istihdam 
ederek doldurmak igin zamanin belirli bir 
noktasinda ilan ettikleri bogtaki ig sayilari' olarak 
tanimlamaktadir(OECD,2012).
Bogtaki iglerle ilgili bilgiler ig arayanlarla igleri 
eglegtirmenin onkogulu olmaktan ibaret 
olmayip, iggiicu piyasasindaki mevcut durum 
ve kisa vadeli egilimler hakkinda da fikir 
verebilmektedir. Bogtaki iglerin bilgi kaynagi 
olarak kaydedilmesinin iki onemli yonii 
bulunmakta olup, bunlar beceri ve yetkinlik 
gerekliliklerinde oldugu gibi, bildirimlerin 
kalitesi ve kaydedilen bogtaki ig adedidir.
ig eglegtirmesi bakimindan nitel yon bnemliyken, 
kaydedilmig bogtaki iglerin iggucu piyasasmin 
genelini hakikaten temsil etmesi igin ilgili bilgi bir 
kere degerlendirildiginde mevcut durumun ve 
kisa vadeli egilimlerin daha iyi anlagilmasi 
bakimindan artik adet de onemli hale gelir 
(bildirimlerin kalitesinden tarn olarak ayrilmasa 
da), istihdam kurumuna kaydettirilen bogtaki 
iglerle (ve gerektiginde diger kaynaklardan gelen 
bogtaki iglerle) ilgili bilgilerin ige yonlendirmeler 
ve kayitli igsizlerle ilgili bilgilerle baglantilarmin 
kurulmasi sayesinde, agagidakilerin tespitine 
yonelikgirdilersaglanabilmektedir:
(a) iggucu ve beceri agigi veya fazlasi olan 
sektorler;
(b) igverenlerin bagarisiz i§e alim uygulamalari;
(c) talep goren meslekler.
inatgi istihdam sorunlari galigma kogullari, ucret 
seviyeleri ve hareketlilik eksikligi gibi beceriler 
di§indaki nedenlerden kaynaklanabilmektedir. 
Kamu is tihdam  kurum  dan i§m a n la ri ile 
i§verenlerin dogrudan temas etmeleri, yerel 
seviyedeki i§gucu eksikliklerin igyuzunun iyi bir 
§ekilde anla§ilmasmi saglamaktadir.
Bo§taki i§lerin kaydedilmesi zorunlu olsun 
olmasin turn kamu istihdam kurumlarimn ana 
sureglerinden biridir. ILO istihdam kurumlari 
anla§masinda istihdam kurumunun 'kuruma

bildirdikleri bog i§ pozisyonlari ve iggilerde 
aradiklari gereklilikler hakkinda igverenlerden 
kesin bilgiler almalari' gerektigi belirtilmektedir 
(ILO, 1948). istenen ve verilen bilgiler kesinse, 
kaydedilen veriler yerel alandaki cari beceri 
ihtiyaglari hakkinda onemli bir bilgi kaynagi 
olabilir. Buna kargin, pazar payi gok kiiguk olan 
istihdam kurumlarimn, iggucu piyasasindaki 
durumu gergekten yansitan bilgiler uretmek igin, 
kayitli bogtaki iglerle ilgili kayitlari basinda ve 
elektronik medyada yer alan ig ilanlari gibi diger 
bilgi kaynaklariyla gapraz kontrole tabi tutmalari 
gerekmektedir. istihdam kurumunun pazar payi 
ne kadar kiiguk olursa, temsil niteligi olan idari 
veri iiretmegansi da o kadar dugukolur.
Bogtaki iglerin Yasal Olarak Zorunlu Bildirimi
Bazi u lke le rde  igveren le rden  bogtaki ig 
pozisyonlarim istihdam kurumuna bildirmeleri 
istenir. Yasal olarak zorunlu bildirimin niteligi 
sadece igverenlerden istenen bilg ilere ve 
igverenlerin bu bilgileri vermeye gonullu olmasina 
degil, aym zamanda bunlarin gunluk bazda 
guncellenmesine de baglidir. Bu nedenle, bogtaki 
iglerin yasal olarak bildirilmesi zorunlu olmasimn 
istihdam kurum larimn sundugu eglegtirme 
hizmetlerinin omurgasim olugturmasi tavsiye 
edilmez.
istihdam hizmet saglayicimn kendi bogtaki ig 
kayit formatim geligtirme firsati oldugu takdirde, 
kayit formlarinda yer alan meslek ve beceri 
gereklilikleri bilgilerinin daha ayrin tili hale 
getirilmesiyle bu kayitlarin kalitesi arttirilabilir. 
Ozellikle, ilgili ig fonksiyonlarimn tipleri ve 
seviyeleri, istenilen nitelikler ve/veya beceriler 
hakkindaki bilgiler iyi bir eglegtirme yapilmasi 
bakimindan onemlidir. Kutu 1'de bogtaki iglerin 
nasil tarif edilmesi gerektigine iligkin iyi birornek 
bulunmaktadir.
internetten kayit yaptirmamn mumkun oldugu 
durum larda, istihdam kurum lari harcanan 
zamam gereginden fazla uzatmadan ayrintili 
sorgu lam a yap ilm a s in a  imkan veren ve 
igverenler tarafindan doldurulmasi kolay olan 
elektronik formlar tasarlamak igin gegitli yazilim 
araglarindan8 birini kullanabilirler.

8 Kapsamli museccel KiK yazilim ina ilaveten, makul fiyatli birgok elektronik anket araci da bu amag igin elverigli olup, gok az personel egitimi 
gerektirmektedirler.
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Kutu 1: ig ilam Verilmesi ve Danimarka KiK'i Jobnet.dk Sitesine Kaydolunmasi

www.jobnet.dk sitesinde gevrimigi bogta ig pozisyonu olugturulmasi
Danimarka'da igverenlerin bogtaki ig pozisyonlarim kamu istihdam kurumuna kaydettirmeleri 
zorunlu degildir, ancak kamu istihdam kurumu igverenlere ucretsiz olarak gevrimigi ig ilan hizmeti 
sunmaktadir. igverenlerin ticaret sicilindeki kendi kimlik bilgilerini kullanarak oncelikle kayit 
yaptirmalari gerekmektedir. Kayitlar Danimarka iggucu Piyasasi Kurumu tarafindan kontrol 
edilmekte ve onaylanmaktadir. Kayit iglemi tamamlandiktan sonra, igveren istedigi zaman 
sistemde oturum agmak suretiyle yeni bogta ig pozisyonlari olugturabilir. Her bogta ig pozisyonu 
igin agilan formda agagidaki bilgiler igveren tarafindan girilir:
• igin yeri: §irket kayit sirasinda bir veya daha fazla sayida igyeri girebilir; ornegin, girket merkezi, 
farkli iiretim tesisleri veya bolge ofisler. Bu igyerleri daha sonra agilir menu geklinde gdruntulenir;
• igin konumu: igyerinde veya bagka bir yerde; ornegin, sahada, mugteri tesislerinde, ingaat 
gantiyesinde;
• §irketin durumu: Ozel veya kamu;
• Mesleki ig unvam: Mesleklerin tumunii gosteren agilir menu belirir, igveren bunlarin ilk ug 
harflerini klavyeden girer.
Sektore gore mesleki unvan aramasi yapmakda mumkundur;
• lgtammi:Adaydanbeklenennitelikler, beceriler veyeterlikleriserbestmetin geklinde igerir;
• Siirucii ehliyeti gereklilikleri;
• Sozlegme tipi: Tam veya yari zamanli, surekli veya gegici, ozel kogullar;
• Son bagvuru tarihi ve iletigim bilgileri: Tarih ve girketteki ilgili kiginin iletigim bilgileri.

Kamu istihdam kurumu bu gevrimigi hizmet sayesinde igverenlere ig arayanlarin tumune yonelik ig ilam 
verme firsati vermekte, boylece igverenlerin normalde ig ilam igin verecekleri parayi tasarruf etmeleri ve 
girketin daha fazla sayida adaya ulagmasi saglanmig olmaktadir.
istihdam hizmet saglayicimn veritabamnda bulunan bilgilerin kalitesi kayitformlarinda daha ayrintili bilgi 
verilmesi istenerek ve igverenlere bogtaki igleri kaydetmelerine yonelik gegitli kanallar temin edilerek 
iyilegtirilebilmekle birlikte, bu iyilegtirme istihdam kurumu tizerinden sunulan bogtaki ig pozisyonlarimn 
daha fazla sayida olmasi sonucunu her zaman dogurmamaktadir. Bogtaki ig pozisyonlarimn 
bildirilmesinin yasal olarak zorunlu oldutju durumlarda dahi, bogtaki ig pozisyonlarin tamamimn birtakim 
sebeplerle kamu istihdam kurumunun dikkatine sunulmadigi genel olarak kabul edilen bir durumdur. 
Kamu istihdam kurumunun kaydin daha kaliteli yapilmasi durumunda kargiligimn alindigim 
gosterebilmesi gereklidir, ancak igverenler bogtaki ig pozisyonlarim kaydetmenin kendileri igin gok 
zahmetli oldugunu dugunduklerinde, bogtaki iglerin doldurulmasi igin bagka kanallari tercih 
edebilmektedirler. Bildirimin yasal olarak zorunlu oldugu durumlarda dahi, igverenlerin 'bunun kendileri 
iginfaydali oldugunu' hissetmeleri gerekir.
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4.1.6. i§ Arayanlarin Kayit 
Yaptirmasi: l§siz Olanlar ve 
Qali§makta Olanlar
Birgok ulkede, sosyal yardim veya igsizlik 
maagina hak kazanmak igin kamu istihdam 
kurumuna kayit yaptirmig olmak on koguldur; 
insanlar i§ bulmak igin yardim almanin digindaki 
nedenlerle de kamu istihdam kurumlarina igsiz 
olduklarini kaydettirebilmektedirler. Guney- 
dogu A vrupa  ve T u rk iye 'd e  uygu lanan  
etkinlegtirme tedbirlerinden edinilen tecriibeler 
kayit digi ekonomide yer alan ve duzenli 
istihdam igin miisait olmayan kayitli igsizlerin 
e tk in le g t ir ilm e s in d e k i z o rlu g u n  a lt in i  
g iz m e k te d ir ; b irg o k  k a y it l i  ig a ra y ic i 
e tk in le g t irm e  te d b ir le r in e  k a tilm a k la  
ilgilenmemektedir (Crnkovic-Pozaic ve Feiler,
2011). Orta Avrupa ve Asya ulkelerinde yapilan 
birgaligmada bu ulkelerin godjundaki kayitli igsiz 
sayisinm iggucu piyasasi anketlerinde tespit 
edilen ig arayicisi sayisindan onemli olgude 
saptigi gorulmektedir(Kuddo, 2010).

§ekil 6: Kayitli igsizlerin Toplam 
igsizlere Oram, 2009 (%)
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Kamu istihdam kurumu sistemindeki kayitli igsiz 
stokunun ulkedeki ig arayici stokunu tam olarak 
yansitmayabilecegi9 agiktir, fakat soz konusu 
liste kendisinden bogtaki ig pozisyonlarm i 
dolduracak adaylar istendiginde kamu istihdam 
kurumunun hemen bagvuracagi iggucu arz 
havuzunu yansitm am aktad ir. D o lay is iy la , 
igsizlerin kayit yaptirmaya tegvik edilmeleri 
istihdam kurumlarinin iggucu piyasasindaki 
eglegtirmede tam olarak rol oynayabilmesi igin 
bnemli bironkoguldur.
Bu nedenle, birgok kamu istihdam kurumu iggucu 
piyasasindaki durumlari ne olursa olsun ig 
arayicilarin tumune yonelik hizmetler geligtirme 
egitimindedirler. Soz konusu hizmetler genel 
iggucu piyasa bilgileri ile meslek ve beceri 
ta le b in e , geg itli s e k td r le rd e k i is tihdam  
o lanak la rina  ve herkese agik bogtaki ig 
pozisyonlarina iligkin bilgileri uretirken, ig 
a ra y ic i la r i  da kam u is tih d a m  ku rum u 
v e r i t a b a n in a  d z g e g m ig  b i r a k m a y a  
ozendirmektedir. Bu yaklagim eglegtirilmenin 
kamu istihdam kurumu dogrudan dahil olmadan 
ve ig arayicilar kayit yaptirmadan yapilmasina 
olanak saglamaktadir. Kullanicilarin tumunun 
kayit yaptirmalari zorunlu tutulmasa bile, igsiz 
bagvurusu kayitlarindan elde edilen veriler kamu 
istihdam kurumu igin iggucu arziyla ilgili bnemli 
bilgilersaglayabilmektedir.
Kamu istihdam kurumlari uluslararasi galigma 
anlagmasi (ILO, 1948) istihdam kurumunun 
'istihdam bagvuru sahiplerini kaydetmesini, 
bunlarin mesleki niteliklerini, tecrubelerini ve 
arzularini not etmesini, bunlarla ig gorugmesi 
yapmasmi [ve] gerektiginde fiziksel ve mesleki 
kapasitelerini olgmesini [...]' istemektedir. Bazi 
kamu istihdam kurumlarinda, bu gereklilik ig 
arayicinm  resmi niteliklerinin kaydedilmesi 
suretiyle ele alinmaktadir. Buna kargin, beceri 
ihtiyaglari ve uyumsuzluklari hakkinda mevcut 
olan gok genig kapsamli literaturde resmi 
niteliklerin tek baginda istihdam edilebilirligi 
ongormedigi ve bu bilgilerin eglegtirme igin yeterli 
o lm adig i gbsterilm ektedir. Bu b ilg ilerin  ig 
tecrubesi, beceriler ve en azindan ig arayicismin 
tercihleri hakkindaki bilgilerle tamamlanmasi 
gerekmektedir. Kayit igleminin igsiz kiginin yerel 
istihdam ofisine veya istihdam merkezine 
mulakat igin gelmesini gerektirdigi durumlarda, 
bu bilgiler pek az bir maliyetle kayit dosyasina 
eklenebilmektedir. Forma ig arayici tarafindan 
veri girilmesi durumunda, kamu istihdam kurum

personelinin agik olmayan veya eksik bilgileri 
netlegtirme amagli sorular sorarak bu bilgileri 
dogrulamasi ve tamamlamasi gerekmektedir.
Qevrimigi kayit yapan kamu istihdam kurumlari 
ise bu siireci igsiz kiginin kigisel ve iletigim 
bilgilerini girdigi bir module, nitelikve tecrubelerini 
(bazen ozgegmig geklinde) girdigi Have modiillere 
ve ig te rc ih le rin i g ird ig i son b ir m odule 
ayirmaktadir. Ornegin, Alman gevrimigi Jobborse 
(ig aligverig) sistemi dort modulden olugan bir 
profilsunmaktadir:
• Kigisel verilerim (isim, adres, dog urn tarihi v.s.);
• Ozgegmigim;
• Becerilerim;
•igbagvurularim.

Kaynak: Bundesagenturfur Arbeit, 2013.
Kayit sonrasinda, resmi nitelikler, ig tecrubesi ve 
ig te rc ih le ri ku llan ilan  sekto r ve m eslek 
simflandirmalarina gore kamu istihdam kurum 
personeli tarafindan kodlanabilmektedir. Bilginin 
degeri ulusal seviyede guvenilir meslek ve 
endustri s in ifland irm a  s is tem le ri m evcut 
olmasina kritik bir gekilde bagli olup, soz konusu 
sistemler sirasiyla uluslararasi standart meslek 
siniflandirm asi (ISCO) (ILO, 2010) ve turn 
ekonomik faaliyetlerin uluslararasi standart 
endustriyel siniflandirmasi (ISIC) veya bunun 
ye rin e  A vrupa  T o p lu lu tju 'n d a  ekonom ik  
sektorlerin istatistiki siniflandirmasi (NACE) veya 
Kuzey Amerika endustri siniflandirma sistemi 
(NAICS) tercihen baglantili olabilirler. Boylece, 
sektor ve meslek bazinda talep ve arz arasinda 
istatistiksel kargilagtirma yapmak mumkun 
olacak; dolayisiyla kamu istihdam kurumlari ve 
egitim saglayicilarin her turlu dengesizlik ve 
uyumsuzluga hizli bir gekilde tepki vermeleri 
saglanmig olacaktir. Siniflandirma sisteminin 
uluslararasi standartlari takip ettigi durumlarda, 
uluslararasi seviyede veri kargilagtirmasi da 
mumkun olacak, ulusal duzeydeki oyuncularin 
tamami tarafindan kabul edilmig uluslararasi 
standart bir siniflandirma sisteminin getirilmesi 
igin veri saglayicilarinin tumunun toplu gekilde 
galigmasi gerekecektir. Kutu 2'de bu tur bir 
galigmanin karmagikligina iligkin bazi deliller 
sunulmaktadir.
Standart siniflandirma sistemlerinin kullammina 
iligkin diger bilgileri 1. Ciltte bulunmaktadir.

9 Veri farkliliklarimn diger bir nedeni de i§giicu anketlerinde ve kamu istihdam kurumu idari verilerinde kullanilan metodotojilerin farkli olmasidir.
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Kutu 2: Uluslararasi Standartlara Dayali Ulusal Simflandirma Sistemi Geligtirilmesi - Lubnan

Lubnan 4 milyon civarinda nufusu ve 1,2 milyon civarindaki etkin iggucuyle orta gelirli nispeten 
kuguk bir ulkedir. Ancak, genel istatistikler ve iggucu istatistikleri duzensiz ve tutarsiz 
uretilmektedirler. iggucu istatistikleri uretildikleri takdirde veya ne zaman uretilirlerse artik 
kiyaslanabilir nitelikte olmamaktadirlar, zira farkli oyuncular tarafindan farkli metodolojiler 
kullam larak ve herhangi bir mugterek meslek sim flandirm a standardi olm aksizin 
olugturulmaktadirlar.
Sonugta, uluslararasi standartlara uygun bir ulusal meslek simflandirma sistemi kurulmasi igin 
girigimde bulunulmugtur. Bu girigim yagamsal derecede onemli gorulmugtur, zira Lubnan gok 
buyuk sayilarda gogmen iggi hem almakta, hem de vermektedir.
Soz konusu girigim 2011 yilinda baglatilmig olup, agagidaki kurumlarin katkilariyla 2014-15 
doneminde sonug vermesi beklenmektedir:
•Qaligma Bakanligi;
• Egitim, Yuksek Ogrenim ve Teknik ve Mesleki Ogretim ve Milli Egitim Bakanligi;
•Sanayi Bakanligi;
• Ulusal istihdam Ofisi;
• Merkezi Istatistik idaresi;
• Ulusal Sosyal Guvenlik Fonu;
• Kamu Hizmet Konseyi;
• Genel Guvenlik (gogmenlerin kayit altina alinmasi ile ugragan kurum);
• Qoksayida aragtirma kurumu.
Planda §u faaliyetler bulunmaktadir:
• ISCO hakkinda galigtaylar ve egitim etkinlikleri;
• Lubnan'da kullamlmakta olan simflandirmalarin gozden gegirilmesi;
• Surece rehberlik etmesi igin yonlendirme komitesi, ozel teknik sorunlari ele almalari igin teknik 
komiteler kurulmasi;
• Ulusal simflandirmada kullamlmak uzere mugterek simflandirma geligtirilmesi ve bu 
simflandirmamn bu girigimin
• Lubnan'da tabi oldugu en yuksek makam olan Bakanlar Kurulu'na sunularak kabul edilmesi;
• Simflandirmamn veri ureticilerin tamami igin kullamlmasim zorunlu kilan bakanlik karari 
gikarilmasi.
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4.1.7. Ba§ka Kaynaklardan ilan 
Edilen Bo§taki l§ler
Birgok ulkede, kamu istihdam  kurum lari 
tarafindan bogtaki iglerle ilgili olarak sunulan 
bilgiler, gok sayida ticari istihdam portalimn yam 
sira, gazetelerdeyayinlanan geleneksel ig ilanlari 
ile desteklenmektedir. Soz konusu internet 
tabanli portallar yazili basinda ve mesleki 
d e rg ile rd e  ve bu m e d ya la rin  gevrim ig i 
versiyonlarinda yer alan ig ilanlarina gittikge daha 
fazla eglik etmekte ve hatta bunlarin yerlerini 
almaktadir. Soz konusu portallar genelde gegitli 
kaynaklarindan reklam da getirmekte olup, 
bunlar arasinda uzmanlagmig istihdam bankalari 
(ornegin BiT galiganlarina ve devlet memurlarina 
o d a k la n m ig )  ve g e v r im ig i g a z e te le r  
bulunmaktadir.
Baglica iki tip gevrim igi istihdam  porta li 
tammlanabilmektedir:
(a) ig ilam vermek igin igverenlerin odeme yaptigi, 
genellikle belirli bir sektorde, meslekte veya yerel 
alanda uzmanlagmig (BiT profesyonelleri, saglik 
sektoru veya belirli bir yerel bolgedeki istihdam 
olanaklari gibi) portallar;
(b) interneti taramaya yonelik yazilim motorlari 
olan, bagka portal ve medyalardan ig ilam 
toplayip gosteren portallar; bu tur portallarin ig 
modeli buyuk hacimli trafik yaratarak igerik (ig 
ilanlari ve ozgegmigler) sunulmasi suretiyle site 
daha cazip bir reklam kanali haline getirilmesidir. 
Bu teknoloji Alman Kamu istihdam Kurumu gibi 
devlet kurumlari tarafindan da kullamlmakta olup, 
bu kurumda ig ilanlari istihdam robotu ile tespit 
ed ilerek kurumun resmi in ternet s itesine 
konulmaktadir.
Bu istihdam portallari kamu istihdam kurumlari ve 
diger istihdam hizmet saglayicilar tarafindan bilgi 
kaynagi olarak da kullamlabilmektedir. Muhtemel 
gozum lerden b ir tanes i is tihdam  kurum 
personeline gunluk iglerinin bir pargasi olarak ig 
ilanlarini okutmak, boylece iggucu piyasa talebi 
hakkindaki genel bilgileri arttirmak ve ilanlar 
uzerinde igerik analizi yapmaktir. Yakin zamana 
k a d a r bu y a k la g im  gok fa z la  ka y n a k  
gerektiriyordu, zira elle gergeklegtirilm esi 
(ilanlardaki belirli kelimelerin kaydedilmesi) veya 
ozel igerik analiz yazilimi olmasim gerektiriyordu. 
Bunun sonucunda, bu uygulama belirli bir iggucu

piyasasindaki beceri ihtiyaglarim tarif etme 
arayiginda olan iggi veya igveren sendikalari 
tarafindan yapilan aragtirmalarla ve bir seferlik 
analizlerle sinirli kalmigtir.
Ancak, mevcut ve geligmekte olan egilimlerin ve 
ige alma gablonlarimn gergek zamanli tespit 
edilmesi amaciyla gevrimigi ig ilanlarimn analiz 
edilmesi igi yazilim araglari sayesinde kamu 
istihdam kurumlari ve diger istihdam hizmet 
saglayicilar igin gittikge daha mumkun hale 
gelmigtir(Altstadt, 2011).
Qevrimigi ig ilanlari uzerinde gergek zamanli 
yapilan analizleri agagidakileri yapabildiginden 
dolayi ige alim egilimleri hakkinda geleneksel veri 
ve bilgi kaynaklarina kiyasla birgok avantaja 
sahiptir:
• Qevrimigi ig ilanlarimn toplam sayisimn buyuk 
olmasi sayesinde genig gapli, ayrin tili ve 
zamamnda bilgi edinilmesi;
• Ilgili surecin buyuk bolumunun otomatik 
o lm asindan do lay i, bagka yak lag im la rin  
maliyetlerinin sadece bir kismi kargiliginda, ig 
ilanlarin hizla toplanarak analiz edilmesi;
• Birgok durumda ihtiyag duyulan uzmanlik 
becerileri ve sertifikalar dahil olmak uzere, ig 
ilanlarindan buyuk miktarlarda bilgi elde edilmesi.
Kamu istihdam kurumu tarafindan toplanan 
bogtaki ig verileri diger kaynaklardan alinan 
verilerle birlegtirilerek bir havuz olugturulmak 
suretiyle, beceri ve ige alim ihtiyaglarimn bilgi 
yonunden zengin resim leri o lugturu larak, 
personelin ve paydaglarin kullammina planli 
gekilde sunulabilir.
Qekil 7'de ig ilanlarimn otomatik gergek zamanli 
analiziyle olugturulan en fazla talep goren 50 
meslekten alinan bir kisim gosterilmektedir. Bu 
analiz ABD'nin New Jersey Eyaleti'nde bulunan 
New Jersey Qaligma ve iggucu Geligtirme 
D airesine gevrim igi m eslek ig arama ve 
eglegtirme teknolojisi hizmetleri veren ozel bir 
g irket ta ra findan 2013 yih Nisan ayinda 
yapilmigtir.
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§ekil 7: Gergek Zamanli istihdam Talebi: Aranan ilk 50 Meslek (Nisan 2013)

s o c
kodu
(ONet-6)

Meslek Unvani
Gergek 
Zamanli 
\§  ilanlan

Gergek 
Zamanli 
Ortalama 
Maa§ (USD)

Lise Diplomasi
Gerektiren
Gergek
Zamanli
ilanlar
(NA harig)
(%>

Yuksekokul/ 
On Lisans 
Gerektiren 
ilanlar (NA 
harig) (%)

Lisans veya 
Ozeri 
Ogrenim 
Gerektiren 
Gergek 
Zamanli l§ 
Ilanlan (NA 
harig) (%)

Egitim 
Belirtilmeyen 
Gergek 
Zamanli 
i§ ilanlan 
(%>

41-1011
Perakende Satig Iggileri 
Ilk Kademe Amirleri / 
Mudurleri

2 579 50 441 43 5 51 44

15-1121 Bilgisayar Sistem 
Analistleri 2 482 91 342 5 2 91 38

13-2011 Muhasebeciler ve 
Denetgiler

2 462 73 673 12 0 86 36

11-1021 Genel ve igletme 
MUdUrleri 2 406 97155 9 1 88 33

15-1132 Yazilim geligtiriciler, 
uygulamalar 2 347 91 799 7 3 88 39

29-1141 Kay it 11 Hemgireler 2 237 75 909 5 12 81 45

41-4012

Satig
Temsilcileri, Toptan ve 
imalat, Teknik ve 
Bilimsel Urunler Harig.

2 236 69 671 30 4 65 39

11-2021 Pazariama Mudurleri 2 082 93 821 2 0 97 28

43-4051 Mugteri Hizmetleri 
Temsilcileri 1 688 34 466 69 8 22 44

11-3031 Finans Mudurleri 1 636 106 649 16 0 83 28

11-2022 Satig Mudurleri 1 545 87 015 23 1 74 42

13-2051 Finans Analistleri 1 459 69136 7 0 91 26

43-6011 Yfinetici Sekreterleri ve 
idari Asistanlar 1 335 70 398 19 4 76 36

13-1111 Yonetim
Analistleri 1 254 83 025 7 0 91 38

(NA harig): Egitim belirtilmeyen ilanlar harig Kaynak: New Jersey 

Eyaleti, 2013
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4.2 Ortakliklar Yoluyla lyile$tirilmi§ E§le§tirme Hizmetleri

Bu bdlumde igverenler, STK 'lar ve egitim 
saglayicilari ile yapilan igbirliklerinin onemi 
u z e r in d e  d u ru lm a k ta , kam u is tih d a m  
kurum larm in bunlara yonelik hizmetlerinin 
optimize edilmesine ydnelik yollardnerilmektedir.
Istihdam kurumlari, igveren gruplari ve iggi 
orgutleri arasindaki igbirlig in in iyi olmasi 
becerilerin iglerle eglegtirilmesi bakimindan 
zorunludur. Egitimin eglegtirme surecinin pargasi 
oldugu durumlarda, ug tarafli bu yaklagimin 
egitim saglayicilari ile yakin igbirligi igermesi 
gerekir.
Ozellikle kayit digi ekonominin btiyuk oldugu 
veya bogtaki iglerin ve ig arayanlarin sadece 
duguk bir oranimn kamu istihdam kurumu 
tarafindan idare edildigi ulkelerde, STK'larla 
y a p ila n  o r ta k lik la r  da Have a v a n ta jla r  
getirmektedir. Peromingo (2012) tarafindan 
verilen Latin Amerika dmeklerinde kamu istihdam 
kurumlari ile STK'lar veya yerel igletmeler 
a ras indak i o rta k lik la r in  bazi durum larda 
becerilerde ve istihdam edilebilirlikte nasil 
iyilegme sagladigi, boylece girketlerin amaca 
uygun becerilere sahip adaylara daha iyi 
erigebildigi gosterilmektedir. Ekte yer alan 
Hindistan ornek olay etiidunde ise eglegtirme 
hizmetlerinin, bogtaki iglerin okuma yazmasi 
muhtemelen zayif igsizlere haber verilmesinde 
cep telefonu teknolojisinin internet teknolojisi 
o lm aks iz in  ku llam lm as i su re tiy le , m ikro 
igletmelere ve kayit digi ekonomi katmanlarina 
nasil ulagabildigine iligkin baglica orneklerden biri 
deverilmektedir.
igverenlerle igbirligi yapilmasinda dort agamali 
bir sureg izlenmektedir:
(a) Manzaraya agina olunmasi: Yerel ve bdlgesel 
alanda mevcut olan igveren ve egitim kurumu 
tiplerinin belirlenmesi;
(b) Temas kurmak ve igbirligini baglatmak uzere 
bunlarinziyaretedilmesi;
(c) Qaligma iligkisi kurulmasi;
(d) igverenlerle birlikte ve igverenler igin hizmet 
geligtirilmesi.

4.2.1. Kamu istihdam Kurumu 
Ortaklik Yakla§imlari ve Kamu 
istihdam Kurumu Aglari
Hizla degigen iggucu piyasalarinda, paydaglarin 
eglegtirme sureglerine katilimi yagamsal dnern 
tagimaktadir. Kamu istihdam kurumlarindaki 
e g il im  'h e r  s o ru n a  uya n  te k  g o z u m ' 
y a k la g im in d a n  is tih d a m  h iz m e tle r in in  
verilmesinde daha fazla ortaklik ve tageronluk 
k u lla n im in a  dog ru  g id e re k  daha  fa z la  
kaymaktadir.
Politika uygulama seviyesine bag 11 olarak 
ortakliklarda farkli paydaglar rol alacak olup; 
ulusal seviyedeki onemli paydaglar sosyal 
paydaglar, igveren gruplari ve iggi orgutleridir. 
S osya l p a yd a g la r in  is tih d a m  p o lit ik a s i 
olugturulmasinda rol almasi alinan politika 
tedbirlerinin megruiyetine onemli olgude katkida 
bulunabilecek, daha alt seviyelerdeki sosyal 
paydaglarin bunlarin uygulamaya gegirilmesinde 
igbirligi yapmalarim saglayabilecektir. Politika 
olugturma sureglerine STK'larin katilimi ulusal 
seviyede alinan tedbirlerde belirli ig arayici 
gruplarmin ihtiyaglarimn dikkate alinmasim 
saglayacaktir.

Ulusal ve bdlgesel seviyede ise, eglegtirmede 
iyilegtirme kaydedilmesi bakimindan ortakliklar 
yagamsal onemdedir; zira turn paydaglarin 
(ogretim ve egitim saglayicilari, igverenler ve 
STK'lar) surece katilimm i ve faal olmasim 
gerektirmektedir. Avrupa Kamu istihdam Kurum 
Bagkanlari Aginin bir yazisinda (HoPES, 2011) 
o rtak lik la rin  her seviyede gerekli oldugu 
vurgulanmigtir.
Avrupa'da bugunlerde ortaklik ve tageronluk 
yonunde oldukga guglii bir egilim gorulmekte 
olup; AB kamu kurumu, ozel sektor ve sivil toplum 
ku ru lugu  n ite lig in d e k i is tih d a m  h izm e t 
saglayicilar arasindaki igbirligini geligtirmek 
amaciyla istihdam kurumlari ararinda ortaklik 
(IKAO) kurmugtur. I KAO kapsaminda yakin 
zamanda gergeklegtirilmig stratejik diyalogda 
ortaklik degerlendirmesi uzerinde odaklamlmig, 
tageronluga ydnelik degerlendirme gergevesinin 
nasil kurulacagina yogunlagilmigtir. Tageronluga 
ydnelik bu artan ilgi, ig arayici becerilerinin ve 
iggucu piyasasim n bunlar igin hazir olma 
durumunun belirli bir hedef grubun becerileri ve 
kargilagtigi engellere veya belirli bir sektorun 
yeterlik gereklilikleri konusunda uzmanlagmig 
dzel sektdr hizmet saglayicilari veya STK'lar 
tarafindan siklikla gok daha verimli gekilde ele 
alinabilecegi varsayiminadayanmaktadir.
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Bu modelde, ozel sektor egitim saglayicilari 
genelde iggucu piyasasinda talep goren belirli 
becerilerin hedeflendigi egitimlerle baglantili 
damgmanlik hizmetleri verirler. Benzer gekilde, 
STK'lar geng, gogmen, engelli veya etnik azinlik 
olmak gibi gegitli nedenlerle iggucu piyasasina 
erigim de gugluklerle  kargilagan vatandag 
gruplarmin gikarlarim goz onunde bulundururlar. 
S T K 'la r in  herhang i b ir u lkede  is tihdam  
hizmetlerinde oynadigi rolun gergevesi kamu 
is tihdam  ku ru m la rin a  ve oze l is tihdam  
ajanslarina kiyasla daha az kesin gizgilere sahip 
olup, biiyuk oranda kamu istihdam kurumunun 
kurumsal yapisina ve kapasitesine bagimlidir. 
STK'lar tarafindan birkag rol benimsenebilmekte 
olup, bunlar; STK'nin hedef grubundaki ig 
arayicilarina damgmanlik ve iggucu piyasasi 
egitimi temin edilmesi; hedef gruptan ige alim 
yapma konusunda kargilagilan smirlama ve 
firsatlar konusunda igverenlerin bilgilendirilmesi; 
hedef kitledeki her bir birey igin ig tecrubesi 
firsatlari veya ucret subvansiyonlu duzenli igler 
konusunda igverenlerle muzakere edilmesi ve 
hedef kitledeki ig arayicilarina ig bulmalarinda ve 
bulduklari igi muhafaza etmelerinde yardimci 
olunmasidir.
Avrupa kamu istihdam kurumlarindaki tageronluk 
uygulamalari uzerinde yapilan bir galigma (Finn, 
2011) 6zel sektor hizmet sadjlayicilarin belirli 
gruplara ydnelik iggucu piyasasi g iktilarin i 
iyilegtirebildiklerini ve hizmet sunumuna yenilik 
getirebildiklerini, buna kargin tageronlugun etkili 
olabilmesi igin kamu alim standart ve usullerinin 
olugturulm asi ve takip ve kalite guvence 
sistemleri kurulmasi gibi bir takim onkogullarin 
saglanmasi gerektigini teyit etmektedir. Bunun 
baglica avantajlari, belirli hedef gruplari daha iyi 
savunup, ihtiyaglarim daha iyi kargilayabilecek 
sivil toplum orgutlerinin katiliminin saglanmasi ve 
kaynak tahsisati ile ilgili olarak daha fazla 
esneklik  saglanm asi ih tim a lid ir. B irtakim  
verimlilik artiglari da saglanabilmekle birlikte, ilgili 
ogrenme suregleri nedeniyle, bunlar hizli artiglar 
olma egiliminde degildir. Tageronluk uygulamasi 
kamu istihdam kurumunun kendi kapasitesini 
iggucu piyasasindaki dalgalanmalara esnek bir 
gekilde uyarlamasina ve belirli istemci gruplarina 
ydnelik uzmanlik hizmetleri satin almasina 
olanak verir (Finn, 2011). STK'larla yapilan 
sdzlegmeler sabit sureli, genellikle y illik tir. 
Tageronlar, (onceden onaylanm ig butgeler 
kapsaminda) giderlerin geri Odenmesi, sabit 
bedelli sdzlegmeler yapilmasi veya performansa 
dayali duzenlemeler yapilmasi gibi birgok yolla 
finanse edilebilmektedir. Tagerona verilen iggucu 
piyasasi egitim lerinde, performansa dayali 
(a linan  sonug la ra  gore odem e ya p ila n ) 
sdzlegmeler yapilmasi, bu kapsamda muzakere 
edilerek belirlenmig ige yerlegtirme oranlarina

ulagilip ulagilmasina dayanan odul ve cezalar 
uygulanmasi da giderekyayginlagmaktadir.
Avustralya'da ise busbutun farkli bir model 
uygulanm akta olup, bu ulkedeki istihdam 
hizmetlerinin tumu merkezi hukumet tarafindan 
dzel sektdre ihale edilmig olup, kamu tarafindan 
finanse edilen istihdam hizmetleri verme hakki 
her ug yilda bir ihaleye gikarilmaktadir. Bu sureg, 
iggucu katilimmi ve beceri geligimini tegvik 
etmeyi amaglayan Avustralya'nm Gelecekteki 
iggucunun Olugturulmasi (AGiO) programi 
kapsam indaki tedb irle r paketin in igerdigi 
unsurlardan sadece biridir.
Avustralya Istihdam Hizmetleri (JSA) boyle bir 
tegkilat olmamakla birlikte, soz konusu program 
kapsaminda hayata gegirilen bir konsepttir. 
Avustralya istihdam Hizmetleri verme hakkinda 
erigmek amaciyla teklif veren igletmelerin gok 
ayrintili ve kapsamli bir performans gartnamesini 
kargilamalari gerekmektedir. Prog ram in ilk 
donemi hakkinda yapilan gozden gegirme 
galigmasina gore, bu yeni orgutsel model iyi 
sonuglar vermig, etkililik ve esneklik saglamigtir 
(istihdam Dairesi, Otjretim ve igyeri lligkileri, 
Tarihsiz). Hizmet saglayicilari Ulusal Istihdam 
Kurumlari Birligi (NESA) adiyla bilinen bir birlik 
a ltinda orgutlenm iglerdir, bu b irlik  hizmet 
saglayicilarin devlet kargisinda gikarlarim temsil 
etmekte, gegitli hizmet ve araglara erigimlerini 
saglam aktadir. NESA, sadece Avustra lya 
istihdam Hizmetleri verenlere degil, istihdam 
hizmeti veren herkese agik olup, uyelerine 
hedeflenen iggucu p iyasasi eg itim le rin in  
saglanmasi konusunda operasyonel igbirligi 
saglamaktadir.
Kamu istihdam kurumlari ile ogretim ve egitim 
kurumlari arasindaki ortakliklarin kapsamimn 
genigletilmesiyle bagka kazammlarda elde 
edilebilmektedir. Beceri talebi hakkindaki bilgilere 
erigim hakki verilmesi, bu kurumlarin kendi egitim 
program  ve m u freda tla rinda  ayarlam aya 
gitmelerine olanak saglamakta, bu da arz 
tarafindaki bilgileri olumlu etkilemektedir.
Operasyonel seviyede ise, kamu istihdam 
kurumu ile yerel teknik ve mesleki ogretim ve 
egitim okullari arasinda kurulan ortakliklar 
endustrinin yeniden yapilanmasi veya bir girketin 
belirli bir takim igler igin egitilmig yeni personel 
ihtiyaci yaratan bir yere taginmasi durumunda 
surekli egitim kurslarimn zamamnda temin 
edilmesine katkida bulunabilmektedir. Kamu 
istihdam kurumunun sektor seviyesinde bagarili 
bir gekilde iglemesi halinde, teknik ve mesleki 
o g re tim  ve e g itim  o k u lla r i ke n d i oku l 
yonetimlerini, ogretmenlerini ve egitmenlerini soz 
konusu sektordeki durum hakkinda guncel 
tutabilmektedirler.
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4.2.1. Go^un Onlenmesine Yonelik 
Bolgesel i§birlikleri ve Ortakliklar
Ulusustu (bolgesel veya ulkeleri a§an) seviyedeki 
ortakliklar ve igbirlikleri onemli bir unsurdur. igbirligi 
kuresellegme ve gog olgulari bakimindan giderek 
onemli hale gelmekte olup, Avrupa'da tek bir iggucu 
piyasasi olugturulmasi kamu istihdam kurumlari 
arasinda igbirlikleri kurulmasina yonelik guglu bir 
faktordur. Ayrica, Dunya Kamu Istihdam Kurumlari 
Birligi'nin (WAPES) de ba§hca hedefleri kargilikli 
ogrenme ve kapasite olugturmadir. Ozel sektore ait 
istihdam kurum larm in kuresel seviyede faaliyet 
gosterme gelenekleri kamu istihdam kurumlarina 
nazaran daha uzun olabilmekte olup, ozel istihdam 
ajanslari uluslararasi konfederasyonu (CIETT) 1992 
yilinda kurulmugtur. Bu kurum uyelerine en iyi 
uygulamalari ogrenme imkam vermekte, bu amagla 
yillik konferanslar, galigtaylar ve genel kurul toplantilari 
duzenlemekte, haberbultenleri yayinlamaktadir.
AB gibi ulusustu olu§umlar ve dunya genelindeki ulusal 
makamlar ulusustu seviyedeki beceri e§le§tirme 
sureglerinin iyile§tirilmesine yonelik politikalar ve 
stratejik kaynaklar geli§tirilmesi amaciyla kayda deger 
kaynaklar ayirmakta ve gayret gostermektedirler. Bu 
raporun bir sonraki kisminda i^gucu piyasasindaki 
e§le§tirmenin iyile§tirilmesi amagli ulusagiri ortakliklara 
yonelik yakla§imlarin ug ornegi incelenecek olup, 
bunlar; Kanada, Meksika ve bazi Karayip ulkeleri 
arasinda yapilan anlagmamn ornegi oldugu ikili ige alim 
anla§malari; Moldova ve AB arasinda yapilan ve 
Moldova'ya giren ve Moldova'dan gikan i§gucu 
hareketinin iyile§tirilmesine yonelik ortakligin ornegi 
oldugu s im r a§iri hareketliligi kolaylagtiran ikili 
o rtak lik la r ve hareketlilig in onundeki engellerin 
kaldirilmasina ve i§gucu niteliklerinin simrlar otesinde 
taninm asina odaklam lan ve Avrupa dahilindeki 
ha reke tlilig in  iy ile§ tirilm es ine  yone lik  olan AB 
yakla§im inm  ornegi oldugu genel hareketlilig in 
iyilegtirilmesine yonelik ulusa§iri gayretlerdir.
Kanada'nm yabanci iggilerin tarim sektorunde gegici 
olarak galigtirilmasmi kolaylagtiran ve ilk olarak 1966 
yilinda olugturulmug olan koklu programi bu ilk grup 
ortakliklar kapsamina girmektedir. 2006 yilinda, bu 
program kapsaminda 7806 Meksikali ve 7770 Karayipli 
i§gi Kanada'ya gali§mak uzere gelmig (Basok, 2007) 
olup, programin bazi bolumleri turn ulkeleri kapsayacak 
gekilde genigletilmigtir.
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Kutu 3: Gegici Yabanci i§gi Programi (GYiP) - Kanada

igverenler her birinde belirli kriterler kargilanmasin gereken dort kapsamda gegici yabanci tarim 
i§gisi (GYl)gali§tirabilmektedirler.
MevsimlikTarim iggileri Programi (MTiP)
• GYi'lerMeksika ve belirli bazi Karayip ulkelerinden olmalidir;
• Yapilan uretim ulusal emtialistesinedahil olmalidir;
• Yapilan faaliyetler giftliklerde yapilan ana tarim faaliyetleri ile ilgili olmalidir;
• Qaligtirilan i§ler du§uk nitelikli veya daha yuksek beceri gerektiren mesleklerden olabilir.

Tarim kapsami
• GYl'Ier herhangi bir ulkeden olabilir;
•Yapilan uretim ulusal emtialistesinedahil olmalidir;
■ Yapilan faaliyetler giftliklerde yapilan ana tarim faaliyetleri ile ilgili olmalidir;
• Qaligtirilan iglerduguk nitelikli veya daha yuksek beceri gerektiren mesleklerden olabilir.

DUfuk beceri gerektiren meslekler kapsami 
•Yapilan uretim ulusal emtialistesinedahil DEGiLDiR;
• Igverenler duguk beceri gerektiren herturlu tarim igi igin GYl gali§tirabilirler;
• gali§tirilan meslek igin istenilen azami ogretim veya resmi egitim seviyesi;
- Lise diplomasi veya
- En fazla iki yillik i§e ozel egitimdir.

Yuksek beceri gerektiren meslekler kapsami
• l§verenleryiiksek beceri gerektiren herturlu tarim i§i igin GYl gahgtirabilirler;
• galigtirilan meslek igin istenilen ogretim veya resmi egitim seviyesi;
-Gniversiteogretimi,
- Yuksekokul ogretimi,
- Mesleki ogretim,
-Qiraklikegitimi.

Kaynak: Human resources and skills development of Canada, 2013.
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Kutuda yer alan tarife gore, Kanada'da uygulanan programda ve iggi gonderen ulkelerle yapilan 
anlagmalarda, tarimsal uretimde darbogazlarin onlenmesi amaciyla, tarimdaki belirli i§ tipleri 
hedeflenmigtir.

Kutu 4: Hareketlilik Ortakligi: iggiiciinu Yonetme ve Gogu Geri Dondurme Kapasitesinin 
Guglendirilmesi - Moldova

Moldova ile AB ulkeleri arasinda gergeklegtirilen hareketlilik ortakligimn koordinasyonu isveg 
Kamu istihdam Kurumu (Arbetsformedlingen) tarafindan saglanmaktadir. Moldova Qaligma, 
Sosyal Koruma ve Aile Bakanligi ve Ulusal Istihdam Ajansi, dokuzAB Uyesi Ulkenin (Almanya, 
Italya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan, Litvanya, Qek Cumhuriyeti, Fransa, Isveg) devlet 
kurumlari ve Avrupa Egitim Vakfi bu ortaklik kapsaminda bir araya gelmigtir.
Ortakligin baglica hedef gruplari geri donen Moldova vatandaglari, yurtdiginda yagayan ve 
dongusel olarakgog eden Moldovalilar, bunlarin aileleri, dondukten sonra yerlegen topluluklar ve 
potansiyel gogmenlerdir. Kamu digi aktorler ise gog konusunda faaliyet gosteren sivil toplum 
orgutleri, igveren orgutleri, sendikalar, akademik kuruluglar ve ozel istihdam ajanslaridir.
Hareketlilik ortakligimn amaci Moldova ile Avrupa Birligi arasindaki yasal hareketliligin tegvik 
edilmesidir. Bu kapsamda, Moldova makamlarimn geri donug gogunu idare etme veyurtdigindan 
donen Moldova vatandaglarinm sosyal ve ekonomik entegrasyonlarimn tekrar saglanmasim 
destekleme kapasiteleri guglendirilmekte, Moldova halki AB'de yasal olarak galigma ve yagama 
imkanlari hakkinda daha iyi bilgilendirilmektedir.
ETF bilegenin onemli faaliyetlerinden biri ise, mevcut iggucu nitelikleri sisteminde ongdrulmeyen 
yeni beceriler dahil olmak uzere, kayit digi ve resmi olmayan gekilde dgrenilmig becerilerin 
taninmasina yonelik sistemlerin kurulmasidir. Meslek profilleri tammlanmig olup, meslek ve 
ogretimstandartlari arasindaki baglantilarkurulabilmektedir.
Bu girigim sayesinde, Moldova diasporasi igindeki ig arayicilar Moldova iggucu piyasasina agina 
olabilmekte ve bogtaki iglere bagvuru yapabilmekte, buna kargin igverenlerde Avrupa Birligi'nde 
galigma tecrubesine ve Moldova'da gok ihtiyag duyulan becerilere sahip Moldovali aday 
havuzundan segim yapabilmektedirler.

Kaynak:Ornek olay etudii ektedir.
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Buna kargin, Avrupa'da hareketliligin arttirilmasina 
yonelik politika ve inisiyatifler, zamamn AB bagkam 
Manuel Barroso'dan 2005 yilinda gelen bir yazida 
belirtilen agagidaki gerekgeye gore genel kapsamli 
olmanin gokotesindedir:
'Insanlarm gali§masma, igletmelerin onlari almasma ve 
daha fazla sayida ve daha iyi gartlarda istihdam 
yaratmasma ydnelik tegvikler saglamasi igin, iggucu 
piyasalarmin daha iyi iglemesine imkan taninmasi 
gereklidir. Bunun igin insan sermayesine onemli oigude 
yatirim yapilmasi ve iggucunun daha kapsamli iggucu 
piyasalarma daha fazla uyaiianabilme yetenegi olmasi 
gerekecektir'(Avrupa Komisyonu, 2005).
2005 yilindan itibaren yaganan ekonomik kriz, 
kuresellegme ve teknolojik degigimler eglegtirme 
verim IiIig ine politika bazinda daha fazla dnem 
verilmesine neden olmugtur. Birgok ulkede yaganan 
ekonomik kriz igsizlerin istihdam kurumlarina hizla 
akmasina neden olmug, bu durum dosya yukunu 
arttirmig, personel ve diger kaynaklar uzerindeki 
baskiyi arttirmigtir. Ayrica, Andersen ve digerlerinin 
(2010) gdz lem led ig i uzere, p iyasa la rin  halen 
kuresellefmekte olu§u ve birbirini takip eden rekabet 
baskilari i§gucu piyasasi bilgilerinin ileriye daha fazla 
ydnelik olmasi gerektirdigini gostermektedir. Bu durum 
dgretim ve egitim saglayicilarin sunduklari hizmetleri 
mevcut talebe gore olu§turmalari ve egitim ve ogretimin 
hem mal ve hizmet uretiminde hem de kamu sektorunde 
yenilikgilige katki yapmasi bakimindan gereklidir. 
Internet ve sosyal medya, i§gucu piyasasi aracilari dahil 
olmak uzere, bilgi ve hizmet saglayicilara yeni firsatlar 
sunmaktadir. Son donemdeki gelifmelerin sonucunda, 
farkli tipteki internet tabanli kendi kendine hizmet 
yakla§imlarina ydnelik firsatlar gogalmi§; benzer 
§ekilde, istihdam kurumlari kapsamli hizmetlerin, ki§isel 
d a n i§ m a n l ig in  ve  r e h b e r l ig in  h e rk e s e  
sunulamayacagini anlama noktasinagelmi§lerdir.
Avrupa Komisyonu yeni beceriler ve i§ler inisiyatifi 
Gundemi gergevesinde Avrupa seviyesinde becerileri 
ve beceri eglegtirme surecini iyilegtirmeye ydnelik 
birtakim tedbirler uygulamaya koymugtur. §imdi ihtiyag 
duyulan ve gelecekte ihtiyag duyulacak becerilerin neler 
oldugunu daha iyi gormeleri igin insanlarayardim etmek 
amaciyla, Avrupa beceriler panoramasi (Kutu 5) 
adindaki belirli bir bdlum son donemlerde uygulamaya 
kondu.
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Kutu 5: AB Beceriler Panoramasi

AB beceriler panoramasi ulusal, Avrupa ve uluslararasi seviyelerdeki birkag farkli kaynaktan 
gelen beceri ihtiyag ve uyumsuzluklari hakkindaki bilgileri tek bir veritabanmda birlegtirmektedir. 
Ozel olarak tahsis edilmig olan dinamik internet sitesinden soz konusu veritabanma 
erigilebilmekteolup, bu sitenin kullamcilari meslek, sektor, ulkeve beceriler olmakuzeredortayri 
girig noktasindan bilgi taramasi yapabilmektedirler.
Bu girig noktalari kullamcilarca veritabanmdaki bilgileri kendi ozel ihtiyaglarina gore bir baglama 
oturtm alarina imkan verm ektedir. Farkli kaynaklardan a linan gosterge ler hemen 
kargilagtirilabilmekte, boylece eldeki bilgilerin tiimiine iligkin tam bir goriig olugturulabilmektedir.
Panoramada iki tane daha arag bulunmakta olup, bunlar;
• Meslek egilimlerine ve belirli sektor tabanli veya gapraz becerilere odaklanan bir dizi 
analitik vurgu noktasi ve
• Ulusal, Avrupa ve uluslararasi seviyedeki mevcut bilgi kaynaklarinin envanteridir.
Beceriler panoramasi, amiral gemisi niteligindeki yeni beceriler ve igler inisiyatifi gundeminin en 
onemli giktilarindan biridir.
Panoramanm internet adresi: http://euskillspanorama.ec.europa.eu

Panoramanin vizyonu eglegtirme ve hareketlilige 
yardimci olmaktir. Panoramanin igeriginde 
sektor, meslek ve ulke bazinda ayrintili bilgileryer 
almakta olup; ayrica, segilen meslekler ve beceri 
t ip le r i baz inda  A vrupa  ig g iic ii p iyasas i 
genelindeki durumu tarif eden 'analitik bilgi 
noktalarim ' da igermektedir. Panoramanin 
geligtirilme galigm alarinin ilk agamasinda, 
meslekler hakkinda ulusal baglamda kesin 
bilgiler temin etmekten ziyade, Avrupa genelinde 
k a rg ila g t ir ila b il ir l ik  sag lam ak am ac iy la , 
veritabanmdaki bilgiler toplanmigtir. Sonug 
olarak, panoramanin baglica kullamci kitlesi 
muhtemelen politika yapicilarve kamu galiganlari 
gibi meslek mensuplari olacaktir.
Daha operasyonel seviyede ise, s in ir agiri 
istihdam kurumlari rehberlik agi olan Avrupa 
istihdam Kurumunu (EURES) AB tarafindan 
d e s t e k le n m e k t e d i r l  0 . O z e l o la r a k  
gorev lend irilm ig  ve u lusal ve s in ir  ag iri 
seviyelerdeki hareketlilik ile ilgili pratik, yasal ve 
id a r i k o n u la rd a  u zm a n la g m ig  EU R ES 
damgmanlari kamu istihdam kurumlari iginde 
g a lig m a k ta d ir la r . U ygu lam a  a g is in d a n  
b a k ild ig in d a , bu durum  bu u zm an la rin  
ulkelerinde ig arayan yabanci kigilere, yurt 
digindan ige alim yapmak isteyen igverenlere ve

yurtdigina taginmak isteyen kendi ulkelerindeki ig 
a ra y ic ila ra  ya rd im c i o ld u k la ri an lam ina  
gelmektedir.
Yagama ve galigma portalinda12 European 

Vacancy Monitor11 (Avrupa Bogtaki iglerTakibi) 
biilteninden gelen veriler esas alinarak iiretilen ig 
firsatlari bilgileri dahil olmak iizere iggiicu 
piyasasi kogullari gibi konular, her bir Avrupa Uye 
Ulkesindeki yagama ve galigma kogullari ve 
serbestge taginmaya iligkin kurallar hakkinda 
genel bilgiler bulunmaktadir. EURES ayrica ig 
arayanlara ve igverenlere yonelik bir dizi gevrimigi 
hizmet sunmakta olup, talep edildiginde kigisel 
tavsiye vedanigmanlikhizmetideverilmektedir.
Soz konusu AB inisiyatifleri eglegtirilmeye yonelik 
ulusal yaklagimlarin s in ir agiri hareketliligi 
destekleyen u lusagiri yaklag im larla  nasil 
tamamlanabilecegini gostermektedir. Makro 
perspektiften bakildiginda, bu tur yaklagimlar 
h a r e k e t l i l ig i  d a g a  g e n ig  b ir  o lg e k te  
destekleyebilmektedir. Bireysel perspektiften 
bakildiginda ise, soz konusu hizmetler yabanci 
iggucunun rastlantisal olarak daha az istihdam 
e d ilm e s in e  veya b ir bagka u lkedek i ig 
aramalarina katkida bulunabilmekte, boylece 
iggiicu hareketliliginin iyilegmesine yardimci 
olabilmektedir.

10 Bakmizhttp://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=eures&lang=en&catld=3&parentCategory=3

11 European Vacancy Monitor ug ayda bir gikan bir bulten olup, Avrupa genelindeki bogtaki i§ durumunu tarif etmekte; bunu yaparken §u 
kaynaklardan alinan verileri esas almaktadir: 2011 yili uguncu geyregi igin 27 tilkeyi igeren iggucu anketi; bogtaki ig istatistikleri, 26 ulke, 
tahminler dahil; kamu istihdam kurumlarina kaydi yapilan bogtaki iglerve igsizler, 20 ulke. 

12Bakin izhttp://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=en&catld=490&parentld=0
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4.2.3. E§le§tirmenin Daha iyi Olmasi 
igin igverenlerle Yapilan Ortakliklar
Kamu istihdam kurumunun kendi sorumluluk 
alanmdaki ticaret ortami hakkinda iyi bilgilenmig 
o lm a m a s i d u ru m u n d a , y e re l ig g u c u  
piyasasindaki durumu daha iyi anlamak igin 
eldeki herturlu kaynakla istigare etmelidir. Gerekli 
bilgiler gunlari igermektedir:
• Iggucu piyasasinda mevcut olan (kamu sektoru 
dahil)sektorlerin listesil 3;
• Her bir sektorun istihdam bakimindan yereldeki 
nispi onemi;
• istihdam tipleri ve seviyeleri (beceri seviyeleri);
• Egilimler (hangi sektorler buyuyor, hangileri 
dugugte);
•Yapi (girketbuyuklukleri, kumelenmeler).
Bogtaki ig bildirimleri ve igveren anketlerine 
ilave ten, bu tu r bir eglem ede agagidaki 
kaynaklardan gelen veri ve bilgiler bulunabilir:
• Bolgesel ve yerel ticaret istatistikleri;
• Ulusal ve bolgesel seviyedeki makamlardan 
gelen bilgiler;
• Igadamlari dernekleri;
•Igveren orgutleri.
Bu agamada, ulusal ve merkezi kurumun rolu 
onemlidir, zira bolgesel ve yerel ofislere gerek 
amaca uygun ve kolay anlagilan bilgilerin, 
gerekse agagidaki araglarin temin edilmesinden 
soz konusu kurumun sorumlu olmasi gerekir:
• Yerel veya bolgesel ofisin durumu agisindan 
amaca uygun istatistiksel bilgiler;
• Yereldeki igverenlerle ilgili bilgi kaynaklarina 
erigim;
• Yerel ticaret manzarasi ile ilgili bilgilerin 
saklanmasi ve analiz edilmesine yonelik araglar.

Kutu 6'da iggucu piyasasi bilgilerinin toplamp 
yayilm asi ve bununla Turkiye 'deki egitim 
saglayicilarin bilgilendirilmesinin saglanmasi igin 
topluca gaba gosterilen gok seviyeli yonetigim 
stratejisi ornegi ayrintili olarakagiklanmigtir.
Kutu 6: UMEM Beceri '10-Tiirkiye

Turkiye'de, igveren orgutu Turkiye Odalar ve 
Borsalar Birligi (TOBB) ile TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Universitesi ulusal duzeyde anket 
yapmak uzere guglerini birlegtirdiler.
Adaylari staj gormek uzere girketlerle 

eglegtirmek amaciyla igverenlerin beceri ve 
personel taleplerini toplayip analiz ettiler, 
bagarili adaylarin  istihdam  edilm esin i 
sagladilar ve bu programa yonelik internet 
sitesi ve merkezi bilgi sistemi araciligiyla 
iletigim stratejisi uyguladilar.
Bu bilgiler kamu istihdam kurumu i§KUR ile 
b ir l ik te  e g it im  k u rs la r in in  fin a n s e  
e d ilm e s in d e n , k u rs iy e r le re  o d e n e k  
verilmesinden, ige alim tegvikleri temin 
edilmesinden ve igsizlerin egitim tedbirleri 
hakkinda bilgilendirilmesi ve bunlar igin 
segilmesi ve eglegtirilmesinden sorumlu olan 
Qaligma ve Sosyal Guvenlik Bakanhgi'na 
iletildi. Milli Egitim Bakanligi ise segilen 
m e s le k  o k u l la r i  v a s i ta s iy la  e g it im  
saglamaktadir(UMEM, Uzmanlagmig Meslek 
Edindirme Merkezleri).

Kaynak: Ornek olay etudu ektedir.

13 Birincil sektor (giftgilik ve/veya balikgilik) DGOU'lerin birgogunda onemli bir rol oynamaktadir, ancak bu sektorun buyuk bolumunde kayit di§i faaliyetler 
yapilmaktadir. istihdam hizmet saglayicilarin sektordeki yeniliklere ve buyumeye katki yapabilmeleri igin oradaki istihdam iglevlerinden ve galigma kogullarindan 
haberdar olmalari yagamsal onemdedir.
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Yerel ve bolge alti seviyede bulunan i§verenlerin kumelenmesi e§le§tirilmesine yardimci olabilmektedir. 
§ekil 8'de kamu istihdam kurumu hizmet yakla§iminm §irketlere bildirilmesi ve §irketlere gore 
uyarlanmasi igin kullamlabilecek olan kumeleme §ablonu prototipi gosterilmektedir. Farkli i§letmelerin 
farkli ihtiyaglari bulunmakta olup, ozellikle kuguk i§letmelerin insan kaynaklari yonetim kabiliyetlerini, 
personellerini i§e alma, i§e yerle§tirme ve egitme anlaminda, arttirmalari igin desteklenmeleri 
gerekmektedir.

§ekil 8: i§veren Kumeleme Tipleri

i§verenlerin kumelenmesi e§le§tirmeyi iyile§tirebilir

i$letme tipi i$ler E$le$tirme siireci Beceri konulari

Biiyiiyen endiistriler 

(teknoloji yogun, 

uzman yonelimli)

Ost yoneticiler, uzmanlar, 

teknisyenler, yiiksek ucretler

Ozel istihdam ajanslan, sosyal 

sermaye
Uzmanlik egitimi, girket yonelimli

Hizmet endiistrisi
Esnek ve ali§ilmami§ gali$ma 

gekilleri

Kendi kendine organize edilen 

ig a ram a faaliyeti, gegici
Genel beceriler, yenilikgi 

kapasiteler

Geleneksel esnaf ve 

sanatkarlar
Qegitli galigma sozlegme tipleri

Geleneksel eglegtirme 

hizmetleri (KiK) aynca kayit digi 

ige alim uygulamalari

Becerili ve yari becerili, tammli 

beceri profilleri

Eski endiistriler, 

yeniden yapilanma 

igindeki §irketler

Kiigiilme ve sik kitlesel igten 

gikarmalar

Yeniden ige yerlegtirme 

hizmetleri talep ediliyor (KiK 

veya uzmanlagmig saglayicilar)

Modasi gegmig beceri ler, yeniden 

egitim gerekli

Kamu sektoru Yiiksek istihdam korumasi
Duzenlenmig erigim ve 

resmilegtirilmig ige alim siireci, 

KiK'in rolii degigir

Resmi egitim gereklilikleri, kamu 

sektoru organize egitimi

Kayit d if i ekonomi, 

mikro ifletmeler

Sosyal koruma eksikligi, 

guvencesi olmayan igler
Kayit di$i i$e alim yollan

Becerisiz veya diigiik becerili, 

yiikselme halinde

Istihdam Hizmet Sagjlayicilarin Rolu 47



Bir sonraki adim igverenlerle temas kurmaktir. Bu onemli faaliyet, e§le§tirme kalitesini karmagik BiT 
tabanli sistemlere yatirim yapmaya baglamadan iyile§tirmenin du§uk maliyetli bir gozumunu 
sunmaktadir.
15 Avrupa kamu istihdam kurumu uzerinde yapilan aragtirmada (de Koning ve Gravesteijn, 2012) ilk 
temasin gegitli yaklagim ve yontemlerle yapildigi bulunmug olup, bunlardan bazilari Kutu 7'de 
gbsterilmigtir.
Kutu 7: i§verenlerle ilk Temas Yakla§imi

• Flaman-Belgika Kamu istihdam Kurumu oncelikle KOBi'ler uzerine odaklanmi§ olup, girketleri 
sektorlere gore ayirmaktadir. Her bir hesap yoneticisi, kendisine ayrilan il ve yerel bilgi birikimi ve 
geligmelere gore kapsam igine all nan sektor veya sektorlere yonelik olarak bireysel bir plan 
yapar. Igverenleilktemastelefonlayapilir, bunuziyarettakipeder.
• Estonya'da, Kamu istihdam Kurumu ulusal, bolgesel ve yerel seviyelerdeki igverenlere yonelik 
bilgilendirme ve igbirligi etkinliklerine ev sahipligi yapar, kamu istihdam kurumunun hizmet ve 
desteklerini tamtir, geri bildirim alir.
• irlanda'da ise, Kamu istihdam Kurumu yeni kurulan igveren §irketlerine bunlar kurulur kurulmaz 
temas etmektedir. Ulusal gagri merkezi ilk aramayi yapan igverenlere mevcut hizmetlerin tumu 
hakkinda bilgi vermektedir.
• Litvanya'da, Kamu istihdam Kurumu bir veritabam iginde igverenleri bolumlere ayirmaktadir. 
igverenler buyukluklerine (galigan sayilarina) gore segilmekte olup, Kamu istihdam Kurumu 
stratejik igverenleri (en fazla yeni istihdam yaratan igverenleri) tespit etmektedir. Litvanya Kamu 
istihdam Kurumu ilk temas igin en etkili aracin yuz yiize veya kigisel olarak bir araya gelmek 
oldugunu belirtmektedir.

Kaynak: de Koning ve Gravesteijn, 2012.
istihdam hizmet saglayici personeline igvereni ziyaret etme, i§e alimdan sorumlu personelle konugma 
ve gerek kamudan gerekse ozel sektorden olsun girketteki galigma kogullarim gdzlemleme imkam 
verilmesi, istihdam hizmet saglayicinm i§ arayanlara sundugu bilgilerin zenginlik ve kalitesini 
arttirabilmektedir. Kigiyle bizzattam§mi§ olmak her iki tarafin da digerine dogrudan ve resmiyetten uzak 
§ekildeyakla§masim kolaylagtirmaktadir.
Bu durum isvigre istihdam kurumunun bir galigmasinda teyit edilmig olup, soz konusu galigmada sosyal 
hizmet gorevlilerinin (istihdam danigmanlarmin, on cephede galigan personelin) igverenlerden olugan 
bireraga sahip olduklarini, bunun da istemcilerinin istihdam §anslarini arttirdigmi gosteren istatistiksel 
kamtlar elde edilmigtir. Soz konusu galigmada, sosyal hizmet gorevlilerine zamanlarimn ne kadarmi 
damgmanliga, idari i§lere ve igveren temaslarina ayirdiklari sorulmugtur. Alinan sonuglar kaynaklarimn 
daha buyiik bolumunu igverenlere ayiran sosyal hizmet gorevlilerinin igverenleri onemli bilgi kaynaklari 
olarak gorme olasiliklarinin daha fazla oldugunu gostermigtir. igverenlerle kigisel temas kurulmasi i§ 
arayanlarin istihdam ganlarim arttirmakla kalmamakta, aym zamanda igvereninin guveninin 
kazamlmasi suretiyle igverenin bogtaki i§ pozisyonlarim kamu istihdam kurumuna bildirme olasiligini da 
arttirmakta, boylece 'daha iyi' i§ pozisyonlari havuzunun geniglemesi saglanmaktadir.
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Guvenin bu yonu Fransiz kamu istihdam kurumu 
ta ra findan  igverenlere uygulanan hizm et 
yaklagimimn Kutu 8'de verilen tarifinde de 
vurgulanmigtir.

Kutu 8: igverenlerin Bolumlere Ayrilmasi - 
Fransa

F ra n s a 'd a , y e n i te m a s la r  g irk e t in  
buyuklugune ve ige alma potansiyeline gore 
telefon, ziyaret veya posta yoluyla ozel ekipler 
tarafindan gergeklegtirilmektedir. Kamu 
istihdam Kurumu igverenleri bolumlere 
ayirmak igin 2011 yilindan beri BT paketi 
ku llanm ak tad ir. B o lum lend irm e arac i 
kullamlarak ug kritere gore sekiz adet bolum 
olugturulmug olup, bunlar goyledir: ige alma 
potansiyeli, bir onceki referans donemde ige 
aldigi iggi sayisi ile olgulur; ige alim zorluklari, 
gegitli kaynaklardan ogrenilir; kamu istihdam 
kurumuna yak in lig i, her girketin kamu 
istihdam kurumuna sundugu bogtaki ige adedi 
ile olgulur.
Bu tur ziyaretlerin kargilikli guven atmosferi 
olugturacak gekilde tasarlanm ig olmasi 
onem lid ir. Z iya re t am acim n igverenin 
durumunu ve ige alim ihtiyaglarmi daha iyi 
anlamak oldugu sinyalinin istihdam hizmet 
saglayici tarafindan igverene agik bir gekilde 
verilmesi gerekir.

Kaynak: de Koning ve Gravesteijn, 2012.

istihdam hizmet saglayicilarin igveren ziyaretleri 
igin ayirabildikleri kaynaklar farklilik gosterirler. 
igveren ziyaretlerini kendi faaliyetleri igine 
yerlegtirm ig kamu istihdam  kurum larinda 
igverenlerle ilgilenen personel ile ig arayanlarla 
ilgilenen personel genelde ayridir. Ancak, bu tur 
ziyaretlerin bilgi bakimindan gok degerli olmalari 
ve bunlarin sonucunda elde edilen anlayigin 
damgmanlikta genelde dogrudan kullamlabilir 
olmasi dolayisiyla, istihdam hizmet saglayicilarin 
i§ arayanlarla dogrudan temas halinde olan 
personellerinin her birine senede en az bir kez, 
tercihen daha fazla sayida igveren ziyareti 
yaptirmaya galigmalari gerekir. istihdam hizmet 
saglayicidaki yonetic ile r bu tur ziyaretleri 
kendileri de duzenli bir gekilde yaparak soz 
konusu faaliyetin seviyesinin yukselmesine 
yardimci olabilirler. §irket ziyaretleri en onemli 
sektorlerin ve girket tiplerinin (kugiik, orta olgekli, 
buyuk, ozel sektor ve kamu) en onemlilerinin 
tamamim kapsayacak ve kamu istihdam kurumu 
personelinin bir dizi ziyaretten sonra samimi 
tarzda tecrube aligverigi yapabilecekleri gekilde 
planlanabilir.
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4.2.4. i§verenlerle Birlikte Ve 
i§verenler igin Hizmet Geligtirilmesi
igverenlerle birgok gekilde igbirligi yapilabilmekte 
olup, bunlar buyuk oranda iggucu piyasasinin 
durumuna baglidir. Ancak, her halukarda bu 
igbirliklerinin genel amaglari ayni kalmakta olup; 
bunlar beceri ihtiyaglarimn daha bilingli gekilde 
eglegtirilmesi ve dngdrulmesi ve tam olarak 
iggucu piyasasi ihtiyaglarina yonelik arag ve 
metodolojilergeligtirilmesidir.
Avrupa kamu istihdam kurumlarinda yapilan bir 
aragtirmada, de Koning ve Gravesteijn (2012) 
birgok kamu istihdam kurumunun igverenlere 
agagidaki hizmetleri sundugunutespitetmigtir:
• igg iic ii p iyasasi b ilg ile ri top lanm asi ve 
sunulmasi;
• Bogtaki ig i Ian lari n i n haz irlanm as i ve 
yayinlanmasi;
•igealimhizmetleri;
• insan kaynaklari damgmanligi;
• Subvansiyonlar ve etkin iggiicii piyasasi 
politikalari (EiPP'ler) hakkinda bilgilendirme 
yapilmasi ve onerilerde bulunulmasi;
• D ezavan ta jli ve uzun su re d ir igsiz ig 
arayicilarinadestekverilmesi;
• B iiyiik olgekli igten gikarmalara hizla tepki 
verilmesi ve yeniden ige yerlegtirme galigmasi 
yapilmasi.
Bunlar igverenlerin tiim iin ii sunulan genel 
hizmetlerdir. Edinilentecriibelerbu hizmetlerin ne 
kadar alindigmin buyiik olgiide sektore gore 
farklilik gosterdigine, madencilik, imalat sanayi 
veya gemi ingasi gibi 'eski' sektorlerin bu 
hizmetleri daha fazla kullanma egilimindeyken, 
BlT veya ticari hizmetler gibi 'yeni' sektorlerin 
bunlari daha az kullanma egiliminde olduguna 
igaretetmektedir.

Igverenlerle igbirliginin geligtirilmesine yonelik bir 
diger yaklagim da istihdam hizmet saglayicinin 
belirli sektor veya endiistrilere yonelik hizmetleri 
hedeflemesini gerektirmektedir. Bu, orgiitiin 
buyuklugune bag 11 olarak gegitli gekillerde 
olabilmektedir; en kolay yaklagim her bir sektor 
igin on cephedeki personelden ve rehberlik 
dan igm a n la rin d a n  o lugan fa rk li g ru p la r 
o lu g tu rm ak , bu e k ip le rd e n  b ir in i ta r im  
sektoriinden, bir digerini imalat sektorunden, 
birini hizmetlerden v.s. sorumlu tutmaktir. Bu 
d u ru m d a  he r e k ib in  p e rs o n e li 'k e n d i' 
endiistrilerindeki beceri taleplerinin giincel 
igyiizlerini anlamaktan sorumlu olurlar.
Bazi iilke lerde bu yaklagim daha da ileri 
gottiriilmektedir. Ornegin Hollanda'daki kamu 
istihdam kurumu belirli sektorlerin ihtiyaglarmi ele 
aimak iizere uzmanlagmig ofisler organize etmig 
olup, ozellikle onemli sektorler igin de kalici 
sektor hizmet ofisleri kurmugtur. Bu ofisler 
Hollanda Kamu Istihdam Kurumu (UWV) ve 
sektor tem silc ile ri ta ra findan mugtereken 
galigtirilmaktadir.
Hollanda ayrica bir plan da uygulamak da olup, 
bu plan kapsaminda iggiler igverenlerinin uretimi 
dugtugunde gegici olarak kismi igsizlik yardimi 
ta lep edebilm ektedir. igveren ler istihdam 
sozlegmelerini devam ettirmek istedikleri ihtiyag 
fazlasi iggilere yonelik olarak kismi igsizlik 
sigortasi yardimlarina erigmek igin soz konusu 
iggilerin beceri geligimlerine yatirim yapmak 
zorundadirlar(UWVWerkbedrijf, 2012).
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4.3. Ongormeli Yakla§imlar
O ngorm eli yak lag im la rin  ku llam m i kamu 
istihdam kurumlarinin igleyigi bakimindan Onemli 
hale gelmig olup, gelecegin i§gticu piyasasi 
egilimleri hakkinda bilgi toplanmasinda da onemli 
rol oynamaktadirlar. Bu bolumde iggiicu piyasasi 
ihtiyaglarimn ongorulmesine yonelik birtakim 
farkli yaklagimlari inceleyecegiz.
Istihdam  h izm et sa g la y ic ila ri becerile rin  
bngbrulmesi agisindan onemli ig ortaklaridir, zira 
iggucu piyasasi bilgilerinin duzenli gekilde 
gbzlenip temin edilmesinde siklikla kilit rol 
oynamaktadirlar. Ancak, ongorulerin guglu ve 
guvenilirolmasi igverenlerin, sosyal paydaglarin, 
e g itim  ve o g re tim  u y g u la y ic i la r in in  ve 
aragtirmacilarin etkin katilimim gerektirmektedir. 
istihdam kurumlarinin etkili ve verimli olmak igin 
stratejilerinde gelecekteki egilimlerle ilgili bilgileri 
temel almalari gereklidir.
Ongormefaaliyetleri, gelecekteki iggucu piyasasi 
ih tiya g la rim  iggucii m ik ta ri ve bece rile r 
bakim indan belirlem eye galigan istihdam 
ku ru m la ri ve didjer ak tO rle r ta ra fin d a n  
g e rg e k le g t i r i l i r .  Is t ih d a m  k u ru m u n u n  
dngormedeki rolii eglegtirmedeki roliine bagli 
olarakfarklilikgdsterebilir. Bazi kurumlar, i§gucu 
piyasasi ihtiyaglarimn olasi yonunu tespitetmeye 
yonelik tahmin, senaryo ve diger girdileri esas 
alarak i§gucu piyasalari hakkinda ileriye doniik 
b ilg ile r top lay ip  yayacaklard ir. Bu rol, i§ 
arayanlarin yeterlik lerin i geligtirm e amagli 
faa liye tler gergeklegtirmek igin bu bilginin 
kullamminida iginealacakgekildegenigletilebilir.

Kutu 9'da Meksika Kamu istihdam Kurumu 
tarafindan uygulamaya konulan bir inisiyatifin 
ayrintilari verilmig olup, ortaklik yaklagimiyla 
bngbrme, eglegtirme ve yerel ekonomik kalkinma 
unsurlarmin bir birlegimi gosterilmigtir.
Kutu 9: Biiyiik jgverenle Yeterlik Geligtirme 
igbirligi

Meksika'da, Federal Hukumet ile Eyalet 
Hukumetleri ozel sektorle ortaklik halinde 
yerli b ir uzay ve h a va c ilik  endustris i 
geligtirmeye karar verdiler. Meksika Kamu 
Istihdam Kurumu (SNE) bu olayda yagamsal 
onemde bir rol oynadi. 2005 yilinda, projenin 
b iiyu k  o rta g i o la ra k  K anada § irk e t i 
B om bard ie r A e rospace  ile  Q uere ta ro  
Eyaletinde Uzay ve Havacilik Parki kuruldu.

Q ueretaro 'nun sah ip  oldugu rekabet 
avantajlarindan biri de uzay ve havacilik 
sektorunun ihtiyaglarina yerinde egitim 
yoluyla  uyarlanabilecek tem el mesleki 
becerilere sahip geng ve maliyet agisindan 
rekabetgi iggucuydu.
SNE katihm ci becerilerin i ya lin  im alat 
sistemlerine uyarlamak igin beige sistemine 
dayanan talep odakli bir yaklagim kullandi. 
SNE bu plan kapsaminda egitim maliyetinin 
bir kismini kargiladi, Bombardier de egitimi 
bagarili gekilde tamamlayan katihmci lari n en 
az %70'ini istihdam etmeyi taahhut etti. §irket 
ayrica igyerinde egitim verdirmek uzere diger 
tesislerinden iggi getirdi. Dort aylik bir sure 
zarfinda toplamda 110 teknisyen yetigtirildi ve 
2006 Mayis ayinda fabrikada galigmaya 
bagladi. Elenen adaylardan olugan bir diger 
grup da beceri kazandirma ve akreditasyona 
yonelik olarak kamu ve ozel sektor egitim 
saglayicilari tarafindan verilen hizmet oncesi 
egitime bagladilar. 2006 sonu itibariyle, 
Bombardier standartlarinda toplamda 296 
teknisyen galigiyordu.

Kaynak: Ornek olay etudu ektedir.
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4.3.1. i§veren Anketlerinden ve 
Meslek Tahminlerinden Elde Edilen 
Bilgilerin Kullamlmasi
D inam ik iggucu p iya sa la rin d a , is tihdam  
kurumlarinin iggucu ve beceri ihtiyaglarina soz 
konusu ihtiyaglar somut taleplere donugmeden 
on ce  ce va p  v e rm e s i y a g a m s a l onem  
tagimaktadir; iggucunun yeni beceri ihtiyaglarim 
kargilamak uzere egitilmeleri veya ig arayanlarin 
ta lebin pek yakinda goruldugu bolgelere 
tag inm a la ri igin tegvik ed ilm e leri zaman 
almaktadir. Ornegin, otoyol veya hastane gibi 
buyuk ingaat projelerinin yurutuldiigu bolgelerde 
ingaat iggilerinde farkli beceri tip ve seviyelerinin 
aranacag i ongd ru leb ilm ekted ir. is tihdam  
kurum una bu b ilg in in  onceden verilm esi 
durum unda, istenilen becerilere sahip ig 
arayicilardan kag tanesine ihtiyag duyacaklarini 
tahmin etmeleri ve bunlardan kag tanesinin 
gereklilikleri kargilamak igin geligtirilebilecek 
becerilere sahip oldugunu degerlendirmeleri 
mumkunolacaktir.
Kisa vadeli dngorme istihdam kurumlarinin yakin 
gelecekte nerede ve hangi sektorlerde yeni 
istihdam beklendigi konusunda ig arayanlari 
bilgilendirmelerine yardimci olacaktir. Ayrica, 
sunduklari egitimleri uyarlamalari igin egitim 
sag  la y  i c i la ra  i le r iy e  d o n u k  b i lg i le r  
aktarilabilecektir.
istihdam kurumlarinin kendi idari verilerinin yam 
sira, igveren anketleri de istihdam kurumlari 
tarafindan kullan i Ian baglica veri kaynagidir. Kutu 
1 0 'd a  s is te m a t ik  ve d u z e n li g e k ild e  
uygulandiklarinda bu anketlerin iggucu ve beceri 
talebindeki kisa vadeli degigimler ve geligmeye 
baglayan egilimler hakkinda bilgi verebilecegini 
gostermektedir.

Kutu 10: iggucii Piyasasinin Dengesi 
Danimarka

Danimarka'da istihdam politikalarinm hayata 
gegirilmesi sorumlulugu merkezden yerel 
seviyeye alinmig olup, dort adet istihdam 
bolge ofisine bolgesel iggucu piyasalarindaki 
egilimleri analiz etme ve iletme sorumlulugu 
verilmigtir.
Yerel istihdam merkezlerinde galigan yonetici 
kadro ve personele istihdam ve egitim 
tedbirlerini bnceliklendirmelerinde ve ig 
arayanlara damgmanlikyapmalarinda destek 
o lm ak ig in iggucu p iya sa s i denges i 
geligtirilm igtir. iggucu piyasasi dengesi 
b o lg e se l a ra c ila ra  (K iK ) ve iggucu  
piyasasindaki diger paydaglara bolgesel 
iggucu piyasasinda yer alan 1000 meslek 
grubundaki mevcut ve yakin gelecekteki 
duruma iligkin bilgilere kolay erigim saglamak 
uzere tasarlanmig bir aragtir. iggucu piyasasi 
dengesi ug bilegenden olugmaktadir:
• Ulusal duzeyde igveren anketi;
• Verilerini soz konusu anketten, kamu 
istihdam kurumunun kayitli igsiz ve bogtaki 
ig le re  ilig k in  v e r ile r in d e n  ve iggucu 
piyasasindaki istihdama ve devir oranina 
iligkin ulusal duzeydeki istatistiksel verilerden 
alan iggucu piyasasi modeli;
• Kullanicinin iggucunde eksikligi duyulan 
veya yeterli iggucu arzi olmayan meslekleri 
hizla tespit etmesine imkan veren gevrimigi 
arayuz.
iggucu piyasasi dengesi kamu istihdam 
kurumu personeline istihdam tedbirlerinin 
once lik lend irilm esine  yone lik  gozleme 
dayanan bir temel saglamakta, on cephedeki 
sosyal hizmet gorevlilerine igsizlere ig 
bu I m a la r i  n da  r e h b e r l ik  e d i lm e s i 
galigm alarinda ku llanacaklari bir arag 
vermektedir.

Kaynak: Ornek olay etudii ektedir.
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E g le g tirm e y e  y a rd im c i o lan  b ilg i le r in  
uretilmesinde kullamlan igveren anketlerinin 
ikinci bir ornegi de Kutu 11'de verilmig olup, bu 
ornekte ozel bir uluslararasi istihdam hizmet 
sag lay ic is i olan ManpowerGroup baglica 
istemcileri olan igverenlere yardimci olacak 
bilgileri toplamakta ve yaymaktadir (Kutu 11'e 
bakiniz).
Kutu 11: insan Gucu istihdam Gorunumu 
Anketi

Ozel eleman bulma ve damgmanlik ajansi 
olan ManpowerGroup tarafindan yapilan 
anketin baglica amaci insan kaynaklari (iK) 
yonetimine, ozellikle de ige alim surecine 
destek olmaktir. Urunlerin kritik hedef grubu 
igverenler olmakla birlikte, kamu istihdam 
kurum lari, hukum etle r ve d iger kamu 
m a k a m la r i  da  k a p s a m  d ig in d a  
birakilmamigtir.
M anpow er is tihdam  gorunum u anketi 
igverenlerin bir sonraki ug aylik donemde 
galigtirdiklari iggucunde artiga veya azaliga 
gitme niyetlerini olgmek amaciyla ug ayda bir 
yapilmaktadir. Soz konusu anket 50 yildir 
yapilmakta olup, 2012 yilinda 42 ulke ve 
bolgede gergeklegtirilmigtir.
Toplam orneklemde her bir ulusal ekonomi 
temsil edilmekte olup, 2012 yilinda 66.000 
igverene uygulanm igtir. Bazi ulkelerde 
mevsimselduzeltmeleryapilmaktadir.
Net istihdam gorunumu endeksi anketin 
baglica giktilarindan biridir. Bu rakam kendi 
yerleri ve bir sonraki ug aylik donem igin ige 
alim faaliyetlerinde artig ongoren igverenlerin 
oranmdan istihdam ettikleri eleman sayisinda 
dugug o n g o re n  ig v e re n le r in  o ra n in  
gikarilmasiyla elde edilmektedir. Yayinlanan 
raporlarda uluslararasi, bolgesel ve sektorel 
seviyelerde kargilagtirmalar verilmektedir 
(yine de sektorel seviyedeki ayrinti duzeyi 
ulkeden ulkeye degigim gostermektedir).

5. Cilt beceri agiklari ve ihtiyaglari konusunda 
igverenler arasinda nasil anket yapilacagina 
iligkin yontem ve yaklagimlarla ilgili daha fazla 
bilgi igermektedir.
Diger ornek olay etutleri kendi ihtiyaglarina iyi 
sinanmig uygulamalari uyarlayan ddnugmekte ve 
g e lig m e k te  o la n  u lk e le rd e  o n g o rm e li 
yaklagimlarin da giderek daha fazla kullanildigini 
gostermektedir. iggucu piyasasi egilimlerinin 
ongdrulmesine yonelik isveg tahmin yaklagimi 
esnek ve aktarilabilir bir model olup, arz ve talep 
ta r a f la r in i  ve gok  g e g it l i  m e s le k le r i  
kapsamaktadir, gegitli ddnugmekte ve geligmekte 
olan ulkelerde gergeve kogullara bagariyla 
uyarlanmigtir.
Ornegin, Kolombiya meslek etutleri yapilmasina 
ve iggucu arz ve talep egilimlerinin analiz 
edilmesine yonelik bazi ilk adimlari atmigtir. 
Kam u is t ih d a m  ku ru m  id a r i k a y i t la r i  
uyumsuzluklari azaltmak ve ig arayanlari, 
ozellikle de yeni mezunlari, igverenlerin kisa 
vadede ihtiyag duydugu becerilerle iligkilendirme 
verimliligini arttirmak igin Qaligma ve Meslek 
Gozlemevi tarafindan kullamlmaktadir14.

4.3.2. Uluslariistu i§gucu Piyasasi 
Bilgileri ve Ongoriileri
Piyasalarin giderek kuresellegmesi, bir yandan 
kendi arzlarmi mevcut talebe gore geligtirirken, 
diger yandan da mal ve hizmet uretiminde ve 
kamu sektorunde yenilikgilige katkida bulunan 
ogretim ve egitim saglayicilar bakimindan iggucu 
piyasasi b ilg ilerin in ileriye yonelik olmasi 
gerektigi anlamina gelmektedir (Andersen ve 
digerleri, 2010). internet ve sosyal medya, 
istihdam kurumlari dahil olmak uzere, veri ve 
hizmet saglayicilara yeni firsatlarsunmaktadir.
AB beceri panoramasi ve European vacancy 
m onitor (Avrupa bogtaki igler tak ib i) gibi 
Uluslarustu vesmiragiri bilgi kaynagi orneklerine
4.2.2. bblumiindedeginilmigtir.

Kaynak: Ornek olay etudu ektedir.

14 Ornek olay etudu ektedir.
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4.4. Genglerin Kariyer Segimleri ve i$g(lc(l Piyasasina Girigleri

Egleftirmenin temel yapitaglanna kariyer 
rehberligi ve genglerin ifgiicu piyasalarina 
girifine, e fle ftirm e  sureglerine iligkin iyi 
uygulamalara (iflerin ve becerilerin aym hizaya 
getirilmesine) ve becerilerin degifen talebe 
uyarlanmasmi amaglayan ifgiicu piyasasi egitim 
stratejilerine ydnelik olarak kullan ilan yaklag imlar 
ve araglar eglik etmektedir.
Bu biJIGmde CngOrOlerin, egilimlerin ve 
tahminlerin mesleki egretim ile iggGcU piyasasi 
ihtiyaglari arasmdaki e?le§meyi iyileftirmek 
amaciyia kariyer rehberiigi ve danigmanliginda 
kullamlmasi ele alinmaktadir. Buna ilaveten, 
kariyer rehberiigi ve danifmanhgi alamndaki 
birkag iyi uygulama Omegi de sunulacaktir.
Gang igsizligi ve hareketsizligi garpici seviyelera 
ulagmif olup, OECD ulkelerinde galifmayan, 
egitim ve ogrenim gormeyen (NEET) 15 ila 24 yag 
arasi gang sayisi 26 milyondur (OECD, 2012). 
Kuresel olarak, 75 milyon gang igsizdir (ILO,
2012), ancak 621 milyon ne galifmakta ne de 
ogrenim gormektedir (Diinya Bankasi, 2012). 
Ongorme ve efleftirme yaklagimlari istihdam 
yaratma sorununu gbzememekle biriikte, gang 
ifsizligi ile miicadele sorunuyla mucadele 
konusurda kesinlikleyardimci olabilmektedir.
Beceri uyumsuzlugu diger ya§ gruplarina gbre en 
gok gengleri vurmakta, bu da gelecekteki 
egilimlerin gdvenilir tahminleriyle donanmif 
kariyer rehberlik ve danifmanhgmi amaca son 
derece uygun hale getirmektedir. Kore'de 
Istihdam DQnyasi adiyla bilinen erken mUdahale 
inisiyatifl kapsaminda simUle edilmig ortamda 
profesyonellertarafindan kGgUkgocuklara kogluk 
yapilarak ilk 100 meslekte tecrube kazandirilmak 
suretiyle beceri uyumsuzlugunun dnlenmesine 
yard i mci olunmaktad ir15.

1B Elc lyl uygulama ftmagl Igeren Omsk oiay etCBarl

Benzer bir anlayif la, Benin'de kariyer rehberligi 
ve ifgGcii piyasasi hakkmda bilgilendirme 
yapilmasi vasitasiyla beceri uyumsuzludunu 
azaltmaya ydnelik proaktif Cumartesi (fieri 
inisiyatifi geliftirilmiftir. Bu inisiyatifin amaci 
oku Ida ki ve okul difindaki gen glare gelecekte ilgi 
duyduklari kariyerle ilgili if  bulmalari igin gereken 
ifgucii piyasasi bilgilerini sagiamaktir. Bu 
inisiyatifin elde ettiiji bagari buyiik oranda 
ifverenler, egitim sag lay ic i lari ve toplum 
arasmda kurdugu bagiarda yatmaktadir.
Oku Id an Ocretli ilk istihdama yapilan zoriu gegif 
de kritik bir konudur. Oku Id an galigmaya gegif 
anketleri bu tQr zoriuklari tUrU ve btlyUklUgUnUn 
genelde daha iyi anlafilmasini sagiamaktadir. 
S0z konusu anketler, igverenlere geng mezunlari 
ige alm alari igin sagianan tegviklerden  
firketlerdeki pratik uygulamalarm sQbvanse 
edilmesine kadar uzanan iggOcQ piyasasina ilk 
girifi kolaylaftmci programlar igin referans 
noktasi olmaktadir. TOrkiye, egitim, pratik 
uygulama ve ige yerieftirme iflevlerini genglerin 
istihdam edilebilirligini de arttiracak gekilde 
birleftiren Beceri'10 program i gibi inisiyatifler 
sayesinde, galifmayan, egitim ve Ogrenim 
gdrmeyenlerin oranini dQfOrmede nispeten 
bafarilidir(ekteki dmekolay etUdOne bakimz).
Okul mezunlarina ydnelik izleme etutlerin ve 
okuldan galigmaya gegif anketlerinin nasil 
yapilacagina ilifkin daha fazla bilgi 6. Ciltte 
bulunmaktadir.
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4.4.1. Kariyer Rehberlik ve 
Dam§manlik Hizmetleri
Kariyer rehberligi ve damgmanligi eglegtirme ile 
genelde yakindan baglantilidir, zira kariyer 
rehberlik damgmanlari ile ogretim damgmanlari 
iggucii piyasasindaki firsatlar ile ilgili bilgileri ig 
arayanlara ve ogrencilere aktarmaktadir. Kamu 
istihdam kurum gogu igsizleri hedef alan 
damgmanlik hizmetleri olugturmuglardir. Ogretim 
ve egitim kurumlarinda verilen kariyer rehberligi 
de ogretirnden istihdama verimli gekilde gegig 
yapilmasinda ve iggucii piyasasinda dogru 
e g le g tirm e le r y a p ilm a s in d a  dnern li ro l 
oynamaktadir. Qiraklik unsuru igeren meslek 
programlarinda, ogrencinin uygun bir girketle 
dogru gekilde eglegtirilmesinin saglanmasi 
konusunda rehberlik damgmanlari ozellikle 
onemli rol oynamaktadir.
Damgmanlik iginin ozel sektorden ajanslara veya 
STK'lara ihale edilmesi veya bunlarla bu konuda 
igbirligi anlagmalari yapilmasi, ozel uzmanliksoz 
konusu oldugunda geng igsizler, belirli turde 
engeli olanlar, eski hukumluler ve yagli iggilergibi 
belirli hedef gruplarigin avantajli olabilmektedir.
Her turlu damgmanlik hizmetinin e§le§tirmedeki 
verimliligi iggucu piyasasindaki iglerin iglevleri ve 
beceri ihtiyaglari konusunda kesin ve amaca 
uygun bilgiye zamanmda erigilmesine baglidir.
Ogretim dunyasi ile galigma dunyasi arasindaki 
ortakliklarin ve igbirliklerinin desteklenmesi 
yoluyla beceri talebiyle arzi arasinda daha iyi bir 
uyum saglanmasi amaciyla16 Avrupa ve ulus 
seviyelerinde gegitli inisiyatifler yakin zamanda 
uygulamaya gegmigtir. Ancak, bunlarin orta 
vadede daha iyi eglegtirme saglayan araglar 
o lm a lari bakim indan ve rim lilik le ri henuz 
gosterilmemigtir.

4.4.2. Rehberlik ve Dam§manhk 
Hizmetlerine Yonelik Ag 
Yakla§imlari
Kariyer rehberlik  sag lay ic ila ri arasindaki 
igbirlikleri ve ortakliklar damgmanlik ve rehberlik 
hizmetlerindeki kalitenin, Avrupa Egitim Vakfi 
politika ozetinde tavsiye edildigi uzere, bilgi 
birikiminin paylagilmasi ve damgmanlik aglari 
geklindeki bir mugterek vizyon, strateji ve eylem 
plam geligtirilmesi suretiyle arttirilabilecegini 
gdstermigtirfZelloth^OH).
R ehberlik  h izm etle rinde  geng insan la rin  
gelecekteki mesleklerine dogru yonlendirmeleri 
igin ge lenekse l o la rak  p s iko lo jik  te s tie r 
kullamlmigtir, ancak bu yaklagim tek bagina 
yetersizdir; rehberlik hizmetlerine farkli girket ve 
meslek tipleriyle ve galigma kogullari ve kariyer 
ve dgrenmede izlenecek yollarla ilgili bilgiler de 
saglanmalidir. Danigmanlarin galigma dunyasi 
hakkinda iyi bilgilendirilmig olmasi gereklidir. iyi 
igleyen ve kapsami genig bir rehberlik sisteminin 
kariyer kararlari uzerinde etkisi olabilmekte, 
beceri uyumsuzluklarinm azaltilmasina katkida 
bulunabilmektedir. Bagimsiz (veya okul temelli) 
rehberlik verildigi durumlarda, hizmetsaglayicilar 
ile istihdam ofisleri arasinda duzenli igbirligi ve 
b ilg i a lig ve rig i o lm asi ge rek ir. O gre tim  
kurumlarindaki kariyer rehberlik danigmanlari 
mesleklerle ilgili olarak kamu istihdam kurumu 
ta ra fin d a n  u re tilen  b ilg ile r in  a lin m a s im  
hedeflemelidir.
Kore ve Benin'den alinan ornek olay etutleri 
iggucu piyasasi bilgilerinin gerek okuldaki 
gerekse okul digindaki genglere nasil verildigini 
gostermektedir. Kutu 12'de Benin ornegindeki 
birtakim onemli hususlar vurgulanmaktadir.

16 Avrupa inisiyatifleri, sektor beceri konseyleri ve sektor beceri birliklerinin yam sira universite - i§ dunyasi ve Avrupa mesleki ogretim ve egitim 
forumlarimn kurulmasim igermektedir. Ulusal seviyedeki sektor beceri konseyleri diinya genelinde birgok ulkede mevcuttur. Becerilerin sektorel 
seviyede daha iyi e§le§tirilmesi ve ongorulmesine olanak saglayan kurumsal yakla§imlarla ilgili daha fazla bilgi 3. Ciltte mevcuttur.
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A
Kutu 12: Cumartesi i§leri - Benin

Benin'de birgokgencin meslek segiminde profesyonel tavsiyelerve iggucu piyasasi bilgilerinden 
gok kulturel baglam ve ailenin beklentileri onemli rol oynamaktadir. Bunun piyasada mevcut 
nitelik ve beceriler ile igverenlerden gelen talep arasindaki agigin buyumesinde payi olan 
faktorlerden biri oldugu tespit edilmigtir.
Benin Ulusal Istihdam Ajansi (ANPE) agagida belirtilen amaglarla ileriye yonelik bir yaklagim 
benimsemigtir:
• Genglerin kariyersegimlerine etki edilmesi;
• Ogretim sirasinda kazamlan becerilerle gelecekteki meslek ihtiyaglari arasindaki uyumun 
iyilegtirilmesi.
ANPE inisiyatifi igbirligine dayali bir model olup, beceri sahibi iggi bulma konusunda gugluk 
gekilen sektorlerdeki igverenleri ve meslek mensuplarim katilimda bulunmaya davet ederek 
kariyer ve istihdam danigmanliginda uzmanlik olugturmaktadir. Dort adet oncelikli sektor 
belirlenmigtir:
•Tekstil ve pamuk;
• Tarim ve tarimsal gida;
•Ticaretvelojistik;
• Turizm ve en sanatlari.
Hedef sektorlerden gelen iggilere, egitim merkezlerine ve girigimciligi destekleyen devlet 
kurumlarina stant temin edilen fuarlar duzenlenmektedir. Yuvarlak masa oturumlarina ve 
tartigma panellerine soz konusu sektor, igletme ve kurumlardan gelen profesyonel yoneticiler 
bagkanlik yapmaktadir. Etkinlikleri ANPE duzenlemekte ve hem yerinde hem de istihdam 
ofisinde rehberlik ve bireysel damgmanlik vermektedir. ANPE ziyaretgi sayismi, verilen destek 
tipini, tespite edilen zorluklari ve igverenlerden gelen geri bildirimleri de degerlemeye tabi 
tutmaktadir.
Bu etkinliklerin temel bagarisi iggucu piyasasi bilgilerine erigimin artirilmasinda ve i§ arayicilar, 
muhtemel igverenler ve egitim kurumlari arasinda dogrudan temas kurulmasinda yatmaktadir. 
Bununla birlikte, verilen egitim ve ogretimin kalitesi ve istihdam kurumlari, ogretim programlari ve 
iggucunun geligimi arasindaki entegrasyon seviyesi gibi bazi onemli zorluklar da devam 
etmektedir.

Kaynak:0mek olay etudu ektedir.
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4.4.3. Toplumdaki Genglere 
Ula§ilmasi
Istihdam fuarlari istemcilere dogrudan e§le§tirme 
yaptirmanm erigilebilir bir yolu olarak birgok 
is tih d a m  h iz m e t s a g la y ic i ta ra f in d a n  
kullamlmaktadir. istihdam Fuarlari sonrasinda 
gergeklegen ige alimlara ilaveten, igbirligine 
dayali bu tur girigimler istihdam kurumlari, 
igverenler ve ogretim ve egitim saglayicilari 
arasindaki iligkilerin guglendirilmesine katkida 
bulunabilmektedir.
Fuarlar yerel olarak duzenlenebilmekte veya 
dogrudan iggucu piyasasindaki yerel kogullara 
uyarlanabilmektedir. istihdam fuarlari istihdam 
kurumlari ve yuksek ogrenim mezunlarinda ciddi 
oranda beceri uyumsuzlugu sorunu yagayan 
igve ren le rle  igb irlig i ha linde duzen lene- 
bilmektedir. Beceri uyumsuzluklari daha gok 
belirli bir sektorle ilgili oldugu durumlarda, 
istihdam fuarlari sektor orgutleri veya igverenleri 
ile igbirligi halinde duzenlenebilmektedir. STK'lar 
temsil ettikleri ig arayicilarin yetkinliklerini vitrine 
gikarmak igin istihdam fuarlarini kullanabilmekte, 
igverenlerin kadinlar ve engelliler gibi belirli 
gruplara yonelik dnyarg ilarm i kirm ak igin 
kampanyalaryapabilmektedirler.
Kutu 13: istihdam Fuarina Davet - Danimarka

2012 Job Get-together Fuarina ho§ geldiniz
Yeni biryil bagladi, bu yilki Job Get-together 
Fuarim sabirsizlikla bekliyoruz. Fuar daha 
once de oldugu gibi bu yil da Odense 
g e h r i n d e k i G u n e y  D a n im a r k a  
Universitesi'nin Muhendislik Fakultesinde 
gergeklegtirilecek.
Danimarka'nm onde gelen muhendislik 
§irketleriyle tam§m
Muhendislik ogrencilerinin girketlerle bir 
araya gelip tamgtiklari yer Job Get-together 
fu a r id ir . D a n im a rka 'nm  onde ge len 
muhendislik odakli girketleri fuara birer 
stantla katilmakta olup, ogrencilerle rahat bir 
ortamda kariyer firsatlari hakkinda sohbet 
e ttik le ri bu fuari her y il sa b irs iz lik la  
bekliyorlar.
Fuat Hakkinda
J o b -G e t- to g e th e r fu a r la r i he d e fle ri 
belirlenmig kariyer fuarlari olup, bu fuarlarda 
katihmci girketler ile ogrenciler birbirleri ile 
tamgarak, proje galigmalari ve uygulama 
istihdamina yonelik iligkiler kurmaktadirlar.
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istihdam fuarlari amnda ig eglegtirmesi yapmak 
igin kullamlan yaygin bir aragtir. Ancak, fuarlarin 
nasil duzenlendigi konusunda gegitli ulkelerde 
birtakimfarkliliklarbulunmaktadir.
istihdam fuarlari Slovenya'da ilk kez 2007 yilinda 
kullamlmig olup, o zamanda beri surekli geligim 
halindedir.
Kutu 14: istihdam Fuarlari -Slovenya

Slovenya'daki istihdam fuarlari Slovenya 
is tih d a m  Kurum u (E S S) ta ra fin d a n  
duzenlenmektedir. Yerel paydaglarla ortaklik 
halinde yerel istihdam ofisleri tarafindan 
duzenlenen soz konusu fuarlar bolgesel 
tedb irle r o larak kabul edilm ektedirler. 
Burada amag yerel aglari guglendirmek ve 
yere l iggucu p iyasa la rinda  ge ffa flig i 
arttirmaktir.
istihdam fuari konsepti ESS bolge ofisleri ile 
igverenler, ogretim kurumlari, belediyeler, 
istihdam orgutleri, ozel istihdam ajanslari, 
STK'lar ve diger paydaglar arasinda yerel 
veya  b o lg e s e l d u ze yd e  o r ta k lik la r  
kurulmasina yonelik genig kapsamli bir 
yaklagimi esas almaktadir. Soz konusu 
yaklagim ise ESS birimlerinin yerel ve 
b o lg ese l s e v iy e d e k i in is iy a t if le r in e  
dayanmaktadir.
istihdam fuarlari ige alim etkinlikleri olmanin 
otesine gegmigtir. ESS ve ESS'nin bolge 
ofisleri istihdam fuarlarini bolgesel iggucu 
piyasalari geligtirilm esine, bireylere ig 
f i r s a t la r i  s u n u lm a s in a  ve k a r iy e r  
planlamasina yonelik bilgiler verilmesine ve 
insan kaynak larin i yerel ve bolgesel 
seviyede etkili gekilde kullanmalari igin 
ig v e re n le r in  ve d ig e r p a y d a g la r in  
desteklenmesine yonelik baglica araglardan 
biri olarak gormektedir.

Kaynak: Andersen ve digerleri, 2010

Kaynak: Jobtraef Fyn, 2012.
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4.5. E§le§tirmenin ve i§e Yonlendirmenin Daha iyi 
Olmasina Yonelik Yenilikgi Hizmetler

Bu bolumde i§ arayanlara bogtaki iglerle ilgili 
b ilgilerin temin edilmesine iligkin yenilikgi 
yaklagimlaranlatilmaktadir.
iglerin ig arayicilari ile eglegtirilmesi istihdam 
kurumlarmin baglica gorevidir. E-araglarin ve 
uzmanlagm ig yaz ilim  ve ve ritaban la rin in  
kullamlmasi gok buyuk miktarda veri iginden 
dogru eglegtirmeyi bulmayi kolaylagtirirken, 
iggiicu piyasasindaki dongunun hizlanmasi ve 
istihdam kurumlarindaki kaynak kisitlari gibi 
birgok yeni zorluk ortaya gikmigtir. Ddnugmekte 
ve geligmekte olan ulkelerdeki kamu istihdam 
ku rum la ri gene lde  gogu AB u lkes indek i 
muadillerine gore gok daha fazla dosya yukuyle 
ve kirsal alanlara ve kugiik ve makro igletmelere 
erigimlerinin sim rli olmasiyla baga gikmak 
zorundadirlar. Belirli hedef gruplarin kendilerine 
has ihtiyaglarinm daha iyi kargilanmasi amaciyla 
profil gikarma gibi yeni yakla§imlargeli§tirilmi§tir. 
internet tabanli kendi kendine hizmet sistemleri 
de i§gucu piyasasmin daha §effaf olmasina 
katkida bulunmaktadir.
Portekiz Kamu istihdam Kurumu e§le§tirmede 
verim lilik saglamak ve uzun sureli i§sizligi 
dnlemek amaciyla kapsamli bir i§leyi§ modeli 
uygulamaya koymu§tur. E§le§tirmeye yonelik bu 
mudahale m odelinde i§ arayan i§sizlerin 
sistematik §ekilde profillerinin gikarilmasi, farkli 
ihtiyaglara gore gruplara ayirma ve istemcilerle 
birlikte ki§isel istihdam planlari yapilm asi 
bulunmaktadir.
Moldova'da ise hareketlilik ortakligi ile farkli bir 
amacin pe§inden gidilmekte olup, yurtdi§ina gog 
edenlerle geri donenleri hedef alan ikili ortakliklar 
ve hizmetler gergekle§tirilmesi, bu ki§ilerin 
becerilerin dogrulanmasi ve Moldova i§gucu 
piyasasina yeniden entegre olmalarina destek 
olunmasi vasitasiyla gogmenlerle i§lerin daha 
optimum §ekilde e§le§mesi amaglanmaktadir 
(ekteki ornekolay etudiine bakiniz).

17 Omek olay etudu ektedir.

4.5.1. Profil Qikarma
Genelde bili§im teknolojileri ve ozel istatistik 
arag larin  kullanan kamu istihdam  kurum 
dam§manlari tarafindan yapilan degerlemeler 
§eklinde gergekle§tirilen kapsamli bireysel profil 
gikarma yontemi gittikge artan sayida kamu 
istihdam kurumu tarafindan kullamlmaktadir. 
Profil gikarmamn ardindaki gerekge, hizmetleri 
ve kit kaynaklari daha iyi hedeflemek suretiyle 
i§gucii piyasasi entegrasyonunu daha etkili 
k ilm aktir. K iK 'ten KiK 'e diyalog in isiyatifi 
kapsaminda gergekle§tirilen kar§ilikli ogrenme 
konferansina rapor hazirlayan Weber (2011) 
p ro fil g ik a rm a  y o n te m in in  § u n la r ig in  
kullan i labilecegini belirtmi§tir:
• Ki§isel eylem planlamasina yonelik olarak 
bireysel guglu ve zayif yonlerin tespit edilmesi;
• i§sizler ve i§siz kalmak uzere olanlararasindaki 
uzun sureli i§sizlik riskinin olgulmesi;
• (Yeniden) entegrasyonlarinin saglanmasi igin 
ihtiyag duyduklari du§unulen destek seviyesine 
gore i§ arayan ki§ilerin bolumlere ayrilmasi;
• istatistik temelli programla segmek suretiyle, 
b u n la r in  k e n d ile r in e  ozgu  p ro f ilin d e n  
kaynaklanan gereklilikleri kargilamak igin en 
uygun gorulen hizmet, tedbir ve programlarin 
hedeflenmesi.
Ancak, kamu istihdam kurumlarinda birgok profil 
gikarma yaklagimi kullamlmakta olup, Belgika 
Flaman Kamu istihdam Kurumu'ndan (VDAB) 
alinan ornek Kutu 15'de anlatilmigtir.
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Kutu 15: Belgika Flaman Kamu istihdam Kurumu'nda Profil Qikarma -Belgika

l§siz bir kigi kayit yaptirdiktan dokuz ay sonra 
ig gdrugmesine gagrildiginda, kamu istihdam 
kurumu sosyal hizmet gorevlisi istemcinin 
daha yogun yardima ihtiyaci olup olmadigim 
belirlemek ister. Kamu istihdam kurumu 
bunun igin bir dizi a rag kullanmakta olup, 
bunlargoyledir:
• Jobindicator (ig Gostergesi) - istemcinin 
belirli birdonemde hangi kanallardan kagtane 
ig teklifi aldigmi ve ig arayanlarin bu tekliflere 
neyamtverdiginigdsteren basitbiraragtir;
• (Jobready) ig Hazir - ig arayanm kendisinin 
g a lig m a y a  h a z ir  o lu p  o lm a d ig im  
degerlendirmesine imkan veren elektronik 
ankettir. A nkette  ig lerle  ilg ili b ireyse l 
tecrube le re  ve ige ydne lik  tu tum lara , 
istemcinin kendi guglii ve zayif yonlerinin 
kendisi tarafindan degerlendirilmesine ve 
iglerle ve kariyerle ilgili kendi arzularina 
bakilmaktadir;
• Borint -  Mgilere dayanan mesleki rehberlik 
araci;
• Borcomp - Yetkinliklere (COBRA) ve Borint'e 
dayanan mesleki rehberlik amaci;
• E-scan (E-tarama) - \§ arayanm kendi igini 
kurmasi ile ilgili kabiliyetlerini olgen arag;
• Profil -Teorik mesleki bilgi birikimi testi;
• Profil belirleme testi - pratiktest.
Ayrica, VDAB istemcinin psikolojik sorunlar 
veya zaa fla r yonunden degerlem eye  
tutuldugu uzmanlagmig tarama araglari 
kullanmaktadir.

P ro fil g ik a rm a  a ra g la r i,  g e lig t irm e  
agamalarinda genelde kayda deger olgude 
gaba sarf edilmesini gerektirirler, zira gerek 
bilimsel psikolojik yaklagimlardan haberdar 
o lunm asi gerekse  m eslek e tu tle r in in  
igyuzunun ciddi gekilde anlagilmasi gerekir. 
Bu tur araglar yerel ve bolgesel seviyede 
dagitima verilmeden once istihdam hizmet 
s a g la y ic i d a h ilin d e  m erkez i gek ilde  
geligtirilmeleri ve son kullamcilarina da uygun 
personel egitimi verilmesi gerekir.

A
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4.5.2. i§ Arayanlarin Siniflandirilmasi: Farkli Yakla§imlar

i§ arayanlarin siniflandirilmasi veya bolumlere ayrilmasi, i§ arayan bagina kullamlan kaynaklarin 
onceliklendirilmesi suretiyle kamu istihdam kurumunun hizmet verimliligini arttirmak igin kullamlabilecek 
biryaklagimdir. Bu turyaklagimlarda, kamu istihdam kurumu ig arayanlari tur ve hedef gruplara gore bir 
takim bolumlere ayirir. Bolumlere ayirma sonucunda, VDAB orneginde de oldugu gibi (Kutu 15) 
kapsamli bir profil gikarma ve tarama galigmasi yapilmig olur veya bolumlere ayirma igleminde daha az 
geligmig araglar esas alinabilir. Fuller'e (2009) gore, kamu istihdam kurumlarmin gogu agagidaki hedef 
gruplara gore bolumlere ayirma yontemi kullanmaktadir:
• igsizler veya yardim alanlar;
•Qaliganlar;
• Gengler;
•Yaglilar;
• Uzun suredir igsiz olanlar;
• Engelliler.

Kutu 16: i§ Arayanlari Simflandirma Araci -Avustralya

ig arayanlari simflandirma araci 1998 yilinda uygulamaya konmug olup, o zamandan beri duzenli 
gekilde gozden gegirilmekte ve takip edilmektedir. Soz konusu aracin kullammi gunlari 
igermektedir:
• Sorular ve i§ arayanla ilgili mevcut verileri birlikte kullanmak suretiyle, istihdam edilebilirlik ile ilintili 
oldugu gosterilmi§ birtakim bireysel faktorlerin her birine ili§kin bilgi toplanmasi.
• Toplanan bu bilgilerin i§ arayaninin puanimn hesaplanmasinda kullamlmasi. i§ arayanm 
Avustralya istihdam Hizmetleri'nin farkli tip ve yogunluklarda yardimim veya Engelli istihdam 
Hizmetlerinihakedipetmedigini belirleyenugtanepuanaraligi bulunmaktadir.
i§ arayanlari simflandirma araci ayrica Avustralya Hiikumetinin dil, okuryazarlik ve matematik 
becerileri programina, Yeti§kin gogmenler ingilizce programina veya insani Hizmetler Dairesi 
sosyal gorevlisine yonlendirilme uygulamasindan faydalanabilecek olan i§ arayicilari da tespit 
etmektedir.

Kayna/cEgitim, istihdam ve i§yeri ili§kileri Dairesi
Bu tip biryakla§imin avantaji hedef gruplarin nesnel olmasidir (ki§inin geng mi ya§li mi kabul edilecegini 
tespit etmek igin genelde ya§ simrlari belirlenir). Hedef grup yaklagimimn dezavantaji ise bu tur 
gruplardan birine dahil olmanin galigmaya hazir olma veya olmama durumunu ongormek igin tek bagina 
yeterli olmamasi ve kigiye bagka belirli tedbirler sunup sunmamaya karar vermek igin bolumlere ayirma 
yonetimi kullamliyorsa, istemcilere durumlarina uymayan tedbirler sunulmasi durumunda, bunun 
kaynaklarin verimsizkullamminayol agabilecek olmasidir.
Birgok istihdam kurumu ige yerlegtirmesi zor istemcileri hedefleyen hizmetler geligtirmiglerdir veya 
bunlara erigimleri vardir.
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Kutu 17: Sosyoekonomik igletmeler -Avusturya

Avusturya iggucii piyasasindan diglanmayla 
miicadele etmek uzere bagvurulan ilk 
tedbirlerden biri sosyoekonomik igletmeler 
(Sozialokonom ischer Betrieb - SOB) 
kurulmasi olmugtur.
SOB'ler yasal birlikler veya kar amaci 
gutmeyen sinirli sorumlu §irketler olarak 
kurulurlar ve sosyal ekonomik sektorun bir 
boliimu olugtururlar. ige yerlegtirmesi zor 
insanlari Kapsamli bir destek-hizmet paketi 
kapsaminda ige hazir hale getirilmesi 
amaciyla, SOB'ler ikinci bir iggiicu piyasasi 
olugtururlar. Bunun sonucunda, (eskiden 
uyugturucu bagimlisi olanlar, becerisi 
olmayan insanlar veya engelliler gibi) duzenli 
iglere yerlegtirilmesi zor insanlarin istihdam 
edilebilirligi artar. SOB'ler bu kigilerin gegici 
galigma donemleri sona erdikten sonra yerel 
ve duzen li iggiicii p iyasas inda ige 
yerlegtirilm elerini desteklem ekten de 
sorumludur.
SOB'ler uzun siiredir igsiz olanlara gegici 
is tih d am la  b irlik te  b eceri e g itim i, 
sosyopedagojik destek ve duzenli ige 
yerlegme olanagi saglayan Avusturya Kamu 
Istihdam Kurumu’nun (AMS) ortaklaridir. Bu 
hizmetler AMS tarafindan devredilmekte ve 
kismen finanse edilmekte olup, AMS'nin yerel 
galigma ofisleri kayitli igsizlere SOB'lerde 
galigma imkam vermektedir. SOB'ler biiyiik 
oranda AMS tarafindan finanse edilmekle 
birlikte, kendi masraflarimn en az %20'sini 
gikarmaya yetecek gelir uretmeleri de 
gerekmektedir.
2012  y ilin d a  A vusturya'da 77 adet 
sosyoekonomik igletme bulunuyordu. il 
seviyesinde ve ulusal seviyede gayri resmi ve 
resmi aglar sayesinde sosyoekonomik 
igletmeleri desteklemek uzere gemsiye bir 
yapi da bulunmaktaydi (Verband der 
sozialokonomischen Betriebe). SOB'ler 
Avusturya'daki turn sosyal igletmeleri 
k a p s a y a n  f e d e r a l  b i r l i k  o l a n  
B u n d e s d a c h v e r b a n d  f ur  s o z i a l e  
Unternehmen'in (BDV) de bir bdlumunu 
olufturmaktadir.

Kaynak: Ornek olay etudu ektedir.

Ancak eldeki tek segenek bu degildir. Ornegin, 
Danimarka'da istemcileri belirli tedbirleri hak eden 
hedef gruplarin iginde olup olmadiklarina gore 
degerlendirmek yerine, istemciler 'iggilcu 
p i y a s a s i n a  o l an m e s a f e l e r i n e '  gore  
siniflandirilmaktadir. Danimarka'da uygulanan 
simflandirma yukarida tarif edilen hedef gruplarin 
otesine gegmekte ve ug adet 'egleme grubu' 
igermektedir:
• Egleme grubu 1: l§ hazir olma (job ready) - 
istihdam merkezinin degerlemesine gore, olagan 
istihdama baglamaya hazir olan veya ug ay iginde 
igsizlikten kurtulmasi beklenebilecek vatandaglar.
• Egleme grubu 2: Tedbirlere hazir olma - Ug ay 
iginde olagan istihdama baglamaya hazir 
olmamakla birlikte, aktif teklifler dahil olmak uzere 
istihdam tedbirlerinekatilabilecekvatandaglar.
• Egleme grubu 3: Gegici olarak pasif olma - Bir igte 
galigmayi veya aktif iggiicii piyasasi tedbirlerine 
katilmayi imkansiz hale getiren giddetli (zihinsel 
veya fiziksel) sorunlari olan vatandaglar 
(Danimarka iggiicii Piyasasi Kurumu).
ig a ray an igsizler on cephede galigan kurum 
personelinin kendileriyle yaptigi miilakatlarla 
olugturulan profillere gore bu egleme gruplarina 
dagitilirlar.
Boliimlere ayirmamn ana gerekgesi aktif iggiicu 
piyasasi politika tedbirlerine ayrilan kaynaklarin 
dnceliklendirilmesi olmakla birlikte, bu yaklagim 
eglegtirme agisindan da amaca uygundur, zira ig 
arayanlarin igsizlerin hemen istihdam edilmeye 
hazir olup olmadiklarini tespit etmeleri igin kamu 
istihdam kurumuna basit ama verimli bir 
enstriiman saglamaktadir. Bu grubu igverenlere 
dogrudan gonderilecek olanlardan ayirt etmekte, 
boylece dogrudan gonderilen gruba istihdam 
edilebilirliklerini arttirmak amaciyla uygun aktif 
tedbirler, damgmanlik veya egitim sunulmasina 
imkan saglamaktadir.
Benzer bir yaklagim da Hollanda Kamu Istihdam 
Kurumunda goriilmekte olup, burada da iggilerin 
tiimiine kayit, istihdam gansimn tahmin edilmesi 
ve eglegtirme imkanlari sunulmaktadir. igsiz kalma 
riski altinda olan (dolayisiyla muhtemelen igsizlik 
sigortasi yardimina hak kazanacak) iggiler, igsizlik 
sigortasi yardimi almakta olan ve ig arayan igsizler 
ve galigma kapasiteleri azalmig olanlar igin daha 
ileri seviyede hizmetler tahsis edilmektedir (UWV 
Werkbedrijf,2012).
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4.5.3. Kendi Kendine E§le§tirmenin 
Artmasi i?in i§ Arayanlarin 
Desteklenmesi
Kendi kendine hizmet segeneginin ardindaki 
gerekge boyle bir yaklafimin, istihdam hizmet 
saglayicinm herhangi bir mudahalesi olmaksizin 
bagimsiz eflegtirme (ige alim veya i f  arama) 
yapmak igin ihtiyag duyduklari bilgiler sayesinde, 
becerikli istemciler ( if arayicilari ve ifverenler) 
ortaya gikaracakolmasidir.
Sistematik kendi kendine hizmet yakla fim i, 
medyayla ve istihdam hizmet saglayicinm  
istemciler igin en uygun gordugu kanallarla 
o lu f tu r u la b i l i r .  K end i k e n d in e  h iz m e t 
sistemlerinin bazilari gevrimigi ifgucu piyasasi 
bilgilerine entegre edilmif oldukga ileri duzey BiT 
araglarina dayanmaktadir. Ancak, kendi kendine 
hizmet yaklafimi internetin icat edilmesinden gok 
once de kullamliyordu, dolayisiyla diger kanallar 
ve medya da bu amag igin uygun olabilir.
Kendi kendine hizmetin istemciler (i§ arayanlarve 
ifverenler) igin bazi avantajlari bulunmaktadir:
• Vatandaflarin tumune genif bir hizmet ve bilgi 
dizisine eri§ im imkam verir;
• K e n d ile rin e  en gok fa y d a li o la c a g in i 
dufundukleri hizmetleri segmelerine olanak 
saglamaksuretiyle istemcilerin guglendirir;
• internet tabanli hizmetler istemcilere hizmetlere 
kendilerine en uygun zamanda ve fekilde erif me 
imkam verir.
Kendi kendine hizmet sisteminin iflemesinin 
anah ta ri b ilg ile rin  aga tjidak i n ite lik le rde  
olmasinda yatmaktad ir:
• Guncel, kanali ne olursa olsun: Her agik i f  
pozisyonu bildirimi pozisyon doldurulduktan veya 
son bafvuru tarihi gegtikten sonra kaldirilir, tarihi 
gegmif brofurlerofislerden kaldirilir;
• Qok kanalli: Farkli hedef gruplarina uygun farkli 
medya kanallari;
iyi duzenlenmif: Agik i f  pozisyonu bildirimleri 
veya i f  ilanlari agik ve net birfekilde ifaretlenmif 
bir adet ilan tahtasina konur, egitim teklifleri de bir 
bafkasindadurur.
• Bilgilendirici: Agik i f  pozisyonu bildirimleri 
miimkun olan en fazla tipte bilgi igermelidir; 
meslek, yerine getirilecek gorevler, sozlegme tipi 
(tarn zamanli veya yari zamanli, gegici veya 
kalici), ucret seviyesi, istenilen beceriler ve 
yetenekler, gereken resmi nitelikler buna dahildir.

Kendi kendine hizmet sisteminin en sade fekli 
istihdam kurumunda veya rehberlik merkezinde 
bulunan ilan tahtalaridir. Bu ilan tahtalarinda 
boftaki iflerin yam sira, kariyer imkanlari iyi olan 
sektorler hakkinda daha genel bilgiler ile ogretim 
firsatlarina ilifkin bilgiler duyurulabilir. Agik if  
pozisyonu bildirimlerini farkli tipte bilgilendirme 
ve rehberlik malzemeleriyle ve muhtemelen 
gevrimigi kaynaklara erifim le birleftiren dzel 
amagli mesleki bilgilendirme merkezleri birgok 
iilkede bulunmaktadir.
DAmico, R. ve digerleri (1999; 2009) ABD 
galifma ofisi tek durak kariyer merkezlerinde 
saglanan yerinde kendi kendine hizmet imkanim 
10 yil arayla iki kez degerlendirmiftir. 2009 
yilindaki degerlendirmede, gegen 10 yil iginde 
genif gapli bir ilerleme kaydedildigini tespit ettiler. 
Tek durak kariyer merkezlerindeki erifilebilirligi 
te fv ik etme stratejisi halka hem zengin bilgi 
kaynak ve araglarina hem de profesyonel 
yardima erigmesini saglamakta bagarih olmuf, 
bunun sonucunda yuksek kaliteli kariyer gelifim 
hizmetleri artik ulkenin tamaminda yaygin olarak 
kullam lir o lm uftur. Ancak, degerlendirmeyi 
yapanlar kendi kendine hizmet im kaninin 
kullamlmasi igin ilk bafta beklenenden gok daha 
fazla yard ima ihtiyag oldugunu ve ofislere gelen if  
a ra y ic ila r in  kend ile rine  sunulan b ilg ile ri 
kendilerine rehberlik edebilecek personelin 
yardimci olmamasi durumunda iyi bir fekilde 
k u lla n a m a d ik la r in i te s p it  e tm if t i r .  B iT  
okuryazarliginin kariyer merkezine gelenler 
arasinda umulan kadar yuksek olmadigi da 
gorulmuftur:
Bir dereceye kadar (...), kendi kendine hizmetin 
ardindaki felsefe ile kaynak odalarin gekme 
eijilimi gdsterdiiji mugteri tiplerinin gergekligi 
arasinda uyumsuzluk bulunmaktadir. Yerel 
yoneticilerden biri goyle demektedir: 'Kendi 
kendine hizmeti gergekten becerebilecek 
insan la r zaten buraya gelmelerine, b iz i 
kullanmalarma gerekyok. Bize gelenler sorunlari 
olan insanlar (D'Amico ve digerleri, 2009, s. XI-2).
K endi kend ine  h izm e t is tih d a m  h izm e t 
saglayicilarin tesislerinde sunulan bilginin kalite 
ve kapsamimn daha iyi olmasim saglamaktadir, 
ancak bu yakla fim  ifverenlerin  firke tle rin i 
tamtabilecekleri, boftaki ifle rin i ve gelecek 
planlarim duyurabilecekleri ve i f  arayanlarla 
dogrudan muhatap olabilecekleri etkinlikler de 
igermektedir.
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Bogtaki ig pozisyonlarinin veya ozgegmiglerin 
gevrimigi kaydedilmesi gibi internet tabanli 
hizmetler siklikla iggucu piyasasi bilgi sistemleri 
ile baglantilidir. BiT tabanli kendi kendine hizmet 
sistemlerinin geligmig oldugu ulkelerde, kamu 
istihdam kurumlari gogunlukla birtek portal iginde 
hizmet ve bilgilerin tamammi sunarlar. Bu 
portallarda biri ig arayanlar digeri de igverenler 
igin olmak uzere genelde en az iki girig noktasi 
bulunur fakat aragtirmacilar igin uguncu bir girig 
noktasmin bulunmasi dayaygindir.
internet tabanli hizmetlerin avantaji igarayanlarla 
igverenlerin beceri arz ve talebi hakkindaki 
bilgilere daha iyi erigmelerine imkan vermeleridir. 
Kamu istihdam kurumunun dogrudan herhangi 
b ir gey yapm as i g e re km e ks iz in  iggucu 
piyasasina gegiglerin (ogretimden galigmaya, bir 
igten digerine) sorunsuz gergeklegmesine 
yardimci olarak, kamu istihdam kurumlarmin 
igleyig verim lilig in i de yukseltirler. Bu da 
hizmetlere aktarilan iggucu piyasa bilgilerinin 
y o n e t i m i  i g i n  d a h a  f a z l a  k a y n a k  
yonlendirilebilmesi anlamina gelir, zira insan 
kaynaklari stratejileri konusunda yardima ihtiyag 
duyan ig v e re n le r le  ve in te rn e t ta b a n li 
hizmetlerden faydalanamayacak durumda olan 
veya daha yogun ve bireysel damgmanlik ihtiyaci 
duyan igsizlerle baga gikilabilir.

Bu tur sistemlerde, igverenlere sunulanlar 
arasinda genelde gunlarolur:
• ig ilanlarinin yayinlanmasi, ig ilanlarinin 
tasarlanmasina yonelik gablonlar ve gevrimigi 
yardimdahil;
• igverenin anonim ozgegmigler arasinda hedefli 
aramalar yapabilecegi veritabanlarina erigim;
• i ggucu p i y a s a s i n i n  f a r k l i  s ek t o r  ve 
mesleklerdeki mevcutdurumu ile ilgili bilgiler.
ig arayanlara sunulan ise agagidakilerden 
bazilarim igerebilir:
• Gegerli bogtaki ig pozisyonlari veritabanlarinda 
arama;
• Ozgegmig yukleme ve duzenleme imkam;
• Qevrimigi ig bagvurusu yapma imkam;
• iggucu piyasasinin farkli sektor ve/veya 
mesleklerdeki mevcutdurumu ile ilgili bilgiler;
• ig arama konusuna ipuglari ve puf noktalari;
• Ogretim ve egitim kurumlarina baglantilar.
Qin istihdam Agi (QiA) yogun gekilde BiT 
hizmetlerkullanan kamu istihdam kurumlarina iyi 
bir ornektir. Kutu 18'de QiA internet sayfasi 
igerig in in  ozeti verilm ig  olup, bogtaki ig 
pozisyonlari bilgilerine erigim ve ulusal, il ve yerel 
seviyedeki egitim, istatistik ve mevzuat bilgileri 
dahil olmak uzere iggucu piyasasi ile ilgili 
bilgilerin gegitliligi gosterilmigtir.
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Kutu 18: istlhdam Agi - pin

pin Istihdam Agji
p i A istihdam hizm etleri ve egitim e ydnelik deviate a it b ir portal d ir (Insan Kaynaklari ve Sosyal GQvenlik Bakanligi 
kapsammdadir).
Internet adresi §5yledir: http://www.ctiinajob.gov.cn/

p in  Istihdam Agin in ana sayfasinda 13 kanal gosterilm ektedir:

(Ana Sayfa)
B ilgi Merkezi
Istihdam politikasi ve hizmetleri 
G iri$im cilik Kanal i 
Egitim Tammlamasi 
pali?m a llijk ile ri 
Sosyal GQvenlik 
Politika Onerisi

Veri Analizi Okuma 
Kanal i Yerel Kanallar 
Video Kanali KQresel 
Istihdam Ag H aftalik 
BQIteni

Igerik siraya da dizilmif ve dtirt ana alan altanda atikadamniftir.

(Istihdam)
Kullan icila rin  bilgi edinebilecegi konular:
• politikalar ve yonetm elilder (istihdam i tesjvik yasasi | merkezi | yerel)
• kamu Istihdam kurumlan
• Istihdam i te$vlke ybnellk l$letm eler
• bogtaki ig le r* *
• yuksekokul mezunlannm istihdam i
• Istihdam yardim i
• kirsal iggilcQ personelinin istihdam transferi
• denizagiri ulkelerde ve Tayvan, Hong Kong ve Macao'da bulunan 
personelin istihdam i

(Kapsamli B ilgiler)
Kullan icila rin  bilgi edinebilecegi konular:
• Og ayda blr yapilan konferans
• yatkili rahberlik
• uzman bakig agilari
• ulusal ucret seviyeleri referansi
• emekllllk slgortasi
• sagiik sigortasi
• igsizlik sigortasi
• gevrimlgt okuma
• tavslye edllen gevrlmlgl galerller

(Egitim )
Kullan icila rin  bilgi edinebilecegi konular:
• g irig im dlik egitim i
• yttksek bsceri gerektiren zanaat 
kurumlan
• Istihdam Oncesl egitim
• okul-igletm e igbirtigi
• mesleki beceri standartiari
• yeni kariyer rehberiigi
• kaiite gQvence tammlamasi
• ulusal sinavlar
■ beceri yarigm asinin kazananlari 
(BOIge)
Kullan icila rin  bilgi edinebilecegi konular:
• Q in'in Pekin, T ianjin, Hebei, Shanxi

ve Liaoning Shanghai, Jiangsu ve 
Zhejiang, Anhui, Fujian, 
Shandong, Henan ve Hainan 
Chongqing, Qinghai ve Ningxia 
Hong Kong, Macau glbl buyuk 
gehirlerindeki istihdam konulan.

*  Not: Boftak) Iflerle llglll bilgiler bu kategort altmda bulunablllr, bdlge ve fehlr Istihdam merkazlarinden toplanan 
bctaki i$ bilgilerinin bulunduyu ana is duyurulan sayfaaina erigmek i$in "bogiaki islera' tiklayin. Kullameilar en son 
bojtakl is duyurulanni cografl konuma gflra siralayablllrler. Kullameilar aynca bellrll blr sehrl tiklamak suratlyle o 
sshlrde bulunan Istihdam merkezlnln In m t slt< In ulasabillrter.
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Internet iizerinden sunulabilecek imkan tiirlerinin ikinci bir ornegi de Qek Cumhuriyeti'nde 
bulunmaktadir. Burada, meslekler hakkindaki gevrimigi bilgilerin yam sira istatistiklerve tahmin yapma 
imkam da saglanmaktadir. §ekil 9'da okul sonrasi gunduz bakim iggilerinin internet sayfasmm ekran 
goriintusu yeralmaktadir.

§ekil 9: Qevrimigi Meslek Bilgileri Ornegi - Qek Cumhuriyeti

You searched for occupation: after-school daycare worker
The occuptfofi Marched for to p u t of the occupational group; Touching eeocctete profession*!. Information rfrout the futue  
concerns the entire (roup.

The Mure sttuadon of the occt^cHonaJ group on ttie labour mufcat

The employment proa pacts forth to occupational grotj) In the 2009-2013 period *41 be m  fdtows:

0 1 1 3  I  9  •  V ■ •  14

T>» d iH f iw  ctf flndng vnpJayrnant fur thto oocuprfon* group h  2009-201$ w  s ightly abavs average. A s compa-ed to the 
current atojetion the chances vHI irrprov® eUghtiy. The moot krpoitant factor contrtjuthg to this to the Increooe ki btth rate In 
recent years that w ll be responsible for an hcreaaed demand fcr the moat nuneroue occupation In trte group, Le. kindergarten 
teachers. Moreover, the employment of teachers w ll be poaltvely kifuenced by peeving reqjkemenfc forconttiukig education 
and re td n h g  -  teachers and tracers that run theee co u se e  also belong to thle occupelond pou>.

Development o f the employment In the occupational group (In thousands):

5
:it

500* •1*84 
4-950 
4-937 
4.913 
4 889 
4 S85 4 84? 
4BW 
4 794 
4771 
4?«r 
4 7 »  
4 700

I
!
«

_q _ Tot* employment
Dpvekjpnwt r f  wnpkjyrrw t ki thto oocupvtfcnal peup

A s a result of soon omhj devetopmw* 13 % of new Jab* w ll be craeted ftxtrte occupetiwieJ &x*jp by 201$. T he nurrtber gf Jobe in 
the economy oa a whole w ll Increase by 0 £ % .  A s  some worker* w ll le w s  the* Jobe (e g . retirement), another 13 % c f  nmrjobe 
w ll be awJIabte wtrtn this poup. Overt*, 26 %  of curent employment w ll have to be filed by 2013, l.e. 146D0 new weaken wll 
have to be hired.

Kaynak: Qek gelecek becerileri,
http://www.budoucnostprofesi.ez/en/job-futures.html/25-education/157-after-school-daycare-worker
Kutu 19'da Hindistan'da kullamlan Naukri Bazaar yaklagimimn aynntilari verilmi§tir. Bu planda 
intemetten ziyade mobil telefon teknolojisi kullaml mi§, bOyQk 6lgGde kayit d i§ i sektfir hedef aim migti r.
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Kutu 19: Telefonla Bilgilendirme - Hindistan

Hindistan'in kayit di§i sektorundeki en du§iik 
seviyeli ve yari becerili i§ arayicilarin gogunun 
oze l sek to re  veya kam uya a it is tihdam  
kurumlarina herhangi bir fiziksel erigimi olmadigi 
g ib i ,  in te r n e t  ta b a n l i  h iz m e t le r i  de 
ku llanam am aktad irla r. D ahasi, istihdam  
borsalarinda sunulan hizmetler de pek ileri 
seviyededegildir.
Yeni Delhi'de bulunan ozel bir girket olan ACL 
Mobile iggiicu p iyasasindaki b ilgi ag ig im  
kapatmak ve eglegtirmenin daha puruzsuz 
olmasmi saglamak amaciyla mobil telefon tabanli 
bir istihdam hizmeti baglatmigtir. Imalat ve hizmet 
sektorlerindeki kayit digi ig arayicilari istihdam 
portallarini kullanacak donamma sahip olmayip, 
bunlarla iletigimin ideal araci sesli telefon 
sistemidir. Naukri Bazaar kurumunda Hindistan'da 
mobil telefon kullammimn yuksek olmasmin 
avantajmi kullanan insan destekli bir mobil 
platform kullamlmaktadir.
Bu yaklagimla, dil ve okuryazarligin birgok 
potansiyel kullamci igin caydirici ve sistemin 
yaygin bir bigimde benimsenmesini kisitlayan bir 
unsur olmasindan dolayi, kayit di§i ve organize 
olmayan sektorde faaliyet gosteren igverenlerin 
soz konusu dijital platforma pek fazla i§ ilam 
vermiyor olmalarmin avantaji da kullamlmaktadir. 
Naukri Bazaar kayit di§i ve organize olmayan 
istihdam piyasasindaki bu 'dijital bolunmeyi' 
kapatmak ve igverenler ve i§ arayanlar igin uygun 
maliyetli bir iggucu borsasi kurmak igin ozellikle 
icat edilmigtir.

Kaynak:OrneW olay etiidu ektedir.
Bu raporun ekinde yer alan ornek olaylarin 
bazilarinda
i§ arayanlara bogtaki iglerle ilgili bilgilerin 
temin edilmesine iligkin yenilikgi yaklagimlar 
anlatilmaktadir

A

66 Beceri ve i§ Ongorme ve E§le§tirme Kilavuzu



istihdam hizmet saglayicilarin ogretim ve egitim 
sistemlerinin desteklenmesi konusunda yerine 
getirdikleri onemli iglevler bulunmaktadir. Bu 
bolumde istihdam hizmet saglayicilarin iggucu 
p iy a s a s in d a  ih tiya g  duyu lan  b e c e rile r i 
iyilegtirmek amaciyla, farkli uygulamalar yoluyla, 
ogretim ve egitim sistemlerini destekleme rolu 
agiklanacaktir.
iggucu becerilerinin yukseltilmesi ve iggucu 
p iy a s a s in in  h iz la  de g ige n  ta le p le r in e  
uyarlanmasi bir ihtiyag halini almigtir. Egitim 
politikalarinin stratejik olarak iyilegtirilmesi, 
saglanan egitimlerin taleplere cevap vermesi 
gereklidir.
Donugmekte ve geligmekte olan ulkelerin egitim 
piyasalari, yetigkinlerin her turlu surekli egitime 
katilimlarinin duguk olmasindan anlagilacagi 
uzere, oldukga az geligmig olup, igverenler 
ta ra findan organize edilm esi ve bireysel 
inisiyatifeagik olmasi gereklidir. igverenlerin veya 
bireylerin egitimine te§vik verilmesi omur boyu 
ogrenme faaliyetlerini katilimi arttirabilecek ve 
yukselen egitim piyasalarim buyuten birkatalizor 
olabilecektir.

4.6.1. Becerilerin istihdam 
Taleplerine Daha iyi Uyarlanmasina 
Yonelik Egitim
EiPP'lerde enstruman olarak kullamlan egitim 
faaliyetleri degerlendirme etutlerindeki kritik 
goru§un ve karma bulgularin odagi olmu§tur. 
M e a g e r  (2 0 0 9 )  E iP P 'le r d e k i  e g it im  
mudahalelerinin verim lilig i uzerine yapilan 
d e g e r le n d irm e  e tu t le r in i k a p s a m li b ir 
incelemeden gegirmi§tir. Vardigi sonug §udur:
..iyi dengelenmi§ bir EiPP portfoyunde egitim 
mudahalelerinin oynayacagi bir rol olabilir, ancak 
bunlar her derde deva Hag olmadiklari gibi, her 
amaca da uygun degillerdirve egitim tipine ve soz 
konusu hedef gruba fazlasiyla bagimlidirlar.

Egitim tedbirlerinin gogu degerlendirmesi 
gengleri hedef almi§ planlarla ilgilidir ve De 
Koning ' in  elde e t t ig i  sonug la r  egi t im  
mudahalelerinin i§i olmayan geng insanlar igin 
ozellikle etkisiz oldugunu gok agik bir bigimde 
gostermektedir. Yetigkinlere yonelik sonuglar ise 
daha muglaktir ve farkli galigmalar arasmda 
farklilik gostermektedir (Meager, 2009, s. 18-19).
Ancak, geri donuglerin zayif olmasina ragmen, 
egitim igsizlerin iggucu piyasasina hazirlanmasi 
konusunda bir enstruman olarak hala yaygin 
gekilde kullamlmaktadir. Uzun sureli igsizlik 
gorulme oram daha duguk olan soz konusu AB 
ulkeleri EiPP butgelerinde en buyuk payi egitime 
ayirirken, uzun sureli igsizligin yuksek oldugu 
ulkeler ise destekli istihdama (kamu igleri, 
ko runan ig y e rle r i)  daha fa z la  harcam a 
yapmaktadirlar. Egitim olanaklarimn mevcut 
olm asi kayd iy la , igsiz lere  yone lik  egitim  
duzenlemek kolaydir fakat maliyetin uygun 
olmasi ve en iyi i§e yerlegtirme oranlarina 
ulagilmasi igin profesyonel yonetim ve kontrol 
olmasi gereklidir.
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Kutu 20: Merhaba i§, Becerilerin Diizenlenmesi - Japonya

Merhaba i§, Japon Qaligma Bakanligi (§imdiki Saglik, Qali§ma ve Sosyal Yardim Bakanligi, 
SQSYB) tarafindan 1990'larda kamu istihdam guvenligi ofisleri olarak adlandirilan ofislere gunluk 
konugma dilinde verilen isimdir. SQSYB'nin il seviyesindeki (Japonya’da 47 il vardir) $ali§ma 
daireleri vasitasiyla bir kurum tarafindan kontrol edilen 545 adet yerel ofisi bulunmaktadir. Merhaba 
i§'in hedefleri 'herkesin yeteneklerinin tamamini kullanarak galigmasina imkan saglamak', 
'igverenlerin i§gticu talebini kargilamak1ve 'ekonomik buyumeye katkida bulunmaktir'.
Merhaba i§ ofisleri agagidaki hizmetlerin verilmesinden sorumludur:
• Istihdamaydnlendirme hizmeti;
• istihdam sigortasi ve i§ arayanlara yonelik (ekonomik ve beceri yukseltme) destek sistemi;
■ Istihdam tedbirleri.

Soz konusu ofisler i§ arayanlarin becerilerinin yukseltilmesinde, bunlarin ozellikle engellileri, 
yaglilari ve yeni mezunlari hedefleyen hizmetlere yonelik on damgmanlik oturumunda 
degerlemeyetabitutulmasindadnemliroloynamaktadir.
i§ arayanlara istihdam damgmanligi ve kariyer ve beceri envanteri gibi destek hizmetleri 
sunulmaktadir.
Standart alti aylik mesleki egitim veya kisa siireli (tig aylik) egitim sunulabilmektedir. Bu egitim 
programlari ozellikle istihdam sigortasina hak kazanmi§ olan i§siz iggilere gore ve bunlarin hizla 
yeni i§ bulmalari igin pratik beceriler, teknik uzmanlik ve amaca uygun bilgi birikimi edinmesine 
yonelik olarak tasarlanmaktadir. Kurslar (yari resmi bir kurulug olan) Japon Yagli, Engelli ve i§ 
Arayanlarin Istihdami Tegkilati tarafindan igletilen politeknik merkezlerinde veya yerel yonetimlerin 
gozetimindeki egitim merkezlerinde verilmektedir. Egitim kurslari yerel istihdam ihtiyaglarim 
kargilayacak gekilde tasarlanmakta olup, egitimler ihtiyag oldugunda duzenlenebilmektedir. I§ 
arayanlar egitim kursunu tamamlayana degin, hatta i§sizlik yardimi suresi egitim sirasinda sona 
erse bile, igsizlikyardimi almaya devam etmektedirler.

Kayna/cOrnek olay etudii ektedir.
Qogu kamu istihdam kurumu egitim saglama i§ini tagerona vermi§ olup, verilen hizmetler kargiliginda 
i§e yerlegme oranlarina bagli olmak uzere odeme yapmaktadirlar. Guney-dogu Avrupa ulkelerinde, i§e 
yerlegme oranlarmin yuksek gergeklegmesinin yam sira muhtemelen beklenmeyen kazanglar da 
saglayan, muhtemel igverene dnerilen adaylara talep uzerine egitim saglanmasi uygulamasi yaygindir. 
§irket galiganlarinm girket temelli egitimi de sunulmakta olup, siibvansiyonlu bu tip egitimler risk 
altindaki belirli galigan gruplarimn (duguk becerili, yagli iggiicu) becerilerinin yukseltilmesi veya yeniden 
yapilandirma tedbirlerinin desteklenmesi veya i§ten gikarmalarin azaltilmasi amaciyla AB ulkelerinde 
siklikla kullamlmaktadir. Yerel beceri aglari veya yerel i§letme kumeleri olugturulmasi birden fazla 
avantaji olan biryakla§im olmakla birlikte, bunlarin organize edilmesi zorolabilmektedir. Bu tip bir planla 
uzak bolgelere egitim goturiilmesi desteklenebilmekte, yerel insan kaynaklarimn geligimine katkida 
bulunulabilmektedir. Egitim goreceklerin ba§ka gehirlere seyahat ettirilmesinin yerine egitim 
saglayicilarin insanlarin ayagina gitmesi kadinlarin egitim tedbirlerine katilimlari uzerinde ozellikle 
olumlu etki yapmigtir. Bu yaklagim Irlanda veAvusturya'da uygulanmaktadir.
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§ekil 10: SCIrekli Mesleki Egitim Tipleri

Teknik ve Mesleki Ogretim ve Egitim Nasil Duzenlenebilir

Tipi Avantaji Zorlugu

i§sizlere yonelik geleneksel if  gucii 
piyasasi egitimi

Diizenlenmesi basit
Egitim sonrasi ife  yerlef me (mukemmel 

ife yerlef me oranlari %50 ila 70 
arasinda degifmektedir)

'Bilinen bir ifveren' igin ifsizlerin 
egitimi

ife  yerlef me oranlari daha iyi
Ayakbagi etkileri fazla ( f  irketin zaten 
verecek oldugu egitim desteklenmif 

oluyor)

§irket temelli egitimin 
desteklenmesi

Onleyici yaklafim, uygun hedef 
gruplarin (becerisi d iif uk, ya§li, kadin 
v.s.) tammlanmasi rniimkiin, rekabet 

giicune ve kariyerde ilerlemeye 
katkida bulunur

Ayakbagi etkileri, program yonetimi 
gerektirir (satma, kontrol etme, takip 

etme v.s.)

Yerel beceri aglari, §irketlerin 
olufturdugu nitelik aglari

Birden fazla avantaj, bolgesel 
kalkinma dahil

Yonetimi karmaf ik

Kaynak: Yazarlar.

E§le§tirme ve ongormenin iyile§tirilmesi amaciyla ogretim ve egitim sistemlerinde reform yapilmasi fikri 
yogun olan politikanm ve bazi yillarda ara§tirma alanimn odagi olmu§tur. Avrupa Komisyonu'na gore 
(2012), farkli mesleki ogretim ve egitim sistemi modellerinin gorece faydalari, 'ye§il beceriler've 'gapraz 
beceriler' (ogrenmeyi ogrenme, sosyal ve medeni yetkinlik, inisiyatif alma ve girigimcilik, kulturel 
farkindalik ve ifade) ile bunlarin mufredata nasil entegre edilecegi konularinda hararetli tartigmalara 
neden olmugtur.
istihdam hizmet saglayicilarin ogretim ve egitimi desteklemek igin iki onemli i§levi yerine getirmeleri 
gerekmekte olup, bunlar; iggucu piyasasi bilgilerinin saglanmasi ve mufredatin ogretim ve egitim 
saglayicilara uyarlanmasi hakkinda oneride bulunulmasi ile igverenlerle duzenli temas kurulmasi ve 
mezunlarin izledigi kariyer yollarmin sistematik olarak takip edilmesi dahil olmak iizere eglegtirmeden 
daha iyi sonuglar alinmasina katkida bulunacak gekilde sistemlerini uyarlamada ogretim ve egitim 
saglayicilara yardimci olunmasidir.
Kutu 21'de ispanya'daki Katalonya bolge istihdam kurumunun egitim sunumunun uyarlanmasinda nasil 
yenilikgi biruygulamayagittigi gosterilmektedir.
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Kutu 21: Yapilan Mesleki Ogretim ve Egitim 
Faaliyetlerinin Iggucii Piyasasimn 
ihtiyaglarina Uyarlanmasi - ispanya

Katalonya istihdam kurumu, ogretim ve 
egitim programlarmi igveren ihtiyaglarina 
daha uygun olacak gekilde tasarlamak 
suretiyle, mesleki ogretim ve egitim (MOE) 
ile sektordeki beceri ihtiyaglari arasmda 
daha iyi eglegtirmeler elde edilmesine ciddi 
gekilde yogunlagmig durumdadir.
BOIge makamlari ve istihdam kurumlari 
tarafindan geligtirilen metodoloji gunlardan 
olugmaktadin

• Kata lonya'nm  42 ilgesinde Ogrenici 
hareketliligine iligkin bilgilerin kullamlmasi 
suretiyle tammlanmig kuguk 'bolge birimleri' 
olugtumlmasi;
• m Oe bilgi birikim alanlarinda gegitliligin 
guvence altina alindigi durumlarda, sektOr 
ve alanlarin tumunun (26) 'bolge birimlerinin' 
olugturulmasina dahil edilmesi;
• Benzersiz ihale sGreci (40 milyon Avro 
degerinde): Belirli ogretim alanlarina iggucu 
piyasasi ihtiyaglarina uymalari igin daha 
bQyQk bUtge ayrilir, yani piyasada talep 
goren konular kapsammdaki programlara 
yOnelik uygulamalarin finansman alma 
ganslari daha fazladir;
• P o ta n s iy e l o g re n c is i az  o g re tim  
programlannin olgusuz gekilde finanse 
edilm esinin tinlenmesi am aciyla, girig 
gartlarimn potansiyel adaylar igin uygun hale 
getirilmesi igin farkli egitim seviyelerinin 
olmasi;
Ogretim kurum larinin tekliflerini iggGcG 
p i y a s a s im n  g e r e k s i n im le r i n e  
uyarlayabilmeleri igin girket anketlerinden 
a linan sonuglarin Ogretim kurum larina 
zamanmda (ihale surecinin baglamasindan 
dOrt ay Once) duyurulmasi suretiyle talep 
gOren a lanlarda MOE saglanm asinda 
eksiklik olmasimn onune gegilmesi.

Kaynak:C>rnek olay etudu ektedir.

4.6.2. Pratik Uygulama, igba§inda 
Egitim
Kamu is tih d a m  k u ru m la r i e g le g tirm e y i 
iy ile g tirm e k  ve ig a ra y a n la rin  is tihdam  
edilebilirligini arttirmak igin ig arayanlara ve 
igverenlere istihdam sozlegmesi yapmadan once 
'birbirlerini deneme' imkam verilmesi gibi bagka 
aktif tedbirler kullanabilirler. Istihdami koruma 
mevzuatimn siki oldugu ve igverenlerin bir kere 
ige aldigi bir galigam igten gikarmasinm zor 
olabilecegi durumlarda bunun ozel bir dnemi 
vardir.
Deneme, stajyerlik, pratik uygulama ve benzeri 
yOntemler igin ulusal mevzuatta ucret destegi 
imkam varsa, kamu istihdam kurumu istihdamin 
bGyUdGgG ve bUyGmeye devam etmesinin 
beklendigi gelecek vadeden igletmelerin sahibi 
olan igve ren le ri be lirlem ek  su re tiy le  bu 
enstrGmanlari hedefli gekilde kullanm aya 
galigabilir. Soz konusu igverenlere ig arayan 
igsizleri giraklik veya pratik uygulama igin alma 
imkamsunulmalidir.
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Kutu 22: Uygulama Testiyle Eglegtirme - 
Fransa

istihdam simulasyonu (MRS) (Fransiz kamu 
istihdam kurumu) Pole emploi tarafindan 
geligtirilmig, ulke genelindeki 115 adet 
plateformes de vocation (mesleki platform 
merkezi) tarafindan uygulamaya konmug bir 
ige alim yontemidir. Soz konusu merkezler, 
biryandan belirli sektorlerdeki nitelikli iggucu 
agiklarimn onune gegilmesine, digeryandan 
da ig arayanlarda amaca uygun nitelikler 
olugturulmasina yardimci olmak igin 2005 
yilindageligtirilmigtir.
Bu uygulamanm amaci her buyuklukteki 
igletmeye ige alim iglemlerinde destek 
olmak, biryandan da sahip olduklari mesleki 
tecrubeden gok, fiili yeteneklerine gore 
igs iz le rin  iggucu p iyasas ina  entegre 
edilmesine yardimci olmaktir.
Soz konusu yontem gorevi yerine getirecek 
adayin fiili yeteneklerinin degerlendiril- 
mesine dayanm aktadir. Bu yontem de 
katilim cilar sahip olduklari yeteneklerin 
d lg u lm e s i ig in  a l ig t irm a  y a p a r la r , 
kargilagabilecekleri gergek galigma kogullari 
bu aligtirmalarin tamaminda simule edilir. 
Degerlendirmenin olumlu gikmasi halinde, 
adaya kendisiyle ilg ilenen igletmenin 
temsilcisiyle mulakat ayarlamr.
2007 yilinda, istihdam simulasyonu ige alim 
s is te m in e  A vrupa  f irs a t e g itlig i y ih  
kapsam inda F ransiz Y iiksek Makami 
tarafindan ayrimciliga kargi ve egitlik igin 
mucadele (HALDE) odulu verilmigtir.

Kaynak: Istihdam kurumu uygulamalarimn
degerlendirilm esine yonelik internet araci
(WEESP).

Peromingo'nun (2012) anlattigi Latin Amerika'da 
gergeklegtirilen kadinlara yonelik istihdam 
ed ileb ilir lik  projesi, mutlaka resmi n ite lik  
olugturulmasi sonucunu dogurmasi gerekmeyen 
beceri kazandirma tiplerinin degerlendirilmesinin 
onemini gosterm ektedir. Form ujer projesi 
kadinlari hedeflemig ve kadinlara gapraz ve 
te k n ik  b e c e r i le r  s a g la y a ra k  is t ih d a m  
edilebilirliklerini arttirmayi ve igyerinde daha iyi 
performans gostermeleri igin kadinlarin dugunce 
ve yetenekleri uzerinde galigmayi amaglamigtir. 
Egitimler kadinlarin degigime uyum saglama 
yeteneklerinin geligtirilmesi, aktif vatandaglik ve 
teknolojik ortamlara yonelik proaktif tutumlar 
konularinda gergeklegtirilmigtir. Kadinlar ayrica 
kadinlarin toplumdaki geleneksel rollerinin 
o tesinde sorum lu luk a lm a la ri, m uzakere 
becerilerini geligtirmeleri, ayrim cilik la baga 
gikmalari ve kendi kendilerini smirlamaktan 
kaginmalari konularinda da egitim gormuglerdir. 
Peromingo'nun (2012) vardigi sonug guydu: 
Program bagarihydi, zira kadinlarin gelecegin 
beceri ge reks in im le ri o la rak tan im lanan  
becerilerden gok, talep gordugu kamtlanmig 
beceriler kazanmalarmi saglamigti. Peromingo 
bunu 'iggucu piyasasinda ille de birkag yil iginde 
degil, tarn gimdi neler olduguna ogretim yoluyla 
hizli birkargilikverilmesi'olaraktanimliyor.
igsizlere ihtiyaca ozel hazirlanmig ve istihdam 
amacina uygun egitimler verilmesi veya igsizlerin 
a linm asim n kargilig inda ige alim veya iK 
planlamasi destegi gibi igveren hizmetleri 
verilmesi konularmin kapsama dahil edilmesi 
suretiyle, istihdam egitimi anlagmalari daha da 
detaylandirilabilir.
Bu yaklagimin ayrica kamu istihdam kurumu ile 
igverenler arasindaki iligkileri guglu ortakliklar 
olugturacak gekilde guglendirmesi gibi bir 
avantaji da bulunmaktadir.
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4.7 Kayit Di§i Ekonomi ile ilgili 
Sorunlar
Bu bolumde kamu istihdam  kurum larm in 
istihdamin birgok ulkedeki kayit digi yapisindan 
dolayi kargilagtiklari sorunla ve guglukler ele 
alinacaktir.

Kayit digi sektor, genel anlamiyla, oncelikli hedefi 
ilgili kigiler igin istihdam ve gelir yaratmak olan ve 
mal veya hizm et uretim i ile meggul olan 
b ir im le rd e n  o lu g a n  b ir  s e k to r  o la ra k  
betimlenmektedir. Bu birimler genelde duguk 
dlgekte faaliyet gosterirler ve organizasyon 
seviyeleri duguktur; iggucu ve sermaye arasinda 
uretim faktorleri olarak herhangi bir ayrim ya 
yoktur ya da gok azdir. iggucu iligkileri, varsa, 
resmi teminatlar igeren sdzlegmeli dtizenlemeler 
yerine, gogunlukla gegici istihdama, akrabaliga 
veya kigisel ve sosyal iligkilere dayamrl 8.
K ayit d ig i is tihdam  ise, iggucu p iyasasi 
kurumlarmin genel duzenine, firmalar veya 
bireyler tarafindan gergeklegtirilen kayit digi 
ekonomik faaliyetlerden beyan edilmemig veya 
eksik beyan edilm if istihdama kadar uzanan 
makroekonomik baglama veya bu iki unsurun 
gegitli birlegimlerine bagli olmak uzere birgok 
farkli gekilde ortaya gikar.
Beyan edilmeyen galigma ekonomi igin bir 
sorundur; stopaj vergilerinin kamunun cebinden 
gikmasi ve sosyal yardim larin ve istihdam 
yardim larim n zaten ucretli olarak istihdam 
edilmig kigilere odenme riski olmasi gibi pek gok 
o lum suz e tk ile r i va rd ir. Ancak, yaza rla r 
donugmekte ve geligmekte olan ulkelerdeki 
olumsuz iggucu piyasasi etkilerini hafifleten bir 
tampon olan kayit digi galigmanin karmagik 
nedenleri ve iglevleri ile vergi gelirlerinde olugan 
kayiplar ve sosyal guvenlik eksikligi anlamindaki 
olumsuz etkilerini farkinda olmakla birlikte, bu 
faktorlerin aragtirilmasi bu kilavuzun kapsami 
digindadir. Kayit d ig ilik  ile sosyal guvenlik 
sistemlerinin olmamasi arasindaki karmagik 
iligkinin varligi da kabul gdrmekle birlikte, bu konu 
burada incelenmeyecektir.
Her ne kadar kayit digi ekonomi ve kayit digi 
istihdam  evrensel b ir olgu olsa da, ile ri 
ekonomilere kiyasla donugmekte ve geligmekte 
olan ulkelerde daha buyiik bir rolii daha gegitli 
gekillerde oynamaktadir. Donugmekte olan 
u lke le rde , beyan ed ilm eyen  ga ligm an in  
istihdam daki payi U krayna'daki %2 2 'den 
Azerbaycan'daki %66'ya kadar degigen bir 
aralikta seyretmektedir (ETF, 2010)19. Hindistan 
ve Mali gibi geligmekte olan birgok bagka ulkede 
ise, kayit digi istihdam edilen iggilerin oram 
%80'in uzerindedir(ILO, 2012). iggucu piyasalari 
'geleneksel, korumali istihdam've 'aligilmamig

istihdam gekilleri' geklinde degil de, 'duzenli', 
'aligilmamig' (gegici veya yari zamanli galigma) 
ve 'kayit digi' istihdam geklinde ug bolume 
ayrilmigtir.
Kayit digi ekonomi geligmekte yukselmekte olan 
ekonomilerde nufusun buyiik bir bolumunde 
geginmenin temelini olugturmaktadir; zira, hem 
gegmigin bir mirasidir, hem de kayitli ekonomiyle 
simbiyotik iligki igindedir; dolayisiyla, kayitli ve 
yari kayitli galigma imalat endustrilerinin deger 
zincirinde genelde onemli bir rol oynamaktadir. 
Kayit digi ekonomi kayitli ekonomiyle genelde 
karmagik bir gekilde baglantili olup, kayitli 
sektorun birsegmenti ticaretortamim guglegtiren 
ekonomik durgunluk ve gerileme gibi durumlarda 
genelde kayit digiliga saglamr (Crnkovic-Pozaic 
veFeiler,20 11).
Kayit digi galigmanin buyiik bolumu becerisiz 
veya yari becerili iggucunden olugmakta, biiyume 
ve dogru durust istihdam yaratma beklentilerinin 
duguk oldugu durumlarda emek yogun uretim 
g e k ille rinde  ortaya  g ikm aktad ir. En gok 
gogmenler, etnik azinliklar ve becerisiz insanlar 
gibi savunmasiz gruplari etkilemektedir. Genelde 
tarim, zanaat veya kigisel hizmetleri alanlarinda 
gorulen bu geleneksel eve emek yogun kayit digi 
istihdam gekilleri yaptirimlardan gok tegviklerin 
uygulanmasim gerektirmektedir.

K a y it d ig ilig a  su re k li des tek  sunu la rak  
yaklagilabilmekte olup, kurumlarin bilgilendirme, 
damgmanlik, oneri ve altyapi yardimi sunulan 
gekirdek bir strateji benimsedikleri durumlarda, 
egitim yoluyla beceri kazandirma ve beceri 
yukseltmeye yonelik uygulanabilir gozumler 
bulunabilmektedir. Bu tur bir stratejide, genel 
ekonomi ve ogretim sisteminde ihtiyag duyulan 
yapisal degigikliklerin yapilmasi igin Kamu ve 
ozel sektor seviyesindeki gegitli ortak ve aktorler 
arasina yakin igbirligi ve koordinasyon olmasi 
gereklidir (Sparreboom ve Nuebler, 2013). 
Istihdam kurumlarindan beklenen baglica katki 
bilgilendirme, damgmanlik ve oneri geklinde veya 
finansman varsa, kayit digi iggilerin kayitli 
e k o n o m iy e  e r ig m e le r i  ig in  b e c e r i  
kazandirilmalarina yonelik egitim saglanmasi 
geklinde olmaktadir.
Kayit digiligin ig eglegtirme ve beceri olugturma 
bakimindan da belirli bazi sonuglari vardir. Kamu 
istihdam kurum lari kayit digi faaliyetlerde 
bulunduklari20 ve kayitsiz iglerin bogtaki igler 
olarak bildirilmemesinden dolayi ige girmeye 
hazir olmamasina ragmen veritabanlarinda igsiz 
olarak kayitli olan bireylerle kargi kargiya kahiiar. 
Ekte yer alan 'Naukri Bazaar Mikro ve kuguk 
igletmelere ydnelik istihdam borsasi' ornek olay 
etudu bu soru gozmeye ydnelik yenilikgi bir 
yaklagimi gostermektedir.

1815. uluslararasi istihdam istatistikgileri konferansinda kabul edilen, kayit digi sektorde istihdam istatistikleri ile ilgili ILO kararlan, Ocak 1993, 
paragraf 5.

19 Kayit digi ekonomi ve iggucu hakkindaki ILO Iggiicu Piyasasi Kritik Gostergeleri veritabanma da bakmiz.

20 Igsizlerin nasil daha iyi etkinle§tirilebilece§i hakkinda daha fazla ayrinti igin, bakmiz Feiler (2012). 
http://www.ilo.org/8mpelm/pubs/WCMS_114060/lang-8n/index.htm
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5. Son Sozler ve Ba§lica 
Mesajlar
Bu bolumde galigmamn sonuglari gikarilmakta, 
eklerde ise dunya genelinden alinan ornek olay 
etutleri geklinde daha ayrintili bilgilere yer 
verilmektedir.
Teknolo jik ye n ilik le r ve degigen galigma 
orgutlenmesi gekilleri bireylerin ig bulmalari, 
galigtiklari igi devam ettirmeleri ve kariyer 
yapmalari igin ihtiyag duyduklari beceriler 
uzerinde gok gegitli degigimlere neden olmugtur. 
Okuma, matematik ve BT becerileri gibi temel 
beceriler diiguk beceri gerektiren igler igin daha 
fazla istenir olmug olup, beceri seviyesini yiiksek 
tutarak igi muhafaza etmek igin yeterliklerin 
genellikle surekli geligtirilmesi gerekir hale 
gelmigtir. Aym zamanda, iggucu piyasalari da 
g id e re k  daha oynak ha le  ge lm e k te  ve 
kuresellegmekte, tarimdan sanayi ve hizmetlere 
dogru yapisal bir kayma meydana gelmekte, 
yaganan kentlegme sureci bazi bolgelerde halki 
gog etmeye zorlamaktadir. Bagka bolgelerde ve 
yorelerde ise, o bolge veya yoredeki yerli 
iggucuyle kargilanamayacak kadar gok gegici 
istihdam olugmakta veya yeni olugan istihdam 
olanaklari igin son derece uzmanlagmig beceriler 
talep edilmektedir. Sonugta ortaya gikan iggucu 
piyasasinda uyumsuzluk ve beceri eksikligi 
olmasi riski artmakta olup, ekonomik buyumeye 
engel olugturabilir. Beceri arzi iletalebi arasindaki 
uyumsuzlugun azaltilmasi politika yapicilarmin 
gundemindeen ustsirayi almaktadir.
Uyumsuzluklar azaltilmalidir ama kagmilmasi 
mumkundegildir.
Ogretim dunyasi ile galigma dunyasi farkli 
hizlarda iglemektedir. Ogretim genel olarak 
kamusal politika alanlarindan biriyken, digeriyse 
genelde ozel sektorde gegmektedir. Ogretim 
uzun vadeli, genel olarak niteliklere odaklamlan 
bir yatirimken, igletmeler ise gogunlukla kisa 
vadeli sonuglara ve bu sonuglari elde etmek igin 
galiganlarindan istedikleri beceri ve yetkinliklere 
odaklamr. Bundan dolayi, talep (igletmeler) 
ta ra finda  konugulan dil ile arz (ogretim

saglayicilari ve bireyler) tarafinda konugulan dil 
gok farkli olup, niteliklerle istenilen beceriler 
arasinda dogru egjegme saglamakta zorluklar 
yaganabilmektedir. istihdam hizmet saglayicilari 
bu agigin kapatilmasi ve eglegtirmelerin optimize 
edilmesi rolunu oynarlar.
is tih d a m  h izm e t s a g la y ic i la r in  y a p tig i 
faaliyetlerin gergevesi, hizmet sunumuna yonelik 
mevzuat gergevelerine karar verildigi, butgelerin 
ta h s is  e d ild ig i ve yo n e tig im  m o de lin in  
t a s a r la n d ig i  p o l i t i k a  s e v iy e s in d e  
belirlenmektedir.
Mantikli bir politika yaklagim imn istihdam 
s tra te jile rin i, iggucu p iyasasi ve ogretim  
p o lit ik a la r in i, a rag tirm a  s tra te jile r in i ve 
makroekonomik politikayi aym dogrultuya 
sokmasi gerekir. Mantikli ve surdurulebilir beceri- 
dngorme sistemlerinin en ust politika seviyesinde 
kurumsal olarak da oturtulmasi gerekir. Ancak, 
merkezi Hukumet seviyesinde etkili bir igleyig igin 
iyi iletigim kanallari bulunmali, uygulayici 
kurumlarin ve on cephedeki personelin amaca 
uygun ve guncel bilgiyle karar alma surecini 
desteklemesine imkan saglanmali, boylece 
butun seviyelerdeki kararlarin iggucu piyasasmin 
durumuna iligkin uygun n ite likte kamtlara 
dayanmasi saglanmalidir.
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Belirli metodolojilerden ve yapilan uygulamalardan gikarilan baglica mesajlar 
agagidaki gekilde ozetlenebilir:

• M e rk e z d e  b e c e r i le r  b u lu n m a k ta d ir :  
Niteliklerden becerilere paradigma kaymasiyla 
birlikte, istihdam kurumlari daha beceri odakli 
h izm etler geligtirm ektedirler. Rehberlik ve 
yonlendirme hizmetleri ve egitimlerle becerilerin 
arttirilmasi ana iglevler haline gelmigtir;
• Halihazirda var olan idari veriler daha iyi 
kullam labilm ektedir: istihdam kurum larin in 
iggiicu piyasasi hakkinda zengin bir bilgi 
tabanma erigimi vardir, hatta gogu durumda bu 
bilginin kullammindaki eksikliklerin giderilmesi 
gerekmektedir. Farkli veritabanlari arasindaki 
b a g la n t i la r  ve  za m a n a  g o re  y a p ila n  
kargilagtirmalar, istihdam kurumlarinin mevcut 
idari veri kapasitesinin otesine gegen eglegtirme 
ve ongorme iglevleri bakimindan amaca uygun 
Nave bilgilertemin edebilirler;
• Iggiicu piyasasi bilgilerinin yukari yonlu akigi 
gereklidir: Yerel seviyede toplanan bilgilerin 
ulusal seviyedeki politika kararlarinda ve 
mevzuatta kullamlmasi , boylece fiili kogullarin 
po litika  ve program  tasa rim inda  hesaba 
katilmasimn saglanmasi gerekir;
• Butunsel tek bir goziirn yoktur: Alinan tedbirler, 
belirli endustrilerdeki beceri eksiklikleri, geng 
igsizlerin ogretim seviyeleri veya kayit digi 
ekonominin igleyigi gibi en zorlayici sorunlarin ele 
alinmasi amaciyla, surekli iyilegtirilmeli ve 
optimize edilmelidir;
• igverenlerle igbirligi: igverenlere ybnelik hizmet 
yonelimi istemci olarak sadece ig arayanlari 
hedeflem eye a ligk in  bazi kamu istihdam  
kurumlari igin yeni bir alan olup, soz konusu 
kurumlar igverenlerle mugteri iligkileri konusunu 
ozel istihdam kurumlarindan dgrenebilirler;

• Bogtaki iglerin duzenli gekilde analiz edilmesi: 
Kamu istihdam kurumuna bildirilen iglerin otesine 
bakilmasi, meslek ve beceri egilimleri igyuzlerinin 
anlagilmasim;
• Kariyer rehberligi ve damgmanlik hizmetleri: §u 
andaki arza odaklanmanm otesine gegerek 
gelecekteki beceri ve meslek talepleri hakkinda 
e ldek i b ilg ile r in  tam am i, yan i geng lerin  
y e te n e k le r i ve i lg i a la n la r i b u tu n u y le  
k u lla n ilm a lid ir . is tihdam  fu a rla r i g ib i iyi 
duzenlenmig etkinlikler toplum igindeki genglere 
ulagilmasinayardimci olabilir;
• Ig arayanlarin profillerinin gikarilmasi: Profil 
gikarma eglegtirmenin daha iyi hale getirilmesi 
bakimindan destek hizmetlerinin gegitli ig arayici 
gruplarina yoneltilmesi igin verimli bir aragtir. Bazi 
istemcilerig bulma konusunda yogun biryardima 
ihtiyag duyarken, ig arayanlarin gogu ise internet 
tabanli kendi kendine hizmet sistem lerin i 
kullanma becerisine sahip olacaklardir;
• Egitim: ig arayanlarin sahip oldugu becerileri 
igguc ii p iya sa s in d a k i beceri ta le p le rin e  
uya rlam ak am ac iy la  is tihdam  ku rum la ri 
ta ra f in d a n  h a lih a z ird a  y a y g in  o la ra k  
kullamlmaktadir fakat ige yerlegtirme unsuru ile 
entegre edilmesi ve bagarili ve surdurulebilir ige 
yerlegtirmelerin takip edilmesi gerekir;
• Kayit digilik: ig eglegtirme ve beceri olugturma 
bakimindan kendine has birtakim sonuglar 
vardir; kamu istihdam kurumlari kayit digi 
faaliyetlerde bulunduklari ve kayitsiz iglerin 
bogtaki igler olarak bildirilmemesinden dolayi ige 
g irm e y e  h a z ir  o lm a m a s in a  ra g m e n  
veritabanlarinda igsiz olarak kayitli olan bireylerin 
olmasi gibi sorunlarla kargi kargiyadirlar.

Kargilikli ogrenme birgok bolgedeki istihdam kurumlari arasinda giderek yaygin bir uygulama haline 
gelmekte, birgogunda ogrenme platformlari ve akramndan ogrenmeye yonelik ikili suregler 
kullamlmaktadir. Tecrube aligverigine devam edilmesi eglegtirme ve ongorme uygulamalarinda daha 
buyuk iyilegtirmeler yapilmasina katkida bulunacaktir.
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iyi Uygulama Ornekleri igeren Ornek Olay 
Etutleri
Bu ekte ILO ve ETF tarafindan temin edilen ve uygulama odakli bir 
anlayig olu§turulmasim saglayan farkli segenek ve yaklagimlar 
sergileyen bazi segilmig ornek olay etutleri bulunmaktadir. Ornek 
olay etutleri gegitli ulkeleri kapsamakta olup; her bir ornek olay 
etudunde, ana metinde ve ana metindeki kutular igindeki kisa 
igerikleri tamamlamak amaciyla, kamu ve ozel sektor hizmet 
saglayicilarin ve STK'larin beceri ongorme ve eglegtirme 
uygulamalari hakkindatam kapsamli bilgilerverilmektedir.
Ornek olay etutleri kilavuzun 4. Bolumundeki ana kisimlara gore 
gruplandirilmig olup, bu gruplar istihdam kurumlari ve igverenler 
arasinda ortaklik, ongormeli yaklagimlar, genglerin kariyer 
segimlerinin ve iggucu piyasasina giriglerinin kolaylagtirilmasi, 
eglegtirmenin ve ige yonlendirmenin daha iyi olmasina yonelik 
yenilikgi hizmetler ve becerilerin duzenlenmesi yoluyla igsizlikle 
mucadeledir. Sunulan ornek olaylarin gogunda mantikli bir 
yaklagim oldugundan, bunlar bu tematik alanlarin birden fazlasina 
egitgekilde uyabilecektir.
Her ornek olay etiidunun agiklamasinda anahatlarin kullamlmasi 
tavsiye edilmigti:
Kurumsal duzen ve baglam: Sorumlu olan koordinasyonu saglayan 
ana kurulug, uygulama ortaklari, kritik paydaglar arti yaklagimlarin 
uygulamaya kondugu genel ekonomik ve sosyal baglam hakkinda 
birtakim bilgiler:
• Politika ve ana hedefler: yaklagimin ele almayi amagladigi baglica 
zorluklar ve sorularin tammlanmasi;
• Gelecekteki beceri ihtiyaglari ve eglegtirme sorunlarm i 
degerlendirmek igin kullamlan ana metodoloji veya metodoloji 
grubu;
• Benimsenen baglica suregler ve enstrumanlar, kritik mesaj, 
tavsiye vetedbirlerin olugturulmasinda bunlarin nasil kullamldigi;
• Bu yontem veya yaklagimin genel ulusal beceri eglegtirme ve 
ongorme iglevlerini nasil tamamladigi;
• Alinan dersler: iyi uygulamalar, tekrarlanmasi tavsiye edilenler; 
maliyetler ve finansman konulari, bagariya goturen kritik faktorler 
ve uygulama adimlari dahi;
• Referanslar ve kaynaklar.
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1. istihdam Kurumlari ve i§veren Arasinda Ortaklik 
(Ornek Olay Etiitleri Bolum 4.2)

T e s p it e d ile n  u y u m s u z lu k la r  g e n e ld e1.1. Meksika, Queretaro Eyaleti: 
Geli§mekte Olan Havacilik ve Uzay 
Endustrisine Yonelik Hizmet \gi 
Egitim Geli§tirme ve i§e Yerle§tirme
1.1.1. Kurumsal Diizen ve Baglam
2000'li yillarin baglarinda, uzay ve havacilik 
sektdriindeki kiiresel egilim ler ve bunlarin 
Meksika agisindan getirileri iizerinde ileriye 
yonelik bir analiz yaptiktan sonra, Federal 
Hiikiimet ile Eyalet Hiikiimetleri ozel sektorle 
ortaklik halinde yerli endustri geligtirmeye ve 
bolge kumeleri uygulamaya karar verdiler.
2005 yilinda, projenin b iiy iik  ortagi olarak 
Kanada § irke ti Bombardier Aerospace ile 
Queretaro Eyaletinde Uzay ve Havacilik Parki 
kuruldu. Bu buyuk ortaga destek verilmesi, sahip 
oldugu uzun vadeli yatirim kapasitesi ve katma 
degeri daha fazla iiriin  geligtirmeye yonelik 
gelecek planlari bakimindan, stratejik bir adim 
oldu. Meksika Hiikumeti uzay ve havacilik imalati 
dalinda bagka girketlere de evsahipligi yapma 
kapasitesini gostermek de istedi. Faaliyetlerin
2006 Mayis ayinda baglamasi bakimindan 
B om b a rd ie r'in  beceri g e re ks in im le ri ile  
Queretaro'nun arz kapasitesinin tespit edilmesi 
yagamsal derecede dnemliydi.
Bu bolgesel kalkinma politikasmin uygulamaya 
konmasi igin federal ve yerel seviyelerde bir 
takim kamu kurumlarimn ve ozel sektdrden 
ortaklarin mudahalesine ihtiyag vardi. Ozellikle 
Ulusal istihdam Kurumu (SNE), Bombardier'in 
uzmanlagmig imalat suregleri igin elemeden 
gegmig adaylara yone lik  o la rak istihdam  
hizmetleri ve egitim saglamak suretiyle bu 
inisiyatife katkida bulundu. Uzay ve Havacilik 
Parkimn iggiicu ihtiyaglari dogrultusunda egitim 
saglayicilar ve ogretim merkezleri ile igbirligine 
gitmek suretiyle eldeki kaynaklarin ve aglarin 
seferber edilmesinde SNE onemli bir rol oynadi.
1.1.2. Politika ve Ana Hedefler
Verli uzay ve havacilik endustrisi geligtirmek igin 
uzun vadeli dugunmek ve sektorun gerek uzun 
gerekse orta vadede kendine ozgii iggiicu 
ihtiyaglarini kargilayacak kurumsal kapasite 
sah ib i o lm ak ge rek lid ir. B agarm in k ritik  
onkogullarindan biri, yeni ve daha karmagik ve 
geligmig ig sureglerini idare edebilecek yetigmig 
iggiiciine sahip olmaktir.
Queretaro'nun rekabetavantaji uzay ve havacilik 
sektorunun ihtiyaglarina yerinde egitim yoluyla 
uyarlanabilecek temel mesleki becerilere sahip 
geng ve maliyetagisindan rekabetgi iggucuydu.

uzmanlagmig egitim eksikliginden ve Ingilizce 
bilgisi gibi a k ta r ila b ilir  bazi b ecerilerin  
iyilegtirilmesi ihtiyacindan kaynaklamyordu.

Genel strateji iginde hemen ulagilmasi gereken 
hedeflerden biri Bom bardier'in faa liyetleri 
baglatmak igin ihtiyag duydugu yeni becerilerin 
geligtirilmesiydi. Bunun paralelinde, ogretim, 
egitim ve teknik programlarin endustrinin iggiicu 
ihtiyaglarina uyarlanmasi geklindeki orta vadeli 
politika hedefi igin de galigildi.
Politika mudahalesinde hedefli ig eglegtirme 
hizmetleri ve uzay ve havacilik endustrisinde yeni 
kariyer yapacak olanlara ydnelik dzellegmig 
teknik kurslar dahil olmak uzere egitim ve yeniden 
egitim programlari olugturulmasi ve uygulamaya 
konmasi konusunda kamu ve ozel sektorun 
mugterekgaligmalari esas alindi.
1.1.3. BaglicaYaklagim veSiiregler
Endustrinin gelecekteki ve mevcut ihtiyaglarim 
belirlemeye ydnelik dngorme ydntemleri farkli 
seviyelerde kullamldi. Orta ve uzun vadeli etkilere 
ydnelik ulusal seviyedeki stratejiler ile politika 
stratejilerini kapsayacak aragtirma ve meslek 
etutleri yaptirildi. Yerel seviyede ise, igveren ve 
mezunlar uzerinde yapilan etutler sayesinde 
Uzay ve H a v a c ilik  P a rk in d a  ku ru la ca k  
endustrilerin kisa vadeli ihtiyaglarinin bir resmi 
eldeedilmigoldu.
Federal Qaligma Bakanligi tarafindan 2005 
yilinda agilan iggiicu Piyasasi Gozlemevi de uzay 
ve havacilik sektoru ile iligkili mesleklerdeki bilgi 
agiklarinin doldurulmasina yardimci oldu, bu 
kapsamda iggiicu ihtiyaglarina iligkin ulusal ve 
eyalet seviyesindeki egilim ve projeksiyonlari 
belirledi.
Oretken Sektdrlerle Diyalog Konseyi ileriye 
doniik bilgilerin kullammina iligkin kritik bir 
mekanizma olarak iglev gord ii. Bu eyalet 
seviyesindeki ugtarafli uzmanlardamgma orgam 
yerel endustriye has darbogazlara, zorluklara ve 
iggiicu gereksinimlerine cevap verecek istihdam 
stratejilerinin olugturulmasina etkin bir gekilde 
katildi. Bu Konseyin iiyelerinden biri olan SNE'nin 
iggiicu piyasasi egilimleri ve talep goren ve 
gorecek meslek profilleri hakkindaki ilk elden 
bilgilere ve istihdam yaratilmasi ile iligkili igveren 
yatirim planlarina erigimi bulunmaktadir.
Bombardier'nin gereksinimlerine cevap verilmesi 
siireci acil ve 2005-07 donemine iligkin orta vadeli 
ihtiyaglarin ele alindigi iki ardigik agamaya 
ayrildi.
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A§ama I. Teknisyenlere Hava Ta§iti Imalati 
Konusunda Istihdam Oncesinde Ve Sirasmda 
Egitim Verilmesi (2006)
Elemeden gegen istihdam adaylarimn ogrenme 
egrisini dugurmek isteyen Bombardier SNE 
tarafindan idare edilen BECATE ig egitimi 
programina katildi. Adaylarin gogunlugu lise 
dengi ogrenim ve yerinde egitimle uzay ve 
havacilik sektorune kolaylikla uyarlanabilecek 
gekirdek becerilerin verildigi mesleki alanlarda iki 
bugukyillikteknikbgrenimgbrmuglerdi.
SNE k a tih m c i b e c e rile r in i y a lin  im a la t 
sistemlerine uyarlamak igin beige sistemine 
dayanan talep odakli biryontem kullandi. SNE bu 
plan kapsaminda egitim maliyetinin bir kismim 
kargiladi, Bombardier de egitimi bagarili gekilde 
tamamlayan katilimcilarin en az %70'ini istihdam 
etmeyi taahhut etti. §irket ayrica igyeri egitimi 
verdirmek uzere diger tesislerinden iggi getirdi. 
Dort aylik bir sure zarfinda toplamda 110 
teknisyen yetigtirildi ve 2006 Mayis ayinda 
fabrikada galigmaya bagladi. Elenen adaylardan 
olugan bir diger grup da beceri kazandirma ve 
akreditasyona yonelik olarak kamu ve ozel sektor 
egitim saglayicilari tarafindan verilen hizmet 
oncesi egitime bagladilar. 2006 sonu itibariyle, 
Bombardier standartlarinda toplamda 296 
teknisyen galigiyordu.
A§ama II. Teknik Seviyesi Yuksek Mesleki Egitim 
ve Havacilik Muhendisligi Derecesi (2006-07)
ikinci agamada, kogum takimi ve motor gibi daha 
karmagikyapilarin geligtirilmesi igin uzmanlagma 
seviyesi daha yuksek becerilere ihtiyag duyuldu. 
Bombardier imalatin denetlenmesinden sorumlu 
endustri m uhendis lerin i hedef a id i. SNE 
kaynaklari seferber etmek ve hizli gozum 
olugturma yetenegini arttirmak igin mesleki 
kuruluglarla yakin ortaklik iginde galigmaya 
devam etti. 2007 yilinin son geyregi itibariyle, 
Bombardier tarafindan 778 civarinda iggi ige 
alindi.
ilk iki agama boyunca, ingilizceyi endustrinin 
tekn ik a lan la rinda  kullanm ak gibi sosyal 
b e c e r i le r in  ta z e le n m e s in d e  B E C A TE  
programindan gelen egitim kuponlari kullamldi.
ikinci agamada boyunca, SNE mudahalesi daha 
proaktif olmugtur. Kurum gelecekteki iggucii 
ihtiyaglarina yonelik planlamaya destek olmaya 
devam etti ve Uzay ve Havacilik Parkindaki 
igveren lerle  potansiyel istihdam  adaylari 
arasindaki baglantiyi kolaylagtirmakamaciyla ige 
arama destegi ve ige yonlendirme egitimi sundu.

Daha Entegre BirYakla§ima Ula§manm Yollari
SNE geng mezunlarin istihdam edilebilirligini 
arttirdi ve Uzay ve Havacilik Parkindaki ana 
igverenlerden birinin acil ihtiyacina binaen 
gelecegi parlak nitelikli iglere yerlegmelerine 
yardimci oldu.
SNE ve egitim ve meslek kurumlari arasindaki 
o rtak lik , egitim  program i m ufredatla rm in  
sek to riin  orta ve uzun ve vadeli beceri 
ihtiyaglarina uyarlanmasina da yardimci oldu. 
Yerli uzay ve havacilik endustrisinin kurulmasina 
yonelik genel strateji kapsaminda Queretaro'da 
2009 y ilinda Ulusal Havacilik Universitesi 
kuruldu. 2011 §ubat ayi itibariyle toplam 2000 
tekn isyen  mezun oldu. M udaha len in  ilk  
agamalarinda, ogretim sektorune Montreal'de 
bulunan Toulouse Universitesi ile ortak lisansustu 
programlargeligtirilmesi gorevi verildi.
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IV

1.1.2.Alinan Dersler
(a) Igveren katiliminin yogun olmasi: Igverenlerle 
ve iggiicu piyasasindaki diger paydaglarla 
k u ru la n  te m a s la r  m e v c u t ih t iy a g la r in  
kargilanmasi ve gelecekteki iggucii ihtiyaglarimn 
planlanmasi bakimindan amaca uygundur; zira, 
soz konusu temaslar bogalmasi muhtemel ig 
pozisyonlari ve iggucu piyasasinda meydana 
gelen geligmelere ile ilgili bilgilere erigilmesini 
safjlayabilmektedirler.

(b) Kamu istihdam kurumunun iggucu piyasasi 
bilgilerinin akigim, elverigliligini ve kullammini 
kolaylagtirmasi: Her ne kadar Meksika Kamu 
istihdam Kurumunun ana iglevi beceri ongorme 
degilse de, SNE elverigli nicel ve nitel bilgilerin 
a n la m li g e k ild e  k u l la n i lm a s i ig in  iy i 
konumlanmigti. Kurum kamu ve dzel egitim 
saglayicilari ve Uzay ve Havacilik Parkindaki 
igverenlerle birlikte galigarak mevcut kaynaklarin 
seferber edilmesine de yardimci oldu. SNE 
mudahalesinin katma degerinin guglu birsektorel 
boyutu vardi ve bu sayede gozum olugturma 
yetenegi ve uyum kapasitesi artti.
(c) Gelecek odakli dugunme ve agamali gekilde 
ka p a s ite  o lu§ tu rm a : U zay ve h a v a c ilik  
endustrisinin acil ve gelecek i§gucti ihtiyaglarinin 
kar§ilanmasi, Meksika'nm geleneksel imalat 
faaliyetlerinde 1990'lardan beri i§gucu uzmanligi 
geli§tirmi§ olmasi sayesinde mumkun olmu§tur. 
2000*1 i y illarda ise, otomotiv ve elektronik 
endustrisi igin ihtiyag duyulan mesleki beceriler 
uzay ve havacilik endustrisinde uygulanan yalin 
imalat sistemine uyarlanmi§tir. Uzun vadeli 
onceliklerle kisa vadeli oncelikler arasinda 
yapisal ve operasyonel seviyelerde baglanti 
kurmak igin kurumsal kapasite ve politik irade de 
ge rekm ig tir. Yerli endustri g e lig tir ilm e s i 
konusundaki sonraki adim da ise 2010-20 
doneminde ugak tasarim ve montaj kapasitesine 
sahip iggucu yaratilmasi ongdrulmektedir.
(d) Birden fazla kurumun katildigi mudahaleler: 
Uzay ve havacilik endustrisinin Meksika'da 
yarattigi dogrudan istihdam sayisinm 2005-09 
donemindeki 33.000 seviyesinden 2020 itibariyle 
100.000'e gikacagi tahmin edilmektedir.

Birden fazla kurumun katildigi yaklagimlar ve 
politika koordinasyonu uzun ve kisa vadeli 
hedeflerin bu amaca ulagmak igin birbirine 
baglanmasinda baglica rolu oynamaktadir.
Referanslar
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Development Bank-Centro de Investigacion para 
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Brunner, J etal. (2008). OECD reviews of tertiary 
education: Mexico. Paris: OECD Publishing.
Mexicali industrial park (2012). Call made to 
support aerospace sector. Article of 179.2012 on 
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http://www.mexicaliindustrialpark.com/2011 /?p= 
6249 [erig im tarihi 6.11.2012],
Offshore Group (2011). The Mexican aerospace 
industry and its relationship with its European 
counterpart. Interview with Jean Claude Bouche, 
Aerospace Senior Consultant, Toulouse, France. 
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1.2. Tiirkiye: UMEM Beceri'10
1.2.1. Kurumsal Duzen ve Baglam
Beceri'10 programi beceri geligtirme ve ige 
yerlegmeyi 90k katmanli bir yonetigim yaklagimi 
ile birlegtirmektedir. Devlet kurumlarim, yerel 
topluluklari, sosyal paydaglari ozel sektoru bir 
araya getiren ve nihai faydalamcilar olarak 
igverenleri ve igsizleri hedefleyen soz konusu 
program Qaligma ve Sosyal Guvenlik Bakanligi 
tarafindan baglatilmigtir.
igveren orgutuniin (TOBB) TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Universitesi ile birlikte baglica gorevi 
anketyapmaktir. Bu suregte, adaylari staj gormek 
uze re  g irk e tle r le  e g le g tirm e k  a m a c iy la  
igverenlerin beceri ve personel ta leplerin i 
toplayip analiz ettiler, bagarili adaylarin istihdam 
edilmesini sagladilar ve bu programa yonelik 
internet sitesi ve merkezi bilgi sistemi araciligiyla 
iletigim stratejisi uyguladilar. Qaligma ve Sosyal 
Guvenlik Bakanligi, kamu istihdam kurum l§KUR 
ile  b ir l ik te  e g it im  k u rs la r in in  fin a n s e  
edilmesinden, kursiyerlere odenek verilmesinden 
ve ige alim  tegvikleri temin edilmesinden 
sorumludur. Bu kurum igsizler arasindan uygun 
olanlarmi segmekte ve egitim tedbirleri ile 
eglegtirmektedir. Milli Egitim Bakanligi ise 
UMEM, yani Uzmanlagmig Meslek Edindirme 
Merkezleri dahil olmak uzere, segilen meslek 
okullari vasitasiyla egitim saglamaktadir.
Turk iggucu piyasasi imalattan hizmetlere dogru 
d inam ik  b ir donugum den gegm ekte, bu 
kapsam da  te k n o lo ji d e g ig im i ve k irs a l 
bolgelerden kentlere gog yaganmaktadir ve 
genglerin gimdiye kadarki en buyuk paya sahip 
oldugu ve buyumekte olan iggucunun sahip 
oldugu beceri seviyelerinin arttirilmasina acilen 
ihtiyag duyulmaktadir. 2012 yilinin ba§inda, 2,7 
milyon ki§i (iggucunun %10,4'u) igsizdi vefirmalar 
nitelikli personel bulma konusunda giigluk 
gekiyorlardi. Kuresel ekonomik kriz ozellikle 
niteliksiz i§gilerarasinda i§ten gikarmalara neden 
oluyordu. Bu nedenlerle, ye tk ilile r beceri 
uyumsuzlugu sorunu ile mucadele etmek ve 
igguctine beceri kazandirmak igin buyuk olgekli 
bir programa yuksek oncelik verdiler.
1.2.2. Politika veAna Hedefler
Beceri'10 programimn baglica hedefleri beceri 
uyumsuzlugu ile mucadele etmek, igsizligi 
azaltmak ve beceri eksikligi sorunu ile ba§ 
etmektir.
Uygulanan yenilikgi yaklagimla aragtirmalar, kisa 
vadeli beceri ihtiyaglarinin yerel seviyede tespiti,

i§verenlerle yakin igbirligi igeren yerel ortaklik 
yakla§imi ve tarn tegekkullu bir halkla iligkiler 
kampanyasi biraraya gelmektedir.
Beceri'10 projesi beceri uyumsuzlugu ile 
mucadele am aciyla politika tedbiri olarak 
Qaligma ve Sosyal Guvenlik Bakanligi (QSGB) 
tarafindan 2011 yilinda ba§latilmi§ buyuk bir 
egitim ve istihdam programidir. Soz konusu 
program, kamu istihdam kurumu (l§KUR), ve 
TOBB'un lideriigindeki ulusal ve yerel duzeydeki 
ortaklar ve i§verenler arasinda bir ozel sektor- 
kamu ortakliQi olup, sistematik bir beceri ihtiyag 
degerlendirmesi ile baglatilm igtir. TOBB'un 
dugunce kurulugu olan Turk iye Ekonomi 
Politikalari Aragtirma Vakfi (TEPAV) 19 pilot ilde, 
Turkiye'deki kayitli istihdamin %75'ini, kayitli 
igsizlerin ise %80'ini kapsayan iggucu piyasa 
talep analizi yapmigtir. Sonuglar iggucunun 
beceri seviyesi ile igvereninin talebi arasinda 
uyumsuzlukoldugunu, metal igleme, kaynakgilik, 
tekstil ve giyim gibi mesleklerde eksiklik oldugunu 
dogrulamigtir.
ilk alinan tedbirlerden biri uzmanlagmig meslek 
edindirme merkezlerini (UMEM) modernize 
etmek egitmen personele egitim duzenlemek 
olmugtur. i§KUR igsizlerin egitimini tespit edilen 
taleplerle aym dogrultuda duzenlemekte, beg yila 
kadar sosyal guvenlik priminin dugiirulmesi 
geklindeki istihdam tegviklerinin yardim iyla 
kursiyerler ige yerlegtirilmektedir.
Program ilk bagladiginda oldukga iddiali hedefler 
konulmugtu, 1 milyon igsizin (her yil 200.000 
igsizin) egitilmesi, bunlarin %90'inm begyil iginde 
ige yerlegmesi ve igsizligin %4 azaltilmasi 
planlanmigti.
1.2.3. Benimsenen Baglica Siiregler Ve 
Enstrumanlar, Kritik Mesaj, Tavsiye Ve 
Tedbirlerin Olugturulmasinda Bunlarin Nasil 
Kullanilir
Mesleki egitim saglayicilarin kapasite geligimini 
gok katmanli yonetigim ile birlegtiren Beceri'10 
programi tutarli yaklagimindan dolayi yenilikgi ve 
dikkat gekicidir. Uygulamada yerel seviyede 
yapilmig olan onceki iggucu piyasa analizi esas 
alinmigtir. Beceri talebi anketi 5.000 firmayi 
kapsamig, bdylece bu firmalar mesleki egitim 
m ufreda tla rin in  tasarim ina  ve eg itim lerin  
verilmesine dogrudan katilmiglardir. Kurslar en 
fazla ta lep goren a lanlarda duzenlenm ig, 
firmalarin istihdam etmek istedikleri kursiyerleri 
segmelerine izin verilmigtir. Firmalardan gelen 
uygulamacilar egitmen olarak kurslarda yer 
almiglar, girket igi egitimler de sunulmugtur.
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Program dort ana agamay i kapsamaktadir:
• Modern teknolojiyle egitim verilmesi igin segilen 
140 okulun ekipmanlarinm yenilenmesi; hazirlik 
galigmalari kapsaminda egitim ekipmanlarinm 
yenilenmesi, mufredatin gozden gegirilmesi ve 
egitmenlerinegitimi;
• Beg tanesi pilot gehir olan 24 gehirde beceri 
ihtiyaglari anketi yapilmasi;
• Egitim kurslarimn taleple aym dogrultuda 
duzenlenmesi; kursiyerlerin staj igin firmalarla bir 
araya getirilmesi ve yerel sahiplenme saglamak 
iginyerel kursyonetim kurullari kurulmasi;
• Nihai hedef olarak kurs ve stajlari tamamlayan 
kursiyerlerin duzenli ige yerlegtirilmesi; istihdam 
tegviklerinin ige yerlegme oranimn yuksek 
olmasina katkida bulunmasi gerekir.
igsiz adaylardan ve igverenlerden gelen sorulari 
7/24 esasiyla cevaplayan gagri merkezi ile 
uygulamanm sorunsuz ve geffaf olmasi tegvik 
edilmektedir.
1.2.4. Bu Yontem veya Yaklagim Genel Ulusal 
Beceri Eglegtirme Ve Ongorme Sistemini 
NasilTamamlar
Ulusal ve yerel seviyede gok katmanli yonetigim 
yaklagimi degerli biruygulamaolup, dahasonraki 
beceri ve istihdam programlarina kurumsal temel 
olugturabilir. Egitim altyapisina yatirim dahil 
olmak uzere, talep odakli mesleki egitim 
verilm esine yonelik kapasite geligtirilm esi 
sayesinde surdurulebilir etkiler elde edilmesi 
beklenmektedir. Program ayrica kadin ve geng 
erkek igsizlere yonelik ige alim tegvikleri gibi 
mevcut istihdam tegviklerin i de bir araya 
getirmektedir. %90'lik ige yerlegme oranina tarn 
olarak ulagilamasa da, geng istihdamina olumlu 
etkisi olmasi beklenebilir.

1.2.5. Alinan Dersler
Programin yakindan takip edilmesi ve surekli 
iyilegtirilmesinin onemli oldugu gosterilmigtir. 
TOBB Beceri'10 programimn bagka iilkelerde de 
uygulanmasim tegvik etmekte olup, alinan 
dersleri paylagmaya agiktir.
2012 Kasim ayindan itibaren ilk yil iginde, 
programa 64.000 igsiz bagvurmug, 3.884 kursta 
47.500 kigi egitim gormug, 40.000 kigi egitimi 
bagariyla tamamlamig ve 30.000 kigi duzenli ige 
girmigtir. Talep tarafinda ise: 6000 girket 80.000 
kigilik staj imkam sunmugtur. Uygulamanm ilk 
donemi darbogazin eleman agiginda degil, ige 
aimak igin yeteri kadar hevesli igsiz bulmada 
oldugunu gostermigtir.
Uygulamadan edinilen ilk tecrubelerin mesleki 
egitimin igsizlerigin pekcazipbirkariyersegenegi 
olmadigini gostermig olmasindan dolayi, 2012 
yilinda programda bazi duzeltmeler yapilmigtir. 
Program daha fazla bayan katilimciyi gekecek 
gekilde iyilegtirilmig, ekonomik sektorlerin sayisi 
arttirilmigtir. Tarim ve hizmet sektorlerinde talep 
olan beg pilot gehir igin yapilan analiz de 19 pilot 
gehirde imalata yonelik olarak ilk bagta yapilan 
beceri talep analizinin uzerine eklenmigtir.
Bagta imalata odaklamlmig olmasi ilkyilda bayan 
katiliminin az olmasina ve %19'da kalmasinayol 
agmigtir. Tarim ve hizmetlerin kapsama dahil 
edilmesi geklinde son yapilan degigiklik kadinlar 
igin daha fazla egitim ve ig imkam saglayacaktir.
Internet Baglantisi
Programin internetsitesi: www.beceri.org.tr
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2.6ngdrmeli Yakla§imlar (Ornek Olay Etiitleri Bolum 4.3)

2.1. isve$ Tahmin Yakla§imi
2.1.1. Kurumsal Diizen ve Baglam
isve? 1960'lardan beri surekli geligtirilen bir 
i§gucu piyasa tahmin metodolojisi geligtirmigtir. 
Qaligma yagami ve AB genigleme projesi 
kapsaminda, isveg Ulusal iggucu Piyasasi, 
benzer kestirim yaklagimlari uyarlanmasi ve 
geligtirilmesini desteklemek uzere, diger AB 
ulkeleri, yeni Oye Devletler ve diger Avrupa 
ulkeleri ile bilgi paylagmaktadir. isveg istihdam 
kamu istihdam kurumu (Arbetsformedlingen) ug 
katmanli olup; bunlar, Ulusal iggucu Piyasasi 
Kurulu, ilge galigma kurullari ve ulke geneline 
yayilmig 400 adet istihdam ofisidir.
2.1.2. Politika ve Ana Hedefler
Geligtirilen yaklagim ulkenin tamaminda ve 
zaman ig inde tu ta rli tahm in ya p ilm a s in i 
amaglamaktadir. Kullamlan metodoloji ulusal 
makroekonomikegilimlerintahminini, istihdam ve 
iggiicunun bdlge (il, ilge) seviyesinde tarifini ve 
yerel seviyede igverenlerden toplanan bilgileri bir 
araya getirmektedir.
Ulusal, bdlgesel ve yerel seviyede planlama 
yapilmasi bakimindan onemli bir temel tegkil 
eden gelecekteki beceri arz ve talebi hakkindaki 
bilgi birikiminin arttirilmasi kamu istihdam kurumu 
agisindan dnemlidir. iggucu piyasasi tedbirlerinin 
stratejik planlama ve programlamasi ulusal 
seviyede iyilegtirilebilirken, yerel seviyedeki 
is tihdam  ofis le ri igveren lerle  tem as la rin i 
guglendiren bir arag elde ederler ve egitim 
tedbirlerinin onceliklerini belirlerier.
2.1 .3 . K ullam lan  Ana M etodolo ji veya  
Metodoloji Grubu
Iggucu talebinin igverenlerle sistematik ve duzenli 
gekilde yapilan mulakatlar esas alinarak tahmin 
edilm esi kullam lan metodolojinin baglica 
unsurudur.

Anketlerden veya mulakatlardan alinan sonuglar 
mutlaka ihtiyatli gekilde degerlendirilmeli, akla 
yatkinlik kontrolu yapilmali ve ulusal ve kuresel 
ekonomik eQilimler hesaba katilmalidir. igveren 
anketinden alinan sonuglarin iggucu piyasasi 
istatistikleri ve genel ekonomik egilimlere uyup 
uymadigimn sinanmasi igin daha uzun zaman 
serilerine ihtiyagolacaktir.
iggucu arzinin tahmin edilmesi ilge galigma 
kurullarinin ve Ulusal Iggucu Piyasasi Kurulunun 
faaliyetalamdir.

Arz tahminin iyi olmasi devlet istatistik ofisinin 
guvenilir niifus tahminlerine bagli olup, soz 
konusu ofis (genelde 20-64 ya§ arasi) aktif 
nufusun buyulugu ve bdlgedeki ogrenim duzeyi 
ile ilgili veri temin etmektedir. Emeklilik yoluyla 
iggiicu piyasasindan gikanlarin ve egitim-ogretim 
sisteminden gikarak iggucu piyasasina girenlerin 
sayilarinm da kestirilmesi gereklidir.
2.1.4. KritikSiireglerve Enstrumanlar
igve ren le rden  b ilg i to p la n m a s i: igveren 
anketlerinin amaci gelecekteki istihdam egilimleri 
hakkinda birfikir edinebilmek igin yerel, bdlgesel 
ve ulusal iggucu piyasasi seviyesindeki iggucu 
talebine iligkin bir genel bakig agisi kazanmaktir. 
ikinci amaci ise yakin zamanda yapilacak olan 
i§e alimlarla ilgili iyi bir fikir edinmektir, ki bu 
bilgiler daha gok yerel istihdam ofisi tarafindan 
kullamlir; zira, yerel iggiicu piyasasinm i§e alim 
ihtiyaglarm in ige alim  yapma plam yapan 
sektorler, ragbet goren meslekler ve ihtiyag 
duyulan beceriler hakkinda iyi birgosterge olmasi 
gerekir. Her turlu ige alim sorunuyla ve bunlarin 
yerel ve ulusal iggucu piyasalari uzerindeki olasi 
etkileriyle ilgili genel bir bakigin olmasi da 
onemlidir.
Orneklem igin igveren segilmesi: Bu yaklagim, 
orneklem igin igyeri segilmesiyle birlikte, bdlgesel 
seviyede tahminlere ve buna dahil edilecek ana 
e n d u s tr i s e k to r le r in in  ta m m la n m a s in a  
dayanm aktad ir. Bdlgelerin tum unde aym 
ayrintida sektor ayrimina ihtiyag olmamakla 
birlikte, isveg'te tarim ve ormancilik, imalat, 
ingaat, m uteahhitlik (kurumsal hizmetler), 
perakende ve yemek servisi (ev hizmetleri dahil), 
iletigim ve ogretim, bakicilik ve saglik hizmetleri 
ulusal seviyede segilmiglerdir.
isveg dortten fazla galigam olan igyerlerini 
incelemekte ve bunlari 5 ila 19,20 ila 49,50 ila 99, 
100 ila 199,200 ila 499 ve 500+ galigan sayisina 
gore gruplamaktadir.
5 ila 99 galigam olan gruba dahil igyerlerinden 

belirlenen kisitli bir ornekleme anket yapilmakla 
birlikte, 100+ galigam olan turn igyerlerinin 
kapsama alinmasi planlanmaktadir. Yogunlugun 
en fazla oldugu gehir bolgeleri haricinde bunun 
miimkiin oldugu gosterilmig olup, ticaret sicilleri 
s u re g  ig in d e  gok  d e g e r l i  o ld u k la r in i  
kamtlamiglardir.
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Katmanli ve rastgele bir omeklem yaklagimi 
kullamlmakta olup, gruplamalar sektdre ve 
bdlgeye gore yapilmaktadir. Bunun igin tahmini 
gergeklegtiren kigilerin bir miktar tecrube ve bilgi 
birikimine sahip olmalari gerekir, ancak boylece 
ulke genelinde kiyaslanabilir bir yaklagim olmasi 
ve en guven ilir sonuglarin  elde edilm esi 
saglanmaktadir. Sektor ve bolge sayisi ne kadar 
fazla olursa, omeklemin de o kadar biiyiik olmasi 
gerekir; isveg'te 14.000 igyerinden olugan 
orneklem kullam lmakta olup (yaklagik 9,5 
milyonluk niifus), cevap vermeme oram %15 
civarindadir.
Heryerel galigma ofisin en az25 igyeri ile gOrtigiip 
mulakat yapmalidir. Yerel galigma ofisleri onemli 
gordiikleri takdirde buna fazladan igyerleri 
eklemekte serbest olmakla birlikte, kendi yerel 
orneklemlerinden baglangigta istenmig olan 
herhangi bir igyerini gikarmalarina izin yoktur.
Posta yoluyla gonderilen anketler veya yuz ytize 
yapilan m ulakatlar: A rag tirm acila r verin in 
a n k e t le r le  mi y o k s a  m u la k a t la r la  mi 
toplanacagina karar vermelidirler. Anketin bir 
avantaji mulakata gore daha az insan kaynagi 
gerektirmesidir, ancak anket kullamldiginda 
tahminle elde edilen bilgi birikimi drgiit iginde 
sinirli bir alanda kalmakta, gikti kalitesi ise 
mulakata kiyasla daha az olmaktadir. Mulakat 
surecinin bir buyuk avantaji ise yerel istihdam 
ofisleri ile igverenler arasinda iligki kurma veya 
ilig k ile r i g iig le n d irm e  f irs a t i ve rm es id ir. 
Mulakatlarin girketin yerinde yuz yuze veya 
telefonla yapilmasi gerekir. Kigisel ziyaretler 
yapilmasi tavsiye edilir.
Anketle rin  iyi s inanm ig o lm asi yagamsal 
dnemdedir, ancak mumkun oldugu kadar kisa 
siirede zaman serileri olugturulabilmesi igin 
sorularin zaman iginde degigmeden kalmasi da 
aym derecede dnemlidir. idealde, sorularin 
tumunun ulke genelinde birebir aym olmasi 
gerekir fakat belirli bir bdlgeye ydnelik fazladan 
sorular Have edilebilir.
Bilginin girketlere geri akmasi ve verdikleri 
katkidan dolayi b ir geyler kazand ik la rim  
hissetmeleri dnemlidir. Mulakat yapilan igyerleri 
igin katilimlarimn sonuglari hakkinda iyi geri 
bildirim almalari da gok dnemlidir, boylece 
ilerideki tahmin galigmalarina katilma istekleri ve 
su re ce  o lan  i lg i le r i a r ta c a k tir . Tahm in 
galigmasimnbagarili olmasi igin gizlilikesastir.

T a h m in le r in  g e rg e k le g e n  g i k t i la r l a  
kargilagtirilmasi: Yapilan tahminlerin surekli takip 
edilmesi gerekmekte olup, dgrenme surecinin 
kritik unsuru budur. Takipler yapilan bir tahminin 
fiili giktiyla eglegmesinin nedenleri hakkinda bilgi 
edinilmesini ve daha iyi anlagilmasim saglar, bu 
tur bagarisizliklarin nedenlerin tespit edilmesi 
esastir. Bunun tersi de dogru olup, giktilari 
tutturan bagarili bir tahminin degerlendirilmesi iyi 
bir fikirdir; zira, tahmin ile gikti arasinda iyi bir 
kargilikli iligki olmasi tahmin yonteminin iyi oldugu 
anlamina her zaman gelmez, sapmalar da 
tahminin kotu oldugu anlamina her zaman 
gelmez. Takibin iyi olmasi ileride yapilacak 
tahminlerin daha kaliteli olmaolasiligini arttirir.
2.1.5. Bu Yontem veya Yaklagim Genel Ulusal 
Beceri Eglegtirme ve Ongorme Sistemini 
Nasil Tamamlar
Makroekonomik egilimler: Ulusal seviyede, 
Is v e g 'd e k i e k o n o m ik  e g il im le r in  ta k ip  
edilmesinden Ulusal iggucii Piyasasi Kurulu 
sorumludur. Bu yapilirken Isveg Ulusal Ekonomik 
Aragtirma Enstitiisu ile yakin igbirligi yapilir fakat 
AMS Ulusal Kurulu da kurum igi aragtirma yapma 
kapasitesi olugturmugtur.
Buradaki amag igveren anketine ydnelik bir tur 
kalite kontrol olmasi igin ekonomik etjilim  
d e g e rlem e le riy le  tu ta rli iggucii p iyasasi 
tahminleri yapmaktir.
Meslek tahminleri: Isveg istihdam kurumu birkag 
yontem kullanarak meslek tahminleri yapmamn 
n isp e te n  b a s it ve e tk il i b ir  yo lu n u  da 
uygulamaktadir. Kisa vadeli meslek tahminleri 
dncelikle, 200 civarinda meslegin her yil iki kez 
galigildigi 400 adet yerel istihdam ofisi tarafindan 
yapilan degerlemeleri esas almaktadir. istihdam 
ofislerinin turnii her bir meslege gosterilen talebin 
birsonraki yilda ne kadar artacagmi (hafif artigtan 
buyiik artiga kadar), aym mi kalacagim veya ne 
kadar dugecegini (buyiik diigiigten hafif diiguge 
kadar) degerlendirirler. Buyuk iggucii agigi, hafif 
iggucii agigi, dengede iggiicu, hafif iggucii fazlasi 
ve buyiik iggiicu fazlasi olgegini esas alarak bir 
sonraki yilin ige alim durumunu da degerlerler. 
Sonrasinda Ulusal iggiicu Piyasasi Kurulu'na 
iglenmek uzere 400 meslek barometre cevabi 
ve r ilir  ve bu rakam lardan 'ag ik  endeksi' 
hesaplamr.
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Elde edilen bilgilerin ve nitel degerlemelerin 
kullamlmasi: Isveg iggucu piyasasi tahminleri 
buyuk miktarda bilgi igerir fakat baglica odak 
noktasi istihdam, igsizlik ve iggiicu arzi ile ilgili 
yap ilan  dege rlem e le rd ir. Bunlar, onem li 
sektorlerin gogu igin sagladiklari istihdam 
rakamlariyla istihdam ve iggucu arzim olgerek, 
turn sektorlere, bdlgelere (ilgelere), demografik 
gruplara, etnik gruplara ve cinsiyetlere agiklama 
getirirler. Ileriki yillarda i§gucu piyasasi politika 
program larinda olm asi beklenen kigilerin 
sayisina yonelik olarak da nicel tahminler yapilir 
ve tartigmalarda da bu rakamlar vurgulamr ve 
genig kapsamli kullamlir.
Bu rakam lar saglam olm akla b irlik te , iyi 
operasyonel planlar hazirlamak igin genelde 
yeterli ayrinti duzeyinde degillerdir. Bu tur planlar 
igin, ozellikle de ulusal, bolgesel (ilgeler) ve yerel 
iggucu p iyasa lari uzerinde baglica hangi 
sorunlarin etkili olacagina karar verilecegi 
zaman, sorunlarin derinlemesine tammlanmasi 
gerekir. Sorunlarin tammlanmasi igin iggucu 
piyasasindaki gengler ve gogmenler gibi zayif 
g rup la rin  tan im lanm as ina  yone lik  genel 
beyanlardanfazlasina ihtiyagduyuldugundan, bu 
konu tahmin surecinin en onemli pargasi olabilir. 
Hangi genglerin veya gogmenlerin iggucu 
p iyasasinda tutunm akta gugluk gektiginin 
belirlenmesi ve iggucu bulmada hangi cografi ve 
profesyonel alanlarda gugluk gekildiginin tespit 
edilmesiesastir.
2.1.6. Alman Dersler
Iggucu piyasasi tahminlerine yonelik isveg 
yaklagimi birgok paydaga faydasi dokunan pratik 
bir model haline gelmesi igin son birkag on yil 
boyunca geligtirilmigtir. Bunun sonucunda, bagka 
ulkelerde de benimsenmig ve uygulamaya 
konmugtur.
§irketlerle iyi iligkileri muhafaza etmeye ilaveten, 
sosyal paydaglarin bilgi birikimlerini de dikkate 
alabilmek amaciyla bunlarla da iyi iligkiler iginde 
olunmasi son derece onemlidir. Bu gruplarla 
iligkilerin iyi olmasi etkili iggucu piyasasi 
politikasimn hayata gegirilmesine de yardimci 
olmakta olup, tahmin galigmasi sirasinda ilk 
temasi kurmak ve tahmin sonuglari hakkinda bu 
gruplara iyi geri bildirim vermek iyi bir politikadir. 
Sosyal paydaglarla birlikte galigmaya en gok 
uyan model tahmin paneli veya sonradan meslek 
alamna veya sektore gore ayrilabilecek birkag 
panel olugturulmasidir.
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2.2. Kolombiya: Meslek Etiitleri 
Yapilmasina ve i§gucii Arz ve Talep 
Egilimlerinin Analiz Edilmesine 
YonelikilkAdimlar
2.2.1. Kurumsal Diizen ve Baglam
Yari becerili meslekler igin ulusal ig egitimi ve 
kamu is tihdam  h izm etle ri ve rilm esinden  
Kolombiya Ulusal Qiraklik Kurumu'nun (SENA) 
sorumlu oldugu kurumsal duzenlemeyle, arz ve 
ta le b in  ig g u cu  d in a m ik le r in d e k i ro lu  
Kolombiya'da daha iyi anlagilmigtir. Qaligma ve 
Meslek Gozlemevi, agamali olarak iggucu 
piyasasi bilgi sistemi kurulmasina yonelik 
kapsamli bir stratejinin bir pargasi olarak 2004 
yilinda kurulmugtur.
Gozlemevi tarafindan sunulan bilgilerin iki ana 
bilegeni bulunmakta olup; bunlar, ig arayanlarin 
sayismi ve bunlarin iggucu piyasasina girmekte 
gosterdikleri bagariyi gosteren iggucu arz 
bilegeni ile igverenlerin en fazla talep ettigi 
meslekleri tespit etmeyi amaglayan iggucu talep 
bilegenidir.
Kamu istihdam kurumunun idari kayitlari da arz 
ve talep verilerinin ana kaynaklarindan biridir. 
iggucu Gozlemevine birtakim ilave kaynaklar 
dahaveri saglamaktaolup, bunlar Ulusal Istatistik 
Yonetimi Dairesi, Ulusal Planlama Dairesi, 
Kolombiya Cumhuriyeti Bankasi, Milli Milli Egitim 
Bakanligi ve Saglik Bakanligidir. Bu verileri 
kullanan Gozlemevi arz ve talebinde artig veya 
a z a l ig  o la n  m e s le k le r i  ug a y d a  b ir  
bildirebilmektedir.
2.2.2. Politika ve Ana Hedefler
SENA hizmet sunumunu geng ig arayicilarin 
kamu istihdam kurumunu kullanarak ucretli 
istihdama gegigi kavrami uzerine oturtmugtur. 
Kamu istihdam kurumunun idari kayitlari bu 
gorevi desteklemigtir, zira istihdam ofisine gelen 
ig arayicilarmin biiyuk bolumu SENA'dan mezun 
yari becerili genglerdir. Bu belirli mezun grubunun 
izledigi yol, okuldan galigmaya bagarili birgekilde 
gegme firsatlarim arttiran bilgiler uretilmesi 
amaciyla, Gozlemevi tarafindan takip edilir. Bu 
tu r b ilg ile r S EN A 'n in  ve kamu istihdam  
kurumunun birbiriyle ilintili ug politika hedefini 
kovalamasinaolanaksaglar:

• S EN A 'dan  m ezun geng le rin  is tihdam  
edilebilirliginin dlgulmesi;
• SENA tarafindan verilen egitimin igveren 
ihtiyaglarina uygunlugunun degerlendirilmesi ve 
yari becerili meslek mensuplarina yonelik kisa 
vadeli meslek egilimlerinin kestirilmesi;
• iggiicu piyasasina ilk kez giren geng mezunlara 
kamu istihdam kurumu tarafindan saglanan ig 
damgmanligi ve ige arama desteginin etkililiginin 
arttirilmasi.
2.2.3. Baglica Yaklagim ve Siiregler
Meslek etutleri yapma ve iggucu arz ve talep 
egilimlerini analiz etme kapasitesi Gozlemevi 
ta ra findan  agamali o larak ge lig tirilm ig tir. 
Kolombiya ulusal meslek smiflandirmasi yerel 
seviyedeki ig agiklari ve ig arayicilari dinamigi 
hakkindaki bilgilerin derlenmesine ve analiz 
e d ilm e s in e  y o n e lik  o r ta k  b ir  g e rgeve  
olugturmaktadir. SENA mezunlarimn izledigi 
yo lla r gegitli veri kaynak lari va s ita s iy la  
izlenebilmekteolup, bunlar goyledir:
• Kayitli ig arayanlar ve kayitli bogtaki iglerle ilgili 
kamu istihdam kurum verileri ve dort kumede 
smiflandirilan bu degigkenlerin ortancasi: iggucu 
eksigi ile kargilagilan meslekler, arzin halen 
talebin uzerinde oldugu meslekler, talebin genel 
iggucu arziy la  buyuk olgiide aym kaldigi 
meslekler ve talep ile arzin duguk oldugu 
mesleklerdir2 1 ;
• igletmenin yatirim  ve genigleme planlari 
hakkindaolan ve piyasada mevcutve yaratilmasi 
muhtemel istihdam olanaklarmi gosteren aylik 
rapor: 2011 yilinda gegitli ekonomik sektorlerde 
ulusal seviyede toplam 71 yatirim projesi tespit 
edilmig olup, bu projeler 10 yillik zaman dilimi 
igindeki tahmini 72.478 muhtemel istihdam 
olanagina kargilikgelmektedir;
Ogretim iggucu Gozlemevi tarafindan yapilan ve 
geng SENA mezunlarimn egitiminin uyumlulugu 
uzerine analiz yapilmasim saglayan mezun 
anketleri (2005-07): SENA mezunlarimn Saglik 
Bakanligi veritabanma kayitli sosyal guvenlik 
primlerinin gapraz kontrolu ozellikle kullamghdir.

21 Bu bilgi halen sadece 2012 zaman serisi igin mevuttur. Gozlemevinin SENA mezunlarim kamu istihdam kurumu idari kayitlari uzerinden takip etmesini 
saglayan bilginin kilit pargalari §unlardir: Alinan ogrenimin tipi ve seviyesi, ki§inin mezun oldugu kurum, mezuniyet yili, ilave egitim lerve konuyla ilgili i§ 
tecrubesi, ya§ ve cinsiyet, i§veren turu, i§ pozisyonu, ucret, sozle§me tipi.
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SENA egitim mufredatlarinin kisa vadeli iggucu 
piyasasi ihtiyaglarina gdzum olugturma yetenegi 
hakkinda yapilan en son galigmada iggucu 
piyasasina ilk defa giren SENA mezunlari ile 
ig v e re n le r in  kam u is tih d a m  ku rum una  
kaydettirdikleri mesleklerden en fazla talep 
g o re n le r i a ra s in d a  p o z it i f  k o re la s y o n  
bulunmugtur.
Kamu istihdam  kurum u ta ra findan  geng 
mezunlara, ozellikle de SENA mezunlarina 
verilen rehberlik ve ig arama destegi ile bunlarin ig 
bulma bagarilari arasinda da olumlu iligki oldugu 
tey it edilm igtir. Bu galigm ada ige arama 
sureglerine destek olunm asi ve istihdam 
ihtimallerinin arttirilmasi igin kamu istihdam 
ku rum una  daha  fa z la  SEN A m ezunun 
yonlendirilmesi tavsiye ediliyor (Observatorio 
Laboral, 2005). 2011 yilinda SENA mezunu ig 
arayicilarin  yaklagik %33'u kamu istihdam 
kurumundan hizmet almigtir. 2011 Haziran ayi 
itibariyle  bunlarin 78.491 'i (% 20'si) kamu 
istihdam kurumu kanaliyla ig bulmugtur.
Bu arag kombinasyonu Gozlemevinin tarim ve 
hayvancilik, madencilik ve konut alanmdaki 
mesleklerde kisa vadeli projeksiyonlar yapmaya 
b a g la m a s in a  im kan  v e rm ig t ir . L a b o u r 
Observatory tarafindan yapilan yeni bir galigma 
halen baglangig agamalarinda olup, SENA'nm bu 
mesleklerden 2009, 2010 ve 2011 yillarinda 
verdigi mezunlari takip edecektir.
2.2.4. Daha Entegre Bir Yaklagima Ulagma 
Gayretleri
Qaligma ve Meslek Gozlemevi'nden gelen iggucu 
arzi verileri Ogretim Gozlemevi'nden gelen 
bilgilerle tamamlanmaktadir. Milli Milli Egitim 
Bakanligi dike genelindeki mesleki, teknik ve 
yuksek ogrenim programlarimn mezunlarim 
okuldan iggucu piyasasina gegiglerinde takip 
etmek igin 2005 yilinda kendi gozlemevini 
kurmugtur. Mezun anketi mezunlarin sahip 
oldugu becerilerle iggucu piyasasmin talep ettigi 
b e ce rile r a ra s in d a  uyum suzluk ya ra tan  
faktorlerin analizine yonelik guvenilir veri 
saglamakuzereozelolaraktasarlanmigtir.
Kolombiya konuyla ilgili verilen ogretim ve 
egitim ler yoluyla iggdcunun kapasite lerin i 
arttirma gayreti iginde olan belirli sektorlerin 
beceri ihtiyaglarini dngdrmek igin agamali olarak 
kapasite geligtirmektedir.

Bunun ilk yapitaglari, ulke kogullarina daha iyi 
uyan entegre bir iggucu piyasasi istihbarat 
s is te m in e  yo n e lik  geg itli m e todo lo ji ve 
yaklagimlarin aragtirilmasi igin Ulusal Planlama 
Dairesi, Qaligma Bakanligi, Ticaret, Endustri ve 
Turizm Bakanligi ve SENA tarafindan yaptirilan 
etut galigmalarinda gdrulebilir.
2.2.5. Alman Dersler
• Mevcut ve gelecekteki iggucu piyasasi 
ihtiyaglarinin anlagilmasina yonelik temel: Qegitli 
kaynaklardan uretilen bilgilerin organize edilmesi 
ve yonetilmesine yonelik standartlagtirilm ig 
gergeveyi duzenleyen Kolombiya iggucu piyasasi 
ulusal meslek siniflandirmasi (UMS) ile saglamr. 
Dolayisiyla, UMS igeriginin duzenli gekilde 
guncellenmesi yagamsal oneme sahiptir.
• Guvenilir iggucu piyasasi bilgileri toplamak, 
analiz etmek ve raporlamak igin gereken arag ve 
bilgi birikiminin geligtirilmesi onemli sayida devlet 
kurumunun ve uzman personel, yeterli ekipman 
ve finansmam olan egitim saglayicilar gibi 
paydaglarin katilim im  gerektirir. Kolombiya 
hukum eti ta ra findan  benim senm ig olana 
benzeyen agamali bir yaklagim orta ve duguk 
gelir grubundaki ulkeler igin gergekgi bir segenek 
olacaktir.
• K o lo m b iya  te c ru b e s i kam u is tih d a m  
kurumlarinm kapsamli bir iggucu piyasasi bilgi 
s is tem in in  entegre bir pargasi o ldugunu 
gostermekte olup, kamu istihdam kurumu 
tarafindan hizmetler yoluyla saglanan verilerin 
katma degeri ig arayanlarin mevcut iglerle 
baglanti kurmasina yardimci olmaktadir. Kamu 
istihdam kurumu Qaligma ve Meslek Gozlemevi 
tarafindan uretilen meslek egilimlerini ig bulmak 
igin gevresi ve kaynaklari olmayan geng 
mezunlara verilen damgmanlik ve rehberlik 
hizmetlerini iyilegtirmekigin kullanmaktadir.
• Kolombiya'da, Kamu Istihdam Kurumu ve SENA 
arasindaki kurumsal duzenlemelerin ozel yapisi 
veri paylagim m i ve surekli guncellem eyi 
desteklemekte olup, bu durum kamu istihdam 
kurumu ile egitim saglayicilari gibi kritik paydaglar 
a ra s in d a  daha ya k in  ga ligm a  i lig k ile r i 
kurulmasmin onemini vurgulamaktadir.
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2.3. ManpowerGroup: Ozel Bir istihdam  
Ajansinin IgeAlim ve Beceri Anketi
2.3.1. Kurumsal Baglam
ManpowerGroup ozel sektore ait gokuluslu bir 
g irket olup, istihdam ve insan kaynaklari 
geligtirme hizmetleri vermektedir (eleman bulma, 
ige alma ve degerlendirme, egitim, kariyer 
yonetimi, dig kaynak kullandirma ve iggiicii 
damgmanligi). §irket diinya genelinde 80'in 
iizerinde iilkede faaliyet gostermekte olup, 
yoQunluiju Avrupa ve Amerika, Avustralya ve 
Asya'dadir.
iggiicii piyasasi ve istihdam ManpowerGroup 
aragtirmalarimn baglica konularidir. Digeralanlar 
arasinda denetim, muhasebe ve vergi ve orgutsel 
perfo rm ans bu lunm aktad ir. A rag tirm am n 
sonuglari raporlar ve gevrimigi veri arayici 
geklinde paylagilmaktadir.
igverenlerle yakm igbirligi iginde olunmasi 
Manpower faa liye tle rin in  m erkezinde yer 
almaktadir. §irket sosyal sorumluluga da biiyuk 
onem vermekte ve birgok STK, dernek, kamu 
istihdam kurumu ve hiikiimetle ve bazi iilkelerde 
b o lg ese l ve ye re l m a ka m la rla  ig b ir l ig i 
yapmaktadir.
2.3.2. Politika ve Aragtirma Hedefleri
Manpower aragtirmasimn baglica hedefi IK 
yonetim in i, oze llik le  de ige alim  s iirec in i 
des tek lem ek tir. U run le rin  bag lica  hedef 
kullamcilari igverenler olmakla birlikte, kamu 
istihdam kurumlari, hiikiimetler ve diger kamu 
makamlari da kapsam diginda birakilmamigtir.
2.3.3. Gelecekteki Beceri ihtiyaglari ve 
Eglegtirme Sorunlarini Degerlendirmek igin 
Kullamlan Ana Metodoloji
igveren anketleri Manpower aragtirmasimn 
baglica metodolojik araglari olup, duzenli yapilan 
iki anket beceri ihtiyaglari ve eglegtirme sorunlari 
ile son derece ilgili olup, bunlar;
* Manpower istihdam gorunumu anketi (baglica 
giktisi Net istihdam endeksidir)ve
•Yetenekeksikligi anketidir.
Bu duzenli anketlere ilaveten, Manpower bir 
defaya mahsus anketler de yapmakta olup, buna 
ornek olarak igveren davramgi, iK stratejileri ve 
beceri kullammimn daha iyi anlagilmasina 
katkida bulunan 2010 iggiicu stratejisi anketi 
verilebilir.

iggiicu piyasasinda galigma sirasinda gosterilen 
tutum ve davramglara odaklanan 2011 galigmaya 
gog  a n k e ti g ib i g a lig a n  a n k e t le r i  de 
yapmaktadirlar.
2 .3 .4 . K ritik  S ureg ler ve Benim senen  
Enstriimanlar
M a n p o w e r is tih d a m  g o ru n u m u  a n k e ti 
igverenlerin bir sonraki ug aylik donemde 
ga ligan larinda artiga  veya aza liga gitme 
n iye tle rin i b lgm ek am aciy la  ug ayda b ir 
yapilmaktadir. Sbz konusu anket 50 y ild ir 
yapilmakta olup, 2012 yilinda 42 iilke ve bolgede 
gergeklegtirilmigtir. Toplam orneklemde her bir 
ulusal ekonomi temsil edilmekte olup, 2012 
yilinda 66.000 igverene kapsanmigtir. Bazi 
ulkelerde mevsimsel diizeltmeler yapilmaktadir.

Net istihdam gorunumu endeksi, bir sonraki 
geyrekte ige alimlarda artig bekleyen igverenlerin 
oramndan galigan sayisinda dugug bekleyen 
igverenlerin oram gikarilarak elde edilen rakamin 
baglica giktisi oldugu ankettir. Raporlarda gerek 
u lu s la ra ra s i g e re k s e  b b lg e  ve  s e k tb r  
s e v iy e le r in d e  k a rg ila g t irm a  s o n u g la r i 
yayinlanmaktadir (sektbr seviyesindeki ayrinti 
iilkeden iilkeye farklilik gostermektedir).
Yetenek eksikligi anketi yilda bir yapilan bir 
igveren anke ti o lup, 2006 y ilin d a n  beri 
yapilmaktadir, 2012 yilinda 41 iilkeden 38.000 
igvereni kapsamigtir. igverenlerle telefonla 
m iilakat yapilm ig, kendilerinden gu bilgiler 
alinmigtir:
• E leman bulma konusunda karg ilag ilan  
zorluklar;
■ Eleman bulunmasi en zor igler;
• Eleman bulunam amasimn m iig terile r ve 
yatirimcilar gibi paydaglar uzerindeki muhtemel 
etkileri (yiiksek, orta seviyede veya diigiik etki ya 
da etkisiz);
• E leman bulma konusunda karg ilag ilan  
zorluklarin sebepleri (gegitli teknik ve sosyal 
beceri tiplerindeki eksikliklerin belirtilmesi dahil);
■ Beceri eksikliklerinin ustesinden gelmek iizere 
uygulamaya konmug olan stratejiler.
Anket sonuglari (ilkeler igin miinferiden ve 
uluslararasi kiyaslamaya yonelik olarak bagimsiz 
iirunler olarak yayinlanmaktadir. Bunlar ozellikle 
igletme ybneticileri igin hazirlanan ve yetenek 
yonetimi ve girket stratejilerine odaklamlan 
raporlarda da kullamlmaktadir.
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Bazi stratejik odakli raporlar kamu sektorunu de 
konu almakta olup, Politika yapicilar geng 
istihdammi nasil yukseltebilirler konulu rapor 
(ManpowerGroup, 2012) da boyledir. Bu raporda 
beceri uyumsuzlugu ve bunun onlenmesinde 
hukumetin ve kamu istihdam kurumlarinin rolu 
ele alinmigtir. Bazi ulkelerde bilginin kamu 
istihdam kurumlari ile paylagilmasina yonelik 
mekanizmalar genel anlagmalar ve mugterek 
projeler esas alinarak kurulmugtur.
2.3.5. Bu Yontem veya Yaklagim Genel Ulusal 
Beceri ihtiyaglarim ve Ongorme Sistemini 
Nasil Tamamlar
Manpower kuresel ve ozel bir girket olarak 
birtakim ulkelerde faaliyet gostermekte olup, 
kamu istihdam kurumlari ve bazi durumlarda 
bagka kamu makamlari ile igbirligi yapmaktadir. 
Bu igbirliginin tarn nasil oldugu ulkenin baglamina 
bagli olmakla birlikte, genelde ig arayanlara 
yonelik ig arama yardimi, rehberlik ve egitim 
hizmetleri ile bogtaki igler hakkindaki bilgilerin 
paylagilmasim igerir.
Fransa'da soz konusu igbirligi ulusal ve bolgesel 
seviyelerde gergeklegmekte olup, Manpower 
istihdam kurumu (Pole emploi, eski ANPE) ile 
2003 yilindan itibaren sureli bir anlagmaya gore 
(en son 2010 yilinda ug yilligina yenilenmigtir) 
galigmakta olup, soz konusu igbirligi iggucu 
piyasasindaki ihtiyag ve sorunlarin anlagilmasi 
am aciyla ige alim  ihtiyaglari ve istihdam 
potansiyeli ile becerilerin bolgesel bazda 
mugtereken tespit edilmesini kapsamaktadir. Bu 
iki kurulug, ig arayanlarin istihdam edilebilirligini 
arttirmak amaciyla bogtaki igler ile degerlendirme 
arag ve yontemleri konusunda ve devlet, yerel 
makamlar ve sosyal paydaglar tarafindan 
uygulanan kamu istihdam destekleri ve istihdam 
tedbirleri hakkinda bilgi paylagmaktadirlar.
Manpower Egalite des Chances (Manpower 
Fransa'nm birgubesi), kamu istihdam kurumu ve 
diger paydaglar arasinda igbirligi yapilan bir diger 
alan da sosyal yardim alanlar, uzun suredir igsiz 
olanlar ve iggucu piyasasinda ayrimciliga maruz 
kalanlar (duguk becerili gengler, yagli iggiler, 
engelliler) gibi belirli bazi hedef gruplara ig arama 
yardimi sunulmasi ile dogrudan ilgilidir. Bu 
igbirligi turn bolgesel seviyede ve gogunlukla 
ihaleesasli olarak yapilmaktadir.
Isveg'te, Manpower Telge Jobbstart yerel 
seviyede ve Manpower AB ve isveg'in Sodertalje 
belediyesinin sahip oldugu bir girket olan Telge

AB arasinda gergeklegtirilen bir ortak girigimdir. 
Jobbstart gogmenlerin (ozellikle Sodertalje'deki 
Irakli toplulugunun) istihdam edilebilirligini ve 
uzun suredir igsiz olanlari hedef almaktadir. 
Hizmetler isveg kamu istihdam kurumu adina 
verilmekte olup, hedef gruba dahil olup kamu 
istihdam kurumuna ig aradiklarmi kaydettiren 
kigiler igin ucretsizdir. Verilen destekler arasinda 
ig koglugu, meslek ve egitim rehberligi ve 
damgmanlik bulunmaktadir. ig arama surecinde 
Manpower'in igverenlerle olugturdugu iligki 
agindan faydalamlmaktadir.
Manpower'in ortakliklari gegitli ig modellerine 
gore de faaliyet gosterebilmekte olup, bu 
modeller arasinda anonim girketler ve aglar 
vasitasiyla gok hissedarli igbirlikleri de yer 
almaktadir.
Working Links adiyla bilinen anonim girket 2000 
y ilin d a n  beri B ir leg ik  K ra llik 'ta  fa a liy e t 
gostermekte olup, kamu sektorunu (Qaligma ve 
Emeklilikten Sorumlu Devlet Bakanligi adina 
hukumet H issedar Yetkilis i), ozel sektoru 
(Manpower ve Capgemini) ve gonullu sektoru 
(Mission Australia) bir araya getirerek, bu ug 
sektorun sahip oldugu becerileri ve uzmanligi 
birlegtirmektedir. Bu inisiyatif, ig arama destegi, 
egitim ve toplum hizmetleri vasitasiyla istihdam 
saglamak suretiyle, savunmasiz topluluklarin 
sosyal hayata katilimlarina odaklanmaktadir. 
Uzmanlikgerektiren hizmetler eski hukumlulerin, 
genglerin ve yoksun topluluklarin toplumla 
yeniden entegrasyonu da amaglamaktadir. 
Working Links Ingiltere, Iskogya ve Galler'de, 
hukumetin galigma programi da dahil olmak 
uzere, birgok program i yuruten hukumet 
yuklenicisidir. §irket ug ayda bir The Pulse adini 
tagiyan ve meslek, cografi bolge ve yerel 
makamlar bazinda en fazla istihdam olanagi 
degigimlerini gosteren bir bilgi notu yayinlamakta 
olup, bu bilgi notunda Ulusal Istatistik Ofisi'nden 
alinan verilerden ve Working Links personelinin 
nitel uzmanligindan faydalamlmaktadir.
Istihdama Yonelik Ogretim (EFE) Misir, Urdun, 
Filistin, Fas, Tunus ve Yemen'de gengler igin 
ekonomikimkanlaryaratan, karamaci gutmeyen 
ve yerel duzeyde faaliyet gosteren kuruluglari bir 
araya geldigi bir agdir. Bunun Ispanya'daki 
kardeg kurulugu Fundacion Educacion para el 
Empleo (EuropEFE), bolgesel uyelerine kapasite 
ve geligim destegi vermesinde EFE-Glolbal'e 
yardim etmektedir.
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EFE, ManpowerGroup'un aralarinda anahtar rolu 
ustlendigi birgok ortakla yapilan igbirliginden 
faydalanmaktadir. Onde gelen diger ortaklar 
a ra s in d a , en ust duzeydek i igve ren le r, 
universiteler ve ABD Digigleri Bakanligi Orta 
Dogu ortaklik inisiyatifi dahil olmak iizere devlet 
kurum lari yer a lm aktad ir. EFE kendis in i 
ortaklarimn yaptigi aragtirmalarin (Manpo- 
werGroup anketleri, PricewaterhouseCoopers 
global CEO anketi) sonuglarindan faydalamlan 
talep odakli istihdam programlarinin saglayicisi 
olarak gormektedir. EFE faaliyetleri ogretim, 
istihdam (igte galigma ve girigimcilik), mezunlara 
destek ve igverenlerle kurulan guglu yerel 
igbirligine dayanan guce sivillerin katilimim 
kapsamaktadir. ige alim ihtiyaglari igverenler 
tarafindan tammlanmakta olup, egitim kurslarina 
katilmak isteyen adaylarla igverenler mulakat 
yapip segmekte ve bagarili mezunlari ige 
alm aktadir. EFE igverenlerin ihtiyaglarina 
uyarlanmig egitim kurslari tasarlamakta, adaylari 
elemekte ve segmekte ve mezunlara egitim ve 
surekli destek saglam aktadir. Karar alma 
sureg leri igin gereken b ilg ile r program a 
b a g vu ra n la ri ve k a tila n la r i ta k ip  eden 
C aree rH arm ony dah ili ye tenek yonetim  
sistemiyle saglanmaktadir. Paydaglardan geri 
bildirim  toplam ak ve birtakim  performans 
gostergeleri uretmek igin ug aylik Dahili bir takip 
ve degerlendirme sistemi kullamlmaktadir. 
EFE'nin finansmam bireysel ve kurumsal katki ve 
hibelerden saglanmaktadir.
Bu ornekler ManpowerGroup ile kamu sektoru 
arasindaki gegitli igbirligi gekillerini gostermekte 
olup, diger bazi ornekler degoyledir:
• ABD Qaligma Bakanligi ile yapilan ve her iki 
kurulugun iggucu profesyonelleri arasinda yerel, 
eyalet ve ulusal duzeylerde iligki kurmak ve bu 
iligkileri geligtirmek igin yapilan ulusal duzeydeki 
i§ ortakligi (ABD, 2003 yilindan itibaren);
• Dezavantajli gruplarin kariyer yapilamayacak 
iglerdeki kurtulup buyumesi ve talebi yuksek olan 
ekonomik sektorlere girmelerine yardimci olan 
TechReach (Kuzey Amerika, 2000 yilindan 
itibaren);

• Yaglilarin ve engellilerin iggucune dahil olmasmi 
destekleyen Caminemos Juntos (Hadi Birlikte 
Yuruyelim) (Meksika, 2001 yilindan itibaren);
• Devlet destekli genglere iggucu piyasasina 
girmek igin gereken arag ve yetkinlikleri saglayan 
Qaligmaya Hazir Ol (Prepara't per a Treballar) 
(ispanya, 2006 yilindan itibaren;
• iggucu piyasasindaki gengleri, yagli iggileri, 
gogmenleri ve engellileri destekleyen Manpower 
herkes dahil (Finlandiya, 2007yilindan itibaren);
• Ekonomik olarak zorlu' bolgelerde yagayan 
nitelikli adaylarin iggucu piyasasina erigimlerini 
kolaylagtiran istihdam akademisi (Fransa, 2006 
yilindan beri).
2.3.6. Alinan Dersler
Manpower ornegi birozel sektorgirketinin hem en 
ust diizey iggucu piyasalarmin hem de uzun 
suredir igsiz olanlar ve engelliler gibi genel olarak 
kamu istihdam kurumlarinin etkinlik alam olarak 
g o r u l e n  s e g m e n t l e r i n  e g l e g t i r m e  
mekanizmalarinda onemli rol oynayabilecegini 
gostermektedir. Kamu-ozel sektor ortakligmin 
aracilik faaliyetlerinde nasil galigabilecegine 
iligkin iyi ornekler olugturmaktadir.
§irketin kuresel yapisi aragtirma yapmasina ve 
elde ettigi sonuglari uluslararasi seviyede 
ka rg i la g t i r i l a b i l i r  g o s te r ge le r l e  b i r l ik te  
yayinlamasina olanak saglamaktadir. Bu da 
igverenlerin ve kamu sektorundeki karar alicilarin 
kendi durumlarim kuresel rekabet baglaminda 
degerlendirmelerine yardimci olabilmektedir.
Igverenlerle yapilan yakin igbirlikleri ve kullamlan 
istemci odakli yaklagim aragtirma sonuglarimn 
igletmelerde IK ve ige alim stratejileri geligtirmek 
i g in  ku 11 a n 11 m a s  i n i s a g l a m a k t a d i r .  
ManpowerGroup bir ozel sektor aracilik ajansi 
olarak ig dunyasina yakin olma avantajina 
sahiptir, bu da ona ticaret dilini kullanma ve ticari 
IK faaliyetleri hakkinda degerli bir anlayig 
geligtirme imkam vermektedir.
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2.4. Danimarka: i§giicii Piyasasinin 
Dengesi
2.4.1. Kurumsal Diizen ve Baglam
Danimarka'da istihdam politikalarmin hayata 
gegirilmesi sorumlulugu buyuk dlgude adem-i 
merkezilegtirilerek yerel seviyeye aktarilmig olup, 
dort adet istihdam bolge ofisine bdlgesel iggucu 
piyasalarindaki egilimleri analiz etme ve iletme 
sorumlulugu verilmigtir. Eglegtirmeden ve iggucu 
piyasasi politikasindan yerel kamu istihdam 
kurumu sorumlu iken, takip ve analiz iglevleri ise 
bolgesel seviyede yuru tu lm ekted ir. Yerel 
istihdam merkezlerinde galigan yonetici kadro ve 
personele istihdam  ve egitim  tedb irle rin i 
d n ce lik le n d irm e le rin d e  ve ig a rayan la ra  
damgmanlik yapmalarinda destek olmak igin 
iggucu piyasasi dengesi geligtirilmigtir. iggucu 
piyasasi dengesi bolgesel aracilara (KlK) ve 
iggucu piyasasindaki diger paydaglara bolgesel 
iggucu piyasasinda yer alan 1000 meslek 
grubundaki mevcut duruma iligkin bilgilere kolay 
erigim saglamak uzere tasarlanmigtir. Danimarka 
ulusal iggucu Piyasasi Kurumu tarafindan 
geligtirilmigolup, Danimarka'nmtum bolgelerinde 
kullamlmaktadir.

2.4.2. Politika veAna Hedefler
iggucu piyasasi dengesinin amaci yerel istihdam 
merkezlerinin gunliik faaliyetlerine destek olmak 
ve bolgesel kamu istihdam kurumlari ve diger 
iggucu piyasasi aktorlerinin igleyigi igin gereken 
bilgileri saglamaktir. Iki yonlu bir hedefi olup; 
bunlar, bdlgedeki istihdam durumu hakkinda 
k a m u  i s t i h d a m  k u r u m u n u n  r e h b e r  
damgmanlarina bilgi saglamak ve bolgesel kamu 
istihdam kurum larina ve bunlarin yonetim 
organlarina istihdam politika ve tedbirlerinin 
t a k i b i n d e  b i lg i  s a g l a y a b i l e c e k  ge n e l  
degerlendirme vermektir.
2.4.3. Ana Metodoloji
iggucu p iyasas i dengesi ug b ilegenden 
olugmaktadir:
* Ulusal duzeyde igveren anketi;
• Verilerini soz konusu anketten, kamu istihdam 
kurumunun kayitli igsiz ve bogtaki iglere iligkin 
verilerinden ve iggucu piyasasindaki istihdama 
ve devir oranina iligkin ulusal duzeydeki 
istatistiksel verilerden alan iggucu piyasasi 
modeli;

• Kullamcimn iggucunde eksikligi duyulan veya 
yeterli iggucu arzi olmayan meslekleri hizla tespit 
etmesine imkan veren gevrimigi arayiiz.
Iggucu piyasasi dengesi kamu istihdam kurumu 
p e r s o n e l i n e  i s t i h d a m  t e d b i r l e r i n i n  
bnceliklendirilmesine yonelik gozleme dayanan 
bir temel saglamakta, on cephedeki sosyal 
hizmet gorevlilerine igsizlere ig bulmalarinda 
rehberlik etm ede ku llanacaklari bir arag  
vermektedir.
2.4.4. KritikSiireglerve Enstriimanlar
l§verenAnketi
Ulusal igveren anketi faal durumdaki Danimarkali 
kamu ve dzel sektor girketlerini temsil eden bir 
orneklem uzerinde yilda iki kez yapilmaktadir. 
Soz konusu anke t in  ge rge k le g t i r i lmes i  
Danimarka iggucu Piyasasi Kurumu tarafindan 
dzel birgirkete ihale edilmigtir.
Anketin amaci, girketlerin ige alim yapmadiklari 
belirli m esleklere dze llik le  yogunlagilm ak 
suretiyle, ige alim durumunu ve iggucu agiklarim 
analiz etmektir. Soz konusu anket segilmig 
yaklagik 20.000 girket arasinda 1.100 istihdam 
kategorisi igin yapilmakta, 14.000 civarinda 
geger l i  y a n i t  ve iggucu agig i  b i l d i r imi  
alinmaktadir.

Denge Modeli
Anketten elde edilen veriler bolgesel denge 
modeli igin girdi olarak kullamlmakta olup, soz 
konusu modelle ankette tammlanan talep ile arzi 
kargilagtirmak suretiyle mesleklerdeki durum 
analiz edilmektedir. Bdlgesel Kamu istihdam 
Kurumunun sagladigi niteliklere gore igsizlik 
verileri mevcut arzi dolayli olarak gostermektedir. 
Niteliklerve meslekler birbirlerine herzaman tarn 
olarak eglegmemekle birtikte, talep verileri gapraz 
analize tutulmak suretiyle, ilgili mesleklere iligkin 
ve rile r en faz la  istihdam  igeren meslege 
atanmaktadir. Ornegin, yapi elektrikgisi agigi 
genel nitelikteki elektrikgiler igin agik olup 
olmadigina bakilmaksizin elektrikgiler igin iyi ig 
firsatlari olarak yansitilacaktir.
Qevrimigi Arayiiz
Qevrimigi arayuz bdlgesel analizin sonuglarini 
gdstermekte olup, bdlgesel istihdam internet 
sitesi22 uzerinde herkese agiktir.
§ekil 11'de gdsterilen arayuz ddrt istihdam 
bolgesinin hepsi igin mugterektir.

22 OmeQin http://www.bmordjylland.dk/Arbejdsmarkedsbalanc8n.aspx
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§ekil 11: Arama Arayuzii - Danimarka

Agilir meniiden sektor 
segin. Bu ornekte sag lik  
ve k i§ ise l bakim

Soenine
Vaalg eh eller alle erhvervsgrupper samt en elleh flere kategorier i ArbAjtfsmarkedsbalancen 

Erhvervsgruppe
Sundhed, omsorg og personlig pleie

Balancestatus Jobmuligheder
j  Tvaargaende og strukturel mangel pa arbejdskraft “ i

^  Mangel pa<arbejdskraft i Rigtig gode jobmuligheder

■j  Paradoksproblemer 1 1

v balance mellem udbud og efterspprgsel pa arbejdskraft
\

i  Gode jobmuligheder

j  Overskud af arbejdskraft ^ Mindre gode jobmuligheder

Sammenligi^spgeresultatet i de otte regioner

Sog

(D

Segilen sektorde kontrol etmek istediginiz 
iggiicii piyasasi durum kategorilerinden bir veya 
birkagim segin.

Yeg// = Qok iyi ig olanaklari (yapisal iggiicii 
agiklari ve geligki sorunlari)

Sari = Iyi ig olanaklari (iggiicii arz ve talebi 
arasinda denge)

K irm izi = Yetersiz ig olanaklan (iggiicii fazlasi)
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Kullamci olarak sadece i§e girme ihtimali yuksek (veya biraz yuksek) mesleklerle ilgileniyor veya 
sektordeki durum hakkinda genel bir fikir edinmek istiyor olabilirsiniz. §ekil 12 'de ingaat sektorundeki 
durum gosterilmektedir. Tamami 46 adet olan mesleklerin ilk alti tanesi gosterilmig olup, ig ihtimalinin 
yalitim teknisyeni igin gok iyi olup, kanalizasyon boru dogeyiciler igin pek o kadar iyi olmadigi tabloda 
agikga belirtilmektedir. Ayrica, i§ makinesi operatorleri igin geligkili sorunlar (igsizligin yuksek olmasina 
ragmen ige alim sorunlari) oldugu ve sektorun geri kalan mesleklerinde arz ve talebin dengede oldugu 
gorulmektedir.
§ekil 12: in§aat Sektorundeki Durum

50 resultater 1-20 af 50 Naeste side

| Stilling > I Erhvervsgruppe ► Balancestatus ▼ 1

anaestesisygeplejerske Sundhed, omsorg og personlig 
pleje

Balance mellem udbud og eftersporgsel pa 
arbejdskraft A

bevaegelsespaedagog Sundhed, omsorg og personlig 
pleje

Balance mellem udbud og eftersporgsel pa 
arbejdskraft l i l

bioanalytiker Sundhed, omsorg og personlig 
pleje

Balance mellem udbud og eftersporgsel pa 
arbejdskraft A

ergoterapeut Sundhed, omsorg og personlig 
pleje

Balance mellem udbud og eftersporgsel pa 
arbejdskraft IaJ

Kaynak: http://www.brnordjylland.dk

2.4.5. Alinan Dersler
iggucu piyasasi dengesinin bilegenleri (anket galigmasi ve kullamlan model) bagimsiz elegtirmenler 
tarafindan 2009 yilinda ayri ayri gozden gegirilmigtir. Anket incelemesi sonucunda, yontemin genel 
olarak ba§arili kabul edilebilecegi tespit edilmi§, ancak anketler arasindaki surenin nispeten uzun 
olmasi sorunlu g6rulmu§tur. Model incelemesi sonucunda, model verilerinin geldigi kaynaklarin iyi 
oldugu degerlendirilmi§ olup, sonuglarin genel olarak inandiriciligi ise birgok istihdam kategorisinin 
oldukga kuguk olmasindan dolayi tarti§mali hale gelmi§tir. Bu da her ug kaynaktan gelen bilgilerin, 
ornegin i§siz olduklarim belirten ve belirli niteliklere sahip olan kigilerin sayisi veya belirli bir kategoride 
agigi oldugunu bildiren girketlerin sayisi gibi konulardaki kuguk degigimlere gorece hassas olduklari 
anlamina gelmektedir.
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3.Genglerin Kariyer Segimleri Ve iggiicii Piyasasina Giriglerinin 
Desteklenmesi (Ornek Olay Etiitleri 4.4)

3.1. Kore: istihdam Dunyasi, Kariyer 
Rehberligi, Dam§manlik ve i§ Arama 
Yoluyla Beceri Uyumsuzlugunun 
Onlenmesine Yardimci Olan 
Yenilikgi BirYol
3.1.1. Kurumsal Diizen ve Baglam
iggilerin becerileriyle igletmemelerin ihtiyaglari 
arasindaki uyumsuzluklarin onlenmesi idealde 
genglerin i§gucu piyasasina girmeye hazir 
olmalarindan 50k once, hala ogrenim gorurlerken 
ve gelecekteki kariyerlerine hazirlam rken 
bag lam a lid ir. B irgok u lkede, ge lecekteki 
kariyerlerini planlayan genglerin en iyi bilgilere 
sahip olmalarmi saglamak amaciyla iggiicu 
piyasasi ve meslekler hakkinda dogru bilgilerin 
kariyer rehberligi uygulayicilarina zamanmda 
saglanmasi konusunda kamu istihdam kurumlari 
kritik rol oynamaktadirlar.
3.1.2. Politika veAna Hedefler
Kore istihdam ve Qaligma Bakanligi, Kore 
istihdam ve Bilgilendirme Kurumu (KiBB), Kore 
Insan K aynak la ri G e lig tirm e Kurumu ve 
Engellilerin istihdami Kurumu iggilerin sahip 
oldugu nitelikler ile iggucii piyasasinda talep 
edilen beceriler arasindaki uyumsuzluklarin 
genglerin i§gucti piyasasina girmeye hazir 
o lm a la r in in  gok onces inden  bag lanarak 
onlenebilecegin i kabul etm iglerdir. Bunun 
sonucunda, Kore Istihdam Dunyasmi kurmakigin 
gok gegitli ozel sektor gikar gevrelerinden 
sponsorlarla ortakl i klar kurmuglard i r.
Kore istihdam Dunyasi toplu tagimamn ve 
Seul'un anayollarinin yamnda, ulagimi kolay bir 
tesiste 2012 Mayis ayindan beri halka agiktir. Her 
bir ogrencinin olabilecek en iyi kariyer aragtirma 
deneyimini yagamasi igin, kurumun hizmetlerine 
sadece randevu alinarak ve gogunlukla okullarin 
duzenledigi saha ziyaretleri ile erigilebilmekte, 
ancak ebeveynler de gocuklarina bireysel olarak 
eglikedebilmektedirler.
Ogrencilere galigmamn anlam ve degerini 
anlama, s iradan iglerden ileri seviyedeki 
kariyerlere kadar 100'un uzerindeki meslekle ilgili 
gergekleri kegfetme ve profesyonel rehberlik 
damgm anlarindan kendi ilgi a lanlarina ve 
egilimlerine uygun gergekgi kariyerler planlama 
konusunda yardim alma imkam her yagtan okul 
gocugu  ig in  ta s a r la n m ig  o la n  te s is te

sunulmaktadir. Soz konusu merkez kendisini 
'harika duglerin yegerdigi [...] ve duglediginiz 
gelecegin gergege ddnugttigu yer' o larak 
tammlamaktadir.
3.1.3. BaglicaYaklagim veSuregler
Kore Istihdam Dunyasimn ana felsefesi ve 
yaklagimi her yagtan geng ve gocugun galigma 
dunyasi hakkinda bir geyler ogrenebilecekleri ve 
gok gegitli kariyer ve ig segeneklerini etkilegimli 
gekilde kegfedebilecekleri ilging, bilgilendirici ve 
eglenceli bir mekan sunmaktir. Soz konusu 
m erkez  s ta n d a r t k a r iy e r  re h b e r lig i ve 
damgmanliktan en modern simulasyon modelled 
ve galigma istasyonlarina kadar gok gegitli 
hizmetlersunmaktadir.
Dort katli yedegke her birinin kendi temasi olan 
beg ayri alana ayilmaktadir. Gengler ilk once ig 
sergi salonunda hayallerini belirlemeye davet 
edilmekte, bu salonda genglere iglerin degigen 
d o g a , tu r  ve  d e g e r le r in i  g a lig m a n in  
yagamlarindaki onemini daha iyi anlayacaklari bir 
bigimde kegfetme firsati sunulmaktadir. Bu salon 
dort bdlgeden ve 14 gosterim  alanindan 
olugmakta, ogrencilere gok gegitli ig ve kariyer 
yollari hakkinda bilgi veren 4 boyutlu gergekgi ve 
dinamik filmlerin seyredilebilecegi bir sinema 
alam da bulunmaktadir.
Bu etkilegimli kisa filmier dugledikleri kariyere 
ulagma yolunda zorluk la rin  ve engellerin 
us tes inden  ge lm ig k ig ile rle  og re n c ile r in  
tamgmasina imkan vermektedir. Ogrenciler 
rehber egliginde zaman iginde yolculuk yaparak 
ta rih i gekillend iren igleri ogrenebilm ekte, 
teknolojideki dnemli degigimler ve teknolojinin 
galigma dunyasmi nasil etkiledigi hakkinda bilgi 
edinebilmektedider.
Gengler igin tecrube salonunda ise, ogrenciler 
ileride daha isabetli kariyer segimleri yapmalari 
igin kendilerine yardim ci olmasi amaciyla 
tasarlanmig gegitli ig iglevleri ile etkilegimde 
bu lunabilecekleri b ir mekanda hayallerin i 
kegfetmeye davet edilmektedir. Tesisin 60'tan 
fazla meslegin dzelliklerini yansitan 40'tan fazla 
pratik tecrube istasyonuna sahip bu bdlumu on 
dokuz yag ve altindaki genglere hukuk, hizmetler, 
kultiir, sanat ve multimedya sektorleri ile teknik, 
bilimsel, medikal ve kamu hizmetsektdrleri iginde 
kariyer yapmak hakkinda gergekgi bir bakig agisi 
kazanma imkam vermektedir.
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Qocuklar igin tecrube salonunda ise kuguk 
gocuklara hayallerini ortaya koyma ve igler 
hakkinda oyun yoluyla bir geyler ogrenme firsati 
verilmektedir. Isimleri 'yarina dogru've 'gelecege 
dogru' anlamina gelen Naero ve Miro adinda iki 
etkilegimli maskothayal kurmalarinda kendilerine 
ya rd im c i o lm ak igin gocuklara rehbe rlik  
etmektedir. Bu alanda ogrencilerin restoran, polis 
karakolu, yayin merkezi veya dig klinigi galigam 
olabilecegi veya daha maceraci olup ingaat 
gantiyesi, dinozor kampi veya uzay merkezinde 
ga ligab ileceg i rol can land irm a kurgu la ri 
bulunmaktadir.
Qaligma ve oyun istasyonlarmin tamami gok 
ayrintili gekilde tasarlanmig olup, gocuklara 
uygun uniformalar ve kostumler verilmekte ve 
gergek kariyeri hassas bir gekilde simule eden 
gergekgi gorevler verilmektedir.
istihdam Dunyasi'nda daha genel anlamdaki 
kariyer rehberligi ve planlama hizmetleri de 
verilmektedir. Kariyer planlama salonunda 
birbirinden farkli tecrubeler sunulmakta olup; 
bunlar, ogrencilerin gevrimigi egilim testine 
girebilecegi bireysel test kogesi, ogrencinin ilgi 
alanlarinin oyun gibi test edildigi alan, on dokuz 
ve alti yag genglere kariyer rehberligi hakkinda 
geleneksel grup damgmanlik oturumlari yapilan 
yer ve her bir yetenek igin egsiz birer beyin 
haritasi gikarilan yetenek spektrumudur.
Tesiste ayrica ozel galigtay ve seminerler 
duzenlenen konferans ve toplanti odalari, 
kapsamli bir kariyer bilgi kutuphanesi olan kariyer 
bilgilendirme alam ve bagka internet kafelerle 
benzer gekilde galigan b ir adet ig kafe 
bulunmaktadir.
3.1.4.Alinan Dersler
Istihdam ve Qaligma Bakanligi ve KiBB, iggucu 
piyasasindaki birgok istihdam hizmetsaglayici ile 
anlamli igbirlikleri kurarak ve ozel sektorun etkin 
katilimmi ve sponsorlugunu temin ederek, beceri 
uyumsuzluk sorununun ele alinmasinda kritik 
paydaglari angaje edebilmigtir. Bu inisiyatifin 
arkasindaki her bir ortak Kore gengligine meslek 
ve kariyer rehberligi saglamak ve kogluk yapmak 
igin geligtirilmig gekici ve bagarili yonteme yonelik 
kaynaklara, bilgi birikimine ve uzmanliga katkida 
bulunabilir durumdadir. Soz konusu ortaklik 
yaklagimi bilginin guvenilirligini arttirmakta ve 
o r ta k la r in  tu m u n u n  iggucu  p iy a s a s in i 
guglendirme kararliligini gostermektedir.
Tesis kisa bir suredir faaliyettedir ve ziyaretgi 
sayilarm in kaydi tutulmaktadir. Hedeflenen

ziyaretgi sayilarina ulagilip ulagilmadigmi 
belirlem ek am aciyla, gerek ilk kez gelen 
ogrencilerin ve okul gruplarmin, gerekse tekrar 
gelen ziyaretgilerin sayilari yakindan takip 
edilmektedir. Ilk kez gelen ziyaretgilerin sayisi 
genglerin ilgisini gostermekte olup, tekrar gelen 
ziyaretgilerin sayisi ise tesiste verilen hizmetlerin 
bagarisina ve algilanan degerine iligkin daha 
guglu birgostergedir.

K lBB  iggucu p iy a s a s in a  ve e tk ile g im li 
gosterilerin, kaynak kutuphanesinin ve kariyer 
planlam a sa lonunda ku llan ilan  arag larin  
tumunun uretilm esinde ku llan ilan meslek 
bilgilerine onemli katkida bulunmugtur. Bu veriler 
sanayi sektorlerinden ve bazilari dezavantajli ig 
arayici gruplari ile ugragan diger istihdam hizmet 
sag la y ic ila rd a n  gelen b ilg ile r sayesinde 
gogaltilmigtir.
Bu inisiyatifin biitunuyle benzerinin yapilmasi 
oldukga maliyetli olmakla birlikte, bagta ozel 
sektorun aktif ortak olmasi mumkun olan yerler 
olmak iizere, igerdigi konsept birgok bagka 
ulkede benimsenebilecektir.
Referanslar
Bu ornek olay etudii ile ilgili bilgiler KlBB ve Kore 
Is tih d a m  D u n ya s i B agkan i ta ra f in d a n  
duzenlenmigolan rehberegliginde Kore istihdam 
Dunyasi saha ziyaretinden (Haziran 2012) ve 
Kore Istihdam Dunyasi'nm gevrimigi brogurunde 
bulunan bilgilerden temin edilmigtir. Soz konusu 
brogurun Ingilizce versiyonunun bulundugu 
a d re s  g o y le d ir : h t tp s :/ /k o re a jo b w o r ld . 
or. k r /u s r/k r /js p /c o m m o n /F ile  Down Load. 
jsp?fileName=20131115140419_1 .pdf
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3.2. Benin: Cumartesi i§leri, Kariyer 
Rehberligi ve i§giicii Piyasasi 
Hakkinda Bilgilendirme Yapilmasi 
Vasitasiyla Beceri Uyumsuzlugunun 
Azaltilmasina Yonelik Proaktif Bir 
inisiyatif
3.2.1. Kurumsal Diizen ve Baglam
Benin'de birgok gencin meslek segiminde 
profesyonel tavsiyeler ve gegerli iggiicu piyasasi 
bilgilerinden gok kiilturel baglam ve ailenin 
beklentileri onemli rol oynamaktadir. Bunun 
p iyasada m evcut n ite lik  ve igve ren le rin  
gereksinim duydugu gergek beceriler arasindaki 
agigin buyumesinde payi olan faktorlerden biri 
oldugu tespit edilmigtir. Bu uyumsuzluk ozellikle 
aktif iggucunun %60'tan fazlasim olugturan ve 
is tihdam  s o ru n la rm in  en faz la  vurdugu  
bireylerden olugan 35 yag altindaki geng insanlari 
olumsuz etkilemektedir.
2012 §ubat ayinda, genglerin ogrenim seviyeleri 
ile istihdam edilebilirlikleri arasindaki agigin 
buyumesi kargisinda Cumartesi Igleri (Le Samedi 
des Metiers) inisiyatifi baglatilmigtir. Bu inisiyatif 
ANPE tarafindan koordine edilmekte olup, ilgi 
duyduklari kariyerle baglantili ig bulmalari igin 
genglere rehberlik ve bilgilendirme yapmayi 
amaglamaktadir. Cumartesi Igleri inisiyatifi 
becerili iggiicu yaratilmasi yoluyla yoksullugun 
azaltilmasina ve ig imkanlarinin arttirilmasina 
yone lik  2010-15 dfinem i u lusal s tra te jis i 
gemsiyesialtindadir.
3.2.2. KritikHedefler
Geng nesillerin kariyer segim lerini olumlu 
etkilemek ve Sgretim ve egitim sirasinda edinilen 
becerilerle gelecekte ihtiyag duyulacak meslekler 
arasindaki uyumu arttirmak amaciyla ileriye 
doniik bir yaklagim benimsenmigtir. Cumartesi 
Igleri gemsiyesi altinda diizenlenen faaliyetler 
genglere kugukyagtan itibaren dinamikekonomik 
sektorler ile baglantili meslekler ve kariyer 
segenekleri ve istihdam yaratma potansiyelleri 
h a k k in d a  a n la m li  b i l g i l e r  v e rm e y i 
amaglamaktadir. Bu mesleklerin birgogu gengler 
tarafindan hafife alinmakta, hatta segenek olarak 
bile gorulmemektedir.
3.2.3. BaglicaYaklagimveSuregler
Bu inisiyatif bir igbirligi modeli olup, kariyer 
tavsiyeleri ve istihdam damgmanligi konusunda 
uzman olan kigileri beceri sahibi iggi bulma 
konusunda g iig liik  gekilen sek to rle rdek i 
ig v e re n le r , d in a m ik  b iiy iim e  g o s te re n  
sektorlerdeki igverenler ve gerek devlete gerekse 
ozel sektore ait ogretim kurumlari ve egitim

saglayicilari gibi gegitli taraflarca desteklenen 
gorev ekipleri geklinde orgutlemektedir.
ANPE mugterek amaci iggucunun istihdam 

edilebilirliginin arttirilmasi olan bu galigmalarin 
ana koordinatorudur. Buna paralel birdigerhedef 
de genglere ve diger ig arayicilara meslek 
segim lerinde bilingli segim yapm alari igin 
yardimci olma konusunda iggiicu piyasasi 
bilgilerinin ve kamu istihdam kurum larimn 
tagidigi onemin kamuoyu tarafindan daha iyi 
bilinmesidir.
ANPE, Qaligma Bakanligi tarafindan temin edilen 
ve yerli ekonomiye yonelik baglica ekonomik 
sektorlerle ilgili olan meslekler listesini kullanmak 
suretiyle, igverenlerce ihtiyag duyulan beceri 
turleri ve ayrica istihdamin nerede yaratilacagi 
hakkindaki anlayigmi guglendirmektedir. Meslek 
unvanlarimn bazilari Benin'deki 77 komunde 
yapilan ve kirsal bolgelerdeki genglerin yerel 
ekonomiyi destekleyebilecek faaliyetlere dogru 
yeniden ydnlendirilmesini amaglayan tan llama 
anketinden yan uriin olarak elde edilmigtir.
Cumartesi Igleri inisiyatifinin ilk yilinda yerli 
ekonomi igin oncelikli olan dort sektor hedef 
alinmig olup; bunlar, tekstil ve pamuk, tarim ve 
tarimsal gida, ticaret ve lojistik ile turizm ve el 
sanatlaridir. ileride istihdam yaratmasi muhtemel 
ingaat malzemeleri ve madencilik ile hidrokarbon 
uretimi gibi ekonomik sektorler etrafinda da 
faa liyetler duzenlenmigtir. Cumartesi Igleri 
inisiyatifi 10 aylik bir ddngii iginde iglemekte, her 
birbiriyle ilintili tiger bloktan olugmaktad ir:
• Blok 1: Cumartesi iglerinin oncesinde yer alan 
Pergembe ve Cuma gunleri, ANPE hedeflenen 
se k to rle rd en , eg itim  m erkez le rinden  ve 
girigimcilik faaliyetlerine finansman saglamakta 
uzmanlagmig devlet kurumlarindan gelen iggiler 
ta r a f in d a n  ig le t i le n  s e rg i s t a n t la r i  
duzenlemektedir. Katilimcilar segilen sektor ve 
mesleklerde galigan insanlarla etkilegimde 
bulunma ve istihdam gartlari, gergek galigma 
kogullari veyukselmefirsatlari konularinda birinci 
elden bilgi alma imkanma sahiptirler;
Blok 2: Cumartesi gunleri segilen sektdrlerden 
gelen profesyonel yoneticiler ana tartigma 
paneline ve paralel yuvarlak masa toplantilarina 
bagkanlik etmektedirler. Etkinligin en fazla 
insamn dikkatini geken kism i budur. Aylik 
C um artesi ig leri e tk in lik le ri genglerin  ve 
e b e v e y n le r in ,  o g re tm e n le r in ,  k a r iy e r  
damgmanlarimn ve igverenleri de dahil oldugu 
ortalama 1.000 ziyaretgi gekmektedir. Her 
Cumartesi igleri etkinliginden sonra, ANPE bir 
sonraki etkinlik igin yapilan hazirliklarin ince 
ayarlarmi yapmak uzere yapilan galigmayi 
degerlendirmektedir.
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• Blok3:ANPE istihdam damgmanlari ve etkinlige 
evsahipligi yapan sektorlerden gelen ortaklar 
yerinde kigisel tavsiyelerde bulunmakta, istihdam 
ofisinde rehberlige devam edilmesi igin gereken 
duzenlemeleri yapmaktadir.
Her Cumartesi igleri etkinliginden sonra, ANPE 
bir sonraki etkinlik igin yapilan hazirliklarm ince 
ayarlarmi yapmak uzere yapilan galigmayi 
degerlendirmektedir.
3.2.4. Daha Entegre Bir Yaklagima Ulagmamn 
Zorluklari
Bu agamada, Cumartesi igleri inisiyatifi genglerin 
ig ve kariyer olanaklarmi iyilegtirmek amaciyla, 
tutarli iggucu piyasasi bilgileri erigim lerini 
arttirmaya odaklanmaktadir. Yakin gelecekte 
becerili iggilerin istihdam edilmesi olasiligi daha 
fazla olan sektorlere dikkat gekilmesi istihdam 
uyum suzluklarinm  azaltilm asi bakim indan 
onemlibirkatkidir.
ANPE bu inisiyatif vasitasiyla ileriye donuk 
dugunmeyi birey ve toplum seviyesinde tegvik 
etmektedir fakat bu denklemin ana unsurlari 
okulda ve okulun diginda ig egitimleri yoluyla 
saglanan becerilerin kalitesi ve gegerliligidir. 
istihdam kurumlari, ogretim programlari ve 
iggucu geligtirme projeleri arasinda daha fazla 
e n te g r a s y o n  s a g la n m a s in a  y o n e l ik  
mekanizmalarin geligtirilmesi igin ilave galigmalar 
yapilmasi gerekmektedir.
3.2.5. Alinan Dersler
• Bu inisiyatifin bagarisindaki kilit unsurlardan biri 
devlet, igverenler, egitim saglayicilar, ogretim 
kurum lari ve toplumdan olugan paydaglar 
arasinda baglanti kurmasidir.
• ig gucu  p iy a s a s i b i lg i le r in e  e r ig im in  
genigletilmesi gengligi ve genglik topluluklarmi 
guglendirmektedir. Kamu istihdam kurumu ise 
g e n g le r in  b e k le n t i l e r i n in  a g ik l ig a  
kavugturulmasinda ve gergekgi kariyer ve ig 
h e d e fle r in e  g id e n  daha  e tk i l i  y o lla r in  
belirlenmesinde destekleyici bir rol oynamigtir. 
Insanlarin mevcut iggucu piyasasi bilgilerini elde 
etmesi ve bunlari an lam landirm asi kamu 
istihdam kurumlarmin baglica kazanglarindan 
biridir.

• Ortalama 1.000 kiginin katildigi ve bilgilendirici 
bir etkinligin ayda bir organize ve koordine 
edilmesi personel, finansman, lojistik ve zaman 
gerektirmektedir. Damgmanlik hizmetlerine ve 
iggucu piyasasi bilgilerine talebin artmasi kamu 
istihdam ofislerinin fiili kapasitesi uzerinde ilave 
baski yaratabilmektedir.
Benin'de benimsenen maliyetin ve ig yukunun 
bagka ortaklarla paylagilmasi yaklagimi bu 
inisiyatifin gozum olugturma yetenegine ve 
surekliligineyardimci olmaktadir.
Cumartesi igleri gibi inisiyatifler ileriye donuk 
dugunme tarzinm birey ve toplum seviyesinde 
tegvik edilmesine yardimci olmaktadir. Bununla 
beraber, bu tur inisiyatiflerin saglam bir iggucu 
piyasasi bilgi sistemi ve ulkenin gelecekte ihtiyag 
duyulacak becerileri geligtirm esine imkan 
saglayacak birtakim mekanizmalar ile iyi bir 
gekilde desteklenmeleri gerekmektedir.
Referanslar
Maixent, D. (2012). The predictive management 
of underemployment and unemployment in 
Benin: the Jobs Saturday case. Presentation at 
the 9th Wapes world congress 2012, Seoul, 26 ila 
29 Haziran2012.
Ministere du Travail et de la Fonction Publique 
(2010). Programme pays pour la promotion du 
travail decent au Benin 2010-15. ILO.
Internet Baglantisi
Website of the Agence Nationale Pour I'Emploi. 
http://www.anpe.bj/ [erigimtarihi 16.11.2012].
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4. E§le§tirmenin Ve Ife  Yonlendirmenin Daha lyi Olmasina Yonelik 
Yenilikgi Hizmetler (Ornek Olay Etiitleri Bolum 4.5)

4.1. Hindistan, Delhi Bolgesi: Naukri 
Bazaar: Mikro ve Kiigiik i§letmelere 
Yonelik istihdam Borsasi
4.1.1. Kurumsal Baglam
Bagkanligi Dr. Arjun Sengupta tarafindan 
u s tle n ilm ig  o lan O rgu tlenm em ig  S ek to r 
Igletmeleri Ulusal Komisyonu (NCEUS) Hindistan 
Bagbakamna yazdigi raporda 2009 yilinda 502 
milyon olan Hindistan toplam iggucunun 2017 
itibariyle 551 milyona ulagacagim tahmin etmigtir. 
NCEUS 2017 itibariyle yaratilacak istihdamin 493 
milyon civarinda olacagim (ekonominin yillik %5 
buyuyecegin i varsayarak), bununda % 1 0  
oranmda igsizlik olmasi sonucunu doguracagmi 
SngSrmiigtur. Bu rakam kayit digi sektorden 
toplam iggucunun %6'si kadar iggucunun kayitli 
sektore gegmesinden de etkilenecek olup, kayit 
digi galigmamn 2009 yilindaki toplam iggucunun 
%92-93'une denk gelen seviyesini 2017 itibariyle 
%86-87 seviyesine gekecektir.
Mikro, Kuguk ve Orta Olgekli Igletmeler (MKOBl) 
Hindistan'da en fazla istihdam yaratan grup olup, 
yaklagik 13 milyon MKOBl 41 milyon kigiyi 
istihdam etmektedir. Dolayisiyla bu grup en 
b u y t ik  d o g ru d a n  ve  d o la y l i  ig v e re n  
durumundadir. Sektor toplam sanayi uretiminin 
% 4 0 'in i o lu g tu rm a k ta  o lu p , H in d is ta n  
ekonomisinde gayri safi yurt igi hasilamn %8- 
9'unu uretmektedir. igverenler olarak MKOBi'lere 
yonelik yapilandirilmig ve uygun maliyetli bir 
engine sisteminin olmayigi, kayit digi sektorde ig 
aramayi muhtemel galiganlar igin birzorluk haline 
getirmigtir.
Hindistan buyumeye devam edip daha fazla 
istihdam olanatji ve ig ortaya giktikga, nufusun 
belirli bir kesimi ne kadar kuguk de olsa ilk 
maagim kazanmafirsati beklemektedir.
Kayit digi sektordeki en duguk seviyeli ve yari 
becerili ig arayicilarin gogunun resmi istihdam 
borsalarina (kamu veya ozel sektor) ya da 
in t e r n e t  t a b a n l i  k a n a l la r a  e r ig im i  
bulunmamaktadir. Ayrica, istihdam borsalarinin 
gegmig performansi pek de oyle etkileyici 
olmayip, 2011 yilinda sadece 0,3 milyon adet ig 
1.200 istihdam borsasinda kayitli 40 milyon kigiye 
sunulabilmigtir. Heryil, ulke genelindeki istihdam 
borsalarina 4 milyon civarinda yeni ig arayici 
k a y it y a p tirm a k ta  o lu p , b u n la r in  gogu 
igverenlerden ig teklifi alamamakta veya ig 
gorugmesine gagrilmamaktadirlar. Borsalar 
teknoloji ve iyi yonetigim ve performans yonetimi

eksikliginin ve guglii igveren baglantilari, aglari ve 
oturmug veritabanlari olmayigimn sikintisim  
gekmektedirler.
Bu ig arayicilarin kendi tercih ettikleri kullamci 
dostu bir arag uzerinden kapsamli kayit destegi 
almaya ihtiyaglari olup, bu aracin hem kariyer 
yollarini iyilegtirmede onlara yardimci olmak 
uzere uyarlanmig olmasi, hem de daha kaliteli ig 
bulma ve istihdam aglarim iyilegtirme konusunda 
onlara destek olmasi gereklidir. Kariyer hizmetleri 
verilmesi ve piyasadaki mevcut igler hakkinda 
bilgilendirme yapmasi igin kolay erigilebilir bir 
gozume ve daha iyi geginmeleri igin gelirlerinin 
artmasina ihtiyaglari vardir. istihdam borsalarin 
ihtiyag duyduklari ige alim yardimim veya ig 
b i I g i I e n d i r m e s in i  m e v c u t  d u ru m d a  
saglamamaktadir.
Cep telefonu tabanli bir istihdam borsasi, biiyuk 
bir bilgilendirme agigim kapatarak ve istihdam 
p iya sa s in d a  daha so ru n su z  eg leg tirm e  
yapilmasina imkan saglayarak, bu pazardaki 
erigme ve bilgi dagitim iglevleri igin potansiyel bir 
gozum sunmaktadir.
4.1.2. Kurumsal ve Operasyonel Diizen
Yeni Delhi merkezli ACL Mobile Sanjay Goyal ve 
Vineet Jain adindaki teknik altyapili girigimciler 
tarafindan, devletten veya herhangi bir kamu 
kurulugundan herhangi bir destek alinmadan, 
2000 y ilinda  kurulmugtur. ACL firm asm in 
Yonetim Ekibi teknoloji ve tuketici gbzumleri 
konusunda gok genig tecriibeye sahip birden 
fazla iglevde uzman kigilerden olugmakta olup, 
sahip olduklari bu genig kapsamli tecrube 
sayesinde mobil telefon endustrisi hakkinda 
saglam bir bilgi birikimine sahiptirler ve ticari 
sonuglar alacaklari yeniliklere guglu bir gekilde 
odaklanmiglardir.
ACL firmasi, duguk veya yari becerili iggileri, 
okuma yazmasi olmayan ig arayicilari, marjinal 
gengleri ve mavi yakali gruplari etkili ig arama 
konusunda desteklemek uzere, turunun ilk ornegi 
olarak Naukri Bazaar adindaki yenilikgi ve insan 
destekli mobil telefon platformunu piyasaya 
surmugtur. Bu inisiyatif Hindistan'daki sosyal 
siniflarin tiimunde cep telefonu kullamminin 
yuksek olmasimn avantaji kullamlarak ortaya 
gikmig olup, igverenler igin egzamanli olarak 
a lternatif bir ige alim  kanali olugturan ve 
dogrudan tuketiciye yonelik mobil hizmetleri 
kullanarak belirli b ir ig igin dogru adayin 
bulunmasina dayanmaktadir.
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4.1.3. Ana Hedefler
Imalat ve hizmet sektorlerindeki ig arayicilari 
istihdam portallarmi kullanacak donamma sahip 
olmayip, bunlarla iletigimin agik ara en uygun 
araci sesli telefon sistemidir. Igverenin bakig 
agisindan bakildiginda, kayit digi ve organize 
olmayan sektordeki iglerin dijital bir platformda 
ilan edilmesi pek olasi deQildir, zira dil ve 
okuryazarlik iletigim bakimindan sistemin yaygin 
bigimde benimsenmesini kisitlayan caydirici bir 
unsur olabilmektedir. Naukri Bazaar kayit digi ve 
organize olmayan istihdam piyasasindaki bu 
'dijital bdlunmeyi' kapatmak ve igverenler ve ig 
arayanlar igin uygun maliyetli bir iggucii borsasi 
kurmak igin tasarlanm igtir. Naukri Bazaar 
istikrarsiz istihdam kogullarinda bulunan gegitli 
savunmasiz topluluklara hizmet verme odagini 
baglangigtan itibaren korumugtur.
BaglangigAgamasi
Naukri Bazaar birden fazla federal ve eyalet 
mevzuatina tabi karmagik ve pargali ekosisteme 
ve MKOBl igverenlerin gok gegitli ihtiyaglarina 
iligkin bir anlayig geligtirmek amaciyla gok 
katmanli bir payday katilim inisiyatifi olarak 
ayrintili gekilde planlanmigtir. Mevcut ikincil 
kaynaklarin higbirinde istenilen oge boyunda 
guvenilir veri olmadigi igin birincil verilere yatirim 
yapilmigtir. Temsil niteligine sahip Srneklem 
o lugturu lm asi zaman alm ig, a lig ilage lm ig  
rastgele orneklem alma yaklagimlari olarak 
piyasa algisinin, halkin karakteristik ozelliklerinin 
yay ilm a , gog ve h izm et dam gm anla rina  
giivensizlik olmasi bakimindan, etkili ve guvenilir 
o lm a s in in  p e k  m i im k u n  o lm a d ig i  
degerlendirilmigtir. Toplumun evsizler, evinin 
gegimini tek bagina saglayanlar, okuma yazmasi 
olmayanlar ve kadin emekgiler gibi savunmasiz 
katmanlarim aragtirmak igin yenilikgi tammlama 
ve o rnek lem  alm a s tra te jile r in e  ih tiyag  
duyulmugtur.
1000 kigiye (750'si galigan, 250'si MKOBi 
igveren) anketyapmak igin katmanli bir orneklem 
alma teknigi kullamlmig, sayim gorevlilerinin 
dnemli dlgude mesai yapmasiyla kesin ve 
sistematik veriler uretilmig, profil gikarma ve 
anketin kulturel ydnleri hakkinda egitim ve 
duyarlilik temin edilmigtir. Anket sayesinde 
aragtirmacilar gegim tercihleri, yerel galigma 
imkanlari, mevcut kaynak borsalari, beceri 
geligtirme imkanlari, ig degigiklikleri arasinda 
gegen zaman ve ig arama araglari konularinin 
igyuzlerini kavram iglardir. En dnem lisi, ig 
arayanlara yardimci olacak ve ig arayanlarin 
sunduklari hizmetlere yonelik talebin arzdan 
yiiksek olmasim zamanla saglayacak etkili bir 
hizmet ve dagitim modelinin gergek zamanli 
planlamasina yonelik bir degerlendirme anket 
sayesinde elde edilmigtir.

4.1.4. Gelecekteki Beceri ihtiyaglari ve 
Eglegtirme Sorunlarim Degerlendirmek igin 
B e n i m s e n e n  B a g l i c a  S i i r e g l e r  ve  
Enstriimanlar
igverenler: Anket analizinin giktilarindan birtanesi 
de pargali yapidaki piyasada yaklagik 1.500 adet ig 
tu r il k tim esi o lu g tu ru lm a s i o lm ugtur. iK  
profesyonelleri, teknik uzmanlar, toplumdaki 
gruplar, hizmet sunum ajanslari, MKOBl igverenler 
ve ogretim kurumlari bu veri analiz surecine destek 
vermig ve becerileri mikro seviyede kategorilere 
ayirarak birgok endustri sektorunun kapsanmasmi 
ve igverenlerin siniflandirmadan elde ettikleri 
faydanm genigletilmesini saglamiglardir. Naukri 
Bazaar eglegtirme yap ilan  gagri merkezi 
faaliyetlerini bu ig turu kumelerini esas alarak 
tedarik etmig, merkezilegtirmig ve uyarlamig, 
standartlagtirilmig ama yine de milgteri odakli 
olan, proaktif ve katma degerli bir model 
yaratmigtir. Her temsilci, hizla evrilen igveren 
ih tiya g la rin in  ve geligen ig im kan la rin in  
muhtemelen yukseltilmig ve gegitlendirilmig 
beceriler gerektirecegini anlamak suretiyle, 
piyasadaki agiklari gormek ve sorunlari uygun 
gekilde ele aimak uzere egitilmektedir. Naukri 
Bazaar satig ve telefonla satig ekipleri mevcut ve 
m u h te m e l M K O B i m u g te r ile re  h iz m e t 
vermektedirler; bunu yaparken kendi internet 
motorlarindan destek almakta olup, bu motor 
sayesinde mtigteriler ig ilam yayinlayabilmekte ve 
ozgegmig veritabanma ulagabilmekte ve arada 
higbir araci olmadan iggi tutabilmektedirler. Mobil 
telefon hizmetleri (kisa mesaj gonderme, telefonla 
arama (OBD) ve gagri merkezi), istihdam fuarlari 
ve sahada yapilan tamtim faaliyetleri sayesinde, 
bogtaki igler aday ig arayicilar dzellikle hedef 
alinarakilanedilmektedir.
Daha iyi igler igin geligmig beceriler damgmanlik 
program iy la , insan la ri ge lecegin  ig lerine 
h a z ir la m a k  a m a c iy la , bece ri ve eg itim  
ihtiyaglarinin degjerlendirilmesine ydnelik dncelikli 
gundem belirlenmektedir. Bu programla sektor, 
meslek, nitelik seviyesi ve demografi dzelliklerine 
gore ayrigtirilmig uzun vadeli arz ve talep duzenli 
ve s is te m a tik  gek ilde  degerlem eye  tab i 
tutulmaktadir. Guncel projeksiyonlar olasi iggilcu 
piyasasi dengesizlikleri hakkinda uyari vermekte, 
Naukri Bazaar bunlari MKOBl'lere iletmekte ve 
igletmelerin beceri ihtiyaglarinin tahmin edilmesi 
iglevine katilimlarim saglamaktadir.
Adaylar: Naukri Bazaar mevcut ig imkanlarini 
kayitli ig arayicilari arasinda tamtmak amaciyla 
hedefli telefon aramalari yapmakta ve yiginlar 
halinde kisa mesaj gbnderimleri yapmaktadir. 
Bogtaki igler, sahadan yapilan gizgi alti (BTL) 
pazarlama faaliyetleri vasitasiyla ve endustriyel 
bolgeleri ziyaret eden 100'den fazla hizmet 
tamtimcisi kullamlmak suretiyle de tamtilmaktadir. 
Ag i rl i kl i olarak emekgilere satig yapan yerel kirana 
(kiiguk bakkal) sahipleri adaylari kaydedilmesi ve 
hizmetlerle ilgili olarak ybnlendirilmesi igin 
gbrevlendirilmigtir.
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Adaylararasindaki igeyonlendirme plam oncelikli 
kategorilerde daha fazla sayida ig arayicinm ige 
alinmasina yardimci olmakta, bu uygun maliyetli 
teknik sayesinde herhangi bir ilave masraf 
olmaksizin ig arayicilar kayit altina alinmaktadir. 
Kaydedilen adaylarin sayisi halen gtinde 5.000'i, 
ayda ise 1 00.000'i agmaktadir.
Uygulamada nasil galigiyor: Naukri Bazaar 
hizmeti agirlikli olarak insan temsilciler uzerinden 
veriliyor; bu temsilciler eglegtirmeye destek 
o la rak ve igveren ve adaylardan olugan 
toplulugun daha faal olmasini saglayarak igveren 
ve ig arayicilara gereksinim leri konusunda 
yardimci oluyorlar. Bu hizmet ucretsiz hattan 
(1860-180-6767) kayit yaptiran ig arayicilarina 
ucretsiz olarak verilmektedir. Naukri Bazaar'in 
egitimli gagri merkezi temsilcileri kayit yaptirmak 
uzere arayana her ig arayiciya kigisel bilgilerini, 
b e c e r ile r in i ve o n ce k i ig le r in i so ra ra k  
gergeklegtirdikleri yari yapilandirilmig bir mulakat 
iglemiyle mini bir ozgegmig olugturuyorlar. Daha 
sonra bu ozgegmig igverenlerin erigim ine 
agilmadan once Naukri Bazaar'in ig onay ve 
temel kimlik dogrulama iglemine sokuluyor.
Naukri Bazaar gergek bagarimn insan destekli 
teknoloji tabanli borsa hizmetleri vermekten 
gegtigini daha erken biragamadayken gormugtur. 
ig a ra ya n la rla  tem as kurm ak ve o n la ri 
des tek lem ek , boy lece  a day la ra  ulagm a 
programmi ve igveren damgmanlik birimini 
tamtmak uzere 50 kigilik bir ige alim damgmanlik 
ekibi seferber etmiglerdir (bu ekipte yer alanlar 
gogu gagri merkezi temsilcisinden daha yiiksek 
seviyede ig gorm ektedir). MKOBl igveren 
tarafindan bir gunde gonderilen ig kriterlerine 
ortalamada 50 ig arayicinm iletigim bilgileri 
eglegtirilmektedir. Bunun sonrasinda igveren 
adaylarin kisa listesini almaktadir. §imdiye 
kadarki istatistikler agilan iglerle ilgilendiklerini 
beyan eden kigilerin %40 ila 50'sinin mulakata 
gag ri Id ig i n i gosterm ekted ir. Bagari orani 
analizleri agilan iglerle ilgilendiklerini beyan eden 
ig arayicilarin %10 ile 15'inin mulakat sonrasinda 
igverenler tarafindan istihdam edild iklerin i 
gostermektedir.

4.1.5. Bu Yaklasim Genel Ulusal Beceri 
Eglegtirme Ve Ongorme Sistemini Nasil 
Tamamlar
Organize olmayan ekonomide bogtaki iglere 
eleman bulunmasi igverenler, dzellikle de 
MKOBi'ler igin oldukga zorludur.
Naukri Bazaar'in ana anketinde, igverenlerin 
gogu b e ce rili iggucu a g ik la ri o ldugunu, 
kaynaklarla igler arasinda dogru eglegtirme 
y a p ila m a m a s in in  fa a liy e tle r in i o lum suz 
etkiledigini bildirmiglerdir. Cografi konumun arzu 
edilmemesi, arzu edilen becerilerin olmayigi ve 
ucretlerin yetersiz olmasi gibi sorunlar bu duruma

katkida bulunan faktorler olup, kritik zorluk gogu 
kez yerel iggucu piyasasindan ig igin gerektigi 
kadar bagvuru yapilmamasindan ibarettir.
Naukri Bazaar modeli agagidaki ozellikleriyle 
o rgan ize  o lm ayan iggucu p iyasas indak i 
eglegtirmelere iligkin kritik sorunu gozmeye 
galigm asiyla kendini d iger in isiyatiflerden 
ayrigtirmaktadir:
• Mavi ve gri yakali iggilere yonelik 1,500'den fazla 
kategorisi olan duz, etkili, pratik simflandirma 
sistemi olup, her bir kategorinin 10 farkli goklu 
ozellik grubu bulunmakta ve bunlar sayesinde 
eglegtirme ve aday verile rin in  toplanmasi 
su reg le ri iy ile g tir ilm e k te , bu gergevenin 
giincellenmesine devam edilmektedir;
• Benzerlerinden kolayliklaayirtedilebilen, kigisel 
etkilegimden entegre medya kanallarina kadar 
fark li ydntem lerle iletigim saglan, sahada 
gergeklegtirilen pazarlam a faa liye tle ri ile 
desteklenen 'insan destekli mobil istihdam 
borsasidir1.
•Gogetmedavramgindanfaydalanmakamaciyla 
aramayi yerel bblgenin Stesine genigletmekte ve 
becerileri mevcut ig olanaklari ile eglegmemekle 
(kisa vadeli talebi kargilamamakla) birlikte, beceri 
kazanma potansiyeline sahip ve orta ila uzun 
vadede ige yerlegtirilebilecek olan kigilerin kayit 
altina alinmasim daha uzun soluklu biragidan ele 
almaktadir.

4.1.6. Verilen Hizmetin Etkileri
• Becerili, yari becerili ve becerisiz iggucune 
yonelik yeni ige alim platformuna cep telefonu ile 
e rig ile b ilm e k te , b irden faz la  ka tego ride  
10 0 .000 'den faz la  kay it a linm aktad ir. Ig 
arayicilarina piyasadaki mevcut iglerden kendi 
p ro fille rine uyanlari kendi cep te le fon lari 
uzerinden ucretsiz olarak verilmektedir;
• Igverenler Naukri Bazaar'da mevcut goklu 
iletigim gekillerini kullanarak ig ilam verebilmekte, 
boylece daha genig kitlelere ulagabilmektedirler. 
Qegitli endustrilerden 10.000'den fazla igveren 
sistem i kullanarak 1,2  m ilyondan fazla ig 
arayiciya erigmektedir;

• igveren le r Naukri Bazaar'in  ilk  yap tig i 
eglegtirme sonucunda kendilerine gonderilen 
ozgegmiglere bakarak adaylarin %40 ila 50'sini 
mulakat listesine almaktadir. Bu da kaynak 
kullamm sistemlerinin ve gekirdek eglegtirme 
surecinin yararliligim gostermektedir. Ornekolay 
etudunun hazirlanmasi sirasinda Naukri Bazaar 
uzerinden istihdam edilen bir grup galigan ve 
eleman aimak igin Naukri Bazaar'i kullanan bir 
grup igverenle m ulakat yap ilm ig tir. Hem 
galiganlar hem de igverenler verilen hizmetin 
kalitesinden memnun olduklarim ve ekonomik 
fayda elde ettiklerini ifade etmiglerdir.
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4.1.7.Alinan Dersler
Uygulamaya koyma ve hizmetlerin olgegini 
arttirma sureglerinde ogrenilen kritik husus ig 
arayici ve igveren davraniglarinin ve tercihlerinin 
an lagilm asi olmugtur. Deneysel ogrenme 
sonucunda, eglegtirmenin etkili olmasi amaciyla, 
oge boyutlari daha fazla ig turn kumeleri ve her bir 
ig tammi igin 10 farkli goklu ozellik grubu 
geligtirilmigtir.
• Egzamanli goklu kanal faaliyetleri ig ilam 
vermek, adaylara ulagmak ve etkili ve yuksek 
cevap oranlari saglamak igin onlari angaje etmek 
bakimindan kullamglidir.
• Mesaj igeriklerine hedef segmentin erigmesini 
ve a n la m a s in i sa g la m a k  ig in , i le t ig im  
mesajlarmin tumunde yerel dillerin (ve hatta 
lehgelerin) bir karmasimn kullamlmasi arzu 
edilmektedir.
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4.2. Moldova: Gd$menlere Yonelik \§ 
E § le § t i rm e s in in  En iyi Hale  
Getirilmesi Amagli Hareketlilik 
Ortakligi
4.2.1. Kurumsal Diizen ve Baglam
Moldova ile AB ulkeleri arasinda gergeklegtirilen 
hareketlilik ortakliginin koordinasyonu isveg 
Kamu Istihdam Kurumu (Arbetsformedlingen) 
tarafindan saglanmaktadir. Ortakligin uyeleri 
arasinda Moldova Qaligma, Sosyal Koruma ve 
Aile Bakanligi ve Ulusal istihdam Ajansi (UiA) ile 
dokuz AB uyesi ulkenin (Bulgaristan, Qek 
Cumhuriyeti, Almanya, Fransa, italya, Litvanya, 
Macaristan, Romanya ve isveg) devlet kurumlari 
(genel o larak Qaligma ve Sosyal Politika 
b a k a n lik la r i)  ve  A v ru p a  E g it im  V a k fi 
bulunmaktadir. Proje yonlendirme komitesi gerek 
Moldova devlet kurumlarindan, gerekse Avrupa 
Komisyonu, Uluslararasi Gog Ofisi ve ILO'dan 
gelen temsilcilerden olugmaktadir.
Ortakligin baglica hedef gruplari geri donen 
Moldova vatandaglari, yurtdiginda yagayan ve 
dongusel olarak gog eden Moldovalilar, bunlarin 
aileleri, dondukten sonra yerlegen topluluklar ve 
potansiyel gogmenlerdir. Kamu digi aktorler ise 
gog konusunda faaliyet gosteren sivil toplum 
orgutleri, igveren orgutleri, sendikalar, akademik 
kuruluglarve ozel istihdam ajanslaridir.

4.2.2. AB-Moldova Hareketlilik Ortakliginin 
Arka Plam
Moldova ile Avrupa Birligi arasindaki igbirliginin 
gegmigi Moldova'nm bagimsizhgim kazandigi yil 
olan 1991'e kadar gitmektedir. Soz konusu 
igb irlig i o zamandan beri agamali o larak 
yogunlagmig ve sistemlegtirilmig olup, bu suregte 
yeni Avrupa Komguluk ve Ortaklik Araci (ENPI) 
onemli rol oynamaktadir. 2008 Ocak ayinda vize 
kolaylagtirma ve geri kabul anlagmasi yururluge 
girmigtir. 2009 Mayis ayinda ise, iligkilerin 
derinlegtirilmesine yonelik firsatlar sunan Dogu 
ortakligi baglatilmigtir.
Avrupa Birligi ile Moldova Cumhuriyeti arasindaki 
hareketlilik ortakligina iligkin ortak deklarasyon 
2008 yilinda imzalanmig olup, amaci 'dongusel 
ve gegici gog dahil olmak uzere yasal gogun 
ko la y la g tir ilm a s i, yasad ig i gog ve insan 
kagakgiligiyla miicadele edilmesi ve etkili birgeri 
kabul ve geri donug p o lit ika sm in  tegvik 
edilmesidir.'

Hareketlilik ortakligi kapsamindaki en onemli 
inisiyatiflerden birisi de gog ve iltica tematik 
programi vasitasiyla finanse edilen ve isveg 
kamu istihdam kurumu tarafindan uygulamaya 
konan AB ile hareketlilik ortakligi gergevesinde 
yer alan Moldova'nm emek ve geri donug gogunu 
yonetme kapasitesini guglendiren projedir. 
UiASoz konusu proje ilgili Moldova kurumlarimn, 
oze llik le  de U lA 'n in  emek gogu yonetim  
k a p a s i t e le r in i n  g i i g l e n d i r i lm e s in i  
amaglamaktadir.
Moldova'da 2000'li yillarin baginda geng igsizligi 
yaganmigtir. Istihdam oram 2000 ve 2008 yillan 
arasinda % 54,8'den %42,5'e gerilem igtir. 
Yurtiginde igsizligin artmasi dahafazla kazanmak 
isteyen Moldovalilarin yurtdigina gitmesine yol 
agmigtir. Bunlarin azalmasi Moldova'da sirasiyla 
rekabet gucunu azaltmig, sermaye getirilerini 
erozyona ugratmig ve uzun vadedeki uretkenlik 
kazanimlarini smirlamig, yurtiginde nitelikleri 
iglerin olmamasi geklinde bir politika tuzagi 
olugturmugtur.
istihdam olugturulmasi, iggucu piyasasmin 
modernize edilmesi ve esneklegtirilmesi ve ulusal 
iggucu mevzuatinm AB mevzuatina uygun hale 
getirilmesi gu andaki onceliklerdir.
4.2.3. Politika ve Ana Hedefler
Ulusal Istihdam Ajansi ve ilgili diger kurumlarda 
kapasite olugturulmasi kapsaminda UiA'da 
amaglara gore yonetime gegilmig, ozel istihdam 
ajanslari ile igbirligi arttirilmig, igverenlerle iligkiler 
guglendirilmig, gevrimigi hizmetler ve gagri 
merkezi hizmetleri iyilegtirilmig ve yeni galigma 
yontemleri yayginlagtirilmigtir. Diger konular 
arasinda Moldova ve AB arasinda profesyonel 
profillerin karg ilagtirilabilirlig i, yeni kurulan 
girketlere yonelik standart kurallarin geligtirilmesi, 
sosya l d iya lo g u n  iy ile g tir ilm e s i ve U iA  
personelinin AB gog portali hakkinda egitilmesi 
bulunmaktadir.
Moldova vatandaglarina hitap eden faaliyetler 
arasinda diasporadaki orgiitlere ve vatandaglara 
AB h e d e f u lk e le ri ig in  u lke  k ila v u z la r i 
hazirlanmasinda destek verilmesi, AB uyesi 
ulkelerin resmi dike kilavuzlarimn yayilmasi ve 
guncellenmesi, farkli medyalar kullamlarak 
yapilan bilgilendirme kampanyalari, gog alan 
baglica AB ulkelerindeki diaspora orgutlerine 
yonelik internet siteleri geligtirilmesi ve diaspora 
o rg u t le r i i le  U iA  a ra s in d a k i i l ig k ile r in  
guglendirilmesi bulunmaktadir.
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4.2.4. KritikSiireglerve Enstrumanlar
ETF bilegenin onemli faaliyetlerinden biri ise, 
m e v c u t ig g u cu  n i te l ik le r i  s is te m in d e  
ongbrulmeyen yeni beceriler dahil olmak uzere, 
kayit digi ve resmi olmayan gekilde bgrenilmig 
becerilerin taninmasina yonelik sistemlerin 
kurulmasi olmugtur. Meslek profilleri tammlanmig 
olup, meslek ve ogretim standartlari arasindaki 
baglantilarartikkurulabilmektedir.
Niteliklerin igeriginin, kapsamlarinin, gerek 
igverenler gerekse galiganlar igin seviyesinin ve 
iggucu piyasasi ile ilgisinin hem ulusal hem de 
uluslararasi anlamda anlagilmasina yonelik 
temel olugturmasi igin geffaf bilgilendirme olmasi 
gereklidir. Moldova ile AB arasinda profesyonel 
profillerin kargilagtirilabilirligini (uluslararasi gog 
amagli eglegtirmeyi) arttirmak amaciyla mevcut 
meslek siniflandiricismin ISCO standartlari ile 
uyumlagtirilmasi igin de destek saglanmigtir. 
M evcut m eslek s in if la n d ir ic is m in  ISCO 
standartlari ile uyumlagtirilmasi kapsamindaki 
faaliyet ve uzmanligi tammlamaya yonelik ortak 
gabalari bir araya getirmek amaciyla, iggucu 
piyasasi ile ilgili bagiggilardan olugan bir 
konsorsiyum (ILO, IOM, AB Uye Devletlerinin 
emek temsilcileri ve Moldova Cumhuriyeti'ndeki 
Atagesi dahil) kurulacaktir. Faaliyet programi 
olugturmak ve gerekli onlemleri aimak uzere, 
yerel uzmanlardan ve Qaligma, Sosyal Koruma 
ve Aile Bakanligi personelinden olugan bir 
galigma grubu gorevlendirilecektir.
UlA hizmetlerinin modernizasyonu kapsaminda 
gevrimigi hizmetlerin ve gevrimigi istihdam 
fu a rla r i o rgan izasyonunun iy ile g tirilm e s i 
bulunmakta olup, internet uzerinden duzenlenen 
bu faaliyetler ig arayicilari yurtdigindaki ig 
im kan la riy la , geri donen gogm enleri ise 
M oldova 'dak i ig im ka n la riy la  eg legtirm e 
konusunda onemli olabilecektir. UlAbu etkinlikleri 
Moldovali gogmenlerin sorunsuz bir gekilde geri 
donerek ulusal iggucu piyasasina yeniden 
e n te g r a s y o n la r in i  d e s te k le m e k  ig in  
duzenleyecek olup, Moldova diaspora dernekleri 
deen etkili iletigim kanallarini kullanmaksuretiyle 
yu rtd ig in d a k i M o ldova li gogm en le re  bu 
etkinlikleri tamtacaktir. Diger faaliyetler ise, yeni

kritik yerel tammlar yapilmak suretiyle, kamu ve 
ozel istihdam ajanslari arasindaki ve UlA ve 
igverenler arasindaki igbirliklerini guglendirmek 
amaciyla ustlenilmigtir. UlA personeline egitim 
verilmig, departmanlar arasi toplantilar yoluyla 
AB Uye Devletlerindeki emsalleri kamu istihdam 
ku ru m la rin in  h izm et su reg le ri hakk inda  
bilgilendirilmiglerdir.
Moldova diasporasi igindeki ig arayicilar Moldova 
iggucu piyasasi iyi bir genel fikir edinmig olup, 
bogtaki iglere bagvuru yapabilmekte, buna kargin 
igveren ler de Avrupa B irlig i'nde  galigm a 
tecrubesine ve Moldova'da gok ihtiyag duyulan 
becerilere sahip Moldovali aday havuzundan 
segim yapabilmektedirler.
igsizlerin harekete gegirilmesi ve desteklenmesi 
igin grup d a m g m a n lig i ya k la g im la ri da 
kullam lm aktadir. Chisinau'da bulunan UlA 
istihdam ofisi iginde istihdam fuari merkezine 
kolay erigim saglanmig, bu sayede bogtaki igler 
hakkindaki bilgilendirmeler, istihdam fuarlari, 
bilgilendirme ve ige alim faaliyetleri ve ig 
gorugm elerine h a z ir lik  g ibi daha verim li 
eglegtirm e h izm etleri sag lanm igtir. Qagri 
merkezinin verdigi bilgilendirme hizmetleri daha 
da geligtirilmig olup, soz konusu merkezler ise 
genigletilmig hizmetleri en ust duzeye gikarmak 
amaciyla yerel kogullara gore farklilik gosteren 
esnekgegitlilikte ve tipte faaliyetler sunmaktadir.

A
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4.2.5. Bu Yontem Veya Yaklagim Genel Ulusal 
Beceri Eglegtirme Ve Ongorme Sistemini 
NasilTamamlar
Mevcut projeyle ilintili, AK finansmanli projeler 
dahil olmak uzere, pek gok proje Moldova'da IOM 
(AB-Moldova hareketlilik  o rtak lig i gog ve 
kalkinma bilegeninin uygulamaya konmasimn 
desteklenmesi), ILO (Emek gogunun ve bunun 
beceri boyutlarimn etkili yonetigimi) ve WHO 
(Sag11k m eslek m e n su p la rin in  M oldova 
Cumhuriyeti igindeli hareketliliginin daha iyi 
yonetilmesi) gibi yabanci bagiggilar tarafindan 
gergeklegtirilmektedir. 2012 yilinda yapilan bolge 
konferansiyla meslek standartlari igin onaylanan 
form atin  ve resmi olmayan ve kayit digi 
ogrenmenin dogrulanmasi konseptinin bolgesel 
olarak daha fazla yayginlagtirilmasi saglanmig 
olup, soz konusu konferansa Ermenistan, 
Gurcistan ve Ukrayna'dan devlet kurumlari, 
aragtirmacilar, igverenler ve uygulamacilar 
katilmigtir.
4.2.6. Alinan Dersler
Emek gogu ile ilgili konular istihdam, iggucu 
piyasasi ve TMOE politikalarinda yerlerini 
bulmug olup, bu sayede ilgili Moldova makamlari 
bu politikalari tasarlayip uygulamaya koyarken 
a rt ik  konunun gog boyutunu da hesaba 
katabilmektedirler. UiA sahip oldugu modern 
yonetim sistemiyle artik daha verimli bir orgut 
haline gelmig olup, Moldova'daki yeni meslek 
smiflandiricilari dongusel gogu kolaylagtirmakta, 
becerilerin sinir otesine 'aktarilmasina've sinir 
otesi kargilagtirilmasina imkan vermektedir. Geri 
donmesi olasi gogmenler yeni kurulan igletmeler 
ve yatirimlar igin ulkede hangi firsatlarin oldugu 
ve hangi stratejilerin uygulandigi hakkinda daha 
iyi bilgi alabilmekte olup, UiA damgmanlari son 
gikan iggucu piyasasi mevzuatlari ve AB ortak 
ulkelerindeki egilimler hakkinda daha bilgilidirler. 
Moldova vatandaglarina gog konulariyla ilgili 
guvenilir bir bilgi kaynagi sunulmug olup, AB'nin 
gogle ilgili internet portalmi kullanmaktadirlar. 
Gogmen kabul eden AB ulkelerindeki diaspora 
dernekleri tarafindan hazirlanan ve EB elgilikleri, 
Ortak Vize Bagvuru Merkezi ve diger kanallardan 
dagitilan ulke kilavuzlari vasitasiyla, gogmenler 
soz konusu AB ulkeleri hakkinda kullamgh 
bilgilere daha iyi erigim saglamaktadir.
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4.3. Avusturya: Sosyoekonomik igletmeler, 
S a v u n m a s i z  G r u p l a r i n  i s t i h d a m  
Edilebilirligini Yiikseltmeye Yonelik Yogun 
Destek
4.3.1. Kurumsal Diizen ve Baglam
Uzun siireli igsizlikle mucadele edilmesi ve 
savunmasiz iggiicu piyasasi katilim cilarinin 
tekrar galigmaya baglatilmasi, Avusturya'nm aktif 
iggucii piyasa politikasmin onemli bir hedefidir. 
A ktif iggiicu piyasasi tedbirlerin in gegmigi 
1980 'lere  kadar uzanm akta olup, iggiicu 
p iyasasm in d ig inda ka linm asiy la  yap ilan 
mucadele igin alinan ilk tedbirlerden biri olan 
SOB'ler bu tarihlerde kurulmugtur.
SOB'ler yasal birlikler veya k3r amaci giitmeyen 
smirlisorumlugirketlerolarakkurulurlarve sosyal 
ekonomik sektorun bir boliimii olugtururlar. ige 
yerlegtirmesi zor insanlari Kapsamli bir destek- 
hizmet paketi kapsam inda ige haz ir hale 
getirilmesi ve normalde normal igler igin tercih 
edilmeyen bireylerin (eski uyufturucu bagimlilari, 
becerisiz kig iler veya engellile r) istihdam 
edilebilirliginin arttirilmasi amaciyla, SOB'ler 
ikinci bir iggucii piyasasi olugtururlar. SOB'ler bu 
kigilerin gegici galigma donemleri sona erdikten 
sonra yerel ve diizenli iggiicu piyasasinda ige 
y e r le g tir ilm e le r in i ko la y la g tirm a k ta n  da 
sorumludur.
SOB'ler AMS ile ortaklik iginde galigmaktadir. 
Uzun suredir igsiz olanlara hizmet ederler, bu 
kapsamda gegici istihdam, beceri egitim i, 
sosyopedagojik destek ve duzenli ige yerlegme 
olanagim bir arada safjlarlar. Bu hizmetler AMS 
tarafindan devredilmekte ve kismen finanse 
edilmekte olup, AMS'nin yerel galigma ofisleri 
kayitli igsizlere bu kurumlarda galigma imkam 
verm ektedir. SO B 'ler b iiy iik  oranda AMS 
tarafindan finanse edilmekle birlikte, kendi 
masraflarinm en az %20'sini gikarmaya yetecek 
gelir iiretmeleri de gerekmektedir.
2 0 1 2  y i l in d a  A v u s tu r y a 'd a  77  a d e t 
sosyoekonomik igletme bulunuyordu ve il 
seviyesinde ve ulusal seviyede gayri resmi ve 
resmi a§lar sayesinde bunlari desteklemek uzere 
gemsiye biryapi da bulunmaktaydi (Verband der 
so z ia lo ko n o m isch e n  B e trie b e ). S O B 'le r 
Avusturya'daki turn sosyal igletmeleri kapsayan 
federal birlik olan BDV'nin de bir bolumunu 
olugturmaktadir.
Is tih d a m  y o lu y la  s o s y a l ve e k o n o m ik  
entegrasyonun diger onemli yaklagimlari ve 
orgutsel gekilleri arasinda kar amaci giitmeyen 
is t ih d a m  g i r k e t le r i  ( G e m e in n u tz ig e  
Beschaftigungsgesellschaften veya KAGfB, 
A lm anya'da da m evcuttur) ve kar amaci 
g i i tm e y e n  g e g ic i g a l ig m a  a ja n s la r i  
bulunmaktadir.

Kar amaci giitmeyen gegici galigma ajanslari ige 
yerlegtirilmesi zor kigileri de istihdam etmekte, 
onlara piyasa odakli gegici galigma ajanslari na 
benzer gekilde iiguncu girketlerde galigma yerleri 
temin etmektedir.
4.3.2. Politika ve Ana Hedefler
SOB'lerin gorevi uzun suredir igsiz olanlari ve ige 
yerlegtirilmesi zor diger gruplari iggiicu piyasasi 
bakimindan amaca uygun pratik uygulamali 
gegici igler yaratmak suretiyle (genelde bir yila 
kadar) iggiicu piyasasina entegre etmektir. 
Burada niyet ige yerlegtirilmesi zor bireylerin 
iggucii piyasasina (yeniden) entegrasyonunun 
s iird u r iile b ilir  gekilde yap ilm asm in  tegvik 
edilmesidir.
S osyoekonom ik Ig le tm e le r gergek tica ri 
igletmeler olup, ekonomik (gelir elde etme) 
ozelligi ile iggiicii piyasasina iligkin bagari 
kriterlerini (beceri iyilegtirme ve ige yerlegtirme) 
bir araya getirm e geklindeki AMS gartina 
tabidirler. Masraflarinm bir kismim kargilamak 
amaci (agag igleme, ig ve dig yenileme, yemek 
servisi, hurda ve gop geri ddnugiimii, tekstil, 
metal, ev hizmetleri, ganak gomlek, bakim ve 
o n a rim  h iz m e tle r i g ib i fa a liy e t le rd e n )  
pazarlanabilir urun ve hizmetler uretmekle 
birlikte, kar amaci gutmezler. SOB yapisi buyuk 
olgude rekabetgi pazarda faaliyet gosterilmesine 
d a y a n ir ,  d o la y is iy la  ig le tm e le r  ke n d i 
faaliyetlerin in ekonomik risklerini kendileri 
ustlenirler. Bunlarin daimi galiganlari idari ve 
sosyopedagojik personelden ve gegitli siireglerde 
hat yoneticisi olarak galigan becerili iggilerden 
olugur.
4.3.3. Gelecekteki Beceri ihtiyaglari ve 
Eglegtirme Sorunlarim Degerlendirmek igin 
Kullanilan Ana Metodoloji veya Metodoloji 
Grubu
SOB'ler tig amaci bir araya getirirler; bunlar, ige 
yerlegtirilmeleri zor olanlara gegici istihdam 
sunulmasi, egitim ve ige yonlendirme yoluyla 
(yeniden) entegrasyonun tegvik edilmesi ve 
p iyasa  o d a k li y a k la g im la  iy i ekonom ik  
performans gosterilmesidir.
SOB'iin gegici iggileri, yagam becerileri ve 
istihdam edilebilirliklerinin arttirilmasi yoluyla 
profesyonel olarak desteklenirler. Bunun igin 
katilimcilara sabit stireli 'gegici iglerin' yam sira 
hedefli beceri egitimleri ve sosyopedagojik 
destek sunulur. Katilimcimn SOB'de gegirdigi 
zaman alti agama halinde yapilandirilmig olup; 
bunlar hazirlik, girig, egitim ve istihdam, igarama, 
sonugvetakipagamalaridir.
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istihdam, Ozel hedef gruplara yonelik birkag 
istisna harig, ucretin (hem daimi hem de gegici) 
turn ga ligan lar igin toplu sozlegm eler ile 
belirlendigi resmi istihdam iligkisi kapsaminda 
saglamr.

Egitim bilegeni ise farkli gekiller alabilmekte, her 
ne kadar igletmelerin tumu igbagi egitimini teorik 
egitim ddnemleriyle birlegtirse de, bazilari kendi 
kurslarim yapmakta, buna kargin digerleri de 
galiganlarina resmi sertifika almalari igin mesleki 
okullara katilma imkam vermektedir.
Bazi ozel durumlarda, adayin istenilen gegig igine 
ne kadar uygun oldugunu degerlendirmek 
amaciyla, istihdam dncesinde sekiz haftaya 
k a d a r  d e n e m e  v e y a  e g it im  s u r e le r i  
olabilmektedir.
4.3.4. Alinan Dersler
Sosyoekonom ik ig letm eler duzenli iggiicu 
piyasasina yeniden entegrasyonu iyilegtirmek 
k o n u s u n d a  b a g a r i l i  o lu p ;  k u r s u n  
tamamlanmasindan itibaren bir hafta iginde, 
katilimcilarin %30'u normal i§ bulmakta, %12'si 
ise subvansiyonlu istihdamda gali§maya devam 
etmektedir.
SOB'de gali§mayi bitirdikten bir yil sonra, 
katilimcilarin %29'u subvansiyonlu olmayan 
i§lerde gali§makta, %6'si ise subvansiyonlu 
istihdamda gali§maya devam etmektedir. I§e 
yerle§me oranlari, hedef gruba ve yerel i§gucu 
piyasasi ko§ullarina gore, AMS ve SOB arasinda 
goru§ulerek belirlenmektedir.

Katilimcilarin sayisi son 10 yilda artm if olup, 
bunun ba§lica nedeni kar amaci gutmeyen gegici 
galigma ajanslarmin ortaya gikmig olmasidir. 
2000 yilinda, 1.700 gegici igyeri sunan 59 SOB 
bulunmaktaydi ve hedef gruplarda yer alan 
toplam 3.888 iggi o yil bu igyerlerinde istihdam 
edilmig ve egitilmigti. 2010 yilinda ise, 5.315 
gegici igyeri sunan 77 SOB bulunmaktaydi ve 
hedef gruplarda yer alan toplam 20.474 iggi aym 
yil bu igyerlerinde istihdam edilmig ve egitilmig, 
bunlarin 14.322'si hizla buyuyen kar amaci 
gutmeyen gegici galigma ajanslarinda istihdam 
edilmigti.

SOB'ler AMS tarafindan finanse edilmekle 
birlikte, girigimci yaklagimlari takip etmelerini 
saglamak uzere kendi masraflarimn en az 
%20'sini gikarmaya yetecek gelir uretmeleri de 
gerekmektedir.
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4.4. Portekiz: E§le§tirmeye Yonelik 
MudahaleModeli
4.4.1. Kurumsal Diizen ve Baglam
Portekiz kamu istihdam kurumu Istihdam ve 
Mesleki Egitim Enstitusu (IEFP) Ekonomi ve 
Qaligma Bakanligi adina bazi gorevler yerine 
getirmektedir.
IEFP yetki alam iilke topraklarmin tamammi 
kapsayan merkezi bir kurumdur. Hizmetlerini 
bolge (bolge ofisleri) ve yerel (istihdam ve 
mesleki egitim merkezleri ve istihdam merkezleri) 
seviyelerde vermektedir. lEFPyonetim kurulunda 
temsil edilen sosyal paydaglar araciligiyla ii. 
ta ra f l i  b ir  y o n e tim  k u ru lu  ta ra f in d a n  
yonetilmektedir.
IEFP iggiicii piyasasmin verimli bir gekilde 
iglemesi konusunda gok onemli bir rol oynamakta 
olup, 2012 yilinin ikinci geyreginde Portekiz'deki 
genel igsizlik oram %15, 25 yag alti nufusta 
igsizlik ise %35,5 olarak gergeklegmigtir. 2012 
Eyliil aymda, kayitli ig arayicilarm in sayisi 
683.557 olup, bu rakam 2011 yilinin aym ayina 
gore %23,4 artig, bironceki aya gore ise %1,5'lik 
artig oldugunu gostermektedir. Istihdam yaratma 
duragandir.

4.4.2. Politikave Ana Hedefler (Yaklagimin Ele 
Almayi Amagladigi Baglica Zorluklar ve 
Sorularin Tammlanmasi)
is tih d a m d a k i durum  h u k iim e ti is tihdam  
kurumumun igleyig modelini desteklemeye, 
bunun igin oncelikle guncel bilgi teknolojileri 
vasitasiyla i§siz i§ arayicilari daha duzenli ve 
etkili gekilde takip etmeye, 2012 Ocak ayinda 
sosyal paydaglarla buyume, rekabet gucu ve 
istihdam Taahhudunu imzalamaya ve bir sonraki 
Mart ayinda kamu istihdam kurumunu geligtirme 
programmi baglatmaya sevk etti.
Geligtirme programi sekiz eksen etrafinda 
duzenlenmig olup, beceri e§le§tirme ve ongdrme 
konusunda aracilarin ustlendigi yol Eksen 1 (i§siz 
i§ a ra y ic ila r in  is tihdam  e d ile b ilir l ig in in  
arttirilmasi) ve Eksen 4'te (Bilgi sistemlerinin 
modernize edilmesi)olu§maktadir.

Bu eksenlerde saglanan tedbirler yeni bir 
performans modelinin, yani eglegtirmeye yonelik 
mudahale modelinin devreye sokulm asini 
g e re k t irm i?  o lu p , so z  k o n u s u  m o d e l 
geligtirilmesinin son agamasina girmigtir. IEFP 
merkezlerinin bu yeni igleyig modeli ig arayan 
igsiz lerle  igverenler a rasindaki etkileg im i 
iyilegtirmekte, eglegtirme firsatlarm i azami 
diizeye gikartm aktadir. Bu modelin amaci 
gunlardir:
• M e rkez  k a y n a k la r in in  azam i d iiz e y e  
gikarilmasi, bunun sonucunda verilen hizmetin 
daha kaliteli olmasi, siireglerin kolaylagmasi ve 
hizlanmasi;
• Dahili merkez organizasyonun optim ize 
e d ilm e s i, bu kapsam da yen i k a y it la r in  
yapilmasina yonelik randevu sistemi kurulmasi;
• Farkli igsiz ig arayici gruplarina cevap verme 
hizinin ve uygunlugunun arttirilmasi;
• ig arayan igsizlerin izledikleri yollarin takip 
edilmesinin saglanmasi, bu kapsamda igsiz ig 
arayicilarin uzun sureli igsiz kaliglarinin asgari 
diizeye indirilmesi;
■ ig arayan igs iz le rin  igg iic ii p iyasasina  
entegrasyon siirecinde sorumluluklarimn ve 
proaktiftutumlarinin arttirilmasi;
• Ig arayan igsizlerle igverenler arasindaki 
etkilegimin desteklenmesi;
• Tespit edilen ve kaydedilen bogtaki iglerin 
arttirilmasi.
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4.4.3. Benimsenen Baglica Siiregler Ve 
Enstrumanlar, Kritik Mesaj, Tavsiye Ve 
Tedbirlerin Olugturulmasinda Bunlarin Nasil 
Kullamlir
Yol Gosterici ilkeler
Modelde ig arayan igsizler ve bogtaki iglerle ilgili 
o la rak  m erkez le rde  tak ip  ed ilen  ig leyig  
p ro s e d u rle r in in  ye n id en  d u ze n le n m e s i 
dngdrulmektedir. Baglica ozellikleri gunlardir:
• Hedef gruplarin profil gikarma sistemi esas 
alinarak sm ifland irilm asi suretiyle, hizmet 
sunumunun gereksinime gore uyarlanmasi ve 
bagari ihtimalinin arttirilmasi;
• igsizlik suresinin azaltilmasi ve uzun sureli 
igsizlik riskinin asgari duzeye indirilmesi amaciyla 
erken mudahalede bulunulmasi;
• Merkezlerle ig arayan igsizler arasindaki 
etkilegim in s istem atik leg tirilm esi, boylece 
merkezlerin i§ arayan igsizlere daha hizli ve 
uyguncevaplarvermeye tegvikedilmesi;
• ig arayan igs iz le rin  kendi so run la rin in  
gozumune aktif olarak katilmalarinin saglanmasi, 
bu kapsamda iggucu piyasasina mumkun oldugu 
kadar bagimsiz gekilde entegre olabilmeleri igin 
gereken kaynaklarin kendilerine saglanmasi;
• Turn k u lla n ic ila r  igin daha iyi h izm et 
saglanmasim tegvik etmek amaciyla ortakliklarin 
guglendirilmesi;
• ig arayan igsizlerin ve igverenlerin ihtiyaglarmi 
daha etkili gekilde kargilamak igin BiT temelli 
hizmet verme kanallari kullamminin tegvik 
edilmesi.
Merkezi Unsurlar
Yeni ig le y ig  m ode li a g a g id a k i a ra g la ri 
igermektedir:
• Qevrimigi kigisel istihdam plam (KlP);
• Profil gikarma sistemi;
•Kariyeryoneticisi;
• iyilegtirilmig eglegtirme sistemi.

Qevrimigi KlP
Kigisel istihdam plam, yani gevrimigi KlP, i§ 
arayan igsizler igin ongorulebilir entegrasyon 
yollari olugturan bir enstrumandir. Iggucu 
p iy a s a s in a  e n te g ra syo n  veya  ye n id en  
entegrasyon igin gerekli olan ve merkezin 
performansimn bu hedeflere gore olguldugu bir 
igleyigsel arag olarak yap iland irilm ig  olan 
adimlari igerir. KlP uzerinde merkez ile i§ arayan 
igsiz arasinda mutabik kalinir, bu kapsamda 
planin uygulanm asi sorum lulugu iki ta ra f 
arasinda paylagilir.
Ig a ra y a n  ig s iz le r  g e v r im ig i b a g vu ru  
yapabilmekte, genig hizmet kategorileri ve aktif 
istihdam tedbirleri ile bunlara kargilik gelen ve 
erigim gerekliliklerini kargilayacaklari adimlari 
tam m layab ilm ek ted irle r. Kendi gevrim ig i 
KlP'lerini muhafaza ederek, kendi mesleki 
entegrasyonlarm i en iyi destekleyecegin i 
dugundukleri kursu segebilmektedirler.
Profil Qikarma Sistemi
Profil gikarma sisteminin amaci kigisellegtirilmig 
mudahaleleri tegvik ederek her bir ig arayan 
bireyin igsiz kalma riskini olgmek ve merkez ile ig 
arayamn temas kurma sikligim belirlemektir. 
Profil g ikarilmasi kayitli igsizlerin birtakim 
kategorilere ayrilmasina yol agar.
Sistem aragtirmada gorulen gegitli profil gikarma 
yaklagim lari esas a linarak tasarlanm igtir. 
Sistemde istatistiksel (logit) bir model kullamlir, 
bu modelin bagimli degigkeni ig arayan bireyin 12 
ay veya daha uzun sureyle igsiz kalma riskini 
yansitir. Cinsiyetle ilgili gegitli karakteristiklerin 
marjinal etkisindeki olasi farkl111klari dikkate 
aimak igin erkekler ve kadinlar igin ayri modeller 
olugturulmugtur. Modeldeki bagimsiz degigkenler 
arasinda ig arayan tarafindan lEFP'ye verilen 
verilerden alinan detaylar bulunmakta olup, 
bunlaryag, ig tecriibesi, mevcutve onceki igsizlik 
hak talepleri ve diger sosyal yardimlarin gegmigi, 
ogrenim  seviyesi, cografi konum, iggucu 
piyasasina cografi yakinlik, engellilik kogullari ve 
yagam kogullaridir(medeni hal).
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Ig arayamn tahmini uzun sureli igsiz kalma 
olasiligi esas alinmak suretiyle, ig arayan igsizler 
tig kategoriye bdlunmugtur:
• Duguk risk, damgmanlik ve etkinlegtirme 
sunulur;
• Orta dereceli risk, damgmanlik ve beceri 
kazandirma inisiyatifleri sunulur;
• Yuksek risk, yogun yardim sunulur.
Kesin bolum lendirm e mutlaka (ilave bilgi 
toplanmasina dahil olan) merkez damgmammn 
dogrulamasina bagli olup, sonugta istemciyle 
temas sikiligini ve her bir grup igin en uygun 
tedbirlerin tammlanmasina iligkin esasi belirler.
Kariyer Yoneticisi
Kariyer Yoneticisi ig arayan her bir igsizin 
entegrasyon yolunun kabul edilm esinden 
sorumlu olan gorevli olup, gu faa liye tleri 
gergeklegtirir: Takip yapilmasi; istemcilerin 
s u r d u r u l e b i l i r  i g le r e  z a m a n in d a  
entegrasyonlarinin ve etkin istihdam tedbirlerinin 
takip edilmesi; istemcilere atanan gevrimigi ig 
imkanlarinin yonetilmesi ve dogrulanmasi; ilave 
ig imkanlarinin gekilmesi; her bir pozisyon dolana 
degin heragamadayeterli iglemsaglanmasi.
K ariye r Y one tic is in in  go rev le ri a ras inda  
vurguladiklarimizgunlardir:
• Kendilerine atanan gevrimigi kayitlarin yonetimi 
ve ig arayan igsiz tarafindan yapilan kaydin 
sonuglandirilmasi;
• S is tem in  o tom atik  g ika rd ig i p ro fille rin  
dogrulanmasi;
• ig arayan igsizin gevrimigi tammladigi KiP 
agamalarmin dogrulanmasi veya i§ arayanlarin 
bu adimlari tammlamalarinda desteklenmeleri;
• KiP uzerinde i§ arayan igsizlerle mutabik 
kalinmasi;
• KiP'te listelenen adimlara yonlendirmelerin 
hazirlanm asi igin gereken mudahalelerde 
entegrasyonun guvence altina alinmasi, bunun 
mumkun olmadigi durumlarda, bu adimlarda 
veya  KiP'Tn ye n id en  ta m m la n m a s in d a  
y o n Ie n d ir m e n in  ve  e n te g r a s y o n u n  
sonuglandirilmasi;

• i§ a ra y a n  ig s iz in  ig g u c u  p iy a s a s i 
entegrasyonuna giden yolunun takip edilmesi.
4.4.4. E§le§tirmeSisteminin iyilegtirilmesi
Eglegtirme sisteminin iyilegtirilmesi SIGAE'de 
(istihdam Alam Bilgi ve Yonetim Sistemi) ig 
arayici on segim aracim degigtirmek igin otomatik 
olmayan eglegtirme aracm in kullam lm asi 
suretiyle agamali olarak elde edilmektedir.
Yeni arag, agik alanlara kaydedilen bilgilerin 
kullamlmasi firsati vererek ve ilgili degigkenlere 
farkli agriliklar atayarak, mevcut ig arayici on 
segimi ve uygun ig imkanlari ozelliginde ekleme 
yapmaktadir. Elde edilen sonuglar ilg ililik  
derecelerine gore siralanmaktadir.
Eglegtirme faktorlerin in  gegmigi sistemde 
saklanmakta, boylece ikinci agama igin onerilen 
eglegtirme sisteminin daha da geligtirilmesi igin 
temel olugturmaktadir.
Geligtirmenin ikinci agamasinda, dogrusal 
o lm a y a n  e g le g t ir m e  a lg o r i t m a s in in  
u y g u la m a s in a  d a y a n a n  ig le v s e l l i k  
ben im senecektir. Bu da y a p ila n d ir ila b ilir  
agirliklandirma faktorlerini bir araya getirerek, 
onceden tammlanmig segim kriterlerini tarn 
yerine getirmeyebilecek ama tamamen de 
uygunsuz olmayan kayitlarin (bogtaki igler ve 
ozgegm ig le r) hemen harig b ira k ilm a s in i 
onleyecektir. Boylece, sonuglarin yeterlilik 
derecesi azalan sirada gdruntulenmesi, kullamci 
tarafindan asgari ilgililik egigine gore filtrelenmesi 
saglanacaktir.
Sonugta, otomatik eglegtirme sistemi halen 
kullamlmakta olan eglegtirme yontemlerinin 
tamamen yerine gegecek olup, bunun on segim 
kriterlerinin uygulanmasinda daha fazla tutarlilik 
ve tarafsizhksaglamasi beklenmektedir.
4.4.5. Alinan Dersler
Bu inisiyatif halen erken agamalarindadir, bu 
yuzden sonuglari henuzdegerlendirilememigtir.
Internet Baglantisi
http://www.iefp.pt/emprego/
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5. Becerilerin D iizenlenm esi 
Y oluyla i§s iz lik le  M iicadele  
(Ornek Olay Etiitleri Boliim 4.6)
5.1. Japonya: Merhaba \§
5.1.1. Kurumsal Diizen ve Baglam
Merhaba ig, Japon Qaligma Bakanligi (gimdiki 
Saglik, Qaligma ve Sosyal Yardim Bakanligi, 
SQSYB) tarafindan 1990'larda kamu istihdam 
guvenligi ofisleri olarak adlandirilan ofislere 
verilen herkesin bildigi isimdir. SQSYB'nin il 
se v iyes indek i kendi 47 ga ligm a da ires i 
vasitas iy la  kontrol edilen yerel ofisleridir. 
Toplamda 545 Merhaba ig ofisi bulunmakta olup 
(437'si ana ofis, 95'i gube, 13'u de el bina), 2012 
sonu itibariyle soz konusu agin 11.589 galigam 
bulunmaktadir.
Merhaba ig aktif ig arayanlarin tamamina 
(gogunlukla yari zamanli iglerde galigmig gengler, 
engelliler, bekar anneler, yardim programlarinda 
olanlar ve yaglilar dahil) ve turn igverenlere 
destek vermektedir. Baglica ug amaci olup; 
bunlar, istihdam yonlendirme hizmeti vermek, ig 
arayanlara yonelik istihdam sigortasi ve destek 
sistemi ve istihdam tedbirleridir (bazilari istihdam 
sorunlari ile ilgili igletmelere yonelik olanlar dahil). 
Merhaba ig ig arayanlarin ve igverenlerin 
tamamina yonelik tek durak niteliginde istihdam 
merkezidir.
Merhaba ig'in ig orgutlenmesi: Orta olgekli 
kurulugornegi:
(a) Kariyer Damgmanligi Departmam: istihdama 
yonlendirme ve kariyer damgmanligi ile ilgili 
gorevler.
(b) Istihdam Sigortasi Dairesi:
• istihdam sigortasi ile ilgili gorevler;
• Onay ve odenek gorevleri: Kimin istihdam 
sigortasina hakki oldugunun belirlenmesi, 
igsizligin dogrulanmasi, odemelerin yapilmasi, 
hak etmeyenlere yapilan odemelerin iadesinin 
takibi,bdemeonayi;
• Bagvurularla ilgili gorevler: istihdam sigortasi 
p rogram la rina  kay it olma hakkina sahip 
igletmelere yonelik gorev ve prosedurler, sigortali 
taraflarin belgelerinin alinmasi veya kullammdan 
kaldirilmasina yonelik gorevler.
(c) Igletme Departmam

• Agilan ig pozisyonlari ile ilg ili gorevler: 
ig v e re n le rd e n  a g i ld ig in i  b i ld ir d ig i  ig 
pozisyonlarimn kabul edilmesi ve ziyarette 
bulunan ig letm elerden yeni ig pozisyonu 
agmalarimn istenmesi gibi gorevler;
• igletme sahiplerine rehberlik yapmayla ilgili 
gorevler;
• igveren lere  yone lik  tegvik program lari 
saglamakla ilgili gorevler.
(d) Uzmanlagmig Yardim Departmam
• Yeni mezunlar, engelliler gibi uzmanlagmig 
yardim ihtiyaci iginde olanlara yonelik, istihdama 
yonlendirm e, kariyer rehberlig i, istihdam  
bagvuru la rinm  kabul ed ilm esi, agilan ig 
pozisyonlarimn kabul edilmesi, yeni agik ig 
pozisyonlari geligtirilmesi ve igletme sahiplerine 
rehberlik yapilmasi gibi gorevler.
(e) Genel Igler Bolumu
• Muhasebe ve diger iglerin yapildigi dahili idari 
bolum.
Gelen ig arayanlarin sayisi (yaklagik 7,21 milyon 
yeni bagvuru) agilan yeni ig pozisyonlarimn 
sayisina (yaklagik 7,23 milyon) egit olup, bunun 
sonucunda ige yerlegtirmeoram %271'dir.
5.1.2. PolitikaveAnaHedefler
Merhaba ig'in hedefleri 'herkesin yeteneklerinin 
tam am in i ku llana rak  ga ligm asina  imkan 
sag lam ak ', 'ig ve re n le rin  iggucu ta le b in i 
kargilamak' ve 'ekonomik buyumeye katkida 
bulunmaktir'.
Bu hedeflere istihdama yonlendirme hizmeti, 
istihdam sigortasi ve (istihdama uyum destegi 
programi gibi) diger her turlu tedbirden olugan ug 
yonlu bir politika ile yaklagilmaktadir. Bu uglu 
Japonya'daki iggucu piyasasi yonetim inin 
om urgasin i o lugturm akta olup, istihdam a 
yonlendirme hizmetlerinin endustrilere verilen 
rehberlik ve destek hizmetleri ile koordinasyon 
iginde verilm esi konusunda e tk ili o lm asi 
gereklidir. Merhaba ig'in bir yandan istihdama 
yonlendirme hizmetleri verirken, diger yandan da 
(igletme sahiplerine verilen rehberlik ve destek 
dahil olmak uzere) istihdam tedbirleri uygulayan 
ve kendisini istihdam guvenligi agi olugturmada 
lid e r oyuncu yapan genig  b ir kapsam i 
bulunmaktadir.
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Merhaba i§ o fis le ri agagidaki h izm etle rin  
verilmesinden sorumludur:

istihdama Yonlendirme Hizmeti
istihdama yonlendirme hizmetleri, i§ arayanlara 
yonelik istihdam dam gm anlig i ve istihdam 
imkanlari geligtirilmesi (igletmeleri ziyaret ederek 
ilerideki i§ imkanlarmi tohumu atmakdahil)

istihdam Sigortasi ve i§ Arayanlara Yonelik 
(Ekonomik ve Beceri Yukseltme) Destek 
Sistemi
igsizlig in dogrulanm asi (sigortadan odeme 
yapilmasi igin); sigortadan yapilan odemeler; hak 
etmeyenlere yapilan odemelerin iadelerinin takip 
edilmesi; odeme onaylari ve diger tedbirler; 
mesleki egitime yonlendirme yapilmasi; mesleki 
egitim odeneginin odenmesi dahil olmak uzere i§ 
arayanlara yonelik destek sistem i ile ilg ili 
prosedurler.

istihdam Tedbirleri
istihdama uyum destegi programi; hedeflenen 
engelli istihdam oranlarmin tutturulmasina yonelik 
rehberlik; galigan annelerin gali§ma saatlerinin 
degi§tirilmesine yonelik rehberlik; i§ arayanlar igin 
konut ve gegim yardimmin surdurulmesine yonelik 
destek ve rehberlik

5.1.3. G elecekteki Beceri ih tiyag lari ve 
E§le§tirme Sorunlarmi Degerlendirmek igin 
Kullamlan Ana Metodoloji ve Ana Siireg
Merhaba \§ i§ arayanlara beceri kazandirmada 
onemli bir rol oynamaktadir. istihdam Guvenligi 
Yasasmin 22. Maddesinde 'Kamu istihdam 
Guvenligi Ofislerinin bedensel veya zihinsel 
bozuklugu o lan la ra , ga ligm aya baglam ak 
isteyenlere ve galigmakla ilgili konularda ozel 
rehberlige ihtiyag duyanlara kariyer rehberligi 
saglamakla sorumludur' denmektedir. Merhaba 
ig'e gelen i§ arayana hangi kontuara gidecegi 
soylenmeden once damgmanlik yapilir. Merhaba 
ig'te engelliler, yaglilar ve yeni mezunlar igin ozel 
kontuarlar bulunmakta olup, genglere yonelik (i§ 
kafe) ve annelere (annelerin Merhaba ig'i) 
uzmanlagmig Merhaba i§ hizmetleri mevcuttur. 
istihdam sigortasi kapsamindaki herkes sigorta 
sistemindeki yardimlardan yararlanabilmek igin 
oncelikle Merhaba ig'e i§ arayan olarak kayit 
yaptirmalidir.
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istihdama yonlendirme hizmeti iginde yer alan ig 
arayicilarina (agagida anlatilan ig karti sistemi 
dahil olmak iizere) kariyer ve beceri envanteri gibi 
destek hizmetleri sunulmaktadir.
Standart alti aylik mesleki egitim veya kisa sureli 
(iig aylik) kurslar sunulabilmektedir. Bu egitim 
p rog ram la ri o ze llik le  is tihdam  s ig o rta s i 
kapsamindaki igsiz iggilere gore ve bunlarin hizla 
yeni ig bulmalari igin pratik beceriler, teknik 
uzm an lik  ve amaca uygun b ilg i b irik im i 
edinmesine yonelik olarak tasarlanmaktadir. 
Kurslar yari-resmi bir kurulug olan Japon Yagli, 
Engelli ve Ig Arayanlarin Istihdami Tegkilatrmn 
politeknik merkezlerinde (insan kaynaklari 
geligtirme teknik merkezleri, her ilde bir merkez) 
veya yerel yonetimlerin gozetimindeki egitim 
merkezlerinde verilmektedir. Egitim kurslari yerel 
istihdam ihtiyaglarim  kargilayacak gekilde 
tasarlanmaktadir.
Bir ige yerlegmek igin Merhaba ig kapsaminda 
damgmanlik alirken, Kamu Istihdam Guvenligi 
Ofisinin (Merhaba ig'in) muduru gerekli gorurse ig 
arayam mesleki egitime yonlendirebilir. Ig 
arayanlar egitim kursunu tamamlayana degin, 
hatta igsizlikyardimi suresi egitim sirasindasona 
erse bile, igsizlik yard im i almaya devam 
etmektedirler.
Duzenli olmayan iglerde galigan iggilerin ve uzun 
suredir igsiz olanlarinin sayisimn yukselmesi, ig 
arayanlara yonelik destek sisteminin uygulamaya 
konmasina, bu kapsamda belirli gereklilikleri 
saglayan ig arayicilarina hizli bir gekilde yeni 
istihdam imkam sunulmaya baglanmasina neden 
olmugtur23. Sistemin amaci soz konusu ig 
arayanlarin istihdamimn desteklenmesi, bu 
kapsamda kendilerine sabit ig bulup gegimlerini 
saglamada yardim edilmesi, bunun igin bu 
ki§ilere mesleki egitim, mesleki egitim yardimlari 
ve i§ bu lm aya yo n e lik  ba§ka d e s te k le r 
verilmesidir.

i§ karti kapsamli bir ki§isel dosya olup, iginde 
ge§itli bilgi ogeler bulunmaktadir. Bunlar; i§ 
tecrubesi; ogrenim gegmi§i ve egitim tecrubesi; 
lisanslar ve nitelikler; (iv) kariyer gegmi§i; (v) 
dege rlend irm e  form u (m eslek i kapas ite  
geli§ tirm e program m i tam am layan ki§ iler 
hakkinda i§verenin veya egitim merkezinin yazili 
degerlendirmesi) ve (vi) ozettir. Bilgiler Merhaba 
l§ kapsamindaki kariyer dam§manhgi surecinde 
kariyer dan i§man i tarafindan kaydedilir.
5.1.4.Alinan Dersler
Istihdama yonlendirme hizmeti, mesleki egitim ve 
kariyer dani§manliginin bir arayagetirilmesindeki 
amag i§ arayanlarin i§ bulmasina ve beceri 
kazanmalarina yonelik goklu bir yaklagim 
olugturmaktir. i§ karti sistemi ozellikle etkili ve 
butunlegik bir aragtir. Japonya Hukumeti 2013 
Martayi itibariyle 1 milyon, 2020 Martayi itibariyle 
de 3 milyon ig karti sahibi olmasi hedefini 
belirlemigtir. I§ karti sahiplerinin sayisi 2012 Ekim 
sonu itibariyle 776.000 olarak gergeklegmigtir.
igarayan genglerigin iggucu piyasasi kogullarmin 
zorlu oldugu dugunuldugunde, Merhaba Ig'in i§ 
arayan yeni mezunlar igin baglattigi birgok destek 
tedbiri dikkate degerdir.
Merhaba l§ sisteminin sorunsuz ve etkili gekilde 
iglemesini guvence altina aimak amaciyla, 
paydaglarla (Merhaba ig, egitim kurumlari, ig 
arayanlar ve igverenler) yakin iligkiler kurulmali 
ve kargilikli guven derinlegtirilmelidir.
Egitim kurslarmin iggucu piyasasindaki taleplere 
derhal kargilik vermesi yagamsal derecede 
onemli olup, bunun saglanmasi igin paydaglarla il 
seviyesinde mutlaka yakin istigare iginde 
olunmasi ve ozellikle de igveren taleplerinin 
anlagilmasi igin gayret sarf edilmesi gereklidir. 
Sunulan egitim kurslarmin ig arayanlarin istihdam 
e d ile b ilir l ig in in  sag lanm as i bak im indan  
g e rg e k te n  ige y a ra y ip  y a ra m a d ig in in  
be lir le n m e s i igin su rek li d ege rlend irm e  
yapilmasina ihtiyagolacaktir.

23 istihdam sigortasinm sagladigi i§sizlik yardim larim hak etmemi§ ve Kamu istihdam Guvenligi Ofisi (Merhaba i§) muduru tarafindan mesleki egitim veya i§ bulma konusunda ba§ka tur 
destekler almasi gerektigi degerlendirilen i§ arayicilar.
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5.2. ispanya (Katalonya): Yapilan 
M e s le k i  O g re t im  ve E g i t im  
Faaliyetlerinin i§giicii Piyasasimn 
ihtiyaglarina Uyarlanmasi
5.2.1. Kurumsal Diizen ve Baglam
§ekil 13'te ispanya'daki istihdam hizmetlerinin 
ozerk bolgelere kismen nasil devredildigi 
gosterilmigtir.
§ekil 13: istihdam Kurumlarinin Yetki Devri - 
Ispanya

Ulusal istihdam Sistemi
Devlet Ozerk Bolgeler
Kamu Kamu

istihdam istihdam
Kurumu

■

Kurumu

■
1

Hizmet
Ofisleri

1
istihdam

Merkezleri

Kaynak: http://www.sepe.es
Bu sistemde, Servei d'Ocupacio de Catalunya 
(SOC) Qaligma Bakanhgi'nm himayesinde 
kurulmug ozerk ve idari birkurulugtur.
SOC'un kurulugunda Avrupa istihdam Stratejisi 
ve ulusal istihdam planlari esas alinmig olup, 
gorevlerigunlardir:
• ig arayanlarin tumune (halen galiganlar ve 
igsizlerdahil) hizmet verilmesi;
• Herkes igin istihdam firsat egitligi saglanmasi;
• Girigimcilik ruhunun tegvik edilmesi ve kuguk ve 
ortablgekligirketleredesteksunulmasi;
• Kamu sektoru ve ozel sektor arasinda diyalogun 
vefedakarligin tegvik edilmesi;

is t ih d a m  o la n a k la r in in  ta n it i lm a s i ve 
o lug tu ru lm asi su re tiy le  yuksek istihdam  
seviyesine ulagilmasi.
SOC'nin istihdam hizmetleri bolgeye yayilmig 
yerel galigma ofislerinden verilmektedir. SOC 
ayrica sekiz adet yenilikgilik ve mesleki egitim 
m erkezinden (CIFO) olugan bir ag idare 
etmektedir.
5.2.2. Politika ve Ana Hedefler (Yakla§imin Ele 
Almayi Amagladigi Ba§lica Zorluklar ve 
Sorularin Tammlanmasi)
SOC'nin ilgi alanina en fazla giren ve kurumun en 
ka ra rli o ldugu konu lardan  b iri, igveren 
ihtiyaglarina daha iyi uyarlanmig olan ogretim ve 
egitim programlari tasarlanmasi suretiyle MOE 
ile sektordeki beceri ihtiyaglari arasinda daha iyi 
eglegtirme olmasmi saglamaktir.
ispanya ve Katalonya'daki mevcut istihdam 
durumu goz onune alindiginda, bu yaklagim 
garttir, zira nufusun buyuk bir kismi igsizdir. 
Egitim saglayicilarinin girketlerin mevcut yeterlilik 
talepleri ve gelecege yonelik ige alim beklentileri 
hakkinda kesin bilgilere ihtiyaci vardir, zira bu 
bilgi birikiminin MOE kurslarmin igerik ve verilme 
yontemlerinin uyarlanmasinda kullamlmasi 
gerekmektedir.
Dolayisiyla, bu inisiyatifin baglica amaci verilen 
mesleki ogretim ve egitimin bolgesel ve yerel 
ekonominin ihtiyaglarina daha iyi uyarlanmasmi 
saglamaktir.
5.2.3. Gelecekteki Beceri ihtiyaglari ve 
Eglegtirme Sorunlarini Degerlendirmek igin 
Kullanilan Ana Metodoloji veya Metodoloji 
Grubu
inisiyatifin amaci CIFO merkezlerinde verilen 
MOE kurslari igin ayrilan maddi kaynaklarin ihale 
yapilarak dagitildigi bir metodolojiyle verilen 
mesleki egitim ve ogretimin iyilegtirilmesidir. 
Sunulan egitimler sektor yapisi ve bolgesel 
endustrisinin yeterlik ihtiyaglari uzerinde yapilan 
nitel ve nicel analizlerle belirlenen kriterlere gore 
onceliklendirilmektedir. Kullanilan arag temelde 
bir MOE haritasi olup, MOE faaliyetlerini en fazla 
ige alim yapan ve istihdam saglayan sektorlerle 
eglegtirmekte olup, bu eglegtirme igin de 
igverenlerin iggilerde ihtiyagduyduklari becerilere 
iligkinanket esasalinarakyapilmaktadir.
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5.2.4. Benimsenen Baglica Siiregler Ve 
Enstriimanlar, Kritik Mesaj, Tavsiye Ve 
Tedbirlerin Olugturulmasinda Bunlarin Nasil 
Kullamldigi
Metodolojinin bir takim bilegenleri olup, bunlar 
goyledir:
• Ogrenci hareketliligine iligkin bilgilere gore 
tan im lanm ak sure tiy le , K ata lonya 'nm  42 
ilg e s in d e  daha kuguk 'b o lg e  b ir im le r i ' 
olugturulmasi;
• MOE bilgi birikim alanlarinda gegitliligin 
guvence altina alindigi durumlarda, sektor ve 
alanlarin tumunun (26) 'bolge birim lerinin' 
olugturulmasina dahil edilmesi;
• 40 milyon Avro degerinde benzersiz ihale sureci: 
Belirli ogretim  a lan larina iggucu piyasasi 
ihtiyaglarina uymalari igin daha biiyuk butge 
ayrilir, yani iggucu piyasasinda talep goren 
konular kapsamindaki programlara yonelik 
uygulamalarin finansman alma ganslari daha 
fazladir;
• Potansiyel ogrencisi az ogretim programlarinin 
olgusuz gekilde finanse edilmesinin onlenmesi 
amaciyla, girig gartlarimn potansiyel adaylar igin 
uygun hale ge tirilm es i igin fa rk li eg itim  
seviyelerininolmasi;
• Ogretim  kurum larm in tek lifle rin i iggucu 
piyasasmin gereksinimlerine uyarlayabilmeleri 
igin girket anketlerinden alinan sonuglarin 
ogretim kurumlarina zamanmda (ihale surecinin 
baglamasindan dort ay once) duyurulmasi 
s u re t iy le  ta le p  g o re n  a la n la rd a  MOE 
saglanm asinda eks ik lik  o lm asm in bnune 
gegilmesi.
I§gucu Piyasasi Ihtiyaglarmm Belirlenmesi
Iggucu piyasasi ihtiyaglarmm belirlenmesine 
yonelik adimlargunlardir:
(a) Gergeklegtirilen MOE faaliyetlerinin 2011 
analizi; gerek Ogretim Dairesi tarafindan verilen 
baglangig mesleki eg itim i, gerekse SOC 
tarafindan sunulan mesleki egitim dikkate 
alinmaksuretiyle;
(b )  M O E 'n in  e k o n o m ik  s e k t o r le r e  
ddnugturu lm esi: U lusal mesleki n ite lik le r 
katalogundaki 26 meslek ailesin in NACE 
kodlarina dbnugturulmesi;
(c) MOE Haritasi: MOE arzinin ve bunun iggucu 
piyasasindaki duruma ve degigime ne kadar 
uydugunun analiz edilmesi. Soz konusu analizde 
Katalonya'daki mesleki egitim arzina ve bunun 
yapiyla ve iggucu piyasasinda gorulen son 
geligmelerle ilgiligine odaklamlmaktadir;

(d) Her bir ilge ve ekonom ik sektor igin 
agagidakilerden olugan ayri bir degerlendirme 
yapilmasi:
• Sosyal guvenlik iligkileri etutleri;
•igealimverileri;
• Emekliliktahminleri;
(e) MOE verilen alanlarin veya ilgelerin nicel 
olarak bnceliklendirilmesi: MOE verilen alanlar 
yuksek oncelikli, orta dereceli oncelikli, normal 
oncelikli veya onceliksiz olarak siralamr;
(f) Beceri ihtiyaglari analizi hakkinda igveren 
anketi: Katalan girketlerindeki personele ve ig 
te k lifle rin e  yone lik  bece rile rin  ve n ite lik  
gereksinimlerinin analiz edilmesi;
(g) Bolgesel MOE ihtiyaglari analizi: Bolgesel 
etutler, Avrupa Mesleki Egitim i Geligtirme 
Merkezi tahmin raporlari ve sektor tan llama 
raporlari gibi istihdamla ilgili sektor ve bolge 
raporlarinm toplanmakta ve etiit edilmektedir. Bu 
agama her bir sektorde kuresel ve yerel olgekte 
ihtiyag duyulan beceri ve niteliklerin tespit 
edilmesine katkida bulunmaktadir;
(h) Nitel onceliklendirme: MOE verilen alanlar ve 
ilgeler;
(I) Teknik duzenlemeler: Sektorde gok az 
potansiyel galigam olan ilgelerdeki yuksek 
seviyeli niteliklerin arzinin simrlandirilmasi ve 
yenileriyle degigtirilmig olan eski niteliklerin 
ortadan kaldirilmasi.
Ihale Sureci
§ekil 14'te ihale sureci anlatilmig olup, butgenin 
ilk olarak ilgelere ve igsizlik seviyesine gore nasil 
ayrildigi, bunun sonrasinda da bironceki safhada 
onceliklendirilen MOE konularina gore daha alt 
bolumlere nasil ayrildigi gosterilmigtir. Daha 
so n ra  ih a le  s u re c i b a g la m a k ta , MOE 
m erkezlerine kesinlegmig butgenin tahsis 
edilmesiyle sonuglanmaktadir. Her bir hibe 
b a g v u ru s u  a g a g id a k i k r i te r le re  g o re  
puanlanmaktadir:
• Ogretim alanmin onceliklendirmesi ('iggucu 
piyasasi ihtiyaci' puamn %23'unu olugturur);
• Merkezin kalitesi;
• Daha onceki hibelerden alinan sonuglar;
Elde edilen etkinin daha iyi olmasi igin daha erken 
a linan h ibeleri yonetm e kab iliye ti o larak 
gosterilen para degeri.
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Belirli ilgelerdeki belirli alanlara yapilan tahsisler ilk turda teslim alinmazsa, yeni ihale turlarimn 
baglatilmasi gerekir

§ekil 14: ihale Siireci - ispanya

T E S P iT  E D iL M i§  P iY A S A  iH T iY A Q L A R IN IN  K U L L A N IL A B iU R  B U T Q E Y E  V E  P U A N L A M A Y A  D O N U § T U R U L M E S i

Hersahamn kullamlabilir butgesi 
(onceliklendirme sonuglarina bagli olarak)

Yiiksek oncelikli

Perakende

Enerji

Otel

Yemek servisi 

Kimyasallar 

Ev aletleri 

Digerleri...

Oncelikli alanlar (%4,7) 63.920 Avro

Metal igleme

Su Yonetimi

Orta derecede oncelikli alanlar 4 j  qqq ̂ vro
% 3 ,5

Pazarlama

Elektrik

Gorsel-igitsel

Digerleri...

Onceliksiz (%1,2) 16.320 Avro

Kigisel imaj 

Grafik 

Mekanik 

Digerleri...

BUDGET 13/%)
Example. C1.30M

ihale Siireci

Her bagvurunun agagidakilere 
benzer maddelere gore bir 
puam vardir:

• Ogretim alaninin 
onceliklendirmesi (bu 
'i§gucu piyasasi ihtiyaci' 
maddesi puamn %23'unu 
olugturur)

• Merkezin kalitesi
• Daha onceki hibelerden
alinan sonuglar
• Son hibelerin en iyi gekilde 

yonetimi

• Digerleri...

I
Yeni turlar
Fazlalik olan alanlar varsa, 
agagidaki prensipler dahilinde yeni 
ihale turlari yapilir.

• MOE
gegitliliginin
garanti
edilmesi

• Niteliklerin alinmasi
• Ogretim 

alaninin 
onceligi

Kaynak: SOC (2012).
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5.2.5. Bu Yontem Veya Yaklagim Genel Ulusal 
Beceri Eglegtirme Ve Ongorme Sistemini 
Nasil Tamamlar
ANTICIPA ulusal inisiyatifi gelecektekl nltelik 
taleplerini analiz etmek ve ogretim ve egitim 
ih t iy a g la r in a  go re  p lan  ya pm ak uze re  
baglatilmigtir. Ulusal Kamu Istihdam Kurumu 
(SEPE) lie Uglu Vakifin (FTFE) mugterek bir 
projesi olup, Centro de EstudiosTomillo ve Alcala 
de H e n a re s  U n iv e rs i te s i  ta r a f in d a n  
desteklenmektedir.

Proje Ozellikle odaklanditji amag, buyume 
potansiyeli en fazla olan iglerin erken tespitinin 
saglanmasi, bu amagla soz konusu iglerin 
endustri igin 3 basamakli NACE kodlari, diger 
meslekler igin de 4 basamakli ISCO kodlari esas 
alinan ayrigtirma seviyesindeki piyasa talebine 
ve egitim ihtiyaglarina gore tammlanmasidir. 
Surece veil saglamak amaciyla iki idari veritabam 
birbirine baglanmig olup, bunlar; 2005 ila 2011 
doneminde imzalanmig istihdam sozlegmeleri ve 
(ispanyol nufusunu temsil eden drneklemin 
gegmig sosyal guvenlik iligkileri hakkinda veri 
saglayan) 2005-11 donemine ait surekli galigma 
hayati ornegidir.
Bu birlegik veritabanmin istatistiksel modellemesi 
ileriye yonelik nitel tekniklerle (DELPHI) ile 
birlegtirilecek, boylece 2015 ve 2020 yillarinda 
Ispanyol i§gucu piyasasinda ihtiyag duyulacak 
baglica ig profillerinin dinamikanalizi yapilacaktir.
Tamamen geligtirildiginde, ANTICIPA sistemi 
gelecekte ihtiyag duyulmasi muhtemel beceriler 
hakkinda bilgi saglayacak, Katalonya yaklagimi 
ise dengeli ve tamamlayici gibi gorunen gekilde 
yapilan MOE faaliyetlerinin yerel seviyede 
uyarlanmasina hitap edecektir.
5.2.6. Alinan Dersler
SOC ve ri a g ik la r in i kapa tm ak ve n ice l 
tahminlerden daha iyi giktilar elde edilmesini 
saglam ak igin nitel yontem ler uygulam ak 
suretiyle bu analizin kapsamimn genigletilmesine 
galigmaktadir.
Kurum bunu Katalonya'nm (bblgesel seviyede 
orgutlu) mesleki egitim konseylerinin liderleriyle 
nitel mulakatlar yaparak ve onlarin sahip oldugu 
bilgi birikimini analize katarak gergeklegtirmeyi 
amaglamaktadir.
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KISALTMALAR

EiPP Etkin iggiicii Piyasasi Politikasi
AMS Avusturya Kamu istihdam Kurumu

ANPE Benin Ulusal istihdam Ajansi

AGiO Avustralya'nm Gelecekteki i§giicunun Olugturulmasi

BDV Avusturya Sosyal igletmeleri Federal Ust Birligi [Bundesdachverband fur soziale Unternehmen]

Cedefop Avrupa Mesleki Egitimi Geligtirme Merkezi

?iA Qin istihdam Agi

CIETT Ozel istihdam Ajanslari Uluslararasi Konfederasyonu

CIFO Yenilikgilik ve Mesleki Egitim Merkezleri

ESS Slovenya istihdam Kurumu

EFE istihdama Yonelik Ogretim

ENPI Avrupa Komguluk ve Ortaklik Araci

ETF Avrupa Egitim Vakfi

AB Avrupa Birligi

EURES Avrupa istihdam Kurumu

FTFE ispanyol Uglu Vakfi

KAGiB Kar Amaci Gutmeyen istihdam Birligi [Gemeinnutzige Beschaftigungsgesellschaften]

YO Yiiksek Ogrenim

iK insan Kaynaklan

Hopes Avrupa Kamu istihdam Kurum Ba$kanlari Agi

IEFP istihdam ve Mesleki Egitim Enstitiisu

BiT Bilgi ve iletigim Teknolojisi
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ILO Uluslararasi Cali$ma Orgiitu

ISCO Uluslararasi Standart Meslek Simflandirmasi

ISIC Turn Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararasi Standart Endustriyel Simflandirmasi

BT Bilgi Teknolojisi

JSA Avustralya istihdam Hizmetleri

KiBB Kore istihdam ve Bilgilendirme Kurumu

iPKG i$giicii Piyasasi Kritik Gostergeleri

AGU Az Geli§mi§ Ulke

iPB i$giicii Piyasasi Bilgileri

iPBS i§giicii Piyasasi Bilgi Sistemi

SQSYB Japonya Saglik, Cali$ma ve Sosyal Yardim Bakanligi

g S G B Tiirkiye Cali$ma ve Sosyal Giivenlik Bakanligi

MRS istihdam Simiilasyonu [Methode de recrutement par simulation]

MKOBi Mikro, Kiigiik ve Orta Olgekli i$letmeler

NACE Avrupa Toplulugu'nda Ekonomik Faaliyetlerin istatistiki Simflandirmasi

NAICS Kuzey Amerika Endiistri Smiflandirma Sistemi

UMS Kolombiya Ulusal Meslek Simflandirmasi

UiA Moldova Ulusal istihdam Ajansi

NEET Cali§mayan, Egitim Ve Ogrenim Gormeyen

NESA Ulusal istihdam Kurumlari Birligi

STK'lar Sivil Toplum Orgiitu

OBD Telefonla Arama

OECD Ekonomik i$birligi ve Kalkinma Orgiitu
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iKAO istihdam Kurumlari Arasinda Ortaklik

Kip Kifisel istihdam Plain

KiK Kamu istihdam Kurumu

diA Ozel istihdam Ajansi

MTiP Mevsimlik Tanm i$;ileri Programi

SENA Kolombiya Ulusal Qiraklik Kurumu

SEPE ispanyol Ulusal Kamu istihdam Kurumu

SIGAE istihdam Alam Bilgi ve Yonetim Sistemi

SNE Meksika Kamu istihdam Kurumu [Servicio Nacional de Empleo]

SOB Sosyoekonomik i§letmeler [Sozialokonomischer Betrieb]

SOC Katalonya istihdam Kurumu [Servei d'Ocupacio de Catalunya]

BTMM Bilim, Teknoloji, Muhendislik ve Matematik

DGOU Donii$mekte ve Geli$mekte Olan Ulkeler

TEPAV Tiirkiye Ekonomi Politikalari Ara$tirma Vakfi

GYiP Gegici Yabanci i$gi Programi

GYi'ler Gegici Yabanci iggiler

TOBB Tiirkiye Odalar ve Borsalar Birligi

TMOE Teknik ve Mesleki Ogretim ve Egitim

UWV Hollanda Kamu istihdam Kurumu [Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen]

VDAB Belgika Flaman Kamu istihdam Kurumu [Vlaamse Dienst voor Beroepsopleiding en 
Arbeidsbemiddeling]

MOE Mesleki Ogretim ve Egitim

WAPES Dunya Kamu istihdam Kurumlari Birligi
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ANAHTAR TEKNIK TERIMLER

Ongdrme Gelecegin beceri ihtiyaglarmin tespit edilmesini amaglayan gegitli nitel ve nicel ydntemleri belirtir. 
Bu kilavuzda sadece kisa ila uzun vadeli ongoriiler dikkate alinmig olup, tahmin ve kestirim 
metodolojilerinin kullanildigi uzun vadeli (genelde beg yildan uzun siireli) ongoriiler ise 2. Cilt 
kapsaminda ele alinmigtir.

Yeterlik

Bireyin olagan ve degigen meslek durum ve gerekliliklerini yerine getirmek amagli ispatlanmig ve 
gdsterilmig yapabilme bilgisi, beceri, nitelik ve bilgi birikimi kullanma kapasitesi (UNESCO).

Istihdam
Edilebilirlik Bireyin istihdam yolunda ilerleme kaydetmesine ve istihdam edilmesine, istihdamim siirdiirmesine 

ve kariyerinde ilerleme kaydetmesine olanak saglayan faktorler bilegimini ifade eder (Cedefop, 
2008). Bireyin sahip oldugu diizgiin igi giivence altina aimak ve devam ettirmek, igletme iginde ve 
igler arasinda ilerleme kaydetmek ve teknolojide ve iggiicii piyasasi kogullarinda meydana gelen 
degigimlerle bag etmek igin dniindeki dgretim ve egitim firsatlarindan yararlanma kapasitesini 
arttiran taginabilir yeterlik ve nitelikler buna dahildir (ILO, 2004).

istihdam Hizmet Bu kilavuz baglica gdrevi ig eglegtirmesi olan kamu ve dzel sektdr istihdam hizmet saglayicilarim 
Saglayici______belirtir.___________________________________________________________________
Tahmin Nicel tahminler gelecekteki iggiicii piyasalarimn nicel yonleri hakkinda istatistiksel projeksiyonlar, 

ekonometrik modeller veya benzeri ydntemler kullanarak bilgi iiretirler. Gelecekteki geligmekleri 
kestirmek amaciyla nicel tahminlerde bugiine ve gegmige iligkin veriler kullamlir (Andersen ve 
digerleri, 2010). Tahminlerde gegitli varsayimlara dayanan alternatif nicel senaryolar bulunabilir. (2. 
Cilde bakiniz)

Kestirim
Etiitleri Kestirim etiitleri genellikle disiplinler arasi, gogunlukla nitel yaklagimlardir. Bunlar bugiin alinan 

kararlara yardimci olmak amaciyla firsatlari ve kirilgan alanlari tespit etmek igin gelecege iligkin 
istihbaratin sistematik gekilde toplanmasi ve orta ila uzun vadeli vizyon olugturma siiregleridir. 
Kestirimlerin baglica ozelligi eylem ydnelimli olmalaridir. Kestirimler senaryolar geklinde alternatif 
gelecekler varsayabilirler. (2. Cilde bakiniz)

l§
igveren igin veya serbest galigan bir kiginin yerine getirdigi veya getirmesi gereken gorevler ve 
ddevler biitiiniidiir (ILO, 2012).

iggiicii Piyasasi 
Bilgileri

iggiicii piyasasmin veya bunun herhangi bir boliimiiniin biiyiikliigii ve yapisiyla, igleyig gekliyle, 
sorunlariyla, barindiriyor olabilecegi firsatlarla ve iginde olan kigilerin istihdamla ilgili niyet ve 

_____________arzulariyla iligkili her tiirlii bilgidir (Mangozho, 2003). (1. Cilde bakiniz)____________________

iggiicii Piyasasi iggiicii piyasasi bilgi sistemi iggiicii piyasasi bilgilerini iiretmek iizere tasarlanmig bir dizi kurumsal 
Bilgi Sistemi diizenlemeden, prosediirden ve mekanizmadan olugur (ILO, 1996).
(iPBS) (1. Cilde bakiniz)
Eglegtirme Eglegtirme terimi iggiiciiniin istihdam edilebilirligini arttirmayi ve nitelikli ig arayicilan ile ig 

bagvurusu yapma dahil olmak iizere beceri eksikliklerini azaltmayi amaglayan yaklagim ve 
eylemleri belirtir. Bu terimin kapsami ige ydnlendirme veya ige yerlegtirme terimlerinden daha 
genistir.

Uyumsuzluk
Egitimi fazla, egitimi eksik, nitelikleri fazla, nitelikleri eksik, becerileri fazla, becerileri eksik veya 
gereksiz ya da demode olma gibi farkli tipte beceri agiklari veya dengesizliklerine igaret eden 
kugatici bir terimdir. Beceri uyumsuzlugu nitel de olabilir, nicel de olabilir. Bu terimle kiginin igin 
gerekliliklerini kargilamadiiji ve belirli bir becerinin eksik ya da gereksiz oldugu belirtilir. Beceri 
uyumsuzlugu birey, igveren, sektdr veya ekonomi seviyesinde tammlanabilir (Andersen ve 
digerleri, 2010).
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Meslek

Meslek, igerdikleri baglica gdrev ve odevlerin gok benzer oldugu igler olarak tammlamr. Kigi bir 
meslekle halen galigtigi ig, ikinci bir ig veya daha once gali$ti£i i$ vasitasiyla ili§kili olabilir (ILO, 2012).

Ozel istihdam 
Aianslan (OiA)

Kamu makamlarindan bagimsiz olarak i$ araciligi, dam$manlik hizmetleri veya her tiirlii i$ arama 
destegi gibi i$gucii piyasasi hizmetlerinden bir veya daha fazlasim saglayan her tiirlii gergek veya 
tiizel kisidir. Bu terim a$agidaki tamm geregi gegici gali$ma ajanslarini kapsar (ILO, 2007).

Profil Qikarma

i$ arayan kiginin istihdam edilebilirliginin KiK damgmanlari tarafindan gogu kez BT ve ozel istatistiksel 
araglar kullamlarak degerlemeye tabi tutulmasidir. Profil gikarmanm gerekgesi hizmetleri ve kit 
kaynaklari daha iyi hedeflemek suretiyle iggiicii piyasasi entegrasyonunu daha etkili kilmaktir. Uzun 
siireli igsizlik riskini ongormeye yonelik kigisel eylem plam kapsaminda bireyin giiglii ve zayif 
yonlerini teghis etmek igin siklikla profil gikarma yontemi kullamlir. Profil gikarmanm genel amaci 
KilCin i$ arayanlara sundugu hizmetlerin etkililik ve verimliligini optimize etmektir (Weber, 2011).

Kamu
istihdam Kurumu 
(KiK)

Kamu istihdam kurumlannm ana iglevleri arasinda ig arama ve ige yerlegtirme hizmetleri, iggiicii 
piyasasi bilgilerinin toplanmasi, analiz edilmesi ve yayilmasi, hedefe yonelik iggiicii piyasasi program 
ve hizmetlerinin geligtirilmesi ve uygulamaya konmasi; varsa igsizlik sigortasi haklarinin idaresi ve 
ozel istihdam ajanslarinin gozetimi gibi mevzuattan kaynaklanan diger hizmetler bulunur (ILO, 2009).

Nitelik

igginin uluslararasi, ulusal veya sektOrel seviyede taninan mesleki veya profesyonel yeteneklerin 
resmi ifadesidir. Oijretim veya eijitimin bagarili gekilde tamamlandigi veya yapilan testte veya sinavda 
tatmin edici performans gosterildigini belirten resmi bagari belgesidir (sertifika, diploma).

Beceri

Genellikle gok farkli anlamlarda kullamlan bir terimdir. Bu kilavuzda ise, beceri ogrenme veya aligtirma 
yapmak suretiyle zihinsel veya bedensel bir faaliyeti gergeklegtirme yetenegi olarak kabul edilmekte 
olup, beceri terimi genig kapsamlidir ve bilgi birikimi, yeterlik ve tecriibe kadar, gorevleri yerine 
getirmek ve galigma ile ilgili sorunlari gozmek amaciyla bunlari kullanma yetenegini de igerir.

Beceri Agigi

Qaligamn veya galigan grubunun beceri seviyesinin igin layikiyla yapilmasi igin gerekenden diigiik 
oldugu veya beceri tiiriiniin igin gereklilikleri ile Ortiigmedigi durumu agiklayan nitel bir terim olarak 
kullamlmigtir (Cedefop, 2010).

Beceri Eksigi

Bu kilavuzda belirli becerilerinin arzinda eksiklik oldugunu, ornegin belirli becerilere sahip ig 
arayanlann sayisinm bogtaki iglerin tiimunii doldurmak igin yetersiz oldugunu anlatmak igin kullamlan 
nicel bir terim olarak kullamlmigtir.

Gegici Qaligma Ajansi Kullamcinin denetimi altmda bagka igletmelerde galigtirmak iizere dogrudan iggi istihdam eden 
ozel sektor girketi veya kar amaci giitmeyen girkettir (ILO).
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AB YAYINLARI NASIL EDiNiUR

Ucretsiz yayinlar:

• bir kopya:
AB Kitapgisindan (http://bookshop.europa.eu);

• birden fazla kopya veya poster/harita igin:
Avrupa Birligi temsilciliklerinden (http://ec.europa.eu/represent_en.htm); AB uyesi olmayan 
tilkelerin delegasyonlarindan (http://eeas.europa.eu/delegations/ index_en.htm);
Avrupa Direct hizmetleri ile goru§erek (http://europa.eu/europedirect/index_ en.htm) 
veya 00 800 6 7 8 9 10 11 numarali hatti arayarak (AB iginde her yerden ucretsizdir) (*).

(*) Verilen bilgiler ucretsizdir. Aramalar ise genellikle ucretsizdir (bazi operator, kamusal telefon veya otellerden yapilan aramalar ucretli olabilir). 

Ucretli yayinlar.

• AB Kitapgisindan (http://bookshop.europa.eu).
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Bu kilavuz beceri ongorme ve e§le$tirmeyle ilgili ETF, ILO ve Cedefop 
kilavuz serisi iginde yer almaktadir. Kilavuzlarin tumu ayrinti seviyesi, 
teknik igerik ve ornek olay etutlerinde farkliliklar olabilmekle birlikte 
mu5terek bir yapiyi takip etmektedir. ETF, Cedefop ve ILO bu 
kilavuzlari hazirlamak igin yakin i§birligi ignde galijmi?, bu gali§malarda 
genellikle kurum/kurulu§lardan biri onculuk etmi§, digeri de katki, 
ornek olay etudu, yorum ve goru§ saglami$lardir. Kilavuzlarin tumu 
kapsamli bir dogrulamadan ve akran degerlendirmesinden gegrilmi§ 
olup, dunyanm birgok yerinden gelen akademi temsilcilerinin, 
ongorme ve e5 le§tirme uzmanlarmin ve muhtemel son kullamcilarin 
igerikleri ve kullamlabilirlikleri hakkinda yorum ve geri bildirim 
verdikleri uluslararasi uzman seminerlerinde kilavuzlar ayrinti 11 olarak 
tarti§ilmi5tir. Her ug orgutun uzmanlari ve personeli de yayinlanmalari 
oncesinde kilavuzlari akran degerlendirmesinden gegrmi$tir.

Bu cilt istihdam hizmet saglayicilarin beceri ongorme ve e$le$tirmedeki 
roliinii kapsamakta olup, ddnu$mekte ve geli$mekte olan ulkeleri bu 
saglayicilarin rolunu yerle$tirme ve guglendirme konusunda 
desteklenmesini amaglamaktadir. Dunyanm dort bir yanmdaki goze 
garpan inisiyatifleri ve iyi uygulamalari tespit etmekte, beceri arzini 
i§gucu piyasasi talepleriyle e§le$tirme gayreti iginde olan farkli 
ulkelerin yaptigi stratejik segimleri ve deneysel uygulamalari 
vermektedir. Verilen ornekler sayesinde bu yayin egitim saglayicilari, 
rehberlik ve dam§manlik gorevlileri, idareciler ve ara§tirmacilar gibi 
i§gucu piyasasi aktorleri igin kullani^li bir arag haline getirmektedir. 
istihdam hizmetleri verilen kurulu§larda gali§an yoneticiler ve meslek 
mensuplari igin ozellikle degerlidir.
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