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1. GİRİŞ
OECD Yerel Ekonomik ve İstihdam Gelişimi Programına (LEED) göre; sermaye ve işgücünün
yüksek seviyede hareketli olduğu ve teknolojinin hızla geliştiği küreselleşmiş bir ekonomide
işgücü piyasası kurumları, refahın arttırılmasında, çalışma ve yaşam standartlarının
geliştirilmesinde kilit bir role sahiptir. İnsan kaynakları ekonomik gelişme ve bilgiye dayalı
ekonominin temel faktörüdür. Mesleki eğitim ve işgücü piyasası politikası konusunda politika
oluşturucular sadece ekonominin yerel seviyede ihtiyaç duyduğu bir yetenek havuzu
oluşturulmasında değil, aynı zamanda yeniliği desteklemede, girişimcilikte ve sosyal
bütünlüğün sağlanmasında da büyük katkı payı sahibidir.1 Bu anlamda ülkemizde İl İstihdam
ve Mesleki Eğitim Kurullarının görev itibariyle yerel aktörleri harekete geçirmede büyük
öneme sahip olduğu açıktır. Çünkü İİMEK tam da yukarıda belirtildiği şekilde yerel politika
oluşturucuları bir araya getirerek yerel anlamda ekonominin insan kaynağına dayalı
sorunlarını çözmeye ve bu alanda gelişim sağlamaya yöneliktir.
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük ile
birlikte İŞKUR’un dört asli organından bir tanesidir. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının,
ilin işgücü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul
ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve
verimliliği artırmak amacıyla yerel düzeyde politikalar oluşturmak, plan yapmak ve kararlar
almak, ilgili kurum ve kuruluşlara görüş ve önerilerde bulunmak gibi görevleri vardır.
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının olağan ve olağanüstü toplantılarında alınan
kararlar ve işgücü piyasasına ilişkin veriler değerlendirilerek her il tarafından 2012 yılı
Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Kurullar tarafından hazırlanan faaliyet raporları, “İlin SosyoEkonomik Durumu”, “TÜİK ve İŞKUR Verilerine Göre İlin İşgücü Verileri”, “Eğitim ile İlgili
Veriler” ve “Kurul Çalışmaları” olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. İl bazında
hazırlanmış olan faaliyet raporları neredeyse her il için istihdam ve eğitim bilgilerini içeren
tek kaynak olma özelliği taşımaktadır.
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Tüm illerin faaliyet raporlarından yararlanılarak oluşturulan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim
Kurulları 2012 Yılı Faaliyet Raporu ise, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının “Aktif İşgücü
Faaliyetleri, İşgücü Piyasası Analizleri, Özel Politika Gerektiren Gruplara Yönelik Faaliyetler ve
Politika Göstergeleri” açısından değerlendirilmesini içermektedir. Son olarak İl İstihdam ve
Mesleki Eğitim Kurulları’na üye kurum ve kuruluşların toplantılara katılım durumu da analiz
edilmiştir.
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2. AKTİF İŞGÜCÜ FAALİYETLERİ
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının işgücü piyasası ve istihdam hayatı üzerinde
doğrudan etki eden ve istihdama ilişkin koşulları piyasa ihtiyacı doğrultusunda
şekillendirmeyi hedefleyen önemli faaliyetlerinden birisi aktif işgücü faaliyetleridir. Aktif
işgücü faaliyetleri, toplum yararına programlar, mesleki eğitimler, işbaşı eğitim ve girişimcilik
programları olup, işgücü piyasasına yön vermek amacıyla kullanılmaktadır. Aktif işgücü
faaliyetlerinin avantajları aşağıda sıralanmaktadır:
 Etkisini göstermesi için gereken sürenin kısa olması,
 Uzun süreli işsizlikle mücadelede fayda sağlaması,
 İşsizlerin meslek edinmesini sağlaması,
 Hâlihazırda mesleki beceriye sahip olanların bu becerilerini daha da güçlendirmesi,
 Ekonomik buhran dönemlerinde çalışanların işlerini kaybetmelerini önlemesi,
 İşverenlere kendi çalışanlarını yetiştirme olanağı sağlaması.
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarında alınan kararlar aracılığıyla aktif işgücü
faaliyetleri hayata geçirilmekte olup, bu faaliyetler Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve İl
Milli

Eğitim

Müdürlüğü

koordinasyonunda

hazırlanarak,

Kurul

toplantılarında

değerlendirildikten sonra uygulamaya konulmaktadır.
Aktif işgücü faaliyetleri çerçevesinde, meslek sahibi olmayan, sahip olduğu mesleki
alanda yetersiz bilgi sahibi olan, farklı mesleki alanlarda istihdam edilmek isteyen ya da dâhil
olduğu meslek grubunun güncelliğini yitirmesiyle mesleğini değiştirmek zorunda kalanlara
yönelik eğitim imkânları sağlanmaktadır. Ayrıca dezavantajlı gruplara yönelik kurslar ve
girişimcilik programları da Kurulların imkânları dâhilinde yer almaktadır. Bunlara ilave olarak
mesleğinde teorik bilgi sahibi olmasına karşın pratik bilgi yönünden eksikliği bulunan kişilere
yönelik işbaşı eğitim programları ve yoğun işsizlik dönemlerinde işsizlere geçici istihdam
olanakları sağlayan toplum yararına programlar da Kurulların sunduğu hizmetler arasındadır.
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Grafik 1. Uygulanan Aktif İşgücü Programları (2011-2012)

Kaynak: İŞKUR

2012 yılı aktif işgücü faaliyetlerine ilişkin veriler incelenecek olursa, İstihdam Garantili
Kurslar, Toplum Yararına Programlar (TYP), Stajlar, Girişimcilik Kursları, Özürlü ve
Hükümlülere yönelik kurslar, hibe projeleri ve diğer kurslar kapsamında 81 ilde 27.351 adet
program açılmıştır. Bu programlardan 2012 yılında 276.901’i erkek, 187.744’ü kadın olmak
üzere toplam 464.645 kişi yararlanmıştır. Bir önceki yılın verileri temel aldığında 2012 yılında
kurs sayısında %64,8, toplam kursiyer sayısında ise %85,8’lik bir artış görülmektedir.
2012 yılında aktif işgücü faaliyetleri için 1.487 milyon TL kaynak aktarılmış olup; bu
kaynağın 1.122 milyon TL’lik kısmı kullanılmıştır. Bu rakamlara göre ayrılan kaynağın
kullanılma oranı % 75,4 olmuştur.
Tablo 1. 2012 Yılında Mesleklere Göre Açılan Bazı Kurslar
Meslekler

Kurs Sayısı

Erkek

Katılan Sayısı
Kadın
Toplam

Ön Muhasebeci

623

625

1.350

1.975

Gaz Altı Kaynakçısı

494

3.647

12

3.659

Çağrı Merkezi Görevlisi

486

3.953

7.689

11.642

Dikiş Makinesi Operatörü - Kumaş

344

1.348

4.881

6.229

CNC Torna Tezgâhı Operatörü

308

2.368

51

2.419

Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı

216

1.746

853

2.599

İnsan Kaynakları Meslek Elemanı

206

81

379

460

Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları)

194

341

499

840

Hasta Danışmanı

168

98

746

844

Aşçı

135

962

1.325

2.287

Çocuk Bakıcısı

107

15

1.548

1.563

Moda Tasarımcısı

57

332

1.197

1.529

Kaynak: İŞKUR
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Grafik 2. Aktif İşgücü Programlarının Katılımcı Sayılarına Göre Dağılımı

Kaynak: İŞKUR

2012 yılında açılan kurslardaki katılımcı sayıları incelendiğinde, %41 ile en yüksek
orana sahip faaliyetin Toplum Yararına Programlar olduğu görülmektedir. Bu programları
takiben ikinci en yüksek paya sahip olan program istihdam garantili kurslar olup çerçevesinde
düzenlenen kurslar olup, bu kursların %12’lik paya sahip olduğu görülmektedir. Bunların
ardından ise % 12’lik payla UMEM2, %7’lık payla Genel Kurslar, %6’lık payla Girişimcilik ve
%4’lük payla işbaşı eğitim programları gelmektedir. Bunların dışında kalan kurs
kategorilerinin yüzdesel olarak aktif işgücü programları içerisinde daha az yer kapladığı
görülmektedir.
2012 yılında Genel Kurslar (İstihdam Garantili Olmayan) kapsamında 1.576 adet kurs
açılmış olup, bu kurslardan 9.303’ü erkek, 24.716’sı kadın olmak üzere 34.019 kişi
faydalanmıştır. İstihdam Garantili Kurslar (en az %50 kursiyer istihdamı zorunlu) kapsamında
ise 4.564 adet kurs açılmış olup, 47.760 erkek, 68.691 kadın olmak üzere 116.451 kişi bu
kurslardan yararlanmıştır. Belirtilen bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere açılan istihdam
garantili kurs sayısı, genel kurslara göre yaklaşık 3 kat daha fazladır.

2

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi: İllerin işgücü piyasalarının işgücü analizlerini yaparak ihtiyaçlar
doğrultusunda ilin Kuruma kayıtlı işsizlerine teorik eğitim verip, ardından yine ihtiyaçlar doğrultusunda firmalarla
eşleştirilerek pratik (işbaşı) eğitim almasını sağlayan 2011 tarihli İŞKUR projesi. Proje sonunda işbaşı eğitimi başarıyla
tamamlayarak sertifika alan kursiyerler işbaşı eğitim aldığı firmada istihdam edilirler.
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“Toplum Yararına Program” (TYP) genellikle ekonomik kriz, özelleştirme, ekonomik
yapılanma, doğal afetler ve işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde işsizlerin, çalışma
yaşamından uzun süre ayrı kalarak çalışma alışkanlıkları ile disiplinlerini kaybetmelerini ve
maddi sıkıntıya düşmelerini önlemek, , kısa süreli istihdam ve eğitimlerini sağlamak için
yürütülen programlara verilen isimdir. 2012 yılında illerde çevre temizliği, kamusal altyapının
yenilenmesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çevre düzenlemesi ile bakım onarım ve
temizlik işleri yapılması, yenileme, tarihi ve kültürel mirasın korunması, ağaçlandırma, park
düzenlemesi vadi ve dere ıslahı ve erozyonu önleme gibi konularda toplumun bütününe
fayda sağlayıcı 5.022 adet TYP düzenlemiştir. Gerçekleştirilen TYP’lerden 144.902’si erkek,
47.096’sı kadın olmak üzere toplam 191.998 kişi yararlanmıştır.
İşbaşı Eğitim Programları; en az lise (lise dengi ve üstü) düzeyindeki eğitim
kurumlarından mezun olmuş işsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirmelerini amaçlayan
programlardır. Söz konusu programlar kişilerin sahip olduğu teorik bilgiler üzerine pratik bilgi
ve iş tecrübesi ekleyerek kişilerin istihdam edilebilirliğini arttırmaya yöneliktir. Bu çerçevede
2012 yılında Türkiye çapında tüm illerde 8.018 adet program düzenlenmiş olup, bu
programlardan 9.060 erkek, 9.510 kadın olmak üzere toplam 18.570 kişi yararlanmıştır. 2012
yılına ait faydalanıcı sayısı bir önceki yılın faydalanıcı sayısının üç katından daha fazla olup, bu
gelişme Kurul hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaşmaya başladığını belirtmesi açısından
olumlu bir göstergedir.
Türkiye çapında gerçekleştirilen tüm işgücü yetiştirme kurslarına bakıldığında,
toplamda 27.351 kurs açıldığı görülmekte olup, bu kurslardan 276.901’i erkek, 187.744’ü
kadın olmak üzere toplamda 464.645 kişi faydalanmıştır.
Kurulların yıllık olarak hazırladığı faaliyet raporlarından derlenen veriler ışığında illerin
%23’ünde açılan kurslar ile bölgenin işgücü piyasası arasındaki bağlantının yüksek olduğu
görülmektedir. İllerin %39’unda söz konusu bağlantı düzeyinin çok, %33,8’inde orta,
%3,9’unda ise az olduğu görülmektedir.
İllerin %62,4’ünde açılan kurslar ile bölgenin işgücü piyasası ihtiyaçları arasındaki
bağlantının yüksek düzeyde kurulduğu; ancak illerin %37,6’sında yeterli bağlantının
kurulmadığı görülmektedir. İşgücü piyasası işleyişlerinin ve istihdam hayatının aksamadan
devamının sağlanması açısından ideal olan durum açılan kursların bölgesel ihtiyaçlarla
mümkün olduğunca uyumlu olmasıdır.
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3. İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZLERİ
İşgücü piyasası, emeğini arz eden işgücünün ve bunu talep eden işverenlerin buluştuğu ve
işçilerin çalışacağı ücret düzeylerinin belirlendiği yer olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma
göre işverenler çalışanlara belirli bir ücret ve çalışma koşulları sağlarken; çalışanlar da
işverenlere, emeğini, mesleki beceri ve yetkinliklerini sunar. İyi işleyen bir işgücü piyasasının
oluşması ise, işgücü arz ve talebinin temel niteliklerinin incelenip gerekli durumlarda bu
unsurları şekillendirici tedbirlerin zamanında alınmasına bağlıdır. Bu inceleme gereksinimi ise
bizi İşgücü piyasası analizlerine götürmektedir.
İşgücü piyasası analizleri (İPA), işgücü piyasasının yapısını, işverenler ve işgücü arasındaki
hareketli ilişkileri ortaya koyan çalışmalardır. Bu analiz çalışmalarının sonuçları; niceliksel ve
niteliksel göstergelerle işgücü piyasalarına katılımı, katılanların becerilerini, günümüz işgücü
piyasalarında gereksinim duyulan mesleki becerileri, gelecekte hangi meslekler için ne tür
becerilerin gerekeceğini ve günümüz ihtiyaçları ile işgücünün nitelikleri arasındaki ilişkiyi
gösterirler. İşgücü arz ve talebi arasında uyumun sağlanmasında işgücü piyasasının önemli
aktörlerinden biri olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), düzenli olarak işgücü piyasası araştırma ve
analiz faaliyetlerini sürdürmektedir.
İŞKUR’un görevleri arasında sayılan, işgücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik işgücü
ihtiyaç analizlerini yapmak ve yaptırmak, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının yerine
getirmesi beklenen en önemli görevlerinden birisidir. Bu görev, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu
Kanununun 13’üncü maddesinde ifade edilen “İlin muhtelif sektör ve daldaki işgücü ve
mesleki eğitim ihtiyacını belirlemek üzere işgücü piyasası analizleri yapmak ve yaptırmak”
hükmüyle Kurul görevleri arasında belirtilmektedir. Ayrıca Yürütme Kurulunun görevleri
arasında “Kurumca belirlenecek yöntem çerçevesinde, ilin işgücü piyasası analizlerini yapmak
ve yaptırmak konusunda Kurulun vereceği görevleri yerine getirmek” sayılmıştır.
İPA çalışmaları başta İŞKUR olmak üzere işgücü piyasasının tüm taraflarının önem
vermeleri gereken araştırmalardır. İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan meslekleri belirlemek
ve bu mesleklerde istenen becerileri ve temininde güçlük çekilen meslekleri tespit etmek,
geçmiş ve gelecek dönemlerde istihdam artışı veya azalışı eğilimlerini belirlemek
amaçlanmaktadır. İŞKUR kapsamında aktif istihdam tedbirlerinin piyasanın ihtiyaçları
doğrultusunda planlanabilmesi, açılan işgücü yetiştirme kurslarının işverenin aradığı
mesleklerde olması, piyasada karşılanamayan meslekler için mesleki anlamda işgücü arzı
oluşturulması etkin piyasa analizleri ile olabilir. İŞKUR dışında mesleki eğitim ve öğretim
7

hizmeti sunan tüm kurum ve kuruluşlar da işgücü piyasasındaki eğilimleri dikkate almalıdır.
İŞKUR açısından piyasada ihtiyaç duyulmayan bir meslekte kurs açılması kaynakların etkin
kullanılmaması durumunu ortaya çıkardığı gibi, ihtiyaç duyulan bir meslekte de kurs
açılmaması ekonomik bir kayıptır.
Grafik 3. İşgücü Piyasası Analizlerine İlişkin Kararlar

Kaynak: 2012 Yılı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Faaliyet Raporları

Kurullar tarafından hazırlanan faaliyet raporları yıllık raporlar üzerinden analizlerin
etkinliğine bakıldığında;
 İllerin %58,8’inde okullardaki alan ve dalların belirlenmesinin işgücü ihtiyaç analizleri
sonuçlarına göre yapıldığı,
 İllerin %64,2’sinde karşılanmasında güçlük çekilen mesleklerin işgücü piyasası
analizlerine göre belirlendiği,
 İllerin %76,5’inde ise bölgenin gelecekteki mesleki ihtiyaçlarını tespit etmeye yönelik
karar alındığı,
gözlenmiştir.
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4. ÖZEL POLİTİKA GEREKTİREN GRUPLARA YÖNELİK FAALİYETLER
Kadın, genç, hükümlü, eski hükümlü ve engelli gibi gruplardan oluşan ve işgücü
piyasalarına girişte güçlük yaşayan, dolayısıyla da korunmaya ve desteklenmeye ihtiyaç
duyan insanlardan oluşan bu gruplar, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının istihdamı
destekleyici, koruyucu ve geliştirici vizyonu içerisinde kendilerine yer bulmaktadırlar. Kurul
faaliyetleri arasında özel politika gerektiren gruplara yönelik yer alan ana faaliyetler aktif
işgücü programlarıdır. Buna karşın 2012 yılı Kurul kararları arasında özel politika gerektiren
gruplara yönelik olarak mesleki eğitim planlanması dışında alınmış bazı kararlara da
rastlanabilmektedir. Bunlardan birkaç örneğe bakılacak olursa;
 Dezavantajlı Gruplar İçin Mesleki Eğitim Protokolü kapsamında eğitim alacak kişilerin,
eğitimde geçen sürelerinin çıraklık eğitimi mevzuatı kapsamında çıraklıkta geçen
sürelere dâhil edilmesi yönünde ilgili makamlara öneri sunulması,
 Engellileri daha iyi anlayabilmek ve onlara etkin hizmet verebilmek için “İş ve Meslek
Danışmanı” alımında engellilerin alınmasının sağlanması konusunda İŞKUR Genel
Müdürlüğüne öneride bulunulması,
 Engelli istihdam yükümlülüğü bulunan 50 ve daha fazla işçi çalıştıran firmaların engelli
işgücü taleplerinin hangi mesleklerde olduğuna yönelik bir çalışma yapılması,
 Kadınların ürettikleri ürünlerini, rahatlıkla pazarlayabilecekleri bir pazar alanı tahsisi
konusunda Belediye Başkanlığına öneride bulunulması,
 İş ve Meslek Danışmanlarının kadın sığınma evlerinde geçici görevlendirilmesi,
 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan, 15 yaşını tamamlamış
örgün

eğitim

dışındaki

çocukların/gençlerin

meslek

edindirme

kurslarına

yönlendirmekten ziyade, bu kapsamda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
temsilcisi koordinatörlüğünde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim İl
Müdürlüğünden birer temsilcinin katılımıyla oluşturulacak, komisyonun önerileri
doğrultusunda faaliyetlerin yapılması,
 Üniversitenin son sınıf öğrencilerine üniversitece hazırlanacak bir plan dâhilinde
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanı tarafından İş Arama
Becerileri Eğitimi verilmesine ve ayrıca eğitim öğretim yılında Milli Eğitim
Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören ilköğretim 8. sınıf ve ortaöğretim 9. sınıf
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öğrencilerinin İl Müdürlüğü bünyesindeki Meslek Bilgi Merkezinin tanıtımı ve iş ve
meslek danışmanlığı hizmetinden yararlandırılması,
şeklinde kararlar alındığı görülmüştür.
Grafik 4. Engelli, Eski Hükümlü/Hükümlü Kursları

Kaynak: İŞKUR

Kurulların 2012 yılı aktif işgücü faaliyetleri incelendiğinde;
 Eski hükümlü/hükümlülere yönelik açılan 354 kursa toplam 4.681 kişi katılmıştır.
 Engellilere yönelik açılan 574 kursa toplam 6.272 kişi katılmıştır.
Sosyal yaşamda bireylerin istihdamdan uzak kalması durumunda mevcut yeteneklerini
kaybetmesi, kendine güvenlerinin ve çalışma şevklerinin azalması ve düzenli bir gelirden
mahrum kalmaları gibi olumsuz durumların görüldüğü herkesçe bilinmektedir. Bu bağlamda,
özel politika gerektiren grupta yer alan bireyler de özel durumlarından dolayı işsizlikten daha
çok etkilenmektedirler. Özellikle gençler ve uzun süreli işsizler gibi gruplarda suça yönelim
görülmesi istihdam dışında kalmanın bir başka olumsuz etkisi olmaktadır. Özel politika
gerektiren grupların istihdama katılımlarının artırılması ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan
istenmeyen durumların önüne geçilmesinde önemli bir rol üstlenecektir.

10

5. POLİTİKA GÖSTERGELERİ
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları; il bazında sosyal diyaloğa dayanarak istihdamı
koruma, artırma ve işsizliği önleme görevinin yanında özel politika gerektiren gruplara ve
aktif işgücü faaliyetlerine yönelik kararlar almaktadır. Bu kararlar iyi uygulama örneklerimiz
olduğu illerde ilin sorunlarıyla iç içe olan bütün kesimleri dâhil edilerek alınmakta ve
böylelikle sorun doğru tespit edilerek doğru tedavi yöntemiyle problemlerin aşılması
amaçlanmaktadır. Yukarıdaki kararlara ek olarak Kurullar tarafından kariyer günleri ve
istihdam fuarları düzenlenmesi, girişimciliğin desteklenmesi, kayıtdışı istihdamla mücadele
edilmesi ve yasal mevzuat dışında çocuk işçi çalıştırılmasının yönünde de kararlar
alınmaktadır.
İstihdam fuarları ve kariyer günlerinin ana amacı; iş arayanlar, işverenler ve ilgili
kurum/kuruluşları

bir

araya

getirerek,

yerel

ekonomiyi

ve

istihdam

ortamını

hareketlendirmek ve güçlendirmektir. İstihdam fuarları ve kariyer günleri sosyal taraflar,
yerel yönetimler, üniversiteler, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sanayici ve işletmeci
işbirliğinde, yerel düzeyde işgücünü arz edenler ile talep edenleri bir araya getirerek; mesleki
eğitim, istihdam ve insan kaynakları konusunda taraflar arasında kalıcı ve kurumsal bir
iletişim mekanizması kurulmasına ve devam ettirilmesine olanak sağlamaktadır. Katılımcı
olarak istihdam fuarlarına; Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü öncülüğünde Belediye, Sanayi
Odası, Ticaret Odası ve üniversitelerin işbirliği ile düzenlenerek iş arayanlar ve işverenlerin
yanı sıra yerel işgücü piyasasının diğer aktörlerinin de katılması hedeflenmektedir. Hedef
kitle, ildeki veya çevre illerdeki işyerleri, üniversite öğrencileri ve mezunları, mesleki / teknik
ortaöğretim ile yükseköğrenim öğrencileri ve mezunları, işgücü yetiştirme kurslarından
mezun iş arayanlar, kuruma kayıtlı işsizler ve diğer iş arayanlardır. 2012 yılı içerisinde 20 ilde
istihdam fuarı, 56 ilde ise kariyer günü yapılması hedeflenmiş ve hedeflerin üzerine çıkılarak
27 İstihdam Fuarı ve 102 Kariyer günü gerçekleştirilmiştir.
Girişimcilik Eğitim Programları ise Kuruma kayıtlı olanların kendi işlerini kurmalarına
ve geliştirmelerine yardımcı olmak ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) “Yeni Girişimci Desteği” ne başvurabilmelerini
sağlamak amacıyla, KOSGEB ve İŞKUR arasındaki Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (UGE) İşbirliği
Protokolünde” belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. Bu programlarda ana amaç;
eğitim sonunda, girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine ilişkin iş planı hazırlama ve
uygulamaya yönelik gerekli bilgi ve deneyimi kazanmalarıdır. Bu programla ilgili alınan yapıcı
kararlardan örnek vermek gerekirse; Kalkınma Ajansı ile birlikte Yatırım Destek Ofisinin ortak
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çalışması ile yeni teşvikler hakkında illere yönelik neler yapılabileceği konusunda çalışma
yapılması talimatının verilmesi ve genel teşvikler ve özel kanunlarla çıkarılan teşvikler ile ilgili
kitapçık hazırlanması kararı gösterilebilir.
Girişimcilik Eğitimleri sınıf içi eğitim ve atölye çalışmalarını kapsamaktadır. Eğitim
sonunda, girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve
deneyimi kazanmaları hedeflenmektedir. 2012 yılında illerde 921 girişimcilik programı
düzenlemiştir. Gerçekleştirilen programlardan 13.127 erkek, 12.348 kadın olmak üzere
25.475 kişi yararlanmıştır.
Faaliyet raporları incelendiğinde illerin yaklaşık olarak yarısı, kayıtdışı istihdamla
mücadeleye ilişkin karar aldığını belirtmiştir. Bu kapsamda alınan kararlarda; kayıtdışı
istihdamla mücadele konusunda ilgili kurumlarca ortak çalışma yapılması noktasında İİMEK
Yürütme Kurulunun alt komisyon şeklinde çalışmasına karar verilmesi göze çarpmaktadır.
Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamı dışında çocuk işçi çalıştırılmasının önüne geçilmesine
yönelik ilgi çeken kararlardan biri ise, bu konuda İİMEK Yürütme Kurulunun alt komisyon
şeklinde çalışmasına karar verilmesi örnek gösterilebilir.
İşgücü eğitimi hariç işsizliğin önlenmesi, istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik
kararlara bakıldığında ise örnek niteliği taşıyacak bazı kararlar aşağıda sıralanmıştır;


Firmaların

insan

kaynakları

yöneticileriyle

açık

iş

pozisyonlarının

karşılanabilmesi için yeni stratejiler belirlenmesi hususunda bir toplantının
tertip edilmesi,


Kadınların

istihdama

kazandırılması

noktasında

mahalle

muhtarlarıyla

bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi,


İllerdeki Organize Sanayi Sitelerinin İstihdam ile ilgili tespit edilen ulaşım
sorunları ile ilgili olarak İl Özel İdaresi tarafından bir keşif planının çıkarılmasının
kararlaştırılması.

Bu çerçevede alınan kararlar İİMEK’in sadece bir kurs açma kararlarını onaylama
makamı olarak algılanmaması açısından önem arz etmektedir.
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Grafik 5. Politika Oluşturmaya Yönelik Alınan Özel Kararlar

Kaynak: 2012 Yılı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Faaliyet Raporları

Kurullarının 2012 yılında aldığı kararlar ve kararlar doğrultusunda oluşturulan Grafik 8
incelendiğinde özel politika gerektiren gruplara yönelik olarak genelde pek çok ilde karar
alındığı, ancak alınan bu kararların çoğunlukla mesleki eğitim vermeye yönelik olduğu ve
yukarıdaki örneklere benzer, sorunları değişik yönleriyle ele alan ve sosyal diyalogu artırıcı
kararlara fazla rastlanmadığı görülmektedir. Buna ilave olarak, neredeyse her ilin kurul
toplantısında en az bir defa özel politika gerektiren gruplara yönelik karar alınmış olmasına
rağmen alınan bu kararların toplam karar sayısı içerisindeki oranı oldukça düşük kalmaktadır.
Özel politika gerektiren gruplara ilişkin ekonomik ve sosyal külfetin toplum tarafından
yeteri kadar bilinmemesi konuya ilişkin farkındalık oluşmasının önüne geçmektedir. Özel
politika gerektiren grupların çektiği sıkıntıların topluma doğru bir biçimde anlatılması ve
istihdam dışı kalmaları halinde oluşabilecek sıkıntıların belirtilmesi insanların mesele
hakkında bilinçlenmeleri yolunda olumlu bir adım olacaktır. Bu noktada iller özel politika
gerektiren gruplara ilişkin geçen yıla oranla daha bilinçli bir yaklaşım içinde görünmelerine
rağmen bu konuda daha fazla karar alıp uygulamaya koymalı ve içerik olarak da sadece
eğitimlerle yetinmeyip, bu grupların istihdamlarına yönelik bütüncül bir yaklaşımla yenilikçi
ve sorunları kaynağında çözücü kararlar almalıdırlar. Son olarak da bu gruplara yönelik alınan
kararların gerçekleşme durumlarının, ilerleyen dönem raporlarında duyurulması, iyi
uygulamaların benzer yapılara sahip illerde de yaygınlaştırılabilmesi açısından ve yahut aynı
hataların farklı illerde tekrarlanmaması açısından faydalı olacaktır.
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Politika oluşturmaya yönelik bazı özel alanlarda alınan kararlarla ilgili olarak;
 İllerin %24,7’sinde çıraklık ve mesleki eğitim kapsamı dışında çocuk işçi
çalıştırılmasının önüne geçilmesine yönelik kararlar alındığı,
 %54,3’ünde kayıt dışı ile mücadeleye ilişkin faaliyet yürüttüğü,
 %95,1’inde girişimciliğin desteklenmesine yönelik faaliyetlerin planlandığı,
anlaşılmıştır.
Görüldüğü üzere girişimciliğin desteklenmesine yönelik faaliyetlerin dışında politika
oluşturmaya yönelik özel karar alma konusunda ülke çapında kurulların etkili çalıştığı
söylenemez. Zamanla ülkemizdeki Kurul üyelerinin bu konulara yönelik bilinçlilik seviyeleri
yükseldikçe eksik kalan yönlerin tamamlanacağın tahmin edilmektedir. Ancak tabi ki bu veya
benzeri konularda İİMEK üyelerinin bilinçli hale gelmesi için öncelikle üyelerin atandıkları
görevlerinde çok kısa süreli kalmamaları veya görevlendirilen üyelerin bu konuda bilinçli
olmaları önem arz etmektedir.
Kurulların 2012 yılında aldığı kararlar incelendiğinde, göç edenlerin işgücü piyasasına
uyumu konusunda illerin %10’unda doğrudan karar alındığı anlaşılmaktadır. %35’inde ise
istenilen düzeyde olmamakla beraber kısmen göç edenlerin işgücü piyasasına uyumu
meselesine değinilmiştir. Dolayısıyla bu iki sınıf haricinde kalan %55’lik kesimin kararlarında
bu soruna yönelik karar bulunmamaktadır.
Bilindiği üzere göçme nitelikleri ile işgücü piyasasında aranılan niteliklerin
bağdaşmaması durumunda göçmenin barınma ve geçimini sağlama sorununu ortaya
çıkararak ilk başta kendisi ve ailesi üzerinde, daha sonra da göç alan bölgenin ve bölge
halkının omuzlarında ağır bir yük oluşturmaktadır. Bu açıdan göç sonrası ortaya çıkabilecek
sorunları giderecek politikaların Kurullar tarafından alınması ve bu kararların başarılı şekilde
uygulanabilmesi ülkenin işgücü piyasası üzerinde olumlu katkılar sağlayacaktır. Bu konuda
örnek teşkil edebilecek kararların varlığı incelendiğinde;
“Van depreminden etkilenen ve El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğünde misafir
edilmekte olan gençlere, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
işbirliğinde El Sanatları Eğitim Faaliyetleri Düzenlenmesine Dair Protokol gereğince; Merkez
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılması planlanan Ahşap Oymacılığı ve Ahşap Montaj
Elemanı Kurslarında eğitim alacak gençlere zaruri kursiyer ödemesi yapılması ve 5510 Sayılı
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Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği kursiyerlerin sağlık sigortası
primlerinin karşılanması konusunun görüşülmesi” şeklinde bir karar alındığı görülmüştür.
Ancak 81 il çapında Kurul kararları incelendiğinde göç eden bireylerin işgücü piyasalarına
uyumuna yönelik neredeyse hiçbir strateji ve politikanın geliştirilmediği anlaşılmaktadır. Bu
konuda göç edenlerin işgücü piyasasına girişleri önündeki engellerin tespit ederek yeni
program ve projelerin geliştirmesi önem arz etmektedir.
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6. ÜYE KURUMLARIN TOPLANTILARA KATILIM DURUMLARI
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları, 15.05.2008 tarihli 5763 sayılı Kanun ve 11.10.2011
tarihli 665 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bir yeniden yapılandırma süreci geçirmiş
olup geçirdiği değişimlerin sonucunda Kurul fonksiyon ve katılımcılarında farklılıklar
yaşanmıştır. Bu değişiklikler Kurulların etkinliğini arttırmak amacıyla yapılmıştır. Özellikle
Kurul katılımcılarında yapılan değişiklikler daha farklı kesimlerin temsilci göndermesi yoluyla
Kurul yapısını desteklemiştir.
Yukarıda bahsedilen değişim sürecinden hareketle, Kurulları güçlü kılan unsurlardan
birinin, bünyesinde hem kamu kesiminden hem de sivil toplum kuruluşlarından üyeler
barındırması olduğu söylenebilir. Bu çok unsurlu yapı, Kurulun karar alma aşamasında,
mevcut duruma farklı açılardan bakılabilmesi noktasında önem arz etmektedir. Kurulların
çeşitli kamu kuruluşları, belediyeler, sendikalar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının
katılımı vasıtasıyla ilin gereksinimlerine uygun karar almaları mümkün olmaktadır. Ancak
burada dikkat edilmesi gereken nokta, Kurul etkinliğinin sağlanması açısından üyelerin
düzenli, istekli ve hazırlıklı katılımının sağlanması gerekliliğidir. Üye seçimlerinin bu kriterleri
sağlayabilecek kişilerden yapılması Kurul yararına olacaktır.
Grafik 6. Üye Kurumların Toplantılara Katılım Oranları

Kaynak: İŞKUR
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2012 yılı içerisinde Kurul toplantılarına üyelerin katılımları incelendiğinde; Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlüğü istisnalar dışında toplantılara tam katılım sağlamıştır. İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, Valilik ve İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü % 90’ın üzerinde katılım
sağlamış olup bu kurumları % 90 - %80 katılım aralığıyla İl Özel İdaresi ile İl Sanayi Odaları
takip etmiştir. Katılım oranları % 70 ile %80 arasında yoğunlaşmakta olup Üniversite,
Belediye, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, İl Esnaf ve Sanatkarlar Odası, TÜRK-İŞ, Kalkınma
Ajansı, İl Ticaret ve Sanayi Odası HAK-İŞ ve TİSK‘in katılımları bu aralıkta gerçekleşmiştir. Bu
aralıkta adı geçen Kurum katılımcılarının toplantılara daha yoğun katılım göstermesi Kurullara
dinamizm katacak, farklı sektörlerin sıkıntılarının dile getirilmesi ve bu sorunlara çözüm
önerileri geliştirilmesi açısından fayda sağlayacaktır.
Kadınların çalışma hayatına katılımlarının daha üst seviyelere taşınması,

çalışma

hayatında kadının yüzleştiği sorunlar ile engellerin dile getirilmesi ve karşılaşılan her türlü
sıkıntının çözümü noktasında, kadın konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının
Kurullara daha yüksek katılım göstermeleri ülke ekonomisi ve çalışma hayatı açısından faydalı
olacaktır. Ancak Kadın sivil toplum kuruluşu katılımları istenilen düzeyin oldukça altında
kalmaktadır. Sadece % 51,4’lük katılım gösteren Kadın Sivil Toplum Kuruluşları, katılım
durumu açısından son sırada yer almakta olup, bu kuruluşların katılımının artması Kurul
işleyişi açısından daha olumlu sonuçlar doğuracaktır.
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7. SONUÇ
2012 yılı itibariyle tüm Türkiye çapında alınan Kurul kararları incelendiğinde Kurulların
günümüze kadar geçirdiği süreçte bünyesinde barındırdığı pek çok sorunun hala tam olarak
aşılamamış olduğu görülmektedir. Kararlar arasında mesleki eğitim kursu açılıp kapatılması,
mesleki eğitim veren okullarda açılacak ya da kapatılacak bölümlerin tespiti gibi gerekli
olmasına karşın yıl içerisinde rutin olarak, idari yükümlülük kapsamında alınan kararlar yoğun
olarak yer almaktadır. Bu durum alınan kararların Kurulların iki ana ekseni olan istihdam ve
mesleki eğitim alanlarındaki temel kalıpların dışına çıkamamasına yol açmaktadır. Kurulların
daha işlevsel hale gelmesi için sadece bu temel kalıplar dâhilinde değil, kadınlar, gençler, eski
hükümlüler, özürlüler ve uzun süreli işsizler gibi farklı gruplara yönelik kararların daha yoğun
bir şekilde alınması gerekecektir. Yine bu temel kalıpların dışına çıkılamadığından Kurul
üyelerinin katılım durumları olumsuz yönde etkilenmekte olup, Kurul katılımcılarının aktif rol
oynama ihtimali azalmaktadır.
Kurulların işleyişiyle ilgili olarak, alınan kararların ve üyelerden alınan geri bildirimlerin
incelenmesi sonucu tespit edilen bazı eksiklikler aşağıda sıralanmaktadır:
 Kurul üyesi kurumların toplantı katılımlarının genelde yüksek olmasına rağmen
toplantılara asil üyelerin yerine genellikle yedek üyelerin katılması,
 Kurul

üyeliğinde

sürekliliğin

sağlanamaması

sebebiyle

katılımcıların

Kurul

çalışmalarına ilişkin tecrübe kazanamaması,
 Kurul üyeleri arasında toplantı dışı iletişim kopukluğu olması,
 Kurul üyelerinin sorunların çözümüne ilişkin yeterli öneriler sunamaması ve sunulan
önerilerin sorunları çözme noktasında yüzeysel kalıp geleceğe yönelik etki gösterecek
öneriler geliştirilmekten uzak kalınması,
 Kurul toplantılarında fikir alış verişinin gerçekleştirilmesini sağlayacak ortamın
sağlanamaması,
 Yürütme Kuruluna seçilecek üyelerin aktif, konuya vakıf kişilerden seçilmemesi.
Kurul kararlarının büyük bölümünü oluşturan aktif işgücü faaliyetleri 2011 yılına göre 2012
yılında %64,8 artış göstermiş olup faaliyetlerden toplam faydalanan kişi sayısı ise %85,8
artmıştır. Katılımcılar cinsiyet bazında incelenecek olduğunda, erkek katılımcı sayısı %88,2
artarken kadın katılımcı sayısı %82,4 artış göstermiştir. Bahsedilen bu aktif işgücü
faaliyetlerinde ağırlığı UMEM kapsamında açılan programlar ve işbaşı eğitim programları
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çekmekte iken, bunların ardından gelen istihdam garantili kurslar ve toplum yararına
programlar da faaliyetlerin önemli bir bölümünü kapsamaktadır.
Sıklıkla görülmemekle birlikte, bazı illerimizin yürütme kurullarında ilde önemli görülen
konulara ilişkin alt komisyon oluşturulması, kurulların görevini daha iyi yerine getirmesi
açısından örnek olabilecek bir faaliyet olarak göze çarpmaktadır. Bu duruma örnek olarak
Samsun ilinde Yürütme Kurulu toplantılarına ilin yoğun istihdam yaratan sektörlerinin önde
gelen temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve akademisyenlerin çağırılması
verilebilir.
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının en önemli görevlerinden birisi de, yerel düzeyde
işgücü piyasası araştırması yapmak ve sonrasında araştırma sonuçlarına göre istihdam ve
eğitim politikalarını belirlemektir. 2011 yılında Türkiye çapında 68 ilin işgücü piyasası analizi
yapmış olmasına karşın, 2012 yılı içerisinde 81 ilin tamamı bu çalışmaları gerçekleştirmiştir.
İllerde işgücü piyasası ve mesleki eğitim alanlarında Kurulların etkili olabilmesi için, yapılan
işgücü piyasası analizleri ile açılan mesleki eğitim dalları arasındaki uyum düzeyinin yüksek
olması gereklidir. Bu şekilde hem uzak hem de yakın geleceğe yönelik işgücü yetiştirme
faaliyetleri daha isabetli yapılarak işgücü piyasaları daha etkin hale gelecektir.
Kurulların icra organı pozisyonunda bulunan yürütme kurulunun il istihdamının üst seviyelere
çıkarılmasında katkı sağlayacak kişilerden oluşturulması, katılımcıların çalışma hayatına ve
işgücü piyasalarına ilişkin bilgi birikimi ile Kurul çalışmalarına yönelik tecrübelerinin artması,
tutarlı işgücü piyasası analizleri yapılması, fikir alış-verişinin kolayca yapılabildiği bir ortam
yaratılması ve sivil toplum kuruluşlarından olan katılımcıların daha aktif rol alması gibi
önlemler alınması, ilin istihdam ve mesleki eğitim alanına ilişkin sorunlarının tespiti ve bu
sorunların çözümü yolunda Kurulların etkinliğini oldukça arttıracaktır.
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