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Değerli Okurlarımız
Kadınlar, gençler, engelliler, eski hükümlüler gibi 
toplumun diğer kesimlerine göre özel politika 
gerektiren grupların işgücü piyasasına dahil 
edilmesi modern toplumların üzerinde hassasiyetle 

durduğu konuların arasında yer almaktadır. 
Ülkemizde ve dünyada işgücü piyasasına girişte 

birtakım engellerle karşılaşan bu grupların istihdama 
dâhil edilmesi üzerine geçmişte olduğu gibi günümüzde 

de çok sayıda çalışma gerçekleştirilmekte, engellerin aşılabilmesi gayesiyle politikalar 
üretilmektedir. Ülkemizin kamu istihdam kurumu olarak İŞKUR da Hükümetimizin özel 
politika gerektiren bu grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yönelik üst politika 
belgelerinde belirlediği hedeflere ulaşmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmekte, aktif 
işgücü programlarının yanı sıra teşvik ve hibelerle bu grupların istihdamını desteklemektedir. 
Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda kadınlarımızı, gençlerimizi, engellilerimizi ve eski 
hükümlüleri işgücüne kazandırmak Kurumumuzun öncelikleri arasında yer almaktadır.

Bu bilinçten hareketle dergimizin bu sayısının Geniş Açı bölümünü Kurumumuz için ayrı 
bir öneme haiz olan özel politika gerektiren gruplarımıza ayırdık. Özel politika gerektiren 
gruplara yönelik istihdam politikaları ve hizmetleri, İŞKUR’un uyguladığı aktif işgücü 
programları ve pasif işgücü hizmetlerine yönelik bilgileri sizler için derledik.

“Söyleşi” bölümünde Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu ile gerçekleştirdiğimiz 
röportajda bakanlığı döneminde yaptığı ve yapmayı hedeflediği çalışmaları ele aldık. 
“Ekonomik Görünümde” “Küresel Büyüme Uyarı Veriyor” yazısıyla İstihdam Uzmanı Volkan 
Öz’ün analiz ve değerlendirmelerine yer verdik. “Aktüel”, “Fuar” ve “İŞKUR’dan Haberler” 
bölümlerinde Kurumumuzda yaşanan gelişmelere değindik. “Perspektif” bölümünde Dr. 
Resul Kurt’un “Kariyer De Yaparım Çocuk Da”, İstihdam Uzmanı Lütfiye Hatipoğlu’nun 
“Beceri Uyumsuzluğu” başlıklı yazılarına yer verdik. “Parantez” bölümünde tarım işçisi 
olarak kullanılan çocukların eğitime kazandırılması için gerçekleştiren “Çocuklar İçin İyilik 
Peşinde Koş” temalı koşuyu sizler için yazdık. “Genç Sayfalar” bölümünde İstihdam Uzmanı 
Başak Karagülle geleceğin mesleklerini neler beklediğini sizler için araştırdı. “Başarı 
Hikayesi” bölümünde çocukluk hayalini İŞKUR’la gerçekleştiren Boya Ustası Hatice Çift’in 
öyküsünü sizler için derledik. Türkiye’nin ilk ana haber spikerlerinden olan Kaan Yakuphan 
ile gerçekleştirdiğimiz röportajda spikerlik mesleğinin inceliklerini konuştuk. “Portre” 
bölümünde Milli Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un hayatına ve şiirlerine, “Tarihten 
Sayfalar” bölümünde Batı Trakya Türklerine, “Tanıtım” bölümümüzde Osmanlı’nın kırsal 
hayatını günümüze taşıyan Cumalıkızık’a yer verdik. 
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Mehmet Ali ÖZKAN
İŞKUR Genel Müdür V.

İşsizlik, hem dünyamızın hem de ülkemizin önemli ekonomik ve 
sosyal sorunlarından biridir. İşsizliğin neden olduğu sosyal ve 
ekonomik sorunlardan en çok “özel politika gerektiren” gruplar 
olarak nitelendirebileceğimiz; kadınlar, gençler, engelliler, uzun 
süreli işsizler ve eski hükümlüler gibi gruplar etkilenmektedir. 

Ulusal İstihdam Stratejisi’nde de belirtildiği gibi özel politika 
gerektiren gruplar, yasalardaki pozitif ayrımcılık içeren bazı 
düzenlemelere rağmen işgücü piyasasına sınırlı olarak katılmakta, 
“düzgün iş kapsamı dışındaki işler” olarak adlandırılan kayıt 
dışı ve düşük ücretli işlerde istihdam edilmekte ve daha yüksek 
işsizlik riskine maruz kalmaktadır. Bu nedenle istihdam açısından 
dezavantajlı gruplara özel politikaların geliştirilmesi ve uygulanması 
gerekmektedir. Bu kapsamda dünyada birçok ülke bu grupların 
istihdamındaki engelleri kaldırmak ve istihdamını artırmak amacıyla 
çeşitli politikalar uygulamakta ve özel stratejiler belirlemektedir. 
Özel politika gerektiren gruplara uygulanan politikaların başında 
ise aktif işgücü piyasası politikaları gelmektedir.

70 yıllık bilgi ve tecrübe birikimimizle İŞKUR olarak; Dünya Kamu 
İstihdam Kurumları Birliği (WAPES) Başkanı ve ülkemizin kamu 
istihdam kurumu olarak faaliyet göstermekte ve işgücü piyasasına 
ilişkin çok önemli görevler yürütmekteyiz. İstihdam alanında 
dünyada yaşanan gelişmeleri izleyen ve takip eden, sürekli gelişim 
gösteren, Türkiye’nin inovasyon markası olan İŞKUR, dezavantajlı 
gruplara yönelik uyguladığı aktif ve pasif işgücü programlarıyla bu 
grupların istihdamını ve istihdamda kalmasını sağlamaktadır.

İŞKUR tarafından her yıl aktif işgücü programları kapsamında 
düzenlenen; mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, 
girişimcilik eğitimleri ve toplum yararına programlar ile özel 
politika gerektiren gruplara işgücü piyasasının gelişen ihtiyaçları 
doğrultusunda mesleki eğitimler verilmekte ve bu grupların 
istihdam edilebilirlikleri artırılmaktadır. Aynı zamanda özel politika 

2015 yılında özel sektörde 
toplamda 880.194 kişiyi 

istihdam etmiş bulunmaktayız. 
İstihdam edilenlerin yaklaşık 

yarısı 15-29 yaş grubu 
gençlerden meydana 

gelmektedir.

ÖZEL POLİTİKA GEREKTİREN 
GRUPLARIN İSTİHDAMINDA 

İŞKUR
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BAŞ YAZI

gerektiren gruplara yönelik iş ve meslek 
danışmanlığı faaliyetleri ile hizmet 
verilmekte işe yerleştirmede öncelik 
tanınmaktadır.

2015 yılında özel sektörde toplamda 
880 bin 194 kişiyi istihdam etmiş 
bulunmaktayız. İstihdam edilenlerin 
yaklaşık yarısı 15-29 yaş grubu 
gençlerden meydana gelmektedir. Yine 
aynı şekilde Kurumumuz tarafından işe 
yerleştirilen kadınlarımızın sayısı her 
geçen yıl artmaktadır. 

Genel olarak işgücüne katılım oranı 
erkeklerin gerisinde olan kadınlarımızı 
işgücü piyasasına çekmeye ve 
istihdam edilmelerini sağlamaya 
yönelik olarak yararlandığımız en 
önemli araçlarımızdan birisi aktif işgücü 
piyasası programlarıdır. İŞKUR’un 
tarafından uygulanan aktif işgücü 
programlarından erkeklere kıyasla 
kadınlar daha fazla yararlanmaktadır. 
2015 yılında düzenlenmiş olan aktif 
işgücü programlarından 370 bin 385 
vatandaşımız yararlanmış olup bu 
kişilerin yaklaşık %55’ini kadınlar 
oluşturmaktadır. Kadınların en çok 
yararlandığı aktif işgücü programlarının 
başında mesleki eğitim kursları 
gelmektedir. 2015 yılında düzenlenen 7 
bin 668 mesleki eğitim kursundan 105 
binin üzerinde kadınımız yararlanmıştır. 
Yıl genelinde düzenlenen mesleki eğitim 
kurslarından yararlananların %62’sini 
kadınlarımız oluşturmaktadır. 2016 
yılının Ocak-Ekim döneminde ise bu 
oran %65’e yükselmiştir. 

Kurumumuz tarafından istihdam 
açısından özel politika uyguladığımız 
bir diğer grup geleceğimizi emanet 
ettiğimiz gençlerimizdir.  Gençlerimizi 
ülkemizin kalkınması açısından önemli 
bir potansiyel olarak gördüğümüz 
için bu potansiyelden gerektiği 
şekilde yararlanılmasına yönelik 
hizmetler sunuyoruz. Kurumumuz 
tarafından düzenlenen aktif işgücü 
programlarından yararlananların 
%61’ini 15-29 yaş aralığından yer 
alan gençlerimiz oluşturmaktadır. 
Gençlerimizin işgücü piyasasına 

girişlerini kolaylaştırmak ve mesleki 
tecrübe eksikliğini gidermek amacıyla 
düzenlediğimi işbaşı eğitim programları, 
gençlerimizin yoğun olarak tercih ettiği 
ve yararlandığı hizmetlerimizin başında 
gelmektedir.  Aynı zamanda, meslek 
lisesi ve üniversite öğrencilerinden 
oluşan 108 bin 2 gencimize; işe hazırlık 
ve kendi özellikleriyle talep ettikleri işin 
niteliklerini tanımaları amacıyla iş arama 
becerileri eğitimleri düzenledik.

Kurumumuzun özel politika 
uygulamalarıyla istihdamına destek 
verdiği bir diğer dezavantajlı grup 
uzun süreli işsizlerdir. Yapısal işsizliğin 
en önemli bileşenlerinden olan uzun 
süreli işsizlerin işgücü piyasasına 
adaptasyonunu sağlamak amacıyla, 
Kurumumuz tarafından düzenlenen 
aktif işgücü programlarından bu 
kişiler yararlandırılarak uzun süreli 
işsizler yeniden işgücü piyasasına 
kazandırılmaya çalışılmaktadır. 
Toplum yararına programlar ile uzun 
süre işgücü piyasasının dışında 
kalmış dezavantajlı grupların çalışma 
hayatından kopmaları engellenmekte 
ve bu kişilerin işgücü piyasasına 
adaptasyonu sağlanmaktadır. Ayrıca 
uzun süreli işsizlere yönelik uygulanan 
mesleki eğitim kursları ile de işgücü 
piyasasından uzun süre ayrı kalarak 
vasıfları körelen işgücünün yeniden vasıf 
kazanması sağlanmaktadır.

İŞKUR olarak özel politikalarla istihdamını 
desteklediğimiz bir diğer dezavantajlı 
grup engelli vatandaşlarımızdır. Engelli 
vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal 
hayata entegrasyonunu sağlamak ve 
güçlendirmek için işgücüne katılımlarını 
sağlamak amacıyla meslek edindirme, 
işe yerleştirme ve mesleki rehberlik ve 
danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. 2014 
yılından itibaren engelli vatandaşlarımıza 
kendi işini kurmalarını sağlamaya yönelik 
hibe desteği sağlamaktayız. Kişi başına 
36 bin TL’lik hibe desteği sunarak 592 
engelli vatandaşımıza kendi işlerini 
kurma imkanı sağladık ve bu kapsamda 
desteğimizle kendi işini kuran engelli 
vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün 
artmaktadır. 

Kurum olarak dezavantajlı gruplara 
yönelik sadece aktif işgücü programları 
ile değil, aynı zamanda pasif işgücü 
programlarıyla da destek vermekteyiz. 
Genel olarak işini kaybedenlerin 
uğradıkları gelir kayıplarını telafi 
etmeye yönelik uygulanan pasif işgücü 
programları ile özel politika gerektiren 
grupların işgücü piyasasından 
kopmasını önlemeye çalışmaktayız.

Özel politika gerektiren gruplar 
içerisinde yer alan işgücü piyasasında 
dezavantajlı olarak gördüğümüz her 
grubun hizmetlerimizden faydalanmasını 
sağlamak temel hedefimizdir. Bu 
amaçla sadece gençlere, kadınlara, 
engellilere ve uzun süreli işsizlere 
yönelik özel politikalardan ziyade daha 
geniş yelpazede dezavantajlı gruplara 
ulaşmaya çalışmaktayız. Bu amaçla; 
madde bağımlıları, göçmenler ve 
mülteciler ile Roman vatandaşlarımıza 
yönelik çalışmalar yapmakta ve bu 
grupların istihdamına yönelik projeler 
düzenlemekteyiz. 

Sonuç olarak işgücü piyasasındaki 
hassas ve kırılgan gruplara yönelik 
gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizde 
İŞKUR ailesi olarak sorumluluğumuzun 
bilincindeyiz ve uyguladığımız 
politikalarla sunduğumuz her hizmeti 
vatandaşlarımıza en hızlı ve etkin şekilde 
ulaştırmak için gayret etmekteyiz. 

2015 yılında düzenlemiş 
olduğumuz aktif işgücü 
programlarından 
370.385 vatandaşımız 
yararlanmış olup 
programlardan 
yararlananların %55 
kadınlardır.
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İŞKUR’un Başkanlığını yürütmekte olduğu, dünyanın çeşitli 
bölgelerinden 80’in üstünde üyeye sahip WAPES’in Asya-Pasifik 
Bölgesi etkinliği Japonya’nın Tokyo kentinde düzenlendi.

43 ülkeden 100’ün üzerinde katılımcının takip ettiği Çalıştayın 
açılışında konuşan Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye ve 
Japonya arasındaki dostluğa değinerek bu dostane ilişkinin diğer 
ülkelere örnek olduğunu söyledi. 

İki ülke arasında 1924 yılında başlayan diplomatik ilişkilerin 2013 
yılında stratejik ortaklığa dönüştüğüne dikkat çeken Bakanımız 
Müezzinoğlu, “İki ülke ortaklığıyla yürütülen Marmaray, Sinop 
Nükleer Enerji Santrali, İzmit Körfezi Köprü Geçişi, Türk-Japon 
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi gibi çeşitli projelerle birlikte, 2003 
yılının Japonya’da Türkiye yılı ve 2010 yılının Türkiye’de Japonya yılı 

BAKANIMIZ, WAPES’in
ASYA-PASİFİK BÖLGESİ
ETKİNLİĞİNE KATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanımız Dr. Mehmet 
Müezzinoğlu Dünya Kamu 
İstihdam Kurumları Birliği (WAPES), 
ASEAN ve Japonya Sağlık ve 
Refah Bakanlığı ortaklığında 
düzenlenen “Yaşlı ve Engellilerin 
İstihdama Katılımının Artırılması” 
konulu çalıştaya İŞKUR heyetiyle 
birlikte katıldı.
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olarak ilan edilmesiyle bu ilişki perçinlenmiştir. 2014 
yılı verilerine göre Japonya’ya ihracatımız 376 milyon 
ABD Doları, Japonya’dan ithalatımız ise 3,2 milyar 
ABD Doları’dır. Japonya’dan daha fazla yatırım, 
finansman ve teknoloji çekmeye ve iş adamlarımızın 
Japonya’ya ürün ve hizmet ihracatını teşvik etmeye 
yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Türkiye ile 
Japonya arasında Ekonomik Ortaklık Anlaşması 
imzalanmasına yönelik 2014 yılında başlayan 
müzakere süreci devam etmektedir” dedi. 

Bakanımız Müezzinoğlu, konuşmasında istihdam 
odaklı büyümenin önemine de değindi. Engelli 
ve yaşlıları da kapsayan bu büyüme stratejisinin 
Türkiye’nin kriz sonrası başarısının anahtarı 
olduğunu aktaran Müezzinoğlu, ülke olarak bu 
tecrübeleri paylaşma arzusunda olduklarını belirtti. 
İŞKUR’un WAPES Başkanlığı süresince gösterdiği 
gayretin bu bağlamda önemli bir vizyonu ortaya 
koyduğunun altını çizen Sayın Müezzinoğlu, küresel 
bilgi paylaşımı noktasında elini taşın altına koymaya 
devam edeceklerini aktardı.

Son olarak 15 Temmuz darbe girişimine 
değinen Bakanımız Müezzinoğlu, millet olarak 
bağımsızlığımıza ve demokrasiye büyük 
fedakarlıklarla sahip çıkıldığını ve kazanımlarımızı 

AKTÜEL

koruduğumuzu dinleyicilerle paylaştı. Ülke 
katılımcılarını FETÖ terör örgütü gibi zararlı yapılara 
dair uyaran Bakanımız Müezzinoğlu, başarı ve iyi 
niyet dilekleriyle konuşmasını sona erdirdi.

Çalıştay açılışında İŞKUR Genel Müdür Vekilimiz 
Mehmet Ali Özkan da WAPES Başkanı sıfatıyla 
katılımcılara hitap etti. WAPES olarak vizyonlarını 
işgücü piyasası politikalarında küresel bir referans 
noktası olmak şeklinde açıklayan WAPES Başkanı 
ve Genel Müdür Vekilimiz Özkan, iyi uygulamaları bir 
araya getirerek paydaşlarına kendi ülkelerinin kaynak 
ve kısıtlarına göre tasarlayabilecekleri bir takım 
politika seçenekleri sunmayı hedeflediklerini söyledi. 

Son yıllardaki azalan doğum oranları ve yaşlanan 
nüfusun artmasının; devletteki politika yapıcıları 
uluslararası işbirliği ile ihtiyaçları karşılayacak 
yeni politikalar üretmeye sevk ettiğine değinen 
Özkan, kamu istihdam kurumlarının ulusal istihdam 
politikalarının ilk ve ana oyuncusu olarak yine önemli 
ve merkezi bir rolü olduğuna inandıklarını ifade etti.

Teşrifleriyle katılımcıları onurlandıran Bakanımıza 
WAPES ailesi adına teşekkürlerini sunan Özkan, 
çalıştay süresince verimli fikir alış verişi dilekleriyle 
konuşmasını tamamladı.
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WAPES YÖNETİM KURULU 
TOKYO’DA TOPLANDI

Genel Kuruldan sonra WAPES’in en önemli toplantısı olan Yönetim Kurulu, Birliğe ilişkin konuları 
görüşmek üzere WAPES Dönem Başkanı ve Genel Müdür Vekilimiz Mehmet Ali Özkan’ın başkanlığında 
bir araya geldi. 

İŞKUR’un 3 yıllık başkanlığı süresince uygulamak üzere hazırladığı WAPES 2015-2018 Stratejisi 
kapsamında yapılan faaliyetlerle ilgili Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendiren Özkan, Birliği daha da 
ileriye götürecek eylemlerden ve planlardan bahsetti. 

Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği (WAPES) Yönetim Kurulu Toplantısı, 
WAPES Başkanı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Vekilimiz Mehmet Ali Özkan 
Başkanlığında, 8 Kasım tarihinde Japonya’nın Tokyo kentinde yapıldı.
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Birliğin 10 yıllık Stratejik Planının da 
değerlendirildiği toplantıda, uzun dönemli 
stratejinin uygulama alanları ve aşamaları 
üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. 

Birliğin finansal yapısı, geçmiş dönem aktivite 
raporu, bölgesel raporlar ve 2017 etkinlik 
planlamaları gibi konuların da ele alındığı 
toplantıda; İŞKUR’un önerisiyle WAPES 
bünyesinde oluşturulan ve çeşitli ülkelerden 
katılımcıların yer aldığı “Genç ve Göç” temalı 
Uzman Komiteleri’nin 2017 yılındaki eylem planı 
değerlendirildi.

Üye sayısını ve etki alanını artırarak istihdam ve 
işgücü piyasası konularında küresel bir referans 
noktası haline gelmeyi hedefleyen WAPES’in 

daha esnek bir yapıya kavuşması için Brüksel’de 
bulunan WAPES Sekretaryasının kuvvetlendirilmesi 
yönünde kararlar alınarak Başkan yardımcılarının 
kendi ülkelerinde İŞKUR bünyesinde kurulan 
WAPES Ankara Ofisi benzeri birimler oluşturması 
kararlaştırıldı.

Toplantı süresince Genel Müdür Vekilimiz Özkan’a 
Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanı Aşkın Tören 
ile İstihdam Uzmanları Gizem Deniz Kayataş, 
Emrullah Uludağ ve Oğuzhan Küpeli de eşlik etti.

AMSEP WAPES AMSPE
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JAPON MEVKİDAŞI SHIOZAKI 
İLE GÖRÜŞTÜ

Bakanımız Müezzioğlu ve beraberindeki heyeti 
ağırlayan Japon Bakan Shiozaki iki ülke arasında köklü 
tarihi ve kültürel ilişkiler olduğunu belirterek “WAPES 
Başkanlığını yürüten İŞKUR nezdinde Türkiye’yi temsilen 
gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyet duyduk. Ülkeler 
ve liderler arasındaki yakın dostluğun Bakanlıkların 
ve bağlı kuruluşların görev alanlarındaki konuları da 
kapsayacak şekilde geliştirilmesini arzuluyoruz” dedi.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Dr. Mehmet 
Müezzinoğlu ise engelli istihdamının ülkelerin 
önemli konularından biri olduğunu ve bu kapsamda 
Türkiye’de engelli bireylerin gerek istihdamına ve işe 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve beraberindeki 
heyet, Tokyo’daki program kapsamında Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı 
Yasuhisa Shiozaki ile bir araya geldi.

BAKANIMIZ MÜEZZİNOĞLU 

yönlendirilmesine gerekse de rehabilitasyonuna 
yönelik önemli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. 
Bakanımız Müezzinoğlu ayrıca, WAPES ve ASEAN 
işbirliği ile gerçekleştirilen 3 günlük çalıştayın 
WAPES’e üye ülkelere yeni bakış açıları ve vizyonlar 
kazandırmasını beklediğini ifade etti. Bakanımız 
Müezzinoğlu, ülkelerimiz arasındaki yakın dostluğun 
Bakanlıklarımızın ve bağlı kuruluşlarımızın görev 
alanları ile ilgili olarak geliştirilmesini kendisinin de 
arzu ettiğini ve ikili işbirliği anlaşması imzalanmasının 
ülkelerimiz arasındaki ilişkiler açısından önemli bir 
kilometre taşı olacağını belirttikten sonra bu anlamda 
her türlü işbirliğine açık olduklarını belirtti. 
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DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN 
SOSYAL ENTEGRASYONU VE 
İSTİHDAMI İÇİN HİBE DESTEĞİ

Törende konuşan Bakanımız Müezzinoğlu,Türkiye’nin 
misafir ettiği 3 milyona yakın Suriyelinin dezavantajlı 
durumda olduğunu  belirterek, “Yönetici vicdanını 
kanatması gereken bir süreci yaşıyoruz. Karınca kararınca, 
yaraya merhem olsun diye projeleri hayata geçiriyoruz. 
Bugün imzalayacağımız hibe programıyla 145 projeyle 
özellikle Roman kardeşlerimize destek olacağız. Onların 
istihdamına, onların eğitimine, onları sosyal yaşama 
insanca ve vicdana sığacak koşullarda yaşamasına katkı 
sağlayacak adımları atacağız” dedi.

Bakanımız Müezzinoğlu, Türkiye’nin 10 milyar doları aşkın 
para harcayıp yaklaşık 3 milyon Suriyeliye ev sahipliği 
yaptığını hatırlatarak, buna karşın sığınmacıları ülkelerine 
almamak için sınırlarına tel örgüsü çeken ülkelerin insanlık 
vicdanını kanattığını dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu Ankara’da düzenlenen 
“Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ve İstihdam Edilebilirliklerinin 
Desteklenmesi Hibe Programı”nın imza törenine katıldı.

Denizde boğulup bedeni karaya vuran bebeklere 
bir gün üzülüp ertesi gün benzer durumda 
insanları kaderine terk edenlerin insani, medeni 
ve vicdani olamayacağını vurgulayan Bakanımız 
Müezzinoğlu, “Bugün çok insani ve vicdani 
bir projenin imza töreninde bir arada olmanın 
mutluluğunu yaşıyorum.” değerlendirmesinde 
bulundu.

AB Delegasyonu Maslahatgüzarı Bela Szombati, 
müzisyen Serkan Çağrı ve çok sayıda davetlinin 
katıldığı imza töreninde, “İnsana Odaklan - 
Değişimi Yansıt” isimli fotoğraf yarışmasında 
dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri 
Bakan Müezzinoğlu ve Maslahatgüzar Szombati 
tarafından verildi.



12 2016 I SAYI 21

WAPES BAŞKANI ÖZKAN, 
TOKYO PROGRAMI HAZIRLIK 
ÇALIŞMALARINA BAŞKANLIK ETTİ

Genel Müdür Vekilimiz ve Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği (WAPES) 
Başkanı Mehmet Ali Özkan, Tokyo’da yapılan yönetim kurulu toplantısının ön 
hazırlık çalışmalarını Brüksel’de bulunan WAPES Merkezinde gerçekleştirdi.

Dünya Kamu İstihdam Kurumları 
Birliği (WAPES) Başkanı Genel 
Müdür Vekilimiz Mehmet Ali Özkan, 
Avrupa Birliği Kamu İstihdam 
Kurumları Ağı (Europe PES Network) 
Başkanlığı görevine atanan Belçika 
Flaman İstihdam Kurumu Genel 
Müdürü Fons Leroy’u ziyaret etti.

8 Kasım 2016 tarihinde Japonya Refah ve Sağlık Bakanlığının ev 
sahipliğinde Tokyo’da gerçekleştirilen ve Kurumumuzun Dünya 
Başkanı sıfatıyla yönettiği WAPES Yönetim Kurulu Toplantısına yönelik 
hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleşen çalışma ziyaretinde, 
WAPES Sekreteri Lenka Kint ile Kurumumuzca belirlenen Birliğin 3 
yıllık stratejisinde gelinen noktalar, bütçe ve diğer idari konulara ilişkin 
görüşmeler  yapıldı. Görüşmelerde Genel Müdür Vekilimiz ve WAPES 
Başkanı Özkan’a; Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanı Aşkın Tören 
ile İstihdam Uzmanı Emrullah Uludağ eşlik etti.

EUROPE PES NETWORK BAŞKANIYLA DA 
GÖRÜŞTÜ
WAPES Yönetim Kurulu Toplantısı hazırlıkları kapsamında Belçika’nın 
Brüksel kentinde bulunan Genel Müdür Vekilimiz ve WAPES Başkanı 
Mehmet Ali Özkan ve beraberindeki heyet; Belçika Flaman İstihdam 
Kurumu (VDAB) Genel Müdürü Fons Leroy’u ziyaret etti. 

Özkan, Avrupa Birliği Kamu İstihdam Kurumları Ağı (Europe 
PES Network) Başkanlığı görevine atanan Leroy’u, Dünya Kamu 
İstihdam Kurumları Birliği Başkanı olarak tebrik etti. Görüşmede 
WAPES’in küresel olanakları ve altyapısını kullanarak bölgesel 
açılımlar geliştirilmesine dair fikir alışverişinde bulundu.
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Türkiye’de ve İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerde 
yaşayan engellilerin istihdamında farkındalığı 
artırmak amacıyla 26 Ekim’de başlayan konferans 
3 gün sürdü. Konferans süresince düzenlenen 
6 ayrı oturumda engellilerin haklarına ilişkin 
uluslararası ve ulusal düzeyde düzenlemeler, 
engelli bireylerin istihdamdaki mevcut durumları 
ve karşılaştıkları güçlükler, mesleki eğitimleri ve 
mesleki rehabilitasyonları alanında yürütülen 
çalışmalar, işgücü piyasasının farklı sektörlerinden 
görüşler, engelli bireylerin istihdamında geleceğe 
ilişkin farklı sektörlerden öneriler ve engelli bireylerin 
istihdamında ülke deneyimleri ele alındı.

Konferansın açılış törenine Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı  Fatma Betül Sayan Kaya, SESRIC Genel 
Direktörü Büyükelçi  Musa Kulaklıkaya, Genel 
Müdür Vekilimiz  Mehmet Ali Özkan, Devlet Personel 
Başkanı Vekili  Enes Polat, İslam İşbirliği Teşkilatı 

İSTİHDAMI KONFERANSI YAPILDI
ENGELLİ BİREYLERİN 

Genel Müdür Vekilimiz Mehmet Ali Özkan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 
İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından İstanbul’da düzenlenen “İslam İşbirliği Teşkilatına 
Üye Ülkelerde Engelli Bireylerin İstihdamı Konferansı’na katıldı.

Genel Sekreterliği Aile ve Sosyal İşler Daire Başkanı  Dr. 
Fadila Grine’nin yanı sıra yerli ve yabancı çok sayıda 
akademisyen, bürokrat, işveren ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Genel Müdür Vekilimiz Özkan 
Türkiye’de engellilerin istihdamını artırmaya yönelik 
gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. 
İŞKUR’un Engelli bireylere yönelik sağladı hizmetlerle 
ilgili açıklamalarda bulunan Özkan, “İŞKUR olarak 
engellilere yönelik açılan kurs hizmetlerimiz her geçen 
yıl katlanarak artıyor. 2002-2016 yılları arasında 716 bin 
27 engelli birey Kurumumuza başvurdu. Bunlardan 351 
bin 601’ini işe yerleştirdik. 35 bin 575’i düzenlediğimiz 
mesleki eğitim kurslarına katıldı. Ayrıca 2014 yılında 
2014 yılında başlatmış olduğumuz uygulama ile kendi 
işinin patronu olmak isteyen engellilere ise toplam 36 
bin TL hibe desteği sağlıyoruz” dedi.

Söz konusu konferans kapsamında Kurumumuz Daire 
Başkanları Mehmet Aslan ve Sinan Temür ile İstihdam 
Uzmanı Ekrem Kayacı tarafından sunum yapılmıştır.
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İŞKUR

NİTELİKLİ İŞGÜCÜ İÇİN İŞBİRLİĞİ

AVRUPA’YA ÖRNEK OLACAK

Türkiye İş Kurumu ile Basın İlan Kurumu, sektöre nitelikli işgücü yetiştirmek 
amacıyla protokol imzaladı.

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin etkinliğinin artırılması 
maksadıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’un hazırladığı “Grup Görüşmesi 
Rehberi” Avrupa Rehberlik Merkezi (Euroguidance) üyesi ülkeler 
tarafından örnek çalışma olarak belirlendi.

Genel Müdür Vekilimiz Mehmet Ali Özkan ile Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca tarafından 
imzlanan Protokol kapsamında, yazılı basın başta olmak üzere iletişim ve medya sektöründe çalışan ve/
veya çalışabilecek iş arayanlara ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak İŞKUR tarafından uygulanmakta 
olan aktif işgücü hizmetleri sağlanacak ve sektörün bilgilendirilmesi için ortaklaşa yürütülecek faaliyetlere 
ilişkin işbirliği yapılacak.

Protokol töreninde aynı zamanda Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği (WAPES) Başkanı olarak da 
bulunduğunu belirten Özkan “Protokol ile sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü temin etmede 
imkanlarımızı seferber etmiş olacağız” dedi. 

Mesleki rehberlik, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini Avrupa 
boyutuyla ulusal düzeyde geliştirmek, yürütülen rehberlik 
hizmetleri arasında farkındalık oluşturulmasına ve işbirliği 
kurulmasına katkı sağlamak, hayat boyu rehberlik alanında 
Avrupa Birliği politika önceliklerini desteklemek, öğrenmeye 
destek için hayat boyu rehberlik ve hareketlilik kapsamında 
kaliteli bilgi sağlamak amacıyla faaliyet gösteren ve temsilcileri 
arasında İŞKUR’un da bulunduğu Euroguidance ağ toplantıları 
devam ediyor.

Bu yılın ikinci Euroguidance ağ toplantısı 26 Ekim 2016 
tarihinde Bratislava/Slovakya’da düzenlenmiş olup, ağ 
toplantısında başta öğrenciler olmak üzere grup halindeki 
katılımcılara sunulan iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin 
etkinliğinin artırılması amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan 
“Grup Görüşmesi Rehberi” diğer üye ülkelerde de 
uygulanmak üzere örnek çalışma olarak belirlendi.

İŞKUR VE BASIN İLAN KURUMUNDAN 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun talimatlarıyla ÇSGB, İŞKUR 
ve SGK yöneticileri ve personellerince illere çalışma ziyaretleri düzenlendi. ÇSGB’nin bağlı ve ilgili 
kuruluşları ve faaliyetleri yerinde incelenerek çalışma hayatının fotoğrafı çekildi.

Tüm yurda yaygınlaştırılan çalışma kapsamında illere giden bürokratlar İŞKUR ve SGK il müdürlüklerinden 
illerin çalışma hayatına, yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Yapılan ziyaretlerde çalışma hayatının 
taraflarıyla da toplantılar düzenlenerek yerelde istihdama ilişkin faaliyetler hakkında görüş alışverişinde 
bulunuldu.

ÇALIŞMA HAYATININ SORUNLARI 
YERİNDE TESPİT EDİLDİ

Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu Çalışma Hayatının Fotoğrafını 
Çekmek Üzere Bürokratlarını Alana Gönderdi.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ 
ZİYARET ETTİ

MEKSİKA HEYETİ 

INDEPEDI (Meksiko City Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 
Engelli Kişilerin Entegrasyonunu Geliştirme Enstitüsü) Direktörü Fidel 
Perez De Leon, INDEPEDI Uzman Moises Abraham Garcia Gonzalez, 
İş Eğitim Enstitüsü (ICAT) Direktörü Juan Carlos Foncerrada Berumen  
ve TİKA temsilcilerinin yer aldığı Meksika Heyeti, Genel Müdür 
Yardımcımız Cafer Uzunkaya tarafından kabul edildi.

Heyete ziyaret kapsamında İŞKUR’un sunduğu hizmetler, yürütmekte 
olduğu aktif istihdam programları  ve İŞKUR’un engelli vatandaşlara 

yönelik hizmetlerini tanıtan sunum yapıldı.  Kurumumuz 
İstihdam Uzmanları tarafından yapılan sunumun 
ardından konu ile ilgili heyetten gelen soruların 
cevaplandırıldığı toplantı  karşılıklı iyi niyet ve işbirliği 
temennileri ile sona erdi.
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Gana Cumhuriyeti Devlet Bakanı Hon. Akwasi Opong-Fosu başkanlığındaki heyet kurumumuzu 
ziyaret etti. Genel Müdür Vekilimiz Mehmet Ali Özkan Başkanlığında heyetle yapılan görüşmede 
Kurumumuzun gelişim tarihi, teşkilat yapısı, aktif işgücü hizmetleri, işe yerleştirme, danışmanlık ve pasif 
işgücü programları çerçevesinde sunduğu hizmetler ve özellikle WAPES bünyesindeki uluslararası 
çalışmalar anlatıldı. Aynı zamanda WAPES Dönem Başkanı olarak heyetle görüşen Özkan, Gana Kamu 
İstihdam Kurumu’nu WAPES’e üye olmaya davet etti.

GANA HEYETİNDEN İŞKUR’A ZİYARET

Engelli ve Eski Hükümlü İstihdam Etmeyen İşverenlerden Tahsil Edilen 
İdari Para Cezaları, Engelli ve Eski Hükümlülere Mesleki Eğitim, İş Kurma 
Desteği Olarak Verilmeye Devam Ediyor

BÜYÜK DESTEK
ENGELLİLERE VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE 

İŞKUR başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda engelli ve eski hükümlülerin hazırladığı 118 proje kabul 
edilerek yaklaşık 5 milyon TL kaynak tahsis edildi.

Toplantıda konuşan Genel Müdür Yardımcımız Bekir Aktürk, Kurum olarak özel politika ve projelerle 
engellilerin mesleki eğitimi ve istihdamı için çaba gösterdiklerini, bu Komisyon aracılığı ile de titiz çalışmalar 
neticesinde engelliler için özel projelere katkı sağladıklarını ifade etti. Aktürk, bundan sonra da bu desteklerin 
artarak devam edeceğini ve engellilerin topluma ve ekonomik hayata uyumu için İŞKUR’un bütün imkanlarını 
sunacağını belirtti. Aktürk ayrıca, engellileri ve engellilere yönelik çalışma yapan bütün kurum ve kuruluşları, 
özel sektörü ve STK’ları engellilere yönelik proje geliştirmeye davet etti.
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MERSİN’DE İŞ VE 
KARİYER FUARI

19-20 Ekim tarihlerinde Mersin Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda düzenlenen fuar, iş arayan ve işverenleri 
bir araya getirdi. 130 firmanın stant açarak katılım 
gösterdiği İş ve Kariyer Fuarı vatandaşlardan da 
yoğun ilgili gördü.

İş arayanların iş başvurusunda bulunabilecekleri, 
öğrencilere de staj olanağı sunan etkinliğin açılışına; 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız 
Orhan Yeğin, İŞKUR Genel Müdür Vekilimiz Mehmet 
Ali Özkan, İŞKUR Genel Müdür Yardımcılarımız Cafer 
Uzunkaya ve Bekir Aktürk, Mersin Valisi Özdemir 
Çakacak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı 
Burhanettin Kocamaz ve Mersin İŞKUR İl Müdürü 
Mustafa Kutlu katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Yardımcımız Yeğin insanın 
farkının, değerinin artırılması gerektiğine dikkat 
çekerek “Devleti yönetenler, insanın devletle 
olan münasebetinde insanı önemseyerek, onun 

Mersin İş ve Kariyer Fuarı ‘Aradığınız İş Bu 
Fuarda’ sloganıyla bu yıl 6. kez düzenlendi.

standartlarını yükseltmeyi önemseyerek politika geliştirmek 
zorundalar.” dedi.

Mersin Valisi Özdemir Çakacak ise Mersin İş ve Kariyer Fuarı’nın, 
kariyer basamaklarının başında olan gençler ile firmaların bir 
araya gelmesine imkan sağladığını belirtti.

Genel Müdür Yardımcımız Özkan ise törene katılan öğrencilere 
hitaben yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Şu an itibariyle 
bilgilerinizi ve deneyimlerini artıracaksınız, iş gücüne ilişkin 
gerekli vasıfları burada kazanacaksınız ve gelecekte inşallah iş 
gücünün en iyi yerinde olacaksınız.”

Konuşmaların ardından ‘İstihdamın Enleri’ Ödül Töreni 
gerçekleştirildi. Mersin’de istihdama en çok katkı sağlayan üç 
firmanın temsilcisine Vali Çakacak ve Bakan Yardımcısı Yeğin 
tarafından ödülleri verildi. 

Açılış töreninden sonra Bakan Yardımcımız Yeğin,  Vali Çakacak 
ve Genel Müdür Yardımcımız Özkan, fuardaki stantları gezerek, 
bilgi aldılar.
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ADANALI İŞ ARAYAN 
VE İŞVERENLER BİR 
ARAYA GELDİ

Kentte faaliyet gösteren çok sayıda özel sektör işyeri ile birçok 
kamu kurum ve kuruluşunun katkı ve desteğiyle 20-21 Ekim 
tarihlerinde gerçekleştirilen 5. İstihdam ve İnsan Kaynakları Fuarı 
iş arayanları, öğrencileri ve işverenleri bir araya getirdi. Gençlerin 
kariyer planlamalarını işgücü piyasasının özelliklerine göre, 
doğru bilgiler ışığında yapmalarını sağlamak,  firmaları ve insan 
kaynakları politikalarını tanıtmak amacıyla düzenlenen fuar geniş 
katılıma sahne oldu.

Fuarın açılış törenine Genel Müdür Yardımcımız Cafer 
Uzunkaya’nın yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana 
Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ramazan Akyürek, Çukurova 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Adana Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürü Haşim Meydan katıldı.

Törende konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş Türkiye’nin 
çevresinde savaşların yaşanmasına rağmen Adana’da istihdam 

Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 
tarafından Çukurova Üniversitesi’nde  
düzenlenen 5. İstihdam ve İnsan Kaynakları 
Fuarı  iş arayan ve işverenleri buluşturdu.

ve işsizliğin çözüm yollarını aramanın büyük bir 
gelişme olduğunu kaydetti. 

Genel Müdür Yardımcımız Uzunkaya ise Türkiye’de 
istihdamla ilgili en önemli problemin iş beğenmeme 
olduğunu kaydetti. Uzunkaya, “Açıkça söylüyorum. 
Rakamlar ortada. Adana’da 80 bin işsiz görülüyor 
ama Adana işgücü piyasasının aktörleri de diyor 
ki İŞKUR’a,  ‘40 bin çalışana ihtiyacımız var. Bu da 
demek oluyor ki, iş arayan vatandaşlarımıza nitelik 
kazandırmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrencilerin 
çoğunlukta olduğu kalabalık, firmaların açmış olduğu 
stantları ziyaret etti. Yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiği 
fuarın Seminerler bölümü de Çukurova Üniversitesi 
öğrencilerinden yoğun ilgi gördü. 
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TRABZON’DA İNSAN 
KAYNAKLARI VE 

İSTİHDAM FUARINA 
YOĞUN İLGİ

29-30 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen fuarı 14 bin 250 
kişi ziyaret etti. Etkinlik süresince 6 bin 882 iş/staj başvurusu 
alınırken 4 bin 624 kişiye ise iş danışmanlığı hizmeti verildi. 
İstihdam fuarına 74’ü özel sektör, 11’i Kamu/STK olmak üzere 
toplam 85 firma katıldı.

Açılış töreninde konuşma yapan Trabzon Valisi Yücel Yavuz, 
“ Daha güçlü olmak, her şeyin daha iyisine sahip olmak, 15 
Temmuz’da yaşadığımız badireleri bir daha yaşamamak için, 
çok çalışıp, yapacağımız tüm işleri hep iyi yapma gayreti 
içinde olacağız” dedi.

Genel Müdür Yardımcımız Abdürrahim Şenocak ise burada 
yaptığı konuşmada “İşsizlik dünyanın sorunu ve dünyada 
197 milyon işsiz mevcut. Bakanlık olarak işsizlikle mücadele 

Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Osman Turan Kongre Merkezi’nde bu yıl 
5.’si düzenlenen Trabzon İnsan Kaynakları 
ve İstihdam Fuarı yoğun ilgi gördü.

ediyoruz. Bu mücadele kapsamında daha etkin hizmet 
sunmak için İŞKUR olarak Trabzon’da iş kulübü kumayı 
planlıyoruz” dedi.

Açılış töreninde ayrıca Trabzon ilinde istihdama en fazla 
katkıda bulunan işyerlerine plaket verildi. 

Fuar açılışına Şenocak ve Yavuz’un yanı sıra Trabzon 
Milletvekili Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, KTÜ Rektörü 
Süleyman Baykal, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Suat Hacısalihoğlu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Fahrettin Kaya, İŞKUR  
Trabzon İl Müdürü Adnan Zengin TESOB Başkanı Metin 
Kara, protokol üyeleri, firma temsilcileri de katıldı.
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“Denizli İnsan Kaynakları ve 
İstihdam Fuarı DENİF 2016” 
26-27 Ekim tarihlerinde düzenlendi.

5. DENİZLİ İNSAN 
KAYNAKLARI VE 
İSTİHDAM FUARI 
DÜZENLENDİ

Pamukkale Üniversitesi’nde, Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğünün koordinasyonunda düzenlenen fuarda  59 firma stant 
açtı. Vatandaşların geniş katılım sağladığı fuara öğrenciler de yoğun 
ilgi gösterdi.

Bu yıl 5.’si düzenlenen fuara Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, 
Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Denizli Ticaret 
Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat 
Keçeci, Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Feridun Giresun, STK 
temsilcileri, çok sayıda iş adamı da katıldı.

Fuarın açılış töreninde konuşan Denizli Valisi Dr. Ahmet Altıparmak 
iş arayanlara ve öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Hayal etmenin 
önemine değinen Altıparmak; Gençlere hayallerini gerçekleştirmek ve 
alanlarında en iyi olmak için çok çalışmaları gerektiğini hatırlattı. 

Törenin ardından Vali Altıparmak ile beraberindeki heyet fuardaki 
stantları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İŞKUR, 13. EGE 
İNSAN YÖNETİMİ 

ZİRVESİ’NE 
KATILDI

PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Ege Şubesi, 13. Ege İnsan 
Yönetimi Zirvesi’ni, ‘İK Bunun Neresinde? Hayaller ve gerçekler’ temasıyla 
gerçekleştirdi. 

İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün de stant ile destek verdiği 
zirve iki gün sürdü. Zirvenin açılışına katılan İŞKUR İzmir İl Müdürü Kadri 
Kabak, kurum standını ziyaret etti. 

Kabak, PERYÖN Ege tarafından her yıl düzenlenen etkinliğin iş dünyasında 
insan kaynakları anlayışının gelişimine katkı sunduğunu söyleyerek, iş 
hayatında yeni fikirler ve inovasyonun önemine dikkat çekti.
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FUAR

DİYARBAKIR İSTİHDAM, 
KARİYER VE GİRİŞİMCİLİK 

FUARI YAPILDI

KAHRAMANMARAŞ’TA
MESLEK TANITIM VE KARİYER 

GÜNÜ DÜZENLENDİ

Diyarbakır Valiliği koordinatörlüğünde Diyarbakır 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Dicle 
Üniversitesi işbirliğiyle “Bu Etkinlikte İş Var” sloganıyla 
bu yıl 4.’sü düzenlenen İstihdam, Kariyer ve Girişimcilik 
Fuarı  vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Fuara 5’i Kamu Kurumu, 2’si STK, 1’i dernek ve 33’ü 
özel sektör olmak üzere toplamda 41 işyeri katıldı. 
Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 

Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 
tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesiyle 
işbirliğinde düzenlenen 5. Meslek Tanıtım ve Kariyer 
Günü öğrencilerden yoğun ilgi gördü. “Ufukta Açan 
İş Umutlarına, Mutlu Bir Bakış” başlığı adı altında 
gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kahramanmaraş 

fuarı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, 
idari birim amirleri ile çok sayıda öğrenci olmak üzere yaklaşık 
6 bin 500 kişi ziyaret etti. Fuarın açılış törenine Diyarbakır İl Vali 
Yardımcısı Tuba Koşal, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip 
Gül, Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsmail Koç, 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar katıldı.

Fuarın birinci ve ikinci günlerinde düzenlenen özel etkinliklerde 
sektör ve kamu kurumu temsilcileri gerçekleştirdikleri sunumlarla 
katılımcıları bilgilendirdi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Yüce, etkinliğin amacının 
öğrencilere mezuniyet öncesi çalışma hayatına ilişkin bilgi vermek 
olduğunu belirterek, “İşe geçiş süreçleri, iş arama becerilerinin 
geliştirilmesi, iş görüşmesi ve mülakat teknikleri ile işe uyum 
problemleri yaşamamanız için gerçek hayata iş gücü piyasasına 
atılmadan önce sizlere kendi alanında isim yapmış katılımcıların 
tecrübelerini, hayat ve başarı öykülerinin sırrı noktasında 
istifade etmenizi amaçlamış bulunmaktayız.” dedi. Etkinliğe 
akademisyenlerin yanı sıra çok sayıda öğrenci de katıldı.
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SAMSUN İSTİHDAM 
BULUŞMALARI

Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün de iştirakçisi olduğu 
“Kayıtlı İstihdam İçin Ortak Fayda Diyalog ve İşbirliği Projesi”nin ağ 
oluşturma çalışmaları kapsamında 9-11 Kasım 2016 tarihlerinde 
düzenlenen İstihdam Buluşmaları Etkinliği, işgücü piyasında 
dezavantajlı gruplar olan kadın, engelli ve gençleri buluşturdu. 15 
Temmuz Çok Amaçlı Salonu’nda yapılan etkinlik, istihdam ile ilgili 
tüm kamu-özel ve sosyal tarafları bir araya getirdi.

Genel Müdür Yardımcımız Cafer Uzunkaya’nın da katıldığı etkinlikte 
firmalar tarafından açılan 59 stantta açık iş pozisyonları ile gelecekte 
olası personel ihtiyaçları için işsiz genç ve kadınlardan CV alındı, 
staj imkanları konusunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca girişimcilik, 
kişisel gelişim ve kurumsallaşma temalarında tecrübeli uzmanlarca 
seminerler verilerek, devlet teşvik ve destekleri anlatıldı.

81 ilde işgücü piyasasının nabzını tutan 
İŞKUR, çalışmalarına tüm hızıyla devam 
ediyor. Samsun’da düzenlenen istihdam 
buluşmaları etkinliğinde Genel Müdür 
Yardımcımız Cafer Uzunkaya iş arayan ve 
işverenlerle bir araya geldi

Devletin temel amaçlarından birinin insanlarına iş 
bulmak olduğunu belirten Samsun Vali Yardımcısı 
Hakan Kubalı, “Bir devletin temel amacı, insanlarına 
iş bulmaktır, çalışma imkanı sağlamaktır. Bütün 
vatandaşların da en temel hakkı budur” diye 
konuştu.

Etkinliğin açılış töreninde konuşan Genel Müdür 
Yardımcımız Cafer Uzunkaya, Türkiye’nin işsizlikle 
mücadele konusunda dünyada örnek ve önder olan 
ülke konumunda olduğunu belirterek “Ülkemizin asıl 
meselesi işsizlikten ziyade nitelikli işgücüne sahip 
olma meselesidir. Yani bugün Samsun’da 40 bin 
insanımız iş aramakta, diğer taraftan da Samsun’da 
21 bin iş açığımız var. İşverenimiz, sanayicimiz 
atıl kapasiteye çalışmasın diye iş yerine elaman 
aramakta ama bu elemanı bulamadığından dolayı 
arzu ettiği yeterli üretimi gerçekleştirememektedir” 
dedi.
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Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 
yürütülen “Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Arttırılması 
İçin Teknik Yardım Projesi” kapsamında gerçekleştirilen 
toplantıda İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanı Sinan 
Temür, İŞKUR’un engellilere yönelik hizmetlerini anlattı.

Toplantıda Temür engelli bireylere yönelik İŞKUR’un sunmuş 
olduğu hizmetler hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Temür 

Çalışmak isteyen herkese göre bir iş olduğu fikrinin işsizlerde oluşmasını 
sağlamak maksadıyla, 2 grup halinde düzenlenen ve 48 iş ve meslek 
danışmanının katıldığı İş Kulüpleri Projesi  “Liderlik Eğitimi”  tamamlandı. 
Pilot iller olan Ankara, İstanbul, İzmir, Sakarya, Mersin, Bursa ve Trabzon 
illeri için uygulanan eğitimi ziyaret eden Genel Müdür Vekilimiz Mehmet 
Ali Özkan, projenin İŞKUR açısından büyük önem taşıdığını belirterek, 
“Bu projeyle ortak yönleri olan kişileri bir araya getirip, ortak sorunları 
çözmek istiyoruz. Pilot olarak başlattığımız bu projeyi Türkiye genelinde 
yaygınlaştıracağız” dedi. 

Proje kapsamında işsizlerin özgüvenini yükselterek ve gerekli sunum 
tekniklerini uygulayarak açık işlere yönlendirilmelerini kolaylaştırmayı 
hedefleyen eğitimi kapanışına Genel Müdür Yardımcımız Abdürrahim 
Şenocak katıldı.

DANIŞMANLARA 
LİDERLİK EĞİTİMİ 

ENGELLİ İSTİHDAMI 
TOPLANTISI YAPILDI

özellikle, engelli bireylerin işgücü piyasasına entegrasyonlarını 
sağlamak gayesiyle İŞKUR tarafından finanse edilen hibe 
projeleri ile iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerine vurgu yaptı. 

Ayrıca Temür, 70 İş ve Meslek Danışmanına bu proje kapsamında 
“Engelli Bireyleri İş Yaşamına Hazırlama” konulu “Eğiticilerin 
Eğitimi” programının verildiğini ifade etti.
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İŞKUR Genel Müdürlüğünde çalışan personele iş sağlığı ve 
güvenliği konusunun önemi, amaçları ve kapsamı hakkında 
farkındalık oluşturarak bilinç düzeyini artırmak amacıyla  
verilen  “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi”  
sona erdi.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili 
yönetmelikler kapsamında tüm kamu ve özel işyerlerinde 
yapılması zorunlu olan eğitimde; çalışma mevzuatı ile ilgili 
temel bilgiler, çalışanların hak ve sorumlulukları, iş kazaları 
ve meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıklardan korunma 
prensipleri, ilkyardım ve iş sağlığı ve güvenliği teknik 
konuları hakkında az tehlikeli işyerleri için temel bilgiler 
içeren konular hakkında İŞKUR çalışanlarına bilgi verildi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi 
(ÇASGEM) uzmanları tarafından verilen eğitim, Genel 
Müdürlükte çalışan 600 personele 21 Eylül – 14 Ekim 2016 
tarihleri arasında 18 grup halinde düzenlendi. 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanımız Fahrettin Kaya, iş 
sağlığı ve güvenliği kültürünün toplumumuzda oluşmasında 
bu tür eğitimlerin önemine değinerek tüm katılımcılara 
teşekkür etti.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
TEMEL EĞİTİMİ

İŞKUR ÇALIŞANLARINA 

Dezavantajlı grupların sosyal hayata kazandırılması, istihdamı, 
bireylerin özgüven kazanması ve gelir getirici bir meslek sahibi 
olmaları amacıyla düzenlenen “Bizim Oyuncaklarımız Projesi” 
sona erdi. Projenin kapanış töreni Zonguldak’a bağlı Çaycuma 
ilçesinde gerçekleştirildi. 

Gökçebey Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı, Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün de 
destek verdiği projenin kapanış törenin ardından kursiyerlerce 
hazırlanan oyuncaklar gösterime sunuldu.

“Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı” 
kapsamında İŞKUR/KOSGEB, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimlerine katılan ve Yalova Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 
İş ve Meslek Danışmanının görev aldığı proje değerlendirme 
komisyonunca İl Birincisi seçilen Müyesser Martı’nın “Yalova’da 
Akla Gelince Manda, Güney Köy’de Anında” Projesi Toplam 424 
proje arasından Türkiye üçüncüsü oldu.

Kadın çiftçiler ödüllerini, Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ne özel İzmir 
Ödemiş’te düzenlenen törende Başbakan Binali Yıldırım’dan aldı.

BİZİM OYUNCAKLARIMIZ İŞKUR’UN 
PROJESİ SONA ERDİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK 

DESTEĞİ VERDİĞİ PROJE 
TÜRKİYE 3.’SÜ OLDU
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İŞKUR, Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi ve Trabzon 
Ortahisar Halk Eğitim 
Merkezi tarafından düzenlenen 
“Unutulan Karadeniz Yemekleri” 
aşçılık kursuna katılan Trabzonlular 
yöreye özgü yemeklerin inceliklerini öğreniyor. Bölgede 
unutulmaya yüz tutan yemekler üzerine eğitim alan 3’ü erkek 
15 kursiyer yaptıkları birbirinden güzel yemeklerle görenleri 
kendilerine hayran bırakıyor. 

Karadeniz yöresinin unutulmuş lezzetlerini gün yüzüne 
çıkaran kursiyerler 850 çeşit yemeğin yapımını ve sunumunu 
öğrenerek bölgesel lezzetleri yaşatacak. Trabzon Ortahisar 
Halk Eğitim Merkezi de 7 ay sürecek kursun yanı sıra kursta 
öğretilen yemeklerin bilgi ve görsellerinin yer alacağı bin kitap 
ile 2 bin CD hazırlayacak. Gerçekleştirilecek seminerle yöresel 
yemekler tanıtılacak.

İŞKUR’un toplum yararına program kapsamında destek 
sağladığı Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü’nde istihdam 
edilen işçilerin diktiği fidanlar “Doğu”yu yeşillendirecek. 65 
dekar büyüklüğünde bir fidan tesisinde 6 ay süreyle çalışan 
TYP işçilerinin ürettiği 1.5 milyon fidan Doğu Anadolu 
Bölgesi’ne dikilecek.  Üretilen fidanlar arasında sarıçam, büyük 
boy tüplü çam, huş ve ladin türündeki ağaçlar bulunuyor.

Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü - Şanlıurfa 
Engellileri ve Aileleri Derneği işbirliğinde düzenlenen kurslar 
devam ediyor.  Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan 
işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarını kullanmaya 
yetkili komisyon tarafından projesi kabul edilen “Dokuma 
Konfeksiyon Makineciliği” kursu 7 kursiyerle devam ediyor.

“KARADENİZ”İN 
UNUTULAN LEZZETLERİ 

1.5 MİLYON FİDAN 

ŞANLIURFA’DA 

BU KURSLA YAŞAYACAK
TOPRAKLA BULUŞACAK

ENGELLİLERE YÖNELİK 
KURSLAR DEVAM EDİYOR
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Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile bir Moda Evi arasında 
başlatılan İşbaşı Eğitim Programı ile kadın kursiyerler;  gelinlik tasarımı, dikim 
teknikleri ve imalat aşamalarını öğreniyorlar. Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürü Siraç Ekin Dreamon firmasını ziyaret ederek gelinlik tasarımı, kalıp 
çıkarma, dikim teknikleri ve süsleme konularında eğitim almaya başlayan 
kadın kursiyerlerin çalışmaları yerinde inceledi.

2011 yılında, ”Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimcisi” seçilen ve TOBB 
Yönetim Kurulu Kadın Girişimciler Başkanı olan Serpil Karuserci, kadınların 
artık erkeğin gerisinde değil yanında olması gerektiğini belirtti. Geleceğe 
umutla bakan katılımcıların memnuniyetlerinden büyük mutluluk duyduğunu 
dile getiren Siraç Ekin ise ziyaret programlarının devam edeceğini belirtti.

HAYALLERİNDEKİ KURSA 
GİDİYORLAR

İŞKUR’DAN ALDIĞI EĞİTİMLE 
KENDİ İŞYERİNİ AÇTI

Açılışa İŞKUR İl Müdür Yardımcısı 
Mustafa Höke, KOSGEB temsilcisi 
Erdoğan Yüksel, Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitmeni Mehmet Ali 
Şimşek’te katıldı. 

İşyerinde doğal ve organik ürünlerin 
satışını yapacağını belirten 
yeni girişimci Nazmiye Süzgen 
Beceren, desteklerinden dolayı 
Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğüne ve KOSGEB’e 
teşekkür etti. 

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından verilen Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimini tamamlayarak belgesini alan yeni girişimci Nazmiye Süzgen Beceren işletmesini 
açtı.
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İŞKURDAN HABERLER

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde avukat olarak 
çalışan Mehmet Emre Kalaycı 11 Ekim’de düzenlenen “Hazan 
Bahçelerinden Sesler Konseri”nde solist olarak sahne aldı. 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Süleyman Demirel Kültür 
Merkezi Oda Tiyatrosu’nda gerçekleştiren ve yoğun ilgi 
gören konserde Kalaycı, Klasik Türk Müziği’nden parçaları 
seslendirdi. 

Sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin de katıldığı Konser 
sonrasında toplanan gelir Kocaeli’de Türk Müziğini yaşatmak, 
yeni nesillere sevdirmek ve geliştirmek için kurulan Ferahnak 
Türk Müziği Derneğine bağışlandı. Darıca Bir Umut Engelliler 
Derneği temsilcileri de başarılı performansından ötürü 
Kalaycı’ya çiçek takdim etti.

İŞKUR, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği ve TED 
Üniversitesi dijital oyun sektörünün ihtiyaç duyduğu 
insan kaynağını yetiştirmek için işbirliği yaptı. Bu 
kapsamda sektörün ihtiyacını karşılamak maksadıyla 
işgücünün yetiştirilmesi için düzenlenen kurslar 5 
Kasım’da başladı. 

Kursu başarıyla tamamlayanlar İŞKUR tarafından 
düzenlenen işbaşı eğitim programına katılacak. 
Eğitimler kapsamında 3-4 kişiden oluşacak gruplar 
oyunlar üretecek. Başarılı kişiler sektörde istihdam 
edilecek.

Çalışma ve İş Kurumu Kilis İl Müdürlüğü “Ülkemi Seviyorum, 
İstihdamı Destekliyorum” sloganıyla bir kampanya başlattı. 

Ocak-Mayıs döneminde DAEŞ’in yoğun füze saldırılarına maruz 
kalan, 21 insanını bu saldırılarda yitiren kentte, istihdamdaki 
küçülmeyi önlemek ve yeniden güven tesis etmek üzere İŞKUR 
İl Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanyaya işverenler 
yoğun ilgi gösterdi. 

KİLİS İŞKUR’DAN
“ÜLKEMİ SEVİYORUM, 
İSTİHDAMI DESTEKLİYORUM” 
KAMPANYASI

GÖRME ENGELLİ 
KALAYCI’DAN 
RENKLİ KONSER

OYUN OYNAYARAK ÇALIŞACAKLAR
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BESMELEYİ ÇEKİP 
KOLLARI SIVADIK, 
7 DEREYİ 7 TEPEYLE 
BULUŞTURDUK
Dergimizin bu sayısında İSKİ Genel Müdürlüğü 
döneminde İstanbul’un su sorununu çözen; 61., 
62., 63. ve 64. hükümetlerde Orman ve Su İşleri 
Bakanı olarak önemli projelere imza atan Sayın 
Veysel Eroğlu ile görüştük. Gerçekleştirdiği ve 
gerçekleştireceği çalışmalar hakkında bilgi aldık.

Sayın Bakanım; tüm Türkiye sizleri tanıyor olsa da 
dergimiz okurları için kendinizi tanıtır mısınız?

Hayatımı bir cümleyle anlatmak istesem suya adanmış bir ömür diye özetlerim.

1948 yılında Afyonkarahisar ilinin Şuhut ilçesinde doğdum. Babam ticaretle 
uğraşıyordu. İlkokulu Şuhut’ta liseyi Afyonkarahisar’da tamamladım. İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’ni bitirdim. Daha sonra tarihe olan merakım beni 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde de tahsil görmeye teşvik 
etti. Başta su ve çevre olmak üzere çeşitli konular üzerinde çalıştım. Üniversitede 
çeşitli dersler verdim. İSKİ ve DSİ Genel Müdürlüğünün ardından 2007 yılında 23. 
Dönemde Afyonkarahisar Milletvekili seçildim. 

2007 yılında Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığında kurulan 60.  Hükümette 
Çevre ve Orman Bakanı, 61.,62., 63., 64. Hükümette  Orman ve Su İşleri Bakanı 
olarak vazife yaptım.    Binali Yıldırım, başkanlığında kurulan 65. Hükümette yine 
Orman ve Su İşleri Bakanı olarak vazifeme devam ediyorum. 
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O R M A N  V E  S U  İ Ş L E R İ  B A K A N I

PROF. DR. VEYSEL EROĞLU
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Sayın Bakanım Türkiye sizi 90’lı yıllarda İstanbul’un 
kâbusu olan, çözülmez denilen su meselesini 
kısa sürede çözmenizle tanıdı. O yıllarda, bu 
başarınızdan bahseder misiniz?

İİTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim 
Dalı Başkanlığı’nı yaptığım sırada, o tarihte İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı olan, şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından 1994 yılında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)’nin başına 
davet edildim. 

O dönemlerde, bir yandan artık ayyuka çıkmış yolsuzluklar ve bir yandan 
da İstanbullulara hizmet üretemediği için medyanın çok yakından alakadar 
olduğu bir kuruluştu İSKİ. 

İSKİ hizmet üretemediği için İstanbul sizin de ifade ettiğiniz gibi susuzluk 
sebebiyle adeta kâbusu yaşıyordu. Koskoca metropol, haftada bir iki gün 
ve o da birkaç saat gelen su ile idare etmeye çalışıyordu. İnsanlar ellerinde 
kovalar, cami çeşmeleri de ya da su dağıtan tankerlerin önlerinde sıraya girip, 
en azından biraz su temin etmeye çalışıyorlardı. Atık suların % 95’i de hiç 
arıtılmadan şehir içindeki derelere ve sahillere akıtılıyordu. Dereler ve sahillere 
burnunuzu kapatmadan gidemiyordunuz nerdeyse. Bir zamanların Altın 
Boynuz’u Haliç de, fabrikalar ve evlerden gelen atık sular sebebiyle, kokusu 
kilometrelerce uzaktan hissedilen bir bataklık haline gelmişti. Bütün bunlarla 
uğraşması ve halletmesi gereken İSKİ ise, müteahhitlere yaptırdığı işlerle 
alakalı borçlarını bile ödeyemediği için bütün malzemelerine haciz konulmuş, 
yani iflas etmiş bir kurum halindeydi.

Besmeleyi çekip kolları sıvadık ve İstanbullulara hizmet etmek maksadıyla gece 
gündüz demeden çalışmalara başladık. Ciddi şekilde eskimiş ve belli ki elden 
geçirilmemiş ana isale hatlarını ve bütün su şebekesini gözden geçirmeye ve 
elden geldiğince yenileyip çalışacak hale getirmeye ağırlık verdik. Bu arada 
gelir gider sistemini de bütünüyle kontrol altına aldık.

1994 yılından itibaren, 7 yılda su temini ile alakalı olarak 8 adet baraj ve 
regülatör yaparak, içmesuyu kapasitesini 590 milyon m3/yıl’dan, 920 milyon 
m3/yıl’a çıkardık. 1994 yılından itibaren, mevcut arıtma tesislerini tamamen 
yenileyerek, Dünyadaki en ileri teknolojileri kullanarak Fatih Sultan Mehmet 
Han İçmesuyu Arıtma Tesisi gibi 7 adet içme suyu arıtma tesisini inşa ettik. 

Böylece, 1.078.000 m3/gün olan içmesuyu arıtma kapasitesini 2.480.000 m3/
gün artırılarak, 3.558.000 m3/gün’e çıkartarak 3 kat kapasite artışı sağladık. 7 
dereyi 7 tepeyle buluşturarak İstanbul’un su hasretini noktaladık.

İstanbul’un içme suyu mes’elesini ilk etapta 2040’a daha sonra devreye 
aldığımız tesislerle 2071 yılına kadar halletmiş olduk.  

Bugünkü İstanbul, musluklarından suyu her zaman akan ve aynı zamanda 
dünya kalitesinde sağlıklı su verilen bir şehirdir.
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Özellikle son yıllarda kendini göstermeye başlayan küresel 
ısınma ve buna bağlı değişen iklim şartları da buna eklendiğinde 
Dünyadaki su kaynakları üzerindeki mevcut baskı daha da 
artmaktadır.

Kaynaklar ne kadar fazla olursa olsun planlı bir su yönetimi 
sergilenmediği sürece sıkıntı yaşanması kaçınılmazdır. Bu 
anlayışla su potansiyelimizden teknik ve ekonomik şartlar 
çerçevesinde optimum düzeyde faydalanmaya çalışmaktayız. 

İçme, kullanma ve sanayi suyu temini, zirai sulama, taşkın 
zararlarından korunma ve hidroelektrik enerji üretimi konularında 
kaynakların dikkatli kullanımı ve sağlanacak denge muhtemel bir 
su sıkıntısı riskini asgari düzeye indirmektedir.

Dünyamızın karşı karşıya 
olduğu önemli meselelerden 
biri de küresel ısınmaya bağlı 
iklim değişikliği.  İklimlerde 
yaşanan değişim göz önünde 
bulundurulduğunda Türkiye’de su 
kaynaklarının yönetimi konusunda 
nasıl bir strateji izliyorsunuz?
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Su kaynaklarımızın son damlasına kadar değerlendirilmesi 
adına bütün kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyon 
içerisinde yürüttüğü titiz çalışmalar devam etmektedir. 
Ancak kaynakların maksimum düzeyde kullanımı yalınızca 
kamunun alacağı tedbirlerle sağlanamayacaktır. Bunu için 
sivil toplum kuruluşlarının ve basının üzerine de büyük 
vazifeler düşmektedir. 

Türkiye su zengini bir ülke değildir. Kişi başına düşen 
yıllık su miktarına göre ülkemiz su azlığı yaşayan bir ülke 
konumundadır. Dolayısıyla Türkiye’nin gelecek nesillerine 
sağlıklı ve yeterli su bırakabilmesi için kaynaklarının çok 
iyi korunup, akılcı kullanılması gerekmektedir. Herkes 
bu bilinçle hareket edip, suyu tasarruflu kullanmalıdır. 
Suyun, tabiatta alternatifi olmayan tek kaynak olduğu 
unutulmamalı ve vatandaş olarak üzerimize düşen vazifeleri 
yerine getirmeliyiz. 

Ülkemizin su politikasında önceliği milli kaynağı olan suyun 
son damlasına kadar kullanılması ve kaynak israfının 
önlenmesidir. Yani bir yandan suya yatırım yaparak arzı 
arttırmak, bir yandan israfı ve gereksiz su kullanımını 
önleyerek talebi azaltmak.

Bütün bu saydıklarımızdan hareketle suyun daha verimli ve 
sürdürülebilir bir şekilde kullanılması için suyun tekelden 
yönetimi elzem hale gelmiştir. Ülkemizde su ile alakalı mes’ul 
kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığıdır. Ülkemiz, özellikle 
suyun en iyi şekilde değerlendirilmesi ve Türkiye’nin su 
politikalarını doğru belirlemek maksadıyla 2011 yılında 
sudan sorumlu kurumlar üzerinde yapılanmaya gitmiştir.

Bakanlığımız DSİ Genel Müdürlüğü, Türkiye’deki su 
yatırımlarının planlanması, projelendirilmesi, inşası, bakımı 
ve onarımı ile işletme faaliyetlerinin koordinasyonundan 
mes’uldür. Yıllık 11 milyar TL bütçesi ile Türkiye’nin en 
büyük yatırımcı kamu kurumları arasında ilk sıralarda yer 
almaktadır.  

Bakanlığımız, gerek su politikası, gerekse su kalitesi 
çalışmalarına da özel önem vermektedir. Bu maksatla 2011 
yılında, Bakanlık bünyesinde Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 
kurulmuştur. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü; havza, taşkın 
ve kuraklık yönetim planlarını hazırlayıp uygulanmalarını 
takip etme, Türkiye’nin Avrupa Birliği Su Sektörü uyum 
faaliyetlerini koordine etme, su kalite izleme çalışmalarını 
planlama ve koordine etme, havza ölçeğinde alıcı ortam 
esaslı deşarj standartlarını geliştirme, su mevzuatı çıkarma, 
iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkilerini belirleyerek 
uyum politikası geliştirme, su ile alakalı kurumlar arası 
koordinasyonu sağlama gibi vazifeleri yürütmektedir.

Yine 2011 yılı içinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı, 
Merkezi İstanbul’da olan, Türkiye Su Enstitüsü kurulmuştur. 
Türkiye Su Enstitüsü Ülkemizin uluslararası seviyede su 
politikasını geliştirmek, su ile alakalı uluslararası faaliyetleri 
izlemek, raporlamak, eğitim vermek, organizasyon yapmak 
gibi faaliyetleri yürütmek ve aynı zamanda bir düşünce 
kuruluşu olarak faaliyet göstermek üzere çalışmalarını 
sürdürmektedir.

Ülkemiz coğrafi konumu itibariyle Dünyamızın, yarı kurak 
iklim bölgesindedir. Ülkemizde yıllık ortalama yağış 
miktarı 643 mm olup, bölgelere ve zamana göre farklılıklar 
göstermektedir. Misal olarak Orta Anadolu’da yıllık ortalama 
yağış 250 mm iken Karadeniz’de 2.500 mm’ye kadar 
ulaşmaktadır. 

Yıllık ortalama yağış miktarı 501 milyar m3 suya tekabül 
etmektedir. Toplam kullanılabilir su miktarı ise 112 milyar 
m3’tür. Dolayısıyla kişi başına düşen yıllık su miktarı 1.435 
m3’tür. Bu değer ülkemizin su zengini olmadığını ve su 
sıkıntısı etkisini hisseden ülkeler arasında telakki edileceğini, 
kaynaklarını akıllıca ve en yüksek verim ile kullanması 
durumunda kendi kendine yeteceği anlamına gelmektedir.

Yakın zamana kadar su tahsisleri münferiden yapılmakta 
iken artık tahsisler havza bazında bütüncül bir yaklaşımla 
karşılanmakta ve yine ihtiyaçlar incelenmektedir. Suyun 
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yönetiminde, kaynak yönetiminden havza yönetimine 
geçilmektedir. Bu yönetim tarzında havzadaki bütün 
ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak ihtiyaç duyulması 
halinde kaynak geliştirilmesine gidilmekte, bunun mümkün 
olmaması halinde havzalar arası su aktarımı yapılmak 
suretiyle ihtiyaçlar zamanında karşılanması sağlanmaktadır. 

Türkiye, yönetilebilir ölçekte 25 su (nehir) havzasına 
ayrılmıştır. Bunlardan 5 tanesi sınır aşan su havzalarıdır. 
Ülkemiz Asi ve Meriç havzalarında mansap, Fırat – Dicle, 
Çoruh ve Aras su havzalarında ise menba konumundadır. 
Diğer 20 su havzasının tamamı kendi topraklarımızda 
bulunmaktadır.

Ülkemizin ulusal su politikasının ana esaslarını kısaca “su 
kaynaklarımızı hem kalite hem de miktar olarak korumak 
ve sularımızın en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır” 
şeklinde ifade edebiliriz.

Yarı kurak iklim bölgesinde bulunan ülkemizde, yağışların 
zaman ve miktar açısından büyük farklılıklar arz etmesi 
depolama tesislerinin yapılmasını zaruri hale getirmiştir. 

Su probleminin çözüme kavuşturulması yönünde atılacak 
en önemli adımlardan biri barajların hızla ve ihtiyaca cevap 
verecek nispette milletimizin hizmetine sunulmasıdır. 
Barajlar yağışların fazla olduğu, tüketimin az olduğu kış 

aylarında suyu biriktirerek, yağışların az olduğu, tüketimin 
fazla olduğu yaz aylarında suyun kullanımını sağlarlar. 

Bu çerçevede son 14 yılda işletmeye aldığımız baraj ve 
göletlerin çok önemli olduğu kanaatindeyim. 2003 yılından 
günümüze kadar 320’si baraj olmak üzere 3.144 adet 
tesisi tamamlayarak aziz milletimizin hizmetine sunduk. Bu 
tesisler içerisinde baraj, gölet, sulama tesisi, içmesuyu temin 
tesisi, taşkın koruma tesisleri gibi su yapıları bulunmaktadır. 
Ülkemizin 249 metre ile en yüksek barajı olan Deriner Barajı, 
Ermenek Barajı, Borçka Barajı, Muratlı Barajı, Dalaman 
Akköprü Barajı, Çine Adnan Menderes Barajı gibi sınıfında 
dünyada örnek gösterilen barajlar bunlardan bazılarıdır.

İstanbul’da adalara yer altından 
döşediğiniz isale hatları ile Adalıları 
suya kavuşturduktan sonra 2015 
yılında da KKTC’ye su teminini 
gerçekleştirdiniz. Bu projelerinizden 
bahseder misiniz?

KKTC’nin verimli topraklarına, anavatan Türkiye’den hayat 
suyu götürmek pek çok hükümetin hayaliydi. 40 yıldır bir 
slogan olarak kalan proje, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip ERDOĞAN’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
ve benim de İSKİ Genel Müdürü olduğum dönemde adalara 
su götürülmesiyle gündeme geldi. 

2 Nisan 1996’da başlatılan ve 22 Eylül 1996’da tamamlanan 
ve adaların suya hasretine son veren proje ile 11.850 m boru 
döşenerek denizaltından sutaşınmış ve adaların su çilesine 
son verilmişti. Bundan önce tankerlerle su taşınıyor ancak 
hava şartları el vermediğinde adalarda yaşayan İstanbullular 
susuz kalıyordu. 

2007 yılında yaşanan büyük 
kuraklıktan sonra 81 vilayetimiz 

için İçme Suyu Eylem Planları 
hazırladık. Şehirlerimizin 2040, 

2050 ve hatta 2071 yıllarını 
planladık.
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Hayali dahi cesaret isteyen bu proje ile 22 kilometre 
uzaklıktaki adalara su götürülünce, dönemin bir Bakanı, 
beni arayarak “Biz de adayız. Kıbrıs’a da su getiremez 
misiniz?” diye sordu. Ben de cevaben “Kıbrıs’ın uzaklığı 70 
kilometre ama inşallah nasip olur da bir gün Kıbrıs’a boru 
hattıyla su götürebiliriz. Bana yetki verilirse neden olmasın” 
dedim. DSİ Genel Müdürü olunca Sayın Cumhurbaşkanımız, 
bunu hatırlatarak sözümü tutmamı istedi. Böylece KKTC’ye 
cansuyu olacak proje için çalışmalar başlatılabildi.

DSİ Genel Müdürlüğüm döneminde, bu suyu nasıl 
götürürüz diye çok düşündük. Çünkü derinlik çok fazla, 
o kadar basınca dayanacak boru yok. Dünyada ilk defa 
uygulanacak bir proje geliştirdik.  Boruları askıda götürmeye 
karar verdik. Bunu bazıları sahiplenmek istedi ve patent 
almaya kalktılar ama ilk fikir bizimdir.

Türkiye tarafından inşa ettiğimiz Alaköprü Barajı’nın 
temelini 7 Mart 2011 tarihinde Anamur’da, KKTC tarafında 
inşa ettiğimiz Geçitköy Barajı’nın temelini ise 30 Mart 2012 
tarihinde Girne’de atmıştık. Şükürler olsun her iki barajı söz 
verdiğimiz tarihlerde tamamladık.

Dünya’da ilk kez uygulanan deniz geçişi 80 kilometre 151 
metre uzunluğunda, deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte 
ve askıda geçiyor.

Deniz geçişi 1600 milimetre çapındaki, yüksek yoğunluklu 
polietilen boru hattından oluşuyor. Proje kapsamında 
Anamur - Alaköprü Barajı’ndan alınan su, Anamuryum 
Dengeleme Deposuna getirilerek, Anamuryum Dengeleme 
Deposu’ndan Deniz Geçişi İsale Hattı’na verilmeye başlandı 
ve adaya su ulaştı.

Dünyada ilk kez uygulanan bu projenin birinci yıl 
dönümünde KKTC tarafından Türkiye’ye getirilen sular 
17 Ekim 2016 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu’nda ve 
TBMM’de milletvekilleri tarafından yudumlandı.

Böylece uzun yıllardır su yetersizliği ve su kalitesindeki 
kötüleşme sebebiyle sıkıntı yaşayan ada halkının uzun 
vadeli su ihtiyacını karşılamış olacağız.

Artık herkesin bildiği üzere Türkiye 
su zengini bir ülke değildir. Zaman 
zaman medyada İstanbul başta olmak 
üzere su sıkıntısı ile karşılaşılacağına 
dair haberler çıkmaktadır. Türkiye’nin 
yakın dönemde su problemiyle 
karşılaşması durumu var mıdır?

Ülkelerin gelişmişlik ölçütlerinden biri olarak kabul edilen 
temiz ve sağlıklı su temini hayati bir konudur. İstanbul’da 
başlattığımız başarılı çalışmalara şimdi de ülke genelinde 

KKTC’nin verimli topraklarına, 
anavatan Türkiye’den hayat 
suyu götürmek pek çok 
hükümetin hayaliydi. 
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devam ediyoruz. Şehirlerimize içme ve kullanma suyu 
sağlamak için büyük eylem planları hazırladık. 2007 yılında 
yaşanan büyük kuraklıktan sonra 81 vilayetimiz için İçme 
Suyu Eylem Planları hazırladık. Şehirlerimizin 2040, 2050 ve 
hatta 2071 yıllarını planladık.

İşletmeye aldığımız 176 adet içmesuyu projesi ile 41 milyon 
vatandaşımıza içmesuyu temin ettik. 

Son 14 yılda; Afyonkarahisar’da Düzağaç Akdeğirmen 
Barajı, Ağrı’da Yazıcı Barajı, Aydın’da İkizdere Barajı, 
Bursa’da Nilüfer Barajı,Çankırı’da Güldürcek Barajı, 
Erzurum’da Palandöken Barajı, Kahramanmaraş’ta 
Ayvalı Barajı, Karaman’da İbrala Barajı, Kars’ta 
Selim Barajı, Kilis’te Seve Barajı, Sinop’ta Erfelek 
Barajı, Sivas’ta 4 Eylül Barajı, Tekirdağ’a Naipköy Barajı, 
Trabzon’da Atasu Barajı, Yozgat’a Musabeyli Cemil Çiçek 
Barajı ve Çanakkale Gelibolu’da Çokal Barajı ile içmesuyu 
meselesini çözdük.  

Ülkemizin en büyük metropolü olan İstanbul için Melen 
Projesini uygulamaya koyduk. Melen Projesi bünyesinde 
dünyada iki kıtayı birbirine bağlayan ilk ve tek uzun sualtı 
tüneli olan Boğaziçi Tüneli ile Asya ve Avrupa’yı denizin 135 
metre altından birleştirdik.

Melen ve Yeşilçay Projeleri ile İstanbul’un 2071 yılına kadarki 
içme suyu ihtiyacını karşılayacağız.

İzmir’in içme suyu problemini çözmek için Gördes Barajı’nı 
ve isale hattını inşa ettik. Böylelikle İzmir’in içme suyu 
problemini de 2040 yılına kadar çözmüş olduk.

Ankara’nın rüyası Gerede Projesinde çalışmalar devam 
etmektedir. Ankara’nın 2050 yılına kadar içmesuyu 
problemini çözecek olan proje ile yılda 226 milyon m3 su, 31 
bin 600 metre uzunluğunda ve 4,5 metre çapında Türkiye’nin 
en uzun tüneli ile Çamlıdere Barajı’na aktarılacaktır.

Biraz önce de ifade ettiğim gibi 81 ilimiz için gerekli 
tedbirlerimizi aldık, vatandaşlarımız endişe etmesin yakın 
dönemde su sıkıntısı mes’elemiz yok. 

Ülkemizin önemli meselelerinden 
biri de ormanlık alanlar. Orman 
yangınlarının önlenmesi ve doğal 
yaşamın korunmasında ne gibi 
çalışmalar yürütmektesiniz?

Ülkemizde orman yangınlarının yüzde 88’i insan kaynaklı 
faktörlerden meydana gelmekte, yüzde 12’si de tabii faktörler 
sebebiyle çıkmaktadır. Bu yangınların yüzde 78’i ihmal ve 
dikkatsizlik, yüzde 12’si yıldırım düşmesi, yüzde 10’u da 
kasıtlı sebeplerden vuku bulmaktadır.

Yangınları söndürmek için 3 temel strateji izliyoruz. Bunun ilki 
önleme, bunun için yangın çıkmasına mani olmak maksadıyla 
eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. İkincisi ise 
söndürme, bunun için erken ikaz ile hızlı ve etkin müdahale 
yürütüyoruz. Üçüncüsü ise rehabilite, bunun içinde yanan 
alanları hızla ağaçlandırıyoruz.

Yangınla mücadele çalışmaları çerçevesinde teknolojik 
gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kurduğumuz gözetleme 
kuleleri ve erken uyarı sistemiyle ormanları 24 saat kameralarla 
izliyoruz. Herhangi bir yangında dumanın yükselmesiyle 
birlikte uyarı yangın harekât merkezlerine düşüyor. Daha önce 
teknoloji dalında “En İyi Gelişim Gösteren Proje” ödülünü 
de alan Yangın Yönetim Sistemi projemiz sayesinde yangın 
nerede çıkmış, ne zaman çıkmış, hangi araçla müdahale 
edilmiş, hava araçları kaç km hızla yangın mahalline gidiyor 
bunların hepsini ben Ankara’da odamdan takip edebiliyorum.

Orman yangınlarıyla mücadelede orman teşkilatının 19 bin 
personel, yaklaşık 2.300 araç ve iş makinası ile sahada 
teyakkuz halindeyiz. Ayrıca 35 adet hava aracının da 
mevcut olduğu teşkilatımızda orman yangınlarını kısa surede 
söndürmek için yangına müdahale süresini 45 dakikadan 15 
dakikaya indirdik.

Orman varlığımız son 14 yılda 20,8 milyon hektardan 22,3 
milyon hektara yükseldi. Türkiye’nin yüzölçümüne göre 
ormanlık alanımız yüzde 28,8’e ulaştı. Son 14 yılda 3 milyar 
750 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Dolayısıyla, Türkiye 
orman varlığını hem alan olarak hem de odun serveti olarak 
artıran nadir ülkelerden birisidir.

Korunan alanlarımızı hızla artırıyoruz. 2002 yılında 3,4 milyon 
hektar olan korunan alanlarımız bugün 5,9 milyon hektara 
ulaşmıştır. 964 olan korunan alan sayısı bugün 2.783’e,  33 
olan milli park sayısı 42’ye, 17 olan tabiat parkı sayısı 209’e, 
108 olan tabiat anıtı sayısı 111’e, 9 olan Ramsar Alanı 14’e 
ulaşmıştır.

Yangınları söndürmek için
3 temel strateji izliyoruz. Bunun 
ilki önleme, ikincisi söndürme, 
üçüncüsü ise rehabilite.
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Kuzey Marmara Otoyolunda 
Türkiye’nin ilk yaban hayatı köprüsü 
inşa edildi. Doğal yaşamı korumak 
gayesiyle gelecek yıllarda buna 
benzer projeler görecek miyiz?

Kuzey Marmara Çevreyolu etrafındaki yaban hayatının 
devamlılığının sağlanması için çevreyolu üzerinde inşa 
ettiğimiz Ekolojik Köprülerden sonra şimdi de Ekolojik 
Viyadükler için çalışmalar başlattık.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde Kuzey Marmara 
Çevreyolunun geçtiği güzergâhta bulunan 25 adet 
viyadüğün altında yaban hayvanlarının yaşam alanlarının 
rehabilitesi yapılarak tabii ortamları geri kazandırılacak ve 
bu sayede yaban hayatının sürekliliği sağlanacak.  

Viyadük ayakları altında ki çalışmalarda çevreye yaban 
hayvanlarının geçişinin kolaylığı ve beslenebilmeleri için 
habitata uygun bitkilendirme yapılıyor. Yapılan çalışmayla 
viyadük altlarında yaban hayatının sürdürülebilirliğini 
sağlamış olacağız

61., 62., 63. ve 64. hükümetlerde 
Orman ve Su İşleri Bakanı olarak 
büyük projelere imza attığınızı 
görmekteyiz. Bununla birlikte 
gerçekleştirmek isteyip de henüz icra 
edemediğiniz büyük projeleriniz var 
mı?

Son 14 yılda ülkemizin asırlık rüya projelerini bir bir hayata 
geçirdik. Şimdi de dolgu hacmi bakımından Türkiye’nin 
2. büyük, kurulu güç bakımından 4. büyük, Dicle Nehri 
üzerindeki en büyük Ilısu Baraj ve HES inşa ediyoruz. Barajı, 
2017 yılında bitirmeyi hedefliyoruz. 

175,5 m yüksekliği ile bölgede Atatürk Barajından sonra 
en büyük sulama barajı Silvan oluşturacağı 7,3 milyar m3 
rezervuar hacmi ile Güneydoğu Anadolu Projesinin Atatürk 
Barajı’ndan sonra 2. Büyük barajı olacaktır.  Bu barajı da 
2017 yılında bitireceğiz inşallah.

2018 yılında bitirmeyi hedeflediğimiz yapımı devam eden 
Yusufeli Barajı, 270 m yüksekliği ile kendi sınıfında Dünya’nın 
en yüksek 3., Türkiye’nin ise en yüksek barajı olacaktır. 

Muhteşem 1071 Gölet Projesini 01.01.2016 tarihi itibarıyla 
başlattık. 11 milyar TL maliyetli proje ile 1,8 milyar m3 su 
depolanması ve 3,2 milyon dekar tarım alanının sulanması 
ve taşkından korunması planlanmaktadır.

Ekolojik Köprülerden sonra 
şimdi de Ekolojik Viyadükler 
için çalışmalar başlattık.
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Ayrıca GAP, KOP, DOKAP, DAP, TRAGEP, EGEGEP, AKDENİZGEP 
ORTAANADOLUGEP, BAKGEP ve MARMARAGEP gibi ülkemizin 
7 bölgesini kapsayan gelişim projelerine devam edeceğiz. 

Malumlarınız biz bir istihdam kurumuyuz. 
Bakanlığınızca gerçekleştirilen 
devasa projelerinizin istihdama 
katkısını değerlendirebilir misiniz? 
Bakanlığınız ve İŞKUR Genel Müdürlüğü 
arasında Toplum Yararına Programlar 
çerçevesinde yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Toplum Yararına Program çerçevesinde Bakanlığımız 
birimlerinin, İŞKUR İl Müdürlüklerine sunmuş olduğu projeler 
karşılığı ormancılık faaliyetlerinde çalışacak işçiler İŞKUR 
mevzuatı gereği İŞKUR’a başvuran işsizler arasından İŞKUR İl 
Müdürlükleri tarafından kura ile seçilip Bakanlığımız birimlerine 
bildirilmekte, akabinde işe başlamaktadır.

İşe başlayan işçiler, ormanların geliştirilmesi ve genişletilmesine 
katkı maksadıyla fidan üretimi, ağaçlandırma, fidan dikimi ve 
ormanların bakımı faaliyetlerinde çalıştırılmaktadırlar.

Bakanlığımız bünyesinde 2016 yılı toplum yararına program 
çerçevesinde 6 ay süre ile fidan üretimi, ağaçlandırma, fidan 
dikimi ve ormanların bakımı faaliyetlerinde 20.000 kişi istihdam 
edilmiştir.  

Akademik hayatınız dışında 23 
yıldır siyaset ve bürokrasi alanında 
aktif ve yoğun bir tempo ile 
çalışmaktasınız. Dergimiz okurlarına 
bu başarının arkasında yatan sırrı 
açıklayabilir misiniz?

Dakik olmamın başarılı çalışmalarımda çok önemli 
rolü vardır. Bir iş yapılacağı zaman en kısa zamanda 
ifadesine çok kızarım. Saat ve gün verilmesini isterim. 
Tesislerin temeli atılırken açılış tarih ve saatini vermek en 
büyük mutluluğumdur. Bütün yorgunluğumun bittiği an, 
bir tesisin milletimizin hizmetine sunulması anıdır.

“İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” Hayatım 
boyunca bu güzel sözü kendime gaye edinmek suretiyle 
bütün insanlara, diğer mahlûkata ve hatta bitkilere ve 
çevreye faydalı olmaya gayret ettim. Maksadım baki 
kalan şu kubbede hoş bir sada bırakabilmektir.

Maksadım baki kalan şu 
kubbede hoş bir sada 

bırakabilmektir.
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Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun ülkelerin mücadele ettiği sosyo-ekonomik problemlerin 
başında işsizlik gelmektedir.1 Çalışabilir yaştaki nüfusun hızlı bir şekilde artması, buna 
karşılık yeni istihdam kaynaklarının oluşmamasına bağlı olarak işsizlik sorunu ortaya 
çıkmakta, diğer taraftan işsizlik oranları yüksek olmasına rağmen, işgücü piyasasının 
ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışan temininde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.2

Bir çalışanın sahip olduğu becerilerle mevcut işinin gerektirdiği becerilerin birbirinden 
farklı olması anlamına gelen beceri uyumsuzluğu, bu anlamda en az işsizlik kadar işgücü 
piyasasının sorun alanlarından birini oluşturmaktadır. Arz ve talep arasında böyle bir 
uyumsuzluk, işgücünün mevcut işlerle eşleşmesini engellemenin yanı sıra işsizlik oranları 
üzerinde yukarı yönlü bir baskıya da yol açmaktadır. 

BECERİ 
UYUMSUZLUĞU

Avrupa’da 3 işverenden 1’i 
açık işlerini doldurmakta 
zorluk yaşadığını ve yine 

durgun işgücü piyasalarında 
işsiz emek arzının artışına 
rağmen 10 işverenden 4’ü 

hala “doğru becerilere” 
sahip çalışan bulamadığını 

rapor etmektedir.

Lütfiye HATİPOĞLU 
İŞKUR, İstihdam Uzmanı
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tartışılan politika önceliklerinden biri olmaktadır.4 CEDEFOP’un 2015 yılında 
işletmelerde beceri açıklarını ve beceri noksanlıklarını incelediği raporuna5 göre 
artan eğitimsel kazanımlar ve yüksek işsizliğe rağmen, Avrupa’da 3 işverenden 
1’i açık işlerini doldurmakta zorluk yaşadığını ve yine durgun işgücü piyasalarında 
işsiz emek arzının artışına rağmen 10 işverenden 4’ü hala doğru becerilere 
sahip çalışan bulamadığını rapor etmektedir. Çoğu kişi ya işine göre aşırı 
nitelikli durumda bulunmakta ya da becerilerinin yeterince kullanılmadığı işlerde 
çalışmaktadırlar. Yapılan bir araştırmaya göre Avrupa’da 2008 sonrası mezunları 
ilk işlerinde 1990’larda mezun olanlara göre 2 kat daha aşırı nitelikli bir konumda 
bulunmaktadır.6

Şekil: 1 Beceri Noksanlığı Nedeniyle Açık İşleri Doldurma Zorluğu (%)

sağlıklarının daha zayıf olduğunu, politik süreçlere etkilerinin daha sınırlı olduğuna 
inandıklarını ve gönüllü faaliyetlere katılmadıklarını ve toplumun geri kalanına daha az güven 
duyduklarını belirtmektedir.3 

Diğer taraftan artan küresel rekabet, demografik faktörler, yoğun ve hızlı teknolojik 
değişimlerle birlikte son 20 yılda, beceriler ve beceri uyumsuzlukları tüm dünyada en çok 
tartışılan politika önceliklerinden biri olmuştur.4 CEDEFOP’un 2015 yılında işletmelerde 
beceri açıklarını ve beceri noksanlıklarını incelediği raporuna5 göre artan eğitimsel 
kazanımlar ve yüksek işsizliğe rağmen, Avrupa’da 3 işverenden 1’i açık işlerini doldurmakta 
zorluk yaşadığını ve yine durgun işgücü piyasalarında işsiz emek arzının artışına rağmen 10 
işverenden 4’ü hala doğru becerilere sahip çalışan bulamadığını rapor etmektedir. Çoğu kişi 
ya işine göre aşırı nitelikli durumda bulunmakta ya da becerilerinin yeterince kullanılmadığı 
işlerde çalışmaktadırlar. Yapılan bir araştırmaya göre Avrupa’da 2008 sonrası mezunları ilk 
işlerinde 1990’larda mezun olanlara göre 2 kat daha aşırı nitelikli bir konumda 
bulunmaktadır.6 

Şekil 1: Beceri Noksanlığı Nedeniyle Açık İşleri Doldurma Zorluğu (%) 

 

Kaynak: Manpower 2015 Yetenek Araştırması 

Özellikle 2008 ekonomik krizi sonrası Avrupa Birliği’nde, istihdam seviyesi düşmüş, birçok 
üye ülkede işsizlerin iş bulma şansı azalmış, özellikle gençler ve daha az nitelikliler arasında 
olmak üzere bütün gruplarda uzun dönem işsizlik ve eğitimde ve istihdamda yer almayan 
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Kaynak: Manpower 2015 Yetenek Araştırması

Özellikle 2008 ekonomik krizi sonrası Avrupa Birliği’nde, istihdam seviyesi 
düşmüş, birçok üye ülkede işsizlerin iş bulma şansı azalmış, özellikle gençler 
ve daha az nitelikliler arasında olmak üzere bütün gruplarda uzun dönem işsizlik 
ve eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin (NEET) oranı artmıştır. Avrupa 
işgücü piyasasında yapısal işsizlik de 2008’den itibaren artış göstermiş7 ve 
giderek küreselleşen işgücü piyasalarında politika yapıcılar için sürdürülebilir bir 
ekonomik kalkınma için sadece gerekli beceri ve yeterliliklerin mevcut olması 
değil bunların tam anlamıyla ve doğru bir şekilde kullanılması da önemli bir 
öncelik haline gelmiştir.8

Mevcut işlerinde becerileri yetersiz şekilde kullanılan 
çalışanlar işleriyle uyumlu becerilere sahip kişilerden 
daha az kazanmakta ve bu da iş tatminini azaltmakta 
ve böylece yüksek personel değişim oranlarına yol 
açarak firmaların verimliliğini de etkileyen bir unsur 
olmaktadır.

Nicel ve nitel birçok beceri 
eksikliklerini ve dengesizliklerini 
ifade eden beceri uyumsuzluğundan 
kaynaklı olarak ekonomik yapı 
içerisinde çok ciddi sorunlar ortaya 
çıkmaktadır. Mevcut işlerinde 
becerileri yetersiz şekilde kullanılan 
çalışanlar işleriyle uyumlu becerilere 
sahip kişilerden daha az kazanmakta 
ve bu da iş tatminini azaltmakta ve 
böylece yüksek personel değişim 
oranlarına yol açarak firmaların 
verimliliğini de etkileyen bir unsur 
olmaktadır. Bireylerin ve kurumların 
üzerinde verimlilik, iş tatmini ve 
ücretler üzerindeki olumsuz etkilerine 
ek olarak beceri uyumsuzluğu, 
makro-ekonomik düzeyde ekonomik 
büyüme, rekabet edebilirlik ve 
inovatif kapasitenin önünde bir engel 
oluşturmakta, toplumlar için de beceri 
fazlası, aşırı eğitimlilik ya da niteliklilik, 
işsizlik ve zorunlu olarak yarı-zamanlı 
çalışma değerli beşeri ve ekonomik 
sermayenin boşa harcanması 
anlamına gelmektedir.

Becerilerin ve beceri uyumsuzluklarının 
sadece gelir ve istihdam üzerinde 
değil kişilerin sosyal hayatları 
üzerinde de etkisi bulunmaktadır. 
OECD tarafından 2012 yılında 
gerçekleştirilen Yetişkin Becerileri 
Anketine göre, daha iyi okuma-yazma 
becerisine sahip olanlara kıyasla 
okuma-yazma becerisi zayıf olan 
bireyler, anket kapsamındaki tüm 
ülkelerde; sağlıklarının daha zayıf 
olduğunu, politik süreçlere etkilerinin 
daha sınırlı olduğuna inandıklarını ve 
gönüllü faaliyetlere katılmadıklarını ve 
toplumun geri kalanına daha az güven 
duyduklarını belirtmektedir.3

Diğer taraftan artan küresel rekabet, 
demografik faktörler, yoğun ve 
hızlı teknolojik değişimlerle birlikte 
son 20 yılda, beceriler ve beceri 
uyumsuzlukları tüm dünyada en çok 
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Diğer taraftan beceri uyumsuzluğu 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
demografik faktörlere ya da yapısal 
değişimlere bağlı olarak farklı 
şekillerde yaşanabilmektedir. Örneğin 
görece hızlı nüfus artışı yaşayan 
ülkeler, yüksek “okul terk” oranlarıyla, 
yaşlanan toplumlar ise hem düşük 
hem de yüksek becerili işgücü 
azlığıyla karşılaşabilmektedir. 

Yüksek “beyin göçü” yaşayan ülkeler,  
beceri noksanlıkları yaşarken, iç göç 
yüksek becerili ve düşük becerili 
kentsel işgücü içindeki dengeleri 
değiştirebilmekte, gelişmekte olan 
ülkelerde, hızlı yapısal değişimler, 
kayıt dışı istihdamın yüksek oluşu, 
zayıf işgücü piyasası yapıları beceri 
uyuşmazlıklarına sebep olduğu gibi 
beceri uyumsuzluklarının uzun vadeli 
tahminlerini de zorlaştırmaktadır. 

Araştırmalar işgücü piyasasındaki 
beceri uyumsuzluklarının birçok 
ülke için giderek kaygı duyulan bir 
alan haline geldiğini ve ülkelerin 
yüksek becerilere sahip ve 
ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı 
bir işgücü oluşturmak için eğitim, 
öğretim ve istihdam politikalarında 
becerilerin arttırılması ve uygun hale 

getirilmesine ve her seviyede daha 
iyi öğrenme fırsatları sunulmasına 
daha çok odaklanmaları gerektiğini 
göstermektedir. 

Bu anlamda, günümüzde bilgi 
odaklı üretim sektörleri, çalışanların 
sadece belirli koşullarda performans 
sergilemesini yeterli görmemekte ve 
yeni beklentilere uyumluluğunu talep 
etmektedir. 

Tüm bu beklentiler eğitim 
sistemlerinde de köklü değişimleri 
ve daha yaratıcı, girişken ve 
problem çözme becerileri gelişmiş 
bir işgücü talebini beraberinde 
getirmektedir. Yapılan araştırmalar 
birçok ülkede mevcut işgücü 
profilinin yeni ekonominin gerektirdiği 
beceri formasyonu taşımadığını 

ve özellikle işgücü piyasasına yeni 
giren işgücünün, beceri donanımı 
açısından ekonominin beklentilerini 
karşılamaktan uzak olduğunu ve 
eğitim sisteminin bu açıdan yetersiz 
kaldığını göstermektedir.

Kısacası; beceriler ve beceri 
geliştirme, 21. yüzyıl ekonomilerinin 
küresel para birimi olmuştur. Ancak, 
işgücü piyasasının gereksinimleri 
değişirken ve kişiler kullanmadıkları 
becerilerini kaybederlerken 
bu “para birimi” de değerini 
kaybedebilmektedir. Becerilere yeterli 
yatırım yapılmadığında insanlar 
toplumun dışına itilmekte, teknolojik 
gelişmeler ekonomik büyümeye 
yansıtılamamakta ve ülkeler, bilgi 
tabanlı küresel toplumla yarışamaz 
hale gelmektedir. Yeterli beceriye 

Becerilere yeterli yatırım 
yapılmadığında insanlar 

toplumun dışına itilmekte, 
teknolojik gelişmeler 
ekonomik büyümeye 
yansıtılamamakta ve 

ülkeler, bilgi tabanlı 
küresel toplumla 

yarışamaz hale 
gelmektedir.
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sahip olmayan insanların ekonomik 
dezavantajlar ve işsizlikle karşılaşma 
riski ile sosyal yardımlara bağımlılık 
olasılığı yükselmektedir.

Öte yandan kamu istihdam 
hizmetlerinin temel faaliyet alanı 
halen iş aracılığı olmasına rağmen, bu 
faaliyet giderek daha talepkâr bir iş 
haline gelmekte ve işgücü piyasaları 
ve beceri ihtiyaçları çok hızlı bir 
şekilde değişmektedir.

Dünyanın birçok yerinde kamu 
istihdam kurumları,  insanların giderek 
daha fazla teknik ya da mesleki 
okullar veya üniversitelerden nitelikler 
kazanmasına rağmen, işverenlerin 
açık işler için gerekli olan yeterliliklere 
sahip adaylar bulamamalarından 
yakındıkları paradoksal durumlarla 

Beceri uyumsuzluğu gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerde demografik faktörlere ya da 
yapısal değişimlere bağlı olarak farklı şekillerde 
yaşanabilmektedir.

uğraşmak zorunda kalmaktadır. 
Ayrıca, küresel işgücü piyasaları, 
kamu istihdam kurumlarının iş 
arayanlara, başka ülkelerdeki veya 
dünyanın başka yerlerindeki iş 
imkânlarıyla ve beceri talepleri ile 
ilgili bilgilendirme yapabilecekleri 
uluslararası bir perspektifle hizmet ve 
bilgi sağlamalarına daha fazla ihtiyaç 
duymaktadır.

Elbette beceri uyumsuzluğu 
sorununun çözümünde eğitim sistemi 
ile birlikte, kamu istihdam kurumlarının 
işgücü piyasasında arz edilen nitelikler 
ile talep edilen beceriler arasında 
daha iyi bir eşleştirme gerçekleştirme 
ve işgücünün niteliklerini piyasada 
talep edilen nitelikler/beceriler 
doğrultusunda geliştirme yönündeki 
tüm çabaları belirleyici derecede 
önem taşımaktadır. 

Bu anlamda İŞKUR beceri geliştirme 
ve beceri uyumsuzluğu ile mücadele 
noktasında; dünya genelindeki iyi 
uygulama örneklerini takip ederek, 
gerek aktif işgücü piyasası politikaları 
ile gerek iş ve meslek danışmanlığı 
hizmetleri ve gerekse de yürüttüğü 
projeler vasıtasıyla etkin bir şekilde 
hizmet vermektedir. 

Öte yandan konunun karmaşıklığı 
ve çok faktörlü oluşu sıklıkla dile 
getirildiği üzere siyasal, sosyal ve 
ekonomik bütün aktörlerin ortak bir 
strateji ve bütüncül politikalarla birlikte 
hareket etmesini zorunlu kılmaktadır.
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Çalışan anneler, uzun süredir doğum sonrası hakların genişletilmesini talep ediyorlardı. 
Hem çocuklarına yeterli zaman ayırabilmeyi, hem de kariyerlerine devam etmeyi 
istiyorlardı. Çalışan annelerin talepleri dikkate alındı ve 10.02.2016 tarihinde yayınlanan 
6663 sayılı Kanunla yeni haklar düzenlendi. Böylece anne olmak ve çalışma hayatına 
devam etmek arasında tercih yapmak zorunda kalan kadınların, en önemli istekleri 
karşılanmış oldu. 

Dr. Resul KURT
SGK E. Başmüfettişi 
BAU Öğretim Görevlisi 
İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri

Yeni düzenlemeler sadece çalışan anneleri ilgilendirmiyor; bazı 
konularda eşlerin tercihlerine göre babalar da bu haklardan 
yararlanabilecek.

ÇOCUK DA!”

“KARİYER 
DE YAPARIM,
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Yeni düzenlemeler sadece çalışan 
anneleri ilgilendirmiyor; bazı konularda 
eşlerin tercihlerine göre babalar 
da bu haklardan yararlanabilecek. 
Çalışan annelerin doğum sonrası 
hakkını –analık izni hariç- kullanması 
mümkün değilse, iş bölümü 
gereğince çalışan baba, doğum 
sonrası hakkını kullanabilecek. Ayrıca 
evlat edinenlerin de birer anne ve 
baba olduğu düşünülerek, onlara da 
doğum sonrası haklardan yararlanma 
imkânı sağlandı.

6663 Sayılı Kanunda düzenlenen 
yeni haklar; devlet katılımcı model 
içeren yarım çalışma ve çocuğun 
ilköğretim çağına gelene kadar 
kısmi süreli çalışma hakkıdır. Analık 
izni ve ücretsiz doğum izni olarak 
mevcut haklarda ise babanın ve evlat 
edinenlerin de yararlanmasına imkân 
sağlanmıştır.

A. Evlat Edinenlere De Analık 
İzni Geldi

Üç yaşını doldurmamış çocuğu 
evlat edinen eşlerden birine veya 
evlat edinenin sekiz haftalık (doğum 
sonrası kullandırılan) analık izni 
kullanma hakkı olacaktır. Analık 
izni başlangıcı,  çocuğun aileye 
fiilen teslim edildiği tarihten itibaren 
başlayacaktır. Evlat edinme halinde 
analık izni kullanılmasında, kadın veya 
erkek olarak ayrım yapılmamaktadır; 
evlat edinen kişi, doğrudan analık 
izni kullanabilecektir. Yani evlat 
edinen erkek çalışan, analık izninden 
yararlanabilecektir. 

Bu durum, doğumda olduğu gibi 
anneye ve bebeğinin sağlığına 
kavuşması için verilen bir süre değil, 
evlat edinenin çocuğuyla birlikte 
yaşamaya ön hazırlık yapabilmelerine 
imkân sağlama amacını taşımaktadır. 

Doğum halinde ise, çalışan annelerin 
ise sağlığına kavuşmaları gerektiği için 
analık izni sadece kendileri tarafından 
kullanabilmektedir. Babanın bu 
haktan faydalanabilmesi mümkün 
değildir. Doğum halinde, çalışan 
babanın sadece 5 günlük ücretli izin 
hakkı olacaktır. Ancak istisna olarak 
eğer doğum veya doğum sonrasında 
anne vefat etmişse, doğum sonrası 
kullanılamayan analık izni süresini 
baba kullanabilecektir.

B. Devlet Katılımcı Model; 
Yarım Çalışma Hakkı ve 
Ücretsiz İzin

Doğum sonrası analık hali izninin 
bitiminden itibaren çocuğunun bakımı 
ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun 
hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile 
üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat 
edinen kadın veya erkek işçilere 
istekleri halinde;

• Birinci doğumda 60 gün, (çoğul 
gebelikte 90 gün)

• İkinci doğumda 120 gün, (çoğul 
gebelikte 150 gün)

• Sonraki doğumlarda ise 180 gün 
(çoğul gebelikte 210 gün) süreyle 
haftalık çalışma süresinin yarısı 
kadar ücretsiz izin verilecektir. 
Çocuğun engelli doğması hâlinde 
bu süre üç yüz altmış gün olarak 
uygulanır. Yarım çalışma hakkı, 
çocuğun hayatta olması esastır. 
Ancak doğum sayısı belirlenirken 
vefat eden çocuklarda dikkate 
alınır.

Yarım çalışma süresince çalışanlar, 
haftalık çalışma süresinin yarısında 
ücretsiz izinli olacak, diğer yarısında 
ise fiilen çalışacaklardır. Yarım çalışma 
süresi, analık izni bitiminden itibaren 
başlayacaktır. Yarım çalışmada, iş 
sözleşmesinde belirtilen haftalık 
çalışma süresinin yarısı kadar çalışma 
yapılacaktır. Eğer iş sözleşmesinde 
haftada kırk saat çalışma yapılacağı 
belirtiliyorsa haftada yirmi saat; kırk 
beş saat çalışma yapılıyorsa yirmi 
iki buçuk saat çalışma yapılacaktır. 
Yarım çalışma süresince süt izni 
verilmeyecektir.

Yarım çalışma hakkının kullanması 
talebe bağlı olacaktır. Yarım 
çalışmadan yararlanmak isteyen 
kadın çalışanların gerekli evraklarla 
birlikte işverene yazılı talebini 
iletmesi gerekecek. Yarım çalışmanın 
kullanılması tercihine göre işveren 
sunulacak yazılı talep yazısının 
yanında aşağıdaki belgelerin de 
işverene sunulması gerekecektir;

• Doğum yapan kadın çalışan için 
doğum belgesi, nüfus kayıt örneği 
ve çalışan erkek eşin bu haktan 
yararlanmadığına dair belge,

• Evlat edinme halinde, çocuğunun 
fiilen teslim edildiğini gösterir 
belge ve evlat edinen diğer çalışan 
eşin bu haktan yararlanmadığını 
gösterir belge,

• Doğum veya evlat edinme hali 
farketmeksizin erkek çalışan 
haktan yararlanacaksa sigortalılığı 
gösterir belge.

Yarım çalışma süresince çalışanlar, haftalık çalışma 
süresinin yarısında ücretsiz izinli olacak, diğer yarısında 
ise fiilen çalışacaklardır.
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Yarım çalışma hakkı devlet katılımcı 
model olarak düzenlenmiştir. Bu 
haliyle kısmi süreli çalışmadan 
ayrılmaktadır. Haftalık çalışma 
süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz 
izin süresince İŞKUR tarafından yarım 
çalışma ödeneği ödenecektir. Yarım 
çalışma ödeneğinden yararlanabilmek 
için analık izninin bitiminden itibaren 
otuz gün içinde İŞKUR’a başvuru 
yapılması gerekmektedir.

Yarım çalışma başvurusu yarım 
çalışma belgesiyle yapılacaktır. İşveren 
tarafından yarım çalışma belgesinde, 
işyerine ve çalışana ait özel bilgiler 
yer almakta ve bilgilerin doğruluğuna 
dair taahhüt alınmaktadır.  Çalışan ise 
yarım çalışma belgesinde yararlanma 
talebini açıkça ifade edecektir. 

Usulüne göre yapılan yarım çalışma 
başvurusu karşılığında, ücretsiz izin 
süresine ait ücret ve sigorta primleri 
İŞKUR tarafından karşılanacaktır. 
Doğum ve evlat edinme sonrası yarım 
çalışma ödeneğinin günlük miktarı, 
günlük asgari ücretin brüt tutarı 
kadarı olacaktır. 2016 yılı için bu tutar 
aylık 823,50 TL olacaktır. Bu tutardan 
sadece damga vergisi kesilecektir.

Yarım çalışma ödenen gün sayısı 
kadar, brüt asgari ücret üzerinden 
hesaplanan toplam %32,5 oranında 
sigorta primleri işçi ve işveren payları, 
İŞKUR tarafından Sosyal Güvenlik 

Kurumu’na ödenecektir. Yarım 
çalışmada, ücretsiz izinli olunan günler 
için prim ödeme yükümlüsü İŞKUR 
olacaktır. Bu şekilde yarım çalışma 
hakkını kullanan çalışan, gerek 
ücretinden gerekse sigortalılığından 
dolayı kayıp yaşamayacaktır. İŞKUR 
güvencesi adı altında, hem çocuğun 
bakımı ve yetiştirilmesi hem de çalışan 
annelerin işlerinden uzak kalmaması 
sağlanacak.

Yarım çalışma ödeneğinden 
yararlanabilmek için sigortalının son 
üç yılda en az altı yüz gün işsizlik 
sigortası primi ödemiş, haftalık çalışma 
süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması 
ve doğum ve analık hali izninin bittiği 
tarihten itibaren 30 güğn içerisinde  
başvurusunu usulüne uygun şekilde 
yapması gerekmektedir.

C. Doğum Ücretsiz İzin Hakkı

Doğum yapan kadın çalışanın, 
çocuğun bakımı sürebilmesi amacıyla 
altı aya kadar ücretsiz izin kullanması 
mümkündür. Çalışan anne, analık izni 
bittikten sonra ücretsiz izin hakkını ne 
kadar süreyle kullanacağını işverene 
bildirilecektir. Ücretsiz izin hakkından 
doğum yapan eşi dolayısıyla çalışan 
erkekler yararlanamamaktadır. 

Ücretsiz izin hakkından evlat edinenler 
de yararlanabileceklerdir. Üç yaşını 
doldurmamış çocuğu evlat edinme 
hâlinde eşlerden biri veya evlat 
edinenler de altı aya kadar ücretsiz 
izin kullanma taleplerini işverene 
iletebileceklerdir. 

Doğuma (analığa) bağlı 
tüm izinlerin bitiminden 

sonra mecburi ilköğretim 
çağının başladığı tarihi 

takip eden aybaşına kadar 
ebeveynlerden biri kısmi 
süreli çalışma talebinde 

bulunabilecektir.
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Doğum ve evlat edinme sonrasında 
kullanılan ücretsiz izinler, yıllık 
izin süresi hesabında dikkate 
alınmamaktadır. Bu sürede iş 
sözleşmesi askıda olacak; iş 
sözleşmesinden doğan ve haklar 
yönünden yükümlülükler gündeme 
gelmeyecektir.

D. Doğum Sonrası Kısmi 
Süreli (Part-Time) Çalışma 
Hakkı

Doğuma (analığa) bağlı tüm izinlerin 
bitiminden sonra mecburi ilköğretim 
çağının başladığı tarihi takip eden 
aybaşına kadar ebeveynlerden 
biri kısmi süreli çalışma talebinde 
bulunabilecektir. Böylece çocuğun 
altmışaltı ayını doldurana kadar 

çalışan anneler kısmi süreli çalışarak, 
çocuklarının gelişimlerine destek 
sağlayabilecektir. 

Bu haktan sadece doğum yapan 
kadın çalışanlar yararlanmayacaktır. 
Kısmi süreli çalışma, eşler arasındaki 
anlaşmaya göre erkek çalışan 
tarafından da yapılabilecek. Ancak 
kısmi süreli çalışma talebi her iki 
eşin de çalışmasına bağlı olarak 
verilecektir. Ebeveynlerden birinin 
çalışmaması söz konusu olduğunda, 
çalışan eş kısmi süreli çalışma 
talebinde bulunamayacaktır. Kısmi 
süreli çalışma, çocuğun bakımı 
amacıyla verildiğinden, eşlerden 
birinin çalışmaması, çalışan eşin 
kısmi çalışma talebine gerekçe 

oluşturmamaktadır. Dolayısıyla 
kısmi süreli çalışma hakkından 
yararlanmak isteyen bir çalışan, 
eşinin çalıştığını ispatlamak 
zorundadır. 

Evlat edinenlerin de kısmi süreli 
çalışma hakkı bulunmaktadır. Üç 
yaşını doldurmamış bir çocuğu 
eşiyle birlikte veya münferiden 
evlat edinenler de çocuğun fiilen 
teslim edildiği tarihten itibaren bu 
haktan faydalanacaktır. Bu nedenle 
çocuğun fiilen teslime edildiğine dair 
bilgi ve belgelerin mutlaka muhafaza 
edilmesi gerekmektedir.

Kısmi süreli çalışmaya başlayan 
çalışanın, aynı çocuk için bir daha bu 
haktan faydalanmamak üzere tam 
zamanlı çalışmaya dönebilecektir. 
Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin 
tam zamanlı çalışmaya başlaması 
durumunda yerine işe alınan işçinin 
iş sözleşmesi kendiliğinden sona 
erecektir. Bu haktan faydalanmak 
veya tam zamanlı çalışmaya geri 
dönmek isteyen işçi işverene bunu 
en az bir ay önce yazılı olarak 
bildirmesi gerekmektedir.

Kısmi süreli çalışma talebi işveren 
tarafından karşılanmak zorunda 
olan bir haktır. Kısmi süreli çalışma 
talebinde bulunma, geçerli nedenle 
fesih sebebi sayılmayacaktır.

Kısmi süreli çalışmada sektör ve iş 
sınırlaması yapılacaktır. Doğum ve 
evlat edinme halinde her çalışan bu 
haktan yararlanamayacaktır. Kısmi 
süreli çalışma yapılabilecek sektör 
ve işler, 08.11.2016 tarihnde Resmi 
Gazetede yayımlanan yönetmelikle 
belirlendi.
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OECD tarafından 21 Eylül 2016’da yayınlanan Ara Dönem Ekonomik Görünüm 
Raporu’nda, küresel büyümenin uyarı verdiği ve küresel büyüme tahminlerinin %3 
seviyesine takılıp kaldığı belirtilmektedir. Gelişmiş ekonomilerde zayıf seyreden 
ekonomik koşullar ve önemli emtia üreticisi ekonomilerdeki kademeli toparlanma 
nedeniyle OECD’nin 2016 yılı Eylül dönemi küresel büyüme tahminleri Haziran ayına 
kıyasla değişmemiştir.

KÜRESEL BÜYÜME
UYARI VERİYOR

Volkan ÖZ
İŞKUR, İstihdam Uzmanı 

OECD’ye göre dünya ekonomisi için düşük büyüme tuzağı riski 
devam etmektedir.
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Tablo:1 OECD Büyüme Oranı Tahminleri (%)

Ülke/Yıl 2015
2016 Yılı 2017 Yılı

Eylül* Haziran** Fark Eylül* Haziran** Fark

Dünya 3,0 2,9 3,0 -0,1 3,2 3,3 -0,1

ABD 2,4 1,4 1,8 -0,4 2,1 2,2 -0,1

Avro Alanı 1,5 1,5 1,6 -0,1 1,4 1,7 -0,3

Almanya 1,4 1,8 1,6 0,2 1,5 1,7 -0,2

Fransa 1,1 1,3 1,4 -0,1 1,3 1,5 -0,2

İtalya 0,6 0,8 1,0 -0,2 0,8 1,4 -0,6

Japonya 0,6 0,6 0,7 -0,1 0,7 0,4 0,3

Kanada 1,2 1,2 1,7 -0,5 2,1 2,2 -0,1

Birleşik Krallık 2,3 1,8 1,7 0,1 1,0 2,0 -1,0

Çin 6,9 6,5 6,5 0,0 6,2 6,2 0,0

Hindistan 7,4 7,4 7,4 0,0 7,5 7,5 0,2

Brezilya -3,9 -3,3 -4,3 1,0 -0,3 -1,7 1,4

*: Eylül 2016’da yayımlanmış olan tahmindir.**: Haziran2016’da yayımlanmış olan tahmindir. 
Kaynak: Ekonomik Görünüm Raporu, Eylül 2016, OECD.

OECD tarafından dünya ekonomisi için düşük büyüme tuzağı riskinin devam 
ettiği belirtilmektedir. Zira, düşük büyüme beklentileri; ticareti, yatırımları, 
verimliliği ve ücretleri baskılamaktadır. Aynı zamanda bu gelişme, ilerleyen 
dönem büyüme beklentilerinin aşağı yönlü güncellenmesine ve talebin 
azalmasına yol açmaktadır. Gelir ve kazançlardaki durgunluğun eşlik ettiği bu 
tür bir ekonomik ortam, büyümeyi destekleyen ve kapsayıcılığı teşvik eden 
politikaların izlenmesini zorlaştırmaktadır.  

Önde gelen gelişmiş ekonomilerde büyümenin düşük seyrettiği ilgili 
raporda belirtilmektedir. 2016 yılında, güçlü istihdam artışı ve tüketime 
rağmen yatırımlardaki zayıf yapı nedeniyle ABD ekonomisinde büyüme 
yavaş seyretmektedir. Her ne kadar 2017 yılında ABD’de talepteki büyüme 
toparlanacak olsa da tarihsel seviyesinin altında seyredeceği öngörülmektedir. 
Diğer taraftan, Avro Alanı’nda zayıf yurtiçi talebe bağlı olarak 2016 yılının ikinci 
çeyreğinde büyüme yavaşlamış olup sınırlı bir şekilde artan istihdama rağmen 
işgücü piyasası hala durgun seyretmektedir. Bir diğer gelişmiş ekonomi olan 
Japonya’da hükümet harcamalarındaki artışın ve tüketim vergisi artışındaki 
ertelemenin bu yıl ve gelecek yıl talebi güçlendirmesi beklenmesine rağmen 
büyüme durgun ve istikrarsız seyretmektedir. 

Gelişmiş ekonomilerdeki görünüme bakılacak olursa, başta Brezilya ve Rusya 
olmak üzere diğer emtia üreticilerindeki kısmi toparlanma ile birlikte 2017 yılında 
gelişmiş ülkelerde büyümenin yavaş bir şekilde toparlanacağı öngörülmektedir. 
Çin’de mali ve parasal teşvikler talebi desteklemeye devam etmekle birlikte 
yavaşlayan büyüme, Asya’da ticaretteki büyümenin oldukça zayıflamasına 
neden olmaktadır. Asya ekonomilerinde ticaretteki bu olumsuz gelişmeler, 
kredi genişlemesi tarafından desteklenen güçlü yurtiçi talep aracılığıyla 
dengelenmektedir. Hindistan’da ise kamu sektöründeki ücretlerde yaşanan 

Yurtiçi ve yurtdışı 
kaynaklı olumsuzluklara 

rağmen Türkiye 
ekonomisi 2016 yılının 

ikinci çeyreğinde %3,1 
büyümüştür. 
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büyük artışların desteklediği sağlam büyüme devam 
etmektedir. Bunun yanında, özellikle mal ve hizmetlere ilişkin 
vergileri içeren kilit yapısal reformların hayata geçirilmesi ile 
birlikte 2017 yılında Hindistan’daki büyüme beklenmedik 
şekilde yukarı yönlü seyredebilecektir. 

Uzun süredir devam eden zayıf küresel talep dönemi 
arz yönlü olumsuz gelişmelere gittikçe daha fazla neden 
olmakta ve düşük büyümenin kendi kendini beslemesine 
katkıda bulunmaktadır. OECD’nin geneli için 2016 yılında 
potansiyel kişi başına hâsıla artışının %1 olacağı tahmin 
edilmektedir. Ancak küresel kriz öncesindeki 20 yıllık 
dönemde OECD geneli için potansiyel kişi başına hâsıla 
artışı %2’dir. Aynı zamanda Çin’de potansiyel kişi başına 
hâsıla artışı 2011’den bugüne %1,75 gerilemiştir. Potansiyel 
hâsıla artışındaki azalma, hem yatırımlardaki zayıflığı hem 
de toplam faktör verimliliğindeki artışta görülen yavaşlamayı 
yansıtmaktadır. 

OECD tarafından küresel ticaretteki büyümenin istisnai 
bir şekilde zayıf seyrettiği ve bunun yapısal ve dönemsel 
nedenleri bulunduğu ifade edilmektedir. Ticaretteki 
serbestleşmenin zayıflaması ve tersine dönmesinin yanında 
küresel değer zincirlerinin (özellikle Çin’de ve Doğu Asya’da) 
zayıflaması 2011 ile 2015 yılları arasındaki dönemde 
ticaretteki büyümenin yavaşlamasında önemli rol oynayan 
yapısal nedenlerdir. Diğer taraftan, dönemsel nedenler 
ise emtia üreticisi olan çoğu ekonomide yaşanan derin 
resesyonlar ve sabit yatırımlarda yaygın bir şekilde görülen 
zayıflamadır. Böyle devam etmesi durumunda, ticaretteki 
yavaşlama yetersiz verimlilik artışına neden olurken hayat 
standartlarına yönelik beklentileri de baskılayacaktır.     

İç Talep Büyümeyi Desteklemeye Devam Ediyor

Türkiye ekonomisi 2016 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki 
yılın aynı dönemine kıyasla %3,1 büyümüştür. Mevsim 
ve takvim etkilerinden arındırılmış büyüme oranı ise 2016 
yılının ikinci çeyreğinde %0,3 olarak gerçekleşmiştir. Yılın 
ilk çeyreğinde %4,8 olarak açıklanan büyüme oranı, ikinci 
çeyrekte %4,7 olarak güncellenmiş ve bir önceki yılın aynı 
dönemine kıyasla 2016 yılının ilk yarısında Türkiye ekonomisi 
%3,9 büyümüştür. 

Harcama kalemlerinin çeyreklik büyümeye katkısı 
incelendiğinde, en büyük katkının tüketimden, başka 
bir deyişle iç talepten, geldiği görülmektedir. Tüketim 
harcamalarının 2016 yılının ikinci çeyreğindeki büyümeye 
katkısı 5,2 puan olmuştur. Mal ve hizmet alımlarındaki artışın 
etkisi ile kamu sektörünün tüketim harcamalarında görülen 
%15,9’luk güçlü artışın yanı sıra özel tüketim harcamalarında 
da görülen artışla birlikte ilk çeyrekte olduğu gibi ikinci 
çeyrekte de tüketim harcamaları büyümeyi yukarı çekmiştir. 

Şekil: 1 Harcama Bileşenlerinin Çeyreklik Büyümeye 
Katkısı (%)
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Kaynak: TÜİK verilerine dayanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır. 
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Kaynak: TÜİK verilerine dayanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır.

Yatırım harcamalarında yılın ilk çeyreğinde görülen olumsuz 
seyir ikinci çeyrekte de devam etmiştir. Bir önceki yılın 
aynı dönemine kıyasla 2016 yılının ikinci çeyreğinde 
özel yatırım harcamaları %1,6 azalırken, kamu sektörü 
yatırım harcamaları %4,7 artmıştır. Kamu sektörü yatırım 
harcamalarındaki artışa rağmen yatırım harcamaları, ikinci 
çeyrek büyümesini 0,1 puan aşağı çekmiştir. 

2016 yılının ilk çeyreğinde olduğu gibi ikinci çeyreğinde de 
net ihracatın büyümeye etkisi negatif yönlü olmuştur. 2016 
yılının ikinci çeyreğinde net ihracat büyümeyi 2,1 puan 
daraltmıştır. Net ihracatın 2016 yılı ikinci çeyrek büyümesi 
üzerindeki negatif etkisi, son 10 çeyreğin en daraltıcı etkisi 
olmuştur.   

Üretim yönünden ikinci çeyrek büyümesine sektörlerin 
katkıları incelendiğinde; hizmetler sektörünün ivme 
kaybetmekle birlikte bu çeyrekte de büyümenin 
sürükleyicisi olduğu görülmektedir. 2016 yılının ikinci çeyrek 
büyümesine hizmetler sektörü 2,1 puanlık katkı sağlamıştır. 
Bununla birlikte, turizm sektöründe yaşanan durgunluk 
nedeniyle üçüncü çeyrek büyümesine hizmetler sektörünün 
sağlayacağı katkının azalacağı üçüncü çeyrekte büyümenin 
ivme kaybına devam edeceği öngörülmektedir.

Ülkemizde son bir yılda tarım dışı 
sektörlerde 642 bin kişiye ilave 

istihdam imkânı oluşturulmuştur.
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Şekil: 2 Sektörlerin Çeyreklik Büyümeye Katkısı (%)
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Turizm Gelirindeki Kayıplar Büyümeye İvme Kaybettiriyor 

 2015 yılında Rusya’da başlayan ruble krizinin arkasından Türkiye ile Rusya arasında 

yaşanan gerilimin, Türkiye’de turizm sektörü ve nihai olarak da büyüme üzerindeki etkileri 

2016 yılının ikinci çeyreği itibariyle belirginleşmeye başlamıştır.    
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Kaynak: TÜİK verilerine dayanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır.

İkinci çeyrek büyümesine hizmetlerden sonra en önemli 
katkı 1,7 puan ile sanayi sektöründen gelmiştir. Sanayi 
sektörünün 2016 yılının ikinci çeyreğinde büyümeye 
olan katkısı bir önceki çeyreğe kıyasla sınırlı bir artış 
göstermiştir. Diğer taraftan, inşaat sektörü ikinci çeyrekte de 
ivmelenmesini sürdürmüş ve ikinci çeyrek büyümesine 0,4 
puan katkı sağlamıştır. Son olarak, tarım sektörü ise ikinci 
çeyrek büyümesini 0,1 puan aşağı çekmiştir. 

Turizm Gelirindeki Kayıplar Büyümeye İvme 
Kaybettiriyor

2015 yılında Rusya’da başlayan ruble krizinin arkasından 
Türkiye ile Rusya arasında yaşanan gerilimin, Türkiye’de 
turizm sektörü ve nihai olarak da büyüme üzerindeki 
etkileri 2016 yılının ikinci çeyreği itibariyle belirginleşmeye 
başlamıştır.   
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Şekil 3 2011-2016 Yılları Ocak-Eylül Dönemlerinde Turizm Geliri ve Gelen Turist Sayısı 

Kaynak: TÜİK 

2011-2016 yıllarının Ocak-Eylül dönemlerindeki turizm gelirleri ve turist sayısı 

birlikte değerlendirildiğinde, 2011-2015 dönemine kıyasla 2016 döneminde turist sayısının 

%20,8, turizm gelirinin ise %27,5 azaldığı görülmektedir. Turizm gelirindeki bu azalış 

hizmetler sektörünün büyümeye verdiği katkının azalmasına ve dolayısıyla büyümenin ivme 

kaybetmesine neden olmaktadır. Bu çerçevede, 2016 yılı Ocak-Eylül verileri ışığında 

hizmetler sektörünün büyümeye sağlamış olduğu katkının üçüncü çeyrekte de baskılanacağı 

ve büyümedeki ivme kaybının üçüncü çeyrekte de devam edeceği tahmin edilmektedir.  

İşsizlik Oranı Yükselişe Geçti 

2016 yılının Ocak-Nisan dönemleri arasında aşağı yönlü hareket eden işsizlik oranı 

Mayıs döneminde başladığı yukarı yönlü hareketine Temmuz döneminde devam etmiş ve 

%10,7 olarak gerçekleşmiştir. Mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler incelendiğinde, 

işsizlik oranının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2016 yılı Temmuz döneminde 0,9 

puan artarak %11,2’ye yükseldiği görülmektedir.  

Şekil 4 İşgücüne Katılma ve İşsizlik Oranları (Mevsimsel Etkiden Arındırılmış, %) 

Kaynak: TÜİK. 
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2011-2016 yıllarının Ocak-Eylül dönemlerindeki turizm 
gelirleri ve turist sayısı birlikte değerlendirildiğinde, 2011-
2015 dönemine kıyasla 2016 döneminde turist sayısının 
%20,8, turizm gelirinin ise %27,5 azaldığı görülmektedir. 
Turizm gelirindeki bu azalış hizmetler sektörünün büyümeye 
verdiği katkının azalmasına ve dolayısıyla büyümenin ivme 
kaybetmesine neden olmaktadır. Bu çerçevede, 2016 yılı 

Ocak-Eylül verileri ışığında hizmetler sektörünün büyümeye 
sağlamış olduğu katkının üçüncü çeyrekte de baskılanacağı 
ve büyümedeki ivme kaybının üçüncü çeyrekte de devam 
edeceği tahmin edilmektedir. 

İşsizlik Oranı Yükselişe Geçti

2016 yılının Ocak-Nisan dönemleri arasında aşağı yönlü 
hareket eden işsizlik oranı Mayıs döneminde başladığı 
yukarı yönlü hareketine Temmuz döneminde devam etmiş 
ve %10,7 olarak gerçekleşmiştir. Mevsimsel etkilerden 
arındırılmış veriler incelendiğinde, işsizlik oranının bir önceki 
yılın aynı dönemine kıyasla 2016 yılı Temmuz döneminde 0,9 
puan artarak %11,2’ye yükseldiği görülmektedir. 

Şekil:4 İşgücüne Katılma ve İşsizlik Oranları (Mevsimsel 
Etkiden Arındırılmış, %)
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Şekil 3 2011-2016 Yılları Ocak-Eylül Dönemlerinde Turizm Geliri ve Gelen Turist Sayısı 

Kaynak: TÜİK 

2011-2016 yıllarının Ocak-Eylül dönemlerindeki turizm gelirleri ve turist sayısı 

birlikte değerlendirildiğinde, 2011-2015 dönemine kıyasla 2016 döneminde turist sayısının 

%20,8, turizm gelirinin ise %27,5 azaldığı görülmektedir. Turizm gelirindeki bu azalış 

hizmetler sektörünün büyümeye verdiği katkının azalmasına ve dolayısıyla büyümenin ivme 

kaybetmesine neden olmaktadır. Bu çerçevede, 2016 yılı Ocak-Eylül verileri ışığında 

hizmetler sektörünün büyümeye sağlamış olduğu katkının üçüncü çeyrekte de baskılanacağı 

ve büyümedeki ivme kaybının üçüncü çeyrekte de devam edeceği tahmin edilmektedir.  

İşsizlik Oranı Yükselişe Geçti 

2016 yılının Ocak-Nisan dönemleri arasında aşağı yönlü hareket eden işsizlik oranı 

Mayıs döneminde başladığı yukarı yönlü hareketine Temmuz döneminde devam etmiş ve 

%10,7 olarak gerçekleşmiştir. Mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler incelendiğinde, 

işsizlik oranının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2016 yılı Temmuz döneminde 0,9 

puan artarak %11,2’ye yükseldiği görülmektedir.  

Şekil 4 İşgücüne Katılma ve İşsizlik Oranları (Mevsimsel Etkiden Arındırılmış, %) 

Kaynak: TÜİK. 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

İşgücüne Katılma Oranı (Sol Eksen) İşsizlik Oranı (Sağ Eksen) 

Tarım Dışı İşsizlik Oranı (Sağ Eksen) 

Kaynak: TÜİK.

2016 yılının Mayıs döneminden itibaren tarım istihdamındaki 
ciddi daralma istihdam artışını yavaşlatmış ve işgücüne 
katılımdaki hızlanma işsizlik oranının Mayıs döneminden 
itibaren yukarı yönlü seyir izlemesine neden olmuştur. Her 
ne kadar tarım dışı sektörlerdeki istihdam artışı yılın ikinci 
çeyreğinde birinci çeyrekteki artışın üzerine çıkmış olsa da 
15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan silahlı darbe teşebbüsü 
neticesinde Temmuz dönemi ile birlikte ivme kaybetmiştir. 
Özellikle sanayi istihdamındaki daralma ve inşaat 
istihdamındaki yavaşlama tarım dışı sektörlerdeki istihdam 
artışında görülen ivme kaybında belirleyici olmuştur. 

Mevsimsel etkilerden arındırılmış istihdam verileri 
incelendiğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 
2016 yılı Temmuz döneminde tarım istihdamının 292 bin 
kişi azaldığı, tarım dışı sektörlerdeki istihdamın ise 642 
bin kişi arttığı görülmektedir. Söz konusu dönem itibariyle 
tarım dışı sektörlerdeki istihdam artışının tamamına yakını 
hizmetler sektöründedir. 2016 yılı Temmuz dönemi itibariyle 
tarım dışı sektörlerde istihdam artışında sürükleyici sektör 
hizmetlerdir. 
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Şekil:5 Tarım Dışı İstihdam Artışına Sektörlerin Katkısı 
(Mevsimsel Etkiden Arındırılmış, Puan)
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 2016 yılının Mayıs döneminden itibaren tarım istihdamındaki ciddi daralma istihdam 

artışını yavaşlatmış ve işgücüne katılımdaki hızlanma işsizlik oranının Mayıs döneminden 

itibaren yukarı yönlü seyir izlemesine neden olmuştur. Her ne kadar tarım dışı sektörlerdeki 

istihdam artışı yılın ikinci çeyreğinde birinci çeyrekteki artışın üzerine çıkmış olsa da 15 

Temmuz 2016 gecesi yaşanan silahlı darbe teşebbüsü neticesinde Temmuz dönemi ile birlikte 

ivme kaybetmiştir. Özellikle sanayi istihdamındaki daralma ve inşaat istihdamındaki 

yavaşlama tarım dışı sektörlerdeki istihdam artışında görülen ivme kaybında belirleyici 

olmuştur.  

 Mevsimsel etkilerden arındırılmış istihdam verileri incelendiğinde, bir önceki yılın 

aynı dönemine kıyasla 2016 yılı Temmuz döneminde tarım istihdamının 292 bin kişi azaldığı, 

tarım dışı sektörlerdeki istihdamın ise 642 bin kişi arttığı görülmektedir. Söz konusu dönem 

itibariyle tarım dışı sektörlerdeki istihdam artışının tamamına yakını hizmetler sektöründedir. 

2016 yılı Temmuz dönemi itibariyle tarım dışı sektörlerde istihdam artışında sürükleyici 

sektör hizmetlerdir.  

Şekil 5 Tarım Dışı İstihdam Artışına Sektörlerin Katkısı (Mevsimsel Etkiden Arındırılmış, Puan) 

Kaynak: TÜİK verilerine dayanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır. 

2016 yılı Temmuz dönemi itibariyle sektörlerin tarım dışı istihdamdaki %3,0’lük 

büyümeye katkıları incelendiğinde; en önemli katkının hizmetlerden geldiği görülmektedir. 

Hizmetler sektörünün tarım dışı istihdamdaki artışa katkısı 3,3 puan olmuştur. Söz konusu 

dönem itibariyle inşaat sektörünün tarım dışı istihdama 0,1 puanlık sınırlı bir katkısı olmuştur. 

Bunun yanında, Mayıs döneminden itibaren tarım dışı istihdama negatif etkisi olan sanayi 

sektörü, Temmuz döneminde de tarım dışı istihdamı olumsuz etkilemiştir. 2016 yılı Temmuz 

döneminde sanayi sektörü tarım dışı istihdam artışını 0,4 puan aşağı çekmiştir.  
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Sanayi İnşaat Hizmetler Tarım Dışı 

Kaynak: TÜİK verilerine dayanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır.

2016 yılı Temmuz dönemi itibariyle sektörlerin tarım dışı 
istihdamdaki %3,0’lük büyümeye katkıları incelendiğinde; 
en önemli katkının hizmetlerden geldiği görülmektedir. 
Hizmetler sektörünün tarım dışı istihdamdaki artışa katkısı 
3,3 puan olmuştur. Söz konusu dönem itibariyle inşaat 
sektörünün tarım dışı istihdama 0,1 puanlık sınırlı bir katkısı 
olmuştur. Bunun yanında, Mayıs döneminden itibaren tarım 
dışı istihdama negatif etkisi olan sanayi sektörü, Temmuz 
döneminde de tarım dışı istihdamı olumsuz etkilemiştir. 
2016 yılı Temmuz döneminde sanayi sektörü tarım dışı 
istihdam artışını 0,4 puan aşağı çekmiştir. 

Sert Biçimde Daralan Sanayi Üretimi 
Toparlanmaya Çalışıyor

2016 yılının ikinci çeyreğinde yavaşlayan sanayi üretimi, 
Temmuz ayında %4,8 daralmış, Ağustos ayında ise %2,2 
artarak toparlanma sinyali vermiştir. Dayanıklı tüketim malı 
imalatındaki %16,6’lık sert düşüş, bu dönemin en dikkat 
çeken gelişmesi olmuştur. 

Şekil:6 Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Üretim 
Endeksi, 2015 Ocak-2016 Mayıs (2010=100,%)
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Sert Biçimde Daralan Sanayi Üretimi Toparlanmaya Çalışıyor 

2016 yılının ikinci çeyreğinde yavaşlayan sanayi üretimi, Temmuz ayında %4,8 

daralmış, Ağustos ayında ise %2,2 artarak toparlanma sinyali vermiştir. Dayanıklı tüketim 

malı imalatındaki %16,6’lık sert düşüş, bu dönemin en dikkat çeken gelişmesi olmuştur.  

Şekil 6 Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi, 2015 Ocak-2016 Mayıs (2010=100,%) 

Kaynak: TÜİK. 

Ağustos ayında temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 

%20,9 artarken bilgisayarların, elektronik ve optik	ürünlerin imalatı %26,3 artış göstermiştir. 

İmalat sanayiinde görülen toparlanma ile birlikte Ağustos ayında takvim etkisinden 

arındırılmış sanayi üretimi %2,2 artış göstermiştir.  

Dış Ticaret Açığındaki Daralma Ocak-Eylül Döneminde Devam Etti 

2016 yılı Eylül ayı dış ticaret verilerine göre; bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 

Türkiye’nin ihracatı %5,6 azalarak 10,9 milyar ABD Doları olmuştur. Söz konusu dönem 

itibariyle Türkiye’nin ithalatı ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %0,7 azalışla 15,2 milyar 

ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Eylül ayı itibariyle dış ticaret açığı 4,3 milyar 

ABD Doları seviyesinde gerçekleşirken bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %14,1 artmıştır. 

Bununla birlikte, 2016 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle ihracat %2,7, ithalat ise %6,5 

daralmıştır. Böylelikle, söz konusu dönem itibariyle dış ticaret açığı %14,6 daralarak 42 

milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.  
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Kaynak: TÜİK.

Ağustos ayında temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa 
ilişkin malzemelerin imalatı %20,9 artarken bilgisayarların, 
elektronik ve optik ürünlerin imalatı %26,3 artış göstermiştir. 
İmalat sanayiinde görülen toparlanma ile birlikte Ağustos 
ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi %2,2 
artış göstermiştir. 

Dış Ticaret Açığındaki Daralma Ocak-Eylül 
Döneminde Devam Etti

2016 yılı Eylül ayı dış ticaret verilerine göre; bir önceki yılın 
aynı ayına kıyasla Türkiye’nin ihracatı %5,6 azalarak 10,9 
milyar ABD Doları olmuştur. Söz konusu dönem itibariyle 
Türkiye’nin ithalatı ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 
%0,7 azalışla 15,2 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 
2016 yılı Eylül ayı itibariyle dış ticaret açığı 4,3 milyar ABD 
Doları seviyesinde gerçekleşirken bir önceki yılın aynı 
ayına kıyasla %14,1 artmıştır. Bununla birlikte, 2016 yılı 
Ocak-Eylül dönemi itibariyle ihracat %2,7, ithalat ise %6,5 
daralmıştır. Böylelikle, söz konusu dönem itibariyle dış 
ticaret açığı %14,6 daralarak 42 milyar ABD Doları olarak 
gerçekleşmiştir. 

Şekil: 7 Dış Ticaret Verileri, Eylül 2016 (Milyon ABD $)

Değişken/
Dönem

Ocak-Eylül Eylül

2015 2016 Değişim 
(%) 2015 2016 Değişim 

(%)

İhracat 
(Milyon 
ABD $)

107.166 104.227 -2,7 11.582 10.935 -5,6

İthalat 
(Milyon 
ABD $)

156.352 146.254 -6,5 15.403 15.296 -0,7

Dış Ticaret 
Dengesi -49.186 -42.027 -14,6 -3.821 -4.362 14,1

Karşılama 
Oranı (%) 68,5 71,3 : 75,2 71,5 :

Kaynak: TÜİK.

2016 yılı Eylül ayı itibariyle enerji ürünlerin ihracatında 
görülen %19,5’lik azalış ile altın ve mücevherat ihracatında 
görülen %37,3’lük azalış, Türkiye’nin ihracat performansını 
aşağı çekmiştir. Buna ek olarak, söz konusu dönem itibariyle 
enerji ve emtia fiyatlarında devam eden olumsuz gelişmelerin 
etkisiyle; enerji ürünlerinin ithalatı %27,4 azalmıştır. 2016 
yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine 
kıyasla Avrupa Birliği’ne (AB) yapılan ihracatta görülen 
%8,2’lik artışın, üçüncü çeyrek büyümesi açısından olumlu 
bir gelişme olabileceği değerlendirilmektedir. 
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Eylül ayı itibariyle en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla; 
Almanya, İngiltere, İtalya, Irak ve ABD olmuştur. Söz konusu 
dönemde toplam ihracat içerisinde belirtilen ülkelerin payı 
%33,3 olmuştur. Ülke grupları itibariyle ihracatın durumu 
incelendiğinde, 2016 yılı Eylül ayında da en önemli ihracat 
pazarının AB olduğu görülmektedir. Eylül ayı itibariyle AB’nin 
toplam ihracat içerisindeki payı %50,2’ye yükselmiştir. 

Şekil 8 2010-2015 Ocak-Eylül Dönemi İhracatı Miktarı 
(Dokuz Aylık Birikimli, Milyar $)
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Şekil 7 Dış Ticaret Verileri, Eylül 2016 (Milyon ABD $) 

Değişken/Dönem 
Ocak-Eylül Eylül 

2015 2016 Değişim (%) 2015 2016 Değişim (%) 
İhracat (Milyon ABD $) 107.166 104.227 -2,7 11.582 10.935 -5,6 
İthalat (Milyon ABD $) 156.352 146.254 -6,5 15.403 15.296 -0,7 
Dış Ticaret Dengesi -49.186 -42.027 -14,6 -3.821 -4.362 14,1 
Karşılama Oranı (%) 68,5 71,3 : 75,2 71,5 : 

Kaynak: TÜİK. 

2016 yılı Eylül ayı itibariyle enerji ürünlerin ihracatında görülen %19,5’lik azalış ile 

altın ve mücevherat ihracatında görülen %37,3’lük azalış, Türkiye’nin ihracat performansını 

aşağı çekmiştir. Buna ek olarak, söz konusu dönem itibariyle enerji ve emtia fiyatlarında 

devam eden olumsuz gelişmelerin etkisiyle; enerji ürünlerinin ithalatı %27,4 azalmıştır.	2016 

yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Avrupa Birliği’ne (AB) 

yapılan ihracatta görülen %8,2’lik artışın, üçüncü çeyrek büyümesi açısından olumlu bir 

gelişme olabileceği değerlendirilmektedir.  

Eylül ayı itibariyle en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla; Almanya, İngiltere, İtalya, 

Irak ve ABD olmuştur. Söz konusu dönemde toplam ihracat içerisinde belirtilen ülkelerin payı 

%33,3 olmuştur. Ülke grupları itibariyle ihracatın durumu incelendiğinde, 2016 yılı Eylül 

ayında da en önemli ihracat pazarının AB olduğu görülmektedir. Eylül ayı itibariyle AB’nin 

toplam ihracat içerisindeki payı %50,2’ye yükselmiştir.  

Şekil 8 2010-2015 Ocak-Eylül Dönemi İhracatı Miktarı (Dokuz Aylık Birikimli, Milyar $) 

Kaynak: TÜİK. 

2010-2015 yıllarının Ocak-Eylül dönemlerinde Türkiye’nin AB’ye yapmış olduğu 

ihracat ABD Doları cinsinden incelendiğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2016 

yılının Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin AB’ye yapmış olduğu ihracatın %10,9 arttığı 

görülmektedir.  
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Kaynak: TÜİK.

2010-2015 yıllarının Ocak-Eylül dönemlerinde Türkiye’nin 
AB’ye yapmış olduğu ihracat ABD Doları cinsinden 
incelendiğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2016 
yılının Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin AB’ye yapmış 
olduğu ihracatın %10,9 arttığı görülmektedir. 

Üçüncü Çeyrek Büyümesine Yönelik Beklentiler

2016 yılının ilk çeyreğine benzer şekilde ikinci çeyrekte de 
Türkiye ekonomisinin büyümesi iç talep kaynaklı olmuştur. 
Bu çerçevede, üçüncü çeyrekte de tüketim harcamalarının 

büyüme üzerinde belirleyici olacağı öngörülmektedir. Diğer 
taraftan, verilerdeki olumlu seyre rağmen Eylül ayında 
uzatılan Kurban Bayramı tatili nedeniyle çalışma günlerinde 
yaşanan kayıpların etkisiyle üretimin yavaşlayacağı ve 
üçüncü çeyrekte sanayi üretiminin gerileyeceği tahmin 
edilmektedir. Jeopolitik gelişmeler ve turizm sektöründe 
yaşanan olumsuz gelişmelerin etkisiyle net ihracat, üçüncü 
çeyrek büyümesi üzerinde aşağı yönlü risk oluşturmaktadır. 
Bununla birlikte, Rusya ile olan ilişkilerdeki normalleşmenin 
ve canlanmanın etkisiyle önümüzdeki dönemde dış ticaret 
performansının toparlanacağı tahmin edilmektedir.
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Avrupa Birliği’ne yapılan ihracat 
%10,9 artmıştır. 
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Ülkemizin ekonomik ve sosyal sorunlarını incelediğimizde yıllardır süregelmekte olan 
ve kalıcı olarak çözümlenemeyen sorunların başında işsizlik gelmektedir. İşsizlikle 
mücadelede uygulanacak politikaların yanı sıra bu politikaların etkinliği, verimliliği ve 
hedef kitleye uygunluğu önemli olup, işsizliği azaltmaya yönelik alınacak önlemler 
içerisinde bazı özel gruplara yönelik politikaların üretilmesi de büyük önem arz 
etmektedir.

İşsizliğin meydana getirmiş olduğu yıkıcı etkilerden en çok hassas ve kırılgan 
gruplar olarak nitelendirebileceğimiz özel politika gerektiren gruplar etkilenmektedir. 
Kısaca tanımını yapacak olursak istihdamda özel politika gerektiren gruplar; işgücü 
piyasasına uyumu diğer kişilere göre daha zor olan, işe girişte ve çalışma hayatında 

ÖZEL POLİTİKA GEREKTİREN 
GRUPLARA YÖNELİK UYGULANAN 

AKTİF İŞGÜCÜ 
PROGRAMLARI

2015 yılı yaş gruplarına 
göre dağılımı bize 

kurslara katılan 
kitlenin büyük 

çoğunluğun 15-24 yaş 
grubundaki gençlerden 

meydana geldiğini 
göstermektedir. 

Bekir AKTÜRK
İŞKUR, Genel Müdür Yardımcısı
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zorluklar yaşayan kişilerdir. Kadınlar, 
gençler, uzun süreli işsizler, engelliler, eski 
hükümlüler, madde bağımlıları, suça itilmiş 
gençler, göçmenler, mülteciler özel politika 
uygulanacak ilk gruplardır. Bu grupların 
hepsinin ortak özelliği işgücü piyasasında 
doğal olmayan engellerle karşılaşmalarıdır.

Çalışma hayatıyla ilgili temel strateji 
belgelerinden birisi olan ve 2014-2023 
dönemini kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi 
(UİS) bilindiği üzere dört temel politika 
ekseni üzerine inşa edilmiştir. Bu politika 
eksenlerinden birisi de özel politika gerektiren 
grupların istihdamının artırılmasıdır. UİS ile 
özel politika gerektiren grupların işgücüne ve 
istihdama katılımlarının önündeki engellerin 
kaldırılması için çeşitli tedbirler alınmış olup, 
bunların uygulanması takip edilmektedir.

İşsizlikle mücadelede birçok ülke özel politika 
gerektiren grupların istihdamındaki engelleri 
kaldırmak ve istihdamını artırmak amacıyla 
çeşitli politikalar uygulamakta, stratejiler 
belirlemektedir. Bunların başında ise aktif ve 
pasif işgücü piyasası politikaları gelmektedir. 
Özellikle aktif işgücü politikaları içerisinde 
yer alan işgücünün beceri seviyesini 
artırmayı amaçlayan politika uygulamaları 
önemli bir yere sahiptir. İşsizlere veya işini 
kaybetmek üzere olanlara yönelik uygulanan 
aktif işgücü programları, nitelikli işgücü 
ihtiyacını karşılamasının yanı sıra bireylerin 
meslek sahibi olmasını sağlamasından ötürü 
toplumsal yaşama tam ve etkin katılımı 
sağlamaktadır. Aktif işgücü programları ile 
işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli 
işgücü yetiştirilmekte ayrıca vatandaşların iş 
ve meslek sahibi olması sağlanarak sosyal 
refah gelişmektedir. Kırılgan grupların mesleki 
becerilerinin geliştirilmesi devletin sosyal 
sorumluluk rolünün bir gereğidir. Becerilerin 
işgücü piyasasının beklentileri yönünde 
geliştirilmesi ise dezavantajlı bireylerin 
istihdam fırsatlarını artırmaktadır.

Pasif işgücü politikaları ile de işsiz kalan veya 
kalma riski taşıyan çalışanlara yönelik olarak 
işsizlik ödeneği başta olmak üzere çeşitli 
enstrümanlarla istihdamın korunması temel 
amacı çerçevesinde destek olunmaktadır.

İŞKUR ve Özel Politika 
Gerektiren Gruplar Ekseninde 
Aktif İşgücü Programları

İşsizlikle mücadele etmek amacıyla 
yürütülen aktif işgücü programları ile 
istihdamın korunması ve artırılması, 
işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, 
işsizliğin azaltılması ve özel politika 
gerektiren grupların işgücü piyasasına 
kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu 
kapsamda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 
tarafından mesleki eğitim kursları, 
işbaşı eğitim programları, girişimcilik 
uygulamaları, toplum yararına programlar, 
işe yerleştirme ve danışmanlık faaliyetleri 
uygulanmaktadır. İşgücü piyasasında yer 
alan hassas grupların bu faaliyetlerden 
öncelikli olarak faydalanmaları esastır.

İŞKUR tarafından 2000’li yılların başından 
itibaren özellikle 2008 sonrasında nitelik 
ve nicelik olarak daha fazla uygulanmakta 
olan aktif işgücü programları içerisinde 
en önemli araç, mesleki eğitim kurslarıdır. 
Mesleki eğitim kursları (MEK) ile herhangi 
bir mesleği olmayan, bir mesleği olmakla 
birlikte mesleğinde iş bulamayan veya 
mesleğinde yeterli olamayan işsizlerin 
niteliklerini geliştirerek istihdam 
edilebilirlikleri artırılmaktadır. 

İŞKUR’un düzenlemiş olduğu mesleki 
eğitim kurslarından en çok faydalanan 
hassas grupların başında kadınlar 
gelmektedir. Aşağıda 1 nolu grafikte son 
beş yılda İŞKUR tarafından düzenlenen 
MEK’lerin cinsiyete göre dağılımı yer 
almakta olup, grafikten de anlaşılacağı 
üzere kadın kursiyerlerin sayısı erkeklere 
göre daha fazladır. Ayrıca tablo 1’de 
son üç yılda mesleki eğitim kurslarına 
katılanların yaş gruplarına göre dağılımı 
yer almaktadır. 15 yaşını tamamlayanların 
katılabildiği mesleki eğitim kurslarında 
yaş gruplarına göre katılım incelendiğinde 
15-19 yaş grubu ile 20-24 yaş grubu 
aralığındaki kişilerin kurslara katılımlarının 
diğer yaş grubu aralıklarına göre daha 
fazla olduğu görülmektedir. 2015 yılı yaş 
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gruplarına göre dağılımı bize kurslara katılan kitlenin büyük 
çoğunluğun 15-24 yaş grubundaki gençlerden meydana 
geldiğini göstermektedir. 

Şekil: 1 Son Beş Yılda İŞKUR Tarafından Düzenlenen 
MEK’lere Katılanların Cinsiyete Göre Dağılımı

	
	

grubu aralıklarına göre daha fazla olduğu görülmektedir. 2015 yılı yaş gruplarına göre 

dağılımı bize kurslara katılan kitlenin büyük çoğunluğun 15-24 yaş grubundaki 

gençlerden meydana geldiğini göstermektedir.  

Bu veriler bize kadınların ve gençlerin mesleki eğitim kurslarından diğer kişilere göre 

daha fazla yararlandığını göstermektedir. 

Şekil	1:	Son	beş	yılda	İŞKUR	tarafından	düzenlenen	MEK’lere	Katılanların	Cinsiyete	Göre	Dağılımı	

Kaynak: İŞKUR Aylık İstatistik Bülteni	

Tablo	1:	Son	Üç	Yılda	MEK'lere	Katılan	Kursiyerlerin	Yaş	Gruplarına	Göre	Dağılımı	

MEK	(MESLEKİ	EĞİTİM	KURSLARI)	
	 2013	 2014	 2015	
YAŞ	GRUBU	 KİŞİ	 YÜZDE	 KİŞİ	 YÜZDE	 KİŞİ	 YÜZDE	
15-19	 18.330	 11%	 15.151	 14%	 18.768	 11%	
20-24	 40.570	 24%	 30.886	 28%	 41.064	 24%	
25-29	 28.927	 18%	 21.389	 20%	 31.097	 18%	
30-34	 17.870	 14%	 14.792	 13%	 23.256	 14%	
35-39	 12.543	 13%	 11.539	 11%	 21.345	 13%	
40-44	 7.698	 10%	 8.554	 8%	 16.424	 10%	
45-49	 3.718	 6%	 4.543	 4%	 9.711	 6%	
50-54	 1.181	 3%	 1.946	 2%	 5.018	 3%	
55-59	 297	 1%	 618	 1%	 1.876	 1%	
60-64	 96	 0%	 205	 0%	 675	 0%	
65	+	 19	 0%	 43	 0%	 168	 0%	
TOPLAM	 131.249	 100%	 109.666	 100%	 169.402	 100%	
Kaynak: İŞKUR Aylık İstatistik Bülteni 

Bir diğer aktif işgücü programı İşbaşı Eğitim Programlarıdır. İşbaşı eğitim programları 

ile mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi 

kazandırılmaktadır.	Bu sayede, iş arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş bulamayan 
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Kaynak: İŞKUR Aylık İstatistik Bülteni

Tablo: 1 Son Üç Yılda MEK’lere Katılan Kursiyerlerin 
Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

MEK (MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI)
2013 2014 2015

YAŞ 
GRUBU KİŞİ YÜZDE KİŞİ YÜZDE KİŞİ YÜZDE

15-19 18.330 11% 15.151 14% 18.768 11%
20-24 40.570 24% 30.886 28% 41.064 24%
25-29 28.927 18% 21.389 20% 31.097 18%
30-34 17.870 14% 14.792 13% 23.256 14%
35-39 12.543 13% 11.539 11% 21.345 13%
40-44 7.698 10% 8.554 8% 16.424 10%
45-49 3.718 6% 4.543 4% 9.711 6%
50-54 1.181 3% 1.946 2% 5.018 3%
55-59 297 1% 618 1% 1.876 1%
60-64 96 0% 205 0% 675 0%
65 + 19 0% 43 0% 168 0%

TOPLAM 131.249 100% 109.666 100% 169.402 100%

Kaynak: İŞKUR Aylık İstatistik Bülteni

Bir diğer aktif işgücü programı ise İşbaşı Eğitim 
Programlarıdır. İşbaşı eğitim programları ile mesleki 
deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki 
deneyim ve iş tecrübesi kazandırılmaktadır. Bu sayede, iş 
arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş bulamayan kişiler 
iş tecrübesi kazanmakta, işverenler ise ihtiyaç duydukları 
işgücünü kendileri yetiştirme imkânına kavuşmaktadır. 
Tecrübe kazanma programı olan İEP ile katılımcılara İŞKUR 
tarafından net asgari ücret düzeyinde ödeme yapılırken, kısa 
vadeli sigorta kolları kapsamındaki primleri de ödenerek 
sağlık hizmetlerinden faydalanmaları imkanı tanınmaktadır. 

İEP’lere katılan hedef kitlenin profili incelendiğinde 
programdan daha çok gençlerin faydalandığı görülmektedir. 
Tablo 2’de yaş gruplarına göre son üç yılda İEP’lere 
katılanlar yer almakta olup bütün yıllarda işbaşı eğitim 
programından en fazla 20-24 yaş aralığında yer alan kişilerin 
yararlanmakta olduğu görülmektedir. Bu grubu sırasıyla 
25-29 yaş grubunda ve 15-19 yaş grubunda yer almakta 
olan kişiler izlemektedir. Bu veriler özel politika gerektiren 
gruplar içerisinde yer alan 15-29 yaş aralığındaki gençlerin 
iş tecrübesizliği sorununu İşbaşı eğitim programlarına 
katılarak gidermeye çalıştığını göstermektedir.

Tablo: 2 Son Üç Yılda İEP Katılımcılarının Yaş 
Gruplarına Göre Dağılımı

İEP (İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI)
2013 2014 2015

YAŞ 
GRUBU KİŞİ YÜZDE KİŞİ YÜZDE KİŞİ YÜZDE

15-19 8.247 13.0% 8.301 14.0% 22.135 13.9%
20-24 24.106 37.9% 22.885 38.5% 62.128 39.1%
25-29 15.858 24.9% 13.625 22.9% 35.890 22.6%
30-34 7.908 12.4% 7.153 12.0% 17.432 11.0%
35-39 4.218 6.6% 4.117 6.9% 11.604 7.3%
40-44 2.141 3.4% 2.203 3.7% 6.324 4.0%
45-49 865 1.4% 849 1.4% 2.574 1.6%
50-54 243 0.4% 250 0.4% 754 0.5%
55-59 61 0.1% 57 0.1% 190 0.1%
60-64 13 0.0% 12 0.0% 40 0.0%
65 + 0 0.0% 4 0.0% 5 0.0%

TOPLAM 63.660 100% 59.456 100% 159.076 100%

Kaynak: İŞKUR Aylık İstatistik Bülteni

İŞKUR’un yoğun faaliyet gösterdiği ve uygulamalarını 
çeşitlendirdiği bir diğer alan engelli ve eski hükümlülere 
yönelik gerçekleştirilen aktif işgücü programlarıdır. İŞKUR 
tarafından engellilere yönelik olarak düzenlenen bu 
faaliyetler hem İşsizlik Sigortası Fonu aracılığıyla hem de 
Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil 
Edilen İdari Para Cezaları Fonu aracılığıyla kullanılmaktadır.  

Destek verilen projeler genel olarak;

• Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, 

• Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine 
ilişkin projeler,
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• Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun 
sağlanmasına yönelik projeler,

• Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan 
mesleki eğitim ve rehabilitasyon projeleri,

• Eski Hükümlülerin kendi işini kurmasına yönelik projeler.

Son yıllarda engellilerin en çok yararlandığı ve başvuru 
sayısı her geçen gün artan proje türü engellilerin kendi 
işini kurmalarına yönelik projelerdir. İlk olarak 2014 yılında 
başlayan engellilerin kendi işini kurma projelerinde yüzde 40 
engelli raporuna sahip olan ve iş kuracağı alanda mesleki 
eğitim belgesi ve girişimcilik eğitim sertifikası olan engellilere 
yönelik olarak 36 bin TL hibe desteği verilmektedir. 2014 
yılında başlayan bu uygulamada bugüne kadar 592 adet 
proje kabul edilmiştir. Engellilere hibe desteği sağlanarak 
iş kurmaları teşvik edilen bu projelerden yararlanan engelli 
vatandaşların sayısı her geçen gün artmaktadır. Böylece 
işgücü piyasasında yer alması diğer hassas gruplara göre 
biraz daha zor olan engelli vatandaşlarımızın kendi işini 
kurarak geçimini sağlaması onlara sosyal ve ekonomik 
açıdan güç kazandırmaktadır.

İŞKUR’da Dezavantajlı Gruplara Yönelik Özel 
Politika ve Uygulamalar

Aktif işgücü programları kapsamında düzenlenen 
mesleki eğitim kursları, İŞKUR’un tüm vatandaşlarımıza 
yönelik olarak uyguladığı faaliyetlerdir. Her ne kadar bu 
faaliyetlerden yararlanmada hassas ve kırılgan gruplar biraz 
daha ayrıcalıklı olsa bile bu gruplara özel olarak uygulanan 
programlar değildir. Bu sebeple 2014 yılında İŞKUR 
tarafından yayımlanan Özel Politika ve Uygulamaların 
Geliştirilmesine İlişkin Genelge ile hedef kitle bazında 
belirlenen hassas gruplara yönelik olarak kurs, program ve 
projeler uygulanmaktadır.

Özel politika gerektiren gruplar bahsi geçen genelgede; 
kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler, eski hükümlüler, 
engelliler ve engelli aileleri, Yabancı ve Türk soylu yabancılar 
ile diğer dezavantajlı konumda olan gruplar olarak 
belirlenmiştir. Hizmet sağlayıcılar tarafından uygulanan 
projeler, bu hedef kitleden birine veya birkaçına yönelik 
olarak uygulanmaktadır.

Genelge kapsamında özel politika gerektiren gruplara 
yönelik olarak mesleki eğitim kursları düzenlenmekte 
olup, 2014 yılında 19.332 kişi yararlanmış, 2015 yılında 
ise yararlanan sayısı artarak 45.168 kişiye ulaşmıştır. 
Özel politika kapsamındaki kursların en önemli özelliği 

ise kursiyerlerin büyük çoğunluğunun kadınlardan ve 
gençlerden oluşmasıdır. 2015 yılındaki kursiyerlerin yaklaşık 
yüzde kırkı 15-29 yaş arası gençlerden oluşmakta yüzde 
altmış dokuzu ise kadınlardan oluşmaktadır. Tablo 3’deki 
verilere göre 2014 yılından beri düzenlenen bu kurslara 
bugüne kadar 64.500 kursiyer katılmış olup kursiyerlerin 
42.756’sı kadınlardır.

İŞKUR’un kamu kurumlarıyla protokol imzalayarak ortaklaşa 
düzenlemiş olduğu kurs ve programlar genellikle dezavantajlı 
gruplara yönelik olarak tanzim edilmekte olup Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB), İçişleri Bakanlığı gibi 
birçok kamu kurumuyla işbirliği kapsamında dezavantajlı 
gruplara yönelik mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir.

İlk olarak 2014 yılında başlayan 
engellilerin kendi işini kurma 
projelerinde yüzde 40 engelli raporuna 
sahip olan ve iş kuracağı alanda mesleki 
eğitim belgesi ve girişimcilik eğitim 
sertifikası olan engellilere yönelik olarak 
36 bin TL hibe desteği verilmektedir.
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Bu protokollerden birisi; çocuk ve gençlerin kişisel ve sosyal 
gelişimlerinin sağlanması çerçevesinde toplumsal açıdan 
korunmalarına ilişkin tedbirlerin yaşama geçirilmesi, bu 
kapsamda kendilerine sosyal ve eğitim desteği sağlanarak 
topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkıda 
bulunmayı, kente göçle gelmiş, uyum sağlayamamış veya 
diğer dezavantajlı toplum kesimlerinin şehir yaşamına dahil 
edilmesini ve güvenli yaşama dolaylı olarak olumsuz yönde 
etki eden yoksunlukları azaltmayı amaçlayan, Güvenli Hayat 
ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma 
ve Destek Programı (ÇOGEP) Protokolüdür. Söz konusu 
protokol Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 
birden fazla kamu kurum kuruluşuyla birlikte 
yürütülmektedir. İŞKUR’da bu protokolün taraflarından 
birisi olup gerçekleştirilen projeler 15 yaş ve üzeri gençlere 
yönelik olarak uygulanan projelerdir. Projelerin hedef 
kitlesini genelde yoksul bölgelerde yaşayan dezavantajlı 
gençler meydana getirmektedir. ÇOGEP protokolü 2012 
yılında uygulamaya konulmuş, son üç yıl içerisinde İŞKUR 
ve Emniyet Genel Müdürlüğünün işbirliği ile 57 proje 
düzenlenmiş ve düzenlenen projeler kapsamındaki mesleki 
eğitim kurslarından 1.149 genç kursiyer faydalanmıştır.

Özel politika gerektiren gruplara yönelik olarak uygulanan 
bir başka protokol ise ilk olarak 2013 yılında uygulanmaya 
başlayan ve GTHB, TZOB ve İŞKUR arasında imzalanan 
protokol kapsamında düzenlenen tarım sektörüne yönelik 
projelerdir. Bu çerçevede GTHB tarafından yürütülen 
Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi ile kırsal kesimde 
yaşayan genç nüfusa yönelik mesleki eğitim kursları 
düzenlenmektedir. Ayrıca, bu protokol ile kırsal kesimde 
yaşayan kadınlara yönelik olarak da kurslar yapılmaktadır.

Sonuç

İşgücü piyasasındaki hassas ve kırılgan grupların istihdam 
potansiyelinin artırılması, bu gruplar ve toplum için oldukça 
önemli bir konudur. Dezavantajlı gruplar, yasalar karşısında 
diğer gruplarla eşit olmalarına rağmen işgücü piyasasında 
eşit koşullarda yer alamamaktadırlar. Bu durum, söz 

Ocak-Aralık 2014 Ocak-Aralık 2015

Program 
Sayısı

Katılımcı Sayısı Program 
Sayıs

Katılımcı Sayısı

Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam

1.037 8.100 11.232 19.332 2.021 13.644 31.524 45.168

Tablo : 3 İŞKUR Tarafından Özel Politika ve Uygulamalar Kapsamında Düzenlenen MEK’ler

İşgücü piyasasındaki hassas 

ve kırılgan grupların istihdam 

potansiyelinin artırılması, bu 

gruplar ve toplum için oldukça 

önemli bir konudur.
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konusu kişilerin işgücü piyasasında kötü işler olarak 
adlandırabileceğimiz kayıt dışı ve düşük ücretli işlerde 
istihdam edilmelerine neden olmaktadır. Dezavantajlı kişiler 
diğer kişilere göre daha fazla işsizlik riskiyle karşılaşmakta 
ve işgücü piyasasına katılamamaktadır. İşgücü piyasasında 
yer alamayan bu kişiler yoksullukla karşı karşıya kalmakta 
ve sosyal hayattan dışlanmaktadırlar. İşsizlik ve yoksulluk 
zamanla kısır bir döngü halini almakta ve bu kişilerin 
toplumsal hayattan kopmasına yol açmaktadır. Bu nedenle 
bu gruplara yönelik olarak etkin istihdam politikaları 
geliştirilerek özel stratejiler belirlenmesi gerekmektedir.

Dezavantajlı gruplara yönelik olarak uygulanan aktif işgücü 
programları ile işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte 
işgücünü yetiştirilmekte, deneyim kazandırılmakta ve 
işgücü piyasasındaki açık işler tespit edilerek eşleştirme 
sağlanmaktadır. 2008 yılından itibaren İşsizlik Sigortası 
Fonundan İŞKUR’a aktif işgücü programları için kaynak 
tahsis edilmiş olup her geçen yıl artan bir şekilde bu 
programlar İŞKUR tarafında uygulanmaktadır. İŞKUR 
tarafından 2009 yılından itibaren yürütülen faaliyetlerdeki 
önemli artışa rağmen, mevcut işsiz sayısı dikkate alındığında 
bu faaliyetlerin yeterli olduğunu söylemek elbette mümkün 

değildir. Ancak, her geçen yıl aktif işgücü programları 
çeşitlendirilerek ve yaygınlaştırılarak etkinliği ve ulaşılan 
hedef kitle sayısı artmaktadır.
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Soner ULUKÜTÜK
İŞKUR, İstihdam Uzmanı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA 
DEZAVANTAJLI GRUPLAR VE 

BU GRUPLARA YÖNELİK 
İSTİHDAM HİZMETLERİ
Bu yazıda işgücü piyasalarında kısaca klasik anlamda dezavantajlı gruplar ve 
bu gruplara yönelik istihdam hizmetleri anlatıldıktan sonra, işgücü piyasalarında 
literatürdeki yeni tartışmalar bağlamında yeni dezavantajlı grupların kimler 
olduğu/olabileceği analiz edilecektir. Analiz çalışmasının devamında bu gruplara 
yönelik sunulan istihdam hizmetlerinin istatistiki verileri ve hizmetlerin etkin ve 
verimli hale getirilmesine yönelik öneriler yer alacaktır. 
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İşgücü Piyasasının Genel Görünümü1

• İşsizlik oranı %11,3 

• İşgücüne katılma oranı %52,6 

• İstihdam oranı %46,7 

• Kayıt dışı çalışanların oranı %34,6 

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 
2016 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine 
göre 435 bin kişi artarak 3 milyon 493 bin kişi olmuştur. 
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,6 puanlık artış ile 
%19,9 olmuştur.

İşgücü Piyasalarında Dezavantajlı Gruplar

Dezavantajlı grupları; kişinin/grubun kendi isteği ve iradesi 
dışında bulunduğu sosyal statü ve bu statünün işgücü 
piyasası ve istihdama erişme/kavuşma açısından etkileri 
negatif ağırlıklı ise bu kişi veya gruplar işgücü piyasalarında 
dezavantajlı gruplar olarak nitelendirilebilir.

İşgücü piyasalarında dezavantajlı gruplar 
denildiğinde,ülkelere göre farklılık arz etmekle birlikte 
Ülkemizde, öteden beri öncelikle dört grubun ismi 
zikredilmektedir. Bunlar kadınlar, gençler, engelliler ve eski 
hükümlüler’dir.

Gençler

Birleşmiş Milletler’in ve Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO)’nün tanımına göre 15-24 yaş grubu genç 
sayılmaktadır. TÜİK tarafından işgücü ve işsizlikle ilgili 
hesaplanan verilerde; 15-24 yaş grubunda olup kurumsal 
olmayan sivil nüfus genç nüfus olarak kabul edilmektedir.

Türkiye İşgücü Piyasasında Gençler

TÜİK 2016 Ağustos Dönemi Sürekli Hanehalkı İşgücü 
Anketine göre; 15-24 arası nüfus 11 milyon 858 bin 
kişidir. Genç işgücü sayısı 5 milyon 348 bin kişi olup, bu 
işgücünün 4 milyon 282 bin kişisi istihdam edilmekte, 
geriye kalan 1 milyon 65 bin kişisi ise işsizdir.

Genç işgücüne ilişkin bazı temel veriler şu şekildedir:

• İşgücüne katılma oranı yüzde 45,1

• İşsizlik oranı yüzde 19,9

• Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 24,1

• İstihdam oranı yüzde 36,1

• İşgücüne dâhil olmayan nüfus 6 milyon 510 bin kişidir.

Okuldan iş hayatına geçişte çeşitli zorluklarla karşılaşan, 
ekonomik krizlerde işten ilk çıkarılanlar arasında yer alan 
ve işgücü piyasalarında nispeten tecrübesiz olan gençler 
neredeyse tüm ülkelerin işgücü piyasalarında dezavantajlı 
konumda bulunmaktadırlar. 

İşgücü piyasalarında dezavantajlı 
gruplar denildiğinde ülkelere göre 
farklılık arz etmekle birlikte Ülkemizde, 
öteden beri öncelikle dört grubun ismi 
zikredilmektedir. Bunlar kadınlar, gençler, 
engelliler ve eski hükümlüler’dir.
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Tablo: 1 İşgücü Piyasalarında Gençlerin Son On Yıllık 
Değişimi*

Yıllar İstihdam İşsiz İşsizlik 
Oranı

2005 3.539 749 17,5

2006 3.514 694 16,5

2007 3.470 727 17,3

2008 3.447 786 18,6

2009 3.296 979 22,9

2010 3.426 849 19,9

2011 3.651 740 16,8

2012 3.600 676 15,8

2013 3.673 756 17,1

2014 3.930 858 17,9

2015 4.039 919 18,5

Kaynak: TÜİK

Son on yıllık dönemde genç istihdamında % 14’ün üzerinde 
bir artış gerçekleşmiştir. 2015 yılında 15-24 yaş grubundaki 
nüfusun % 34,2’sini istihdam edilenler, % 7,8’ini ise işsizler 
oluştururken, gençlerin % 58’i işgücü piyasasının dışındadır. 

Gençlerin işgücü durumu cinsiyet ayrımında incelendiğinde, 
genç kadınlarla, genç erkekler arasında önemli farklılar 
olduğu dikkati çekmektedir. Burada dezavantajlı grupların 
kesişim kümesi olan genç kadınların işgücü piyasalarındaki 
dezavantajlı durumu çarpıcı olmaktadır. 

İŞKUR’un Gençlere Yönelik İstihdam Hizmetleri

Grafik:1 15-24 Yaş Başvurular (Kişi)*        
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*Kaynak: İŞKUR

2012 yılında 773.789 olan İŞKUR’a kayıtlı 15-24 yaş 
aralığındaki genç işgücünün 2015 yılında 1.052.245 olarak 
gerçekleştiği görülmektedir. 
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*Kaynak: İŞKUR

2005 yılında istihdam edilen genç 
sayısı 3 milyon 539 bin iken, bu sayı 

2015 yılında 4 milyon 39 bin olarak 
gerçekleşmiştir.

Kadının işgücü piyasasında güçlü 
bir şekilde yerini alması, geleneksel 

toplumsal cinsiyet rollerinin 
eşitsizliklerinden kaynaklanan 

görünümlerin azalmasına da kaynaklık 
edecektir. 
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İŞKUR’a kayıtlı işsiz erkek sayısının her dönemde kadın sayısından fazla olduğu görülmektedir. Ancak yıllar itibariyle aradaki 
fark hem sayısal hem de oransal olarak azalmaktadır. 2015 yılında İŞKUR’a kayıtlı genç işsizlerin yaklaşık % 54’ü erkek, % 
46’sı ise kadındır.

İŞKUR’un gençlerde işe yerleştirme sayılarında 2012 yılından itibaren sürekli artış olduğu görülmektedir. 2012 yılında 166.952 
olarak gerçekleşen toplam işe yerleştirilen genç sayısı 2015 yılı sonunda 242.527 olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye’de Kadın İstihdamı

Modern toplum yapısında kadınların istihdamda giderek daha fazla görünür olması, geleneksel toplumsal rollerini de 
sürdürmeye devam ettikleri bu süreçte önemli sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır.

Günümüzde kadının ekonomik hayata katılarak, gelir elde etmesi, dünya nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların 
hem kendi yetkinliklerini artırmaları hem gelecek nesiller için sağlam bir temel oluşturabilmeleri hem de ekonomik büyüme 
ve kalkınmaya katkıda bulunmaları bakımından oldukça önemli görülmektedir. 

Tablo:2 İşgücü, İstihdam ve İşsizlik Verileri*

İşgücü İstihdam edilenler İşsiz İşgücüne katılma 
oranı (%) İşsizlik oranı (%) İstihdam Oranı %

K E T K E T K E T K E T K E T K E T

2010 7.383 18.257 25.640 6.425 16.170 22.594 959 2.088 3.047 27,6 70,8 48,8 13 11,4 11,9 24,0 62,7 43

2011 7.859 18.867 26.726 6.973 17.137 24.110 885 1.730 2.615 28,8 71,7 47,4 11,3 9,2 9,8 25,6 65,1 43,1

2012 8.192 19.147 27.339 7.309 17.512 24.821 883 1.635 2.518 28,8 71,0 47,6 10,8 8,5 9,2 26,3 65,0 43,6

2013 8.647 19.597 28.244 7.641 17.883 25.524 1.033 1.714 2.747 29,5 71,5 48,3 11,9 8,7 9,0 27,1 65,2 43,9

2014 8.729 20.057 28.786 7.689 18.244 25.933 1.040 1.813 2.853 30,3 71,3 50,5 11,9 9,0 9,9 26,7 27,5 45,5

2015 9.225 20.453 29.678 8.058 18.562 26.620 1.167 1.891 3.058 31,5 71,6 51,3 12,6 9,2 10,3 64,8 65,0 46,0

*Kaynak: TÜİK 

2010-2015 TÜİK verilerine göre kadınların işgücüne katılım oranları ve istihdam oranlarında yıllar bazında istikrarlı bir artış 
yaşanmakta,  ancak erkek işgücüne katılım ve istihdam oranlarına göre aradaki önemli farkın halen devam ettiği görülmektedir. 

Kadınların işgücüne katılım oranı erkek işgücüne katılım oranından oldukça düşüktür. Benzer şekilde kadınların istihdam 
oranının da erkek istihdam oranından oldukça düşük olduğu görülmektedir. Yine işsizlik oranları kıyaslandığında kadın 
işsizlik oranları açısından da istihdam oranlarına benzer bir durum vardır. 

İŞKUR’un Kadınlara Yönelik İstihdam Hizmetleri

İŞKUR ülkemizin AB’ye üyelik sürecinin müktesebata uyum çalışmaları kapsamında, kadın istihdam oranının artırılması ve 
cinsiyet eşitliğinin iyileştirilmesi amacıyla, görev alanına giren konularda çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Bu bağlamda, İŞKUR kadın istihdamının artırılması ve işgücü piyasasında fırsat eşitliği konusunda önemli çalışmalar 
yürütmektedir. Kurum işe yerleştirmede cinsiyet ayrımını ortadan kaldırmaya yönelik bir genelge yayınlayarak, işverenlerin 
cinsiyetle ilgili tercih belirtmesi uygulamasına son vermiş, işgücü taleplerinde işgücü istem formunda yer alan “işçinin 
cinsiyetine” ilişkin ibareyi uygulamadan kaldırmıştır. 
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Tablo:4 İŞKUR’un Kadınlara Yönelik İşe Yerleştirme Faaliyetleri (2010-2015)*

Yıllar Başvuru İşe Yerleştirme Kayıtlı İşgücü Kayıtlı İşsiz

2010

Kadın 458.620 49.697 454.730 414.972

Erkek 759.316 155.534 1.149.625 999.569

Toplam 1.217.936 205.231 1.604.355 1.414.541

2011

Kadın 538.149 101.708 797.979 702.037

Erkek 860.206 261.964 1.394.166 1.142.928

Toplam 1.398.355 363.672 2.192.145 1.844.965

2012

Kadın 820.061 165.608 1.293.322 938.641

Erkek 1.476.264 390.979 2.188.403 1.433.621

Toplam 2.296.325 556.587 3.481.725 2.372.262

2013

Kadın 862.605 205.423 1.724.017 1.049.766

Erkek 1.496.699 466.155 2.816.471 1.561.203

Toplam 2.359.304 671.578 4.540.488 2.610.969

2014

Kadın 875.519 222.596 1.815.056 1.114.723

Erkek 1.500.064 478.839 3.024.155 1.633.255

Toplam 2.375.583 701.435 4.839.211 2.747.978

2015

Kadın 1.009.780 260.848 2.168.177 1.003.684

Erkek 1.550.732 628.792 3.405.616 1.124.811

Toplam 2.560.512 889.640 5.573.793 2.128.495

*Kaynak: İŞKUR

İŞKUR’un Engellilere Yönelik İstihdam Hizmetleri

Tüm vücut fonksiyonlarının %40’ından fazlasını kaybettiğini “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık 
Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik”te belirtilen yetkili sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyen 
engellilerden Kurum hizmetlerinden faydalanmak isteyenlerin kayıtları yapılmaktadır. 

Engellilerin işçi olarak istihdamı, 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinde öngörülen kota sistemi ile sağlanmaya 
çalışılmaktadır. Buna göre; işverenler elli (tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde 51) veya daha fazla işçi çalıştırdıkları 
özel sektör işyerlerinde %3, kamu işyerlerinde ise %4 oranında engelli işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun 
işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. 

Tablo:5 İşyeri Türüne Göre Açık Kontenjanlar*

İŞVEREN TÜRÜ

ENGELLİ İŞÇİ 
ÇALIŞTIRMAKLA 
YÜKÜMLÜ  50+ 
İŞYERİ SAYISI

ÇALIŞTIRMAKLA 
YÜKÜMLÜ 
OLDUĞU 

ENGELLİ İŞÇİ 
SAYISI

ÇALIŞAN 
ENGELLİ İŞÇİ 

SAYISI

AÇIK ENGELLİ 
İŞÇİ KONTENJAN 

SAYISI

KONTENJAN 
FAZLASI 
ÇALIŞAN 

ENGELLİ İŞÇİ 
SAYISI

KAMU 779 8.010 9.747 417 2.154

ÖZEL 17.495 100.576 84.726 22.425 6.575

TOPLAM** 18.274 108.586 94.473 22.842 8.729

*Kaynak:İŞKUR  ** 31.08.2016 itibarıyla
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İŞKUR’un Eski Hükümlülere Yönelik İstihdam Hizmetleri

Bir yıldan daha uzun süreli bir cezadan veya devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyen, cezasını infaz kurumlarında 
tamamlayan, cezası ertelenen, koşullu salıverilen, özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam olanağı bulunmayan 
ve ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunan kişiler eski hükümlü olarak adlandırılmaktadır.

Engelli işçi çalıştırma yükümlülüğüne uymayan işveren veya işveren vekiline 2016 yılında çalıştırmadığı her engelli işçi ve 
çalıştırmadığı her ay için 2.211 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde 
muaf tutulmamaktadır. 

Tablo:6 İşyeri Türü Ve Cinsiyete Göre Yıllar İtibariyle Engelli İşe Yerleştirme* 

BAŞVURU
İŞE YERLEŞTİRME

KAMU ÖZEL TOPLAM

Yıllar Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam

2005 21.830 4.029 25.859 1.547 181 1.728 18.727 2.862 21.589 20.274 3.043 23.317

2006 22.462 5.774 28.236 1.037 165 1.202 19.614 2.965 22.579 20.651 3.130 23.781

2007 26.196 10.201 36.397 494 79 573 15.098 2.193 17.291 15.592 2.272 17.864

2008 33.599 14.881 48.480 371 56 427 18.484 3.056 21.540 18.855 3.112 21.967

2009 24.901 15.618 40.519 470 75 545 22.350 3.510 25.860 22.844 3.584 26.428

2010 22.140 14.004 36.144 265 30 295 27.564 4.398 31.962 27.830 4.427 32.257

2011 21.085 14.066 35.151 391 64 455 32.251 5.643 37.894 32.642 5.707 38.349

2012 64.693 19.262 83.955 338 60 398 29.865 5.268 35.133 30.203 5.328 35.531

2013 62.212 14.023 76.235 241 46 287 28.785 5.404 34.189 29.026 5.450 34.476

2014 63.532 14.100 77.632 200 32 232 21.956 4.162 26.118 22.156 4.194 26.350

2015 52.318 12.937 65.255 219 39 258 16.899 3.298 20.197 17.118 3.337 20.455

*Kaynak:İŞKUR

Tablo:7 İşyeri Türü Ve Cinsiyete Göre Yıllar İtibariyle Kayıtlı Engelliler Ve Açık Kontenjanlar

YILLAR
AÇIK KONTENJAN DURUMU KAYITLI ENGELLİLER

Kamu Özel Toplam Erkek Kadın Toplam

2005 2.990 21.824 24.814 59.829 9.716 69.545

2006 2.331 19.427 21.758 57.151 10.492 67.643

2007 3.417 22.175 25.592 50.360 12.968 63.328

2008 2.380 20.117 22.497 71.927 24.606 96.533

2009 1.981 16.367 18.348 74.306 27.083 101.389

2010 1.863 18.299 20.162 59.572 16.877 76.449

2011 1.164 20.789 21.953 69.228 26.748 95.976

2012 931 25.250 26.181 92.887 33.728 126.615

2013 700 23.075 23.775 101.630 30.176 131.806

2014 712 23.637 24.349 100.361 23.569 123.930

2015 472 22.037 22.509 102.031 23.968 125.999

Kaynak:İŞKUR



66 2016 I SAYI 21

Tablo:9 Engelli ve Eski Hükümlü-TMY Açık Kontenjan 
Durumları*

SOSYAL 
DURUM

0cak-Nisan 2016 Ocak-Mayıs 2016 Değişim 
Oranı  
(%)

Er
ke

k

Ka
dı

n

To
pl

am

Er
ke

k

Ka
dı

n

To
pl

am

ESKİ 
HÜKÜMLÜ 
TMY

15.866 250 16.116 15.969 253 16.222 0,66

*Kaynak:İŞKUR

Tablo:10 Engelli Ve Eski Hükümlü-TMY’lerin Başvurular, 
Açık İşler Ve İşe Yerleştirmeler*

BAŞVURULAR
AÇIK 
İŞLER

İŞE 
YERLEŞTİRMELER

Eski 
Hükümlü 

TMY

Terörden 
Etkilenen

Eski 
Hükümlü 

TMY
Eski Hükümlü-TMY

2.967 - 277 106

*Kaynak:İŞKUR

Türkiye’de Güncel Dezavantajlı Gruplara İki 
Örnek: Yaşlı Çalışanlar ve Mülteciler

Bu yazıda daha önceden de ifade edildiği üzere klasik ve 
güncel dezavantajlı gruplar ülkeden ülkeye değişmektedir. 
Bu bağlamda Türkiye’deki güncel dezavantajlı gruplardan 
iki tanesi; yaşlı çalışanlar ve Suriyeliler ele alınacaktır.

Türkiye’de Nüfusun Yaşlanması ve Yaşlı 
Çalışan Kavramı

Nüfus projeksiyonları geleceğe yönelik politika üretme 
noktasında büyük önem arz etmektedir. Mevcut nüfus 
eğilimlerinin tespit edilmesi ve bu eğilimlerin devamı halinde 
gelecekteki nüfus yapısı hakkında kestirimlerde bulunulması 
daha sağlıklı politikalar üretilmesini sağlar. 

Türkiye nüfusunun 2023 yılında 84.247.088 kişi 
olması beklenmektedir.

Nüfus 2050 yılına kadar yavaş bir artış göstererek en yüksek 
değerini 93.475.575 kişi ile bu yılda alması öngörülmektedir. 
2050 yılından itibaren düşmeye başlayan nüfusun 2075 
yılında 89.172 .088 kişi olması beklenmektedir.

Türkiye nüfusunda yaşlı nüfus oranı 2023 
yılında %10,2’ye yükselecektir.

2012 yılında yaşlı nüfus olarak tabir edilen 65 yaş ve 
üzerindeki nüfus 5,7 milyon kişi, bunların toplam nüfusa 
oranı %7,5’tir. 

2075’te yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı 
%27,7 olması öngörülmektedir.

2023’te 8,6 milyon olan yaşlı nüfus (65 ve üzeri yaştakiler) 
2050’de 19,5 milyona, 2075’te ise 24,7 milyona çıkacaktır. 
Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı 2023’te %10,2’ye 
2050’de %20,8’e, 2075’te %27,7’ye yükselecektir. 

Türkiye nüfusu, Dünya ülkeleri arasında 2075 
yılında 24. sıraya düşecektir.

Birleşmiş Milletler’in 2012 yılı nüfus projeksiyonlarına göre 
dünya nüfusu yaklaşık 7 milyar 52 milyon kişidir. 2012 
yılında Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1,1’ini oluşturan 
Türkiye, nüfus bakımından dünyanın en büyük 18. ülkesidir.

2050 yılında Dünya nüfusu 9 milyar 306 milyon kişi olurken, temel nüfus projeksiyon senaryosuna göre Türkiye 20. sıraya 
gerileyecektir. 2075 yılına gelindiğinde Dünya nüfusu 9 milyar 905 milyon kişiye yükselecek, Türkiye’nin sıralamadaki yeri 
ise 24 olarak değişecektir.

Tablo:11 55 Yaş ve Üzerinde Bulunanlara Yönelik İşe Yerleştirmeler*

Erkek 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Toplam
55-59 0 45 420 465 704 1.164 2.301 4.034 4.621 5.790 9.915 29.459
60-64 0 8 95 164 191 330 664 1.155 1.286 1.612 3.205 8.710
65 + 0 9 35 58 78 116 188 278 374 525 1.035 2.696

Kadın 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Toplam
55-59 0 5 37 90 91 182 443 873 963 1.256 2.057 5.997
60-64 0 4 7 24 15 32 105 196 233 301 425 1.342
65 + 0 0 3 12 13 13 19 41 53 72 113 339

*Kaynak:İŞKUR
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Yabancı İstihdamı ve Mülteciler:
Özel Statüde Bulunanlar Suriyeliler

Suriye’deki iç savaş nedeniyle ülke nüfusunun yarıdan fazlası yer 
değiştirmiştir. Bu yer değiştirmelerin büyük bir kısmı ise başta 
ülkemiz olmak üzere, ülke dışına olmuştur. Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nün en son verilerine göre Türkiye’de geçici koruma 
altında bulunan Suriyelilerin sayısı üç milyona (2.748.367) yakındır. 

Suriyeli göçmenlerin emek arzı açısından homojen bir grup 
oluşturmadıkları bilinmekte, kırsal kökenli ve vasıf düzeyi düşük 
göçmenler ağırlıklı olmak üzere; kent kökenli ve belirli vasıflara 
sahip yüksek eğitimli olanları da bulunmaktadır. 

Göçmenlerden vasıf düzeyleri yüksek olanlarının geri dönüş 
olasılığı diğer göçmenlere göre daha düşük olasılıklı olarak 
gözükmektedir. Vasıf düzeyleri düşük olanların da ancak bir 
bölümünün geri dönüşü mümkün olabileceği düşünülmelidir. 
Nitekim sınır illerindeki üniversitelere devam eden Suriyeli 
göçmenlerin sayısında artış gözlemlenmektedir. Bunların dışında 
Türk dilini öğreten özel ve kamusal kurslardan yararlanan çok 
sayıda göçmen bulunmaktadır. Bu itibarla Suriyeli Göçmenlerin 
geldikleri topluma entegrasyonu önem taşıyan bir unsur olarak 
görülmektedir. 

Suriyeli göçmenlerin ancak küçük bir bölümü ülkede ticari ve sınaî 
şirketler kurmuş ve çalışma izinleri almışlardır. Bu şirketlerin bir 
bölümünde Suriyeli göçmenler istihdam edilmektedir. Çalışma 
izinleri olan Suriyeli göçmen sayısı çok düşüktür. 

Suriyeli göçmenlerin önemli oranda kadın ve gençlerden oluşan 
bir grup oluşturması iş piyasaları açısından diğer bir kırılganlık 
noktasıdır. 

Suriyeli göçmenlerin bir bölümünün de bağımsız olarak çalıştıkları 
görülmektedir. Bunların daha çok küçük esnaf olarak faaliyet 
göstermeleri aynı alanda faaliyet gösteren yerli esnaf için ciddi 
bir rekabet sorunu oluşturmaktadır. Bu işyerlerini işletenlerin dil 
bilgileri nedeni ile onlardan alışveriş yapanlar da kendi vatandaşları 
olmaktadır. Bu ve benzeri örnekler çoğu zaman Türkiye’den 
Almanya’ya giden işçi göçünü ve orada oluşturdukları ticaret 
ağlarını akla getirmektedir.2

Sonuç, Değerlendirme ve Öneriler

Türkiye yakın zamanda komşu coğrafyalarda meydana gelen siyasi 
ve askeri gelişmelerden doğrudan etkilenmiştir. Bu bağlamda en 
büyük kara sınırı olan komşusu Suriye Arap Cumhuriyeti’nde 5 
yılı aşkın süredir devam eden iç savaş ve bu savaş sonucunda 
meydana gelen göçten doğrudan etkilenmiştir. Geçen beş 
yılın ardından Türkiye dünyada en fazla mülteci barındıran ülke 
konumundadır. 

Bu açıdan başta geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeliler 
olmak üzere ülkeye çeşitli sebeplerle gelebilecek yabancılara 
göçmenlere sığınmacılar vs. gibi gruplara karşı daha etkin 
politikalar geliştirilmelidir. Bu açıdan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu bu yeni gelişmelerin 
doğurduğu ihtiyaçlara cevap olarak ortaya çıkmıştır.  

Bir diğer husus, halen AB ülkelerine göre işgücü piyasaları açısından 
avantajı bir kompozisyona sahip ülkemizin demografik yapısı 
değişmektedir. TÜİK nüfus projeksiyonlarını da göz önüne aldığında 
işgücü piyasalarında Türk İşgücü Piyasası açısından görece yeni bir 
kavram olan Yaşlı Çalışan grubuna özel politikalar üretmek gerekir. 
Nüfusun yaşlanması projeksiyonlarını da göz önüne alındığında 
giderek ağırlığını arttıracak olan bu gruba özel çalışmalara proaktif 
bir yaklaşımla ele almak başlamak yararlı olacaktır. 

Öte yandan kadın istihdamının artırılması ancak destekleyici 
mekanizmalarla sonuca ulaşabilecektir. Bu bakımdan nüfusu 
artırmaya yönelik söylemler ve kadınların işgücüne katılma 
oranının artırılması ve kadın istihdamının artırmaya yönelik yapılan 
çalışmalar birbirleriyle yarışan söylemler olarak algılanabilmektedir.  
Kadınların istihdamının önünde yer alan engeller özelikle 
kadınların geleneksel sorumluluğunda yer alan çocuk bakım 
hizmetlerinin desteklenmesi ile mümkün olacaktır. Bu bakımdan 
yakın zamanda hayata geçmiş olan doğuma bağlı nakdi yardımlar, 
yarım gün çalışma imkanı, doğuma bağlı izinlerin artırılması vs. 
gibi uygulamalar yararlı olmaktadırlar.

Engelliler konusunda yerleşik olumsuz yaklaşım, önyargının 
kırılması, işin niteliğine göre engellinin yapamayacağı işlerin 
ispat yükümlüğünün işverene yüklenmesi gibi değişiklikler 
engelli istihdamının önünü açacaktır. Engellilerin güçlü yönleri 
üzerine yoğunlaşma, herhangi bir nedenle çalışma yeteneklerini 
kaybetmiş bireylerin fonksiyonellerini yeniden üst düzeye 
çıkarmak için yapılan koordineli çalışma olarak adlandırılan 
mesleki rehabilitasyona ağırlık verilmelidir. Engelli kişinin fiziksel, 
mental ve mesleki yeteneklerinin analiz edilerek ergoterapi desteği 
ile birlikte istihdama kazandırılmalıdır. 

Ülkemiz önemli ölçüde aktif ve genç nüfus ağırlıklı bir demografik 
nüfus yapısına sahip olmasıyla önemli bir beşeri sermayeye 
sahiptir. Özellikle genç nüfus ve genç işsizliği üzerine geliştirilecek 
politikalar bu avantajı daha uzun süre korumamızı sağlayacaktır. 
Genç işsizlik oranlarının kalıcı olarak yüksek seyretmesi ve gençlere 
yönelik politikaların eksikliği bu avantajın korunamamasına hatta 
avantajın dezavantaja dönüşmesine neden olabilecektir.

Son olarak işsizlikle mücadelede kimi ülkeler genel işsizlik 
oranlarının ideal seviyeye veyahut ülke ekonomileri bakımından 
sorun teşkil etmeyecek düzeye(Türkiye açısından kısa vadede 
bu oranın tek haneye indirilmesi) indirmeye odaklanmakta, 
dezavantajı kesimler gibi daha alt grupların işsizlik sorununu 
öteleyebilmektedirler. Ancak işsizlikle mücadele tüm grupları 
kapsayıcı çalışmalar daha başarılı sonuçlar ortaya koyacaktır.

    Sonnot
1. TÜİK İşgücü İstatistikleri Haber Bülteni, Açıklanma Tarihi:15.11.2016
2. LORDOĞLU, Kuvvet ve ASLAN, Mustafa Çalışma ve Toplum Dergisi, 

syf.806-807, sy. 49, 2016/2

    Kaynakça
• 10. Kalkınma Planı İlgili Maddeler
• 2017-2019 Orta Vadeli Plan
• İŞKUR Genel Kurul Kararları
• Ulusal İstihdam Stratejisi 
• İŞKUR Aylık İstatistik Bültenleri
• TÜİK Haber Bültenler
• TÜİK Nüfus Projeksiyonları
• Çalışma ve Toplum Dergisi 49. ve 50. Sayılarda ilgili(Suriyeliler temalı) 

makaleler
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Engelli bireyler, özel politika gerektiren gruplardan bir tanesidir. Engelli bireylerin en 
önemli handikabı toplumda bir yer ve statü elde edememelerinden kaynaklanmaktadır. 
Bunun nedeni ise, toplum tarafından ön yargıya maruz kalarak toplumdan dışlanmalarıdır. 
Dolayısıyla engelli bireyler topluma entegrasyonu zor olan ve üzerinde hassasiyetle 
durulması gereken gruplardandır. Bu gruplara yönelik olarak yürütülecek politikalarda 
öncelikli iş, toplumdaki ön yargıları kırmak olmalıdır. 

TÜRKİYE’DE ENGELLİLERE 
YÖNELİK UYGULANAN 
İSTİHDAM 
POLİTİKALARI

Canan CAN GÖKYAY
İŞKUR, İstihdam Uzmanı
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Engelli vatandaşların toplumsal 
hayatla bütünleştirilmesini 

sağlamak için en güçlü araçlardan 
biri, bu bireylerin işgücüne 

katılımın önündeki bariyerlerin 
kaldırılmasıdır.

Engelli vatandaşların toplumsal hayatla bütünleştirilmesini 
sağlamak için en güçlü araçlardan biri, bu bireylerin 
işgücüne katılımın önündeki bariyerlerin kaldırılmasıdır. Buna 
ek olarak, engellilerin işgücü piyasasına entegrasyonunun 
sağlanamaması demek, bu grubun sosyal yardımlara 
olan bağımlılığını arttıracak, dolayısıyla kamu üzerinde 
ek bir kaynak talebi yaratacaktır. Pek çok gelişmiş ülkede 
engellilere aktarılan kaynak, işsizlikle mücadele için harcanan 
kaynaktan çok daha fazladır. Bu nedenle engelli bireylerin 
işgücü piyasalarında tutunabilmelerini sağlamak, engelli 
istihdamının arttırılması yönünde önemli bir gelişmedir.1

2002 yılında Türkiye İstatistik Kurumu ve Kalkınma Bakanlığı 
tarafından yapılan Türkiye Engellilik Araştırması sonuçlarına 
göre Türkiye’de toplam nüfusun %12,29’u engelli 
bireylerden oluşmaktadır. Bu araştırmanın ileri analiz raporu 
ise engelli kişilerin işgücü piyasasına girişlerinin zorluklarını 
kanıtlar niteliktedir. 

Bu bağlamda öncelikle engelli bireylerin işgücü piyasalarına 
girişte karşılaştıkları ne tür sorunların olduğunu ortaya 
koymak ve ardından engelli bireylerin işgücü piyasalarına 
girişlerini kolaylaştırmak amacıyla ülkemizde ve dünyada 
uygulanan politikalara göz atmak yerinde olacaktır. 

1- Engelli Bireylerin İşgücü Piyasalarına Girişte 
Karşılaştıkları Sorunlar

Engelli bireylerin her işte çalışabilecekleri doğru bir 
varsayım olmakla birlikte, asıl önemli olan hangi işlerde 
daha verimli çalışabildikleridir. Engelli bireyler, ilgi ve 
merakları doğrultusunda çalışma hayatına önemli katkılar 
sağlamaktadırlar. Birçok gelişmiş ülkede engellilere yönelik 
iş analizi, meslek tanımları ve meslek standartları büyük 
önem arz etmektedir. Standardı oluşturulan mesleklerin 
engelli kişilere nasıl öğretileceği konusu da ayrı bir çalışma 
gerektirmektedir. Engelli bireylere işgücü piyasalarının 
özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim verilmeli 
ve engelli kişiler bu doğrultuda işgücü piyasalarına 
hazırlanmalıdır. Bütün bunlar dikkate alındığı takdirde engelli 
bireylerin de iş bulmaları kolaylaşacak ve toplumsal hayatın 
içinde yer alacaklardır.2

Engellilerin toplumsal hayatta karşılaştıkları en büyük 
sorunlardan bir tanesi de önyargılardır. Engelli bireylerin 
kendi kişisel gelişimleri ve çabaları sonucunda var olan pek 
çok iyi örnek, engelli bireylere yönelik önyargıları yıkacak 
niteliktedir. Dolayısıyla yapılması gereken öncelikli iş, bu 
konudaki önyargıları ortadan kaldırmaktır. 

Engellilerin istihdama dönük yaşadıkları sorunlar, istihdama 
hazırlık, istihdama giriş ve istihdam sonrasında yaşanılan 
güçlükler olarak bütünleşik bir yapı sergilemektedir. Aslına 
bakılırsa ülkemiz uzun yıllardır kronikleşmiş yapısal işsizlikle 
mücadele etmektedir. Yani, iktisadi yapı toplumdaki tüm 
çalışabilecek durumdaki kişilere istihdam yaratamamaktadır. 
Buna bir de dezavantajlılık eklendiğinde bu kişiler toplumun 
dışına itilmektedir. 

Engelli bireylerin işgücü piyasasında karşılaştıkları 
sorunları kısaca özetlemek gerekirse; temel eğitim, mesleki 
eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin yetersiz olması, 
engellilerin verimli çalışabilecekleri iş ve mesleklerin tespit 
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edilememiş olması, istihdamda pozitif ayrımcılık olarak 
nitelendirilebilecek koruma yöntemlerinin yetersiz olması 
ya da uygulamada eksikliklerin olması, işverenlere dönük 
olarak da çok yönlü teşvik sisteminin yer almamasıdır. 

Engelli kişilerin istihdama katılması kadar engellinin 
çalışabileceği iş ortamının uygunluğu da önemlidir. 
Çalışma ortamı, işe alınan engelli bireyin niteliklerine 
göre düzenlenmediği takdirde, engelli kişiden beklenen 
verim sağlanamamaktadır. Bu durum birçok sorunu da 
beraberinde getirmektedir. Başlangıçta iş bulduğuna 
sevinen engelli bireyler, iş ortamında karşılaştıkları olumsuz 
tutum ve davranışlar nedeniyle kendini verimsiz, işe yaramaz 
bir birey olarak hisseder. Bir diğer sorun da, bazen engelli 
bireyler, eğitilmiş işgücü vasıflarından yoksun olmakta 
yani bulunduğu işin işgücü vasıflarını taşımamaktadır. 
Bunun sonucunda da işverenler, yasal zorunluluk 
nedeniyle istihdam ettikleri engelli bireye yönelik olumsuz 
önyargılarla donatılmaktadır. İşe alınan engelli vatandaşı, 
işin gereksinimlerine göre eğitmek yerine onu, iş yaşamının 
dışına iten bir yaklaşım ortaya çıkmaktadır. Bu durumda da 
engelliler yetenek ve eğitimlerine uygun olmayan işlerde 
çalışmak durumunda kalabilmektedir.3

Engelli bireylerin işgücü piyasalarına girişte yaşadıkları 
tüm bu sorunlara yönelik olarak acaba ülkemizde ne tür 
istihdam politikaları uygulanıyor, uygulanan politikalar yeterli 
düzeyde mi vb. sorulara cevap ararken engelli bireylerin 
işgücü piyasalarına katılımını ve istihdamı arttırmaya 
yönelik ülkemizde uygulanan politikalara değinmek yerinde 
olacaktır.

2- Engellilerin İşgücü Piyasalarına Katılımını 
ve İstihdamını Arttırmaya Yönelik Ülkemizde 
Uygulanan Politikalar

Ülkemizde engelli istihdamı konusunda en büyük bariyer 
yapısal sorunlardır. Yani, eğitimin önündeki engeller, 
toplumsal yaşam alanlarının ve çalışma alanlarının engellilere 
yönelik olmaması gibi yapısal sorunlar görülmektedir. Ancak 
bu sorunların kısa vadede çözülmesi pek de mümkün 
görünmemektedir. Dolayısıyla istihdamı arttırmak için 
başkaca politikalar üretilmelidir. 

Ülkemizde, engelli bireylerin istihdam edilebilirliklerini 
arttırmaya ve toplumsal hayata entegrasyonlarını sağlamaya 
yönelik olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye 
İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Başbakanlık Vakıflar 
Genel Müdürlüğü gibi birçok kamu kurum ve kuruluşu, sivil 
toplum örgütleri, özel kurumlar ve yerelde de belediyeler ve 
il özel idareleri çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

Engelli bireyleri işgücü piyasalarına hazırlamak ve 
piyasalara entegrasyonlarını sağlamak amacıyla uygulanan 
politikaların başında gelen aktif istihdam tedbirlerinin 
temel amacı, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin 
mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve 
dezavantajlı grupların işgücü piyasasına kazandırılmasıdır. 
Bu temel amaçları gerçekleştirebilmek adına uygulanan 
programlar ise, Mesleki Eğitim Kursları, Girişimcilik Eğitim 
Programları, İşbaşı Eğitim Programları, Toplum Yararına 
Programlar ve İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleridir.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’na kayıtlı her engelli vatandaşa 
aktif işgücü programları hizmeti sunulmaktadır. İş ve 
meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında; iş arama 
becerileri ve mülakat teknikleri hakkında bilgi verilmekte, 
mesleki yönlendirme yapılmakta, aktif işgücü programlarına 
yönlendirme yapılmakta, açık işler hakkında bilgi 
verilmektedir. Her engelli bireye bir İş ve Meslek Danışmanı 
atanmaktadır. Engelliler kendi danışmanı ile görüşüp 
Kurum hizmetleri hakkında bilgi alarak durumuna uygun 
olanlara yönlendirilmesini talep edebilmektedir. Mesleki 
eğitim kursları yoluyla, engellilerin iş piyasasında ihtiyaç 
duydukları mesleklerde yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini 
arttırmak amaçlanmaktadır. Yine mesleki eğitim projeleri 
ile engelli bireylere kendi işlerini kurmalarına yönelik hibe 
destekleri verilmektedir. Kendi işini kurmak isteyen engelli 
bireyler girişimcilik eğitim programlarına yönlendirilmektedir. 
Zihinsel ve ruhsal engellilerin istihdamı ve sosyal hayata 
katılımlarının sağlanması amacıyla kurulacak korumalı 
işyerine de ayrıca hibe desteği verilmektedir. Toplum 
yararına programlar yoluyla da engelli bireylere, işgücü 
piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek amacıyla geçici gelir 
desteği sağlanmaktadır.

Bunların yanında, ülkemizde engelli istihdamını arttırmaya 
yönelik olarak uygulanan bir diğer politika ceza ve zorlamaya 
dayalı olan kota sistemi uygulamasıdır. Oysa Türkiye’nin 
teşvik politikaları uygulaması gerekmektedir. 

İş Kanunu’nda yer alan düzenlemelere göre, sadece 50 ve 
üzeri çalışanı olan işletmeler kota sitemine dâhil edilerek 
engelli istihdam etmek zorundadır. Bundan dolayı birçok 

Engellilerin toplumsal hayatta 
karşılaştıkları en büyük sorunlardan 

bir tanesi de önyargılardır.
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işyeri kotaya dahil olmamak ve engelli çalıştırmamak için 50 
altında kişi istihdam etmektedir. Engelli çalışanı bulunmayan 
işyerlerinin temel gerekçesi de kota altında çalışanının 
olmasıdır ve maalesef bu tür işletmeler çoğunluktadır.

Engelli kişilerin öncelikle eğitim imkanlarından yeterince 
faydalanmaya ve ardından iş bulma konusunda destek 
almaya ihtiyaçları vardır. Bunun yanında, birçok engelli, 
yasal haklarını bilmemekte olup bu konuda da uzman 
desteğine ihtiyaçları bulunmaktadır. Engelli vatandaşlara 
evde bakım ve tedavi hizmetlerine dönük olarak da yardım 
edilmesi gerekmektedir. 

Ülkemizdeki engellilere yönelik olarak tüm bu düzenlemelerin 
yeniden gözden geçirilmesi ve işgücü piyasalarının dışında 
kalan engel gruplarını işgücü piyasalarına dâhil edebilmek 
önem taşımaktadır. Bir engelli vatandaşın daha istihdama 
katılması ülke kalkınmasına pozitif yönde etki yapacaktır. 
Engellilerin istihdam edilebilmelerinin önünde en büyük 
bariyerlerden bir tanesi de toplumsal önyargılardır. Özellikle 
işverenlerin, engelli vatandaşlara yönelik yaşadıkları 
tereddütlerin ortadan kaldırılması şarttır. Ne yazık ki 
toplumsal bilinçlenme ve farkındalığın gelişmesi de süreç 
gerektiren bir olgudur. 

Daha öncesinde de belirtildiği gibi engelli istihdamında 
en başat sorun, eğitim yetersizliğidir. Bu anlamda 
istihdam ve eğitim politikaları birbirleriyle eşgüdümlü 
ilerlemelidir. Eğitim politikaları anlamında başrolde olan 
MEB’in yapmış olduğu birçok proje bulunmaktadır. Bu 
kapsamda hem engelli vatandaşlara yönelik okullar 

bulunmakta hem de ayrıca kaynaştırma ve bütünleştirme 
yaklaşımı altında normal okullarda da engelli gençler 
ve çocuklar eğitim alabilmektedir. Burada asıl önemli 
olan engele özgü okulların yaygınlaştırılmasından ziyade 
kaynaştırma ya da bütünleştirme yaklaşımıyla yola çıkarak 
ayrımcılık yapılmadan engellilerin eğitim alabilmesinin 
yaygınlaştırılmasıdır. Aksi takdirde engelli vatandaşlar 
toplumdan dışlanmaya mahkûmdur. Bu konuda en büyük 
sorumluluk da MEB’e düşmektedir. 

Engellilerin işgücü piyasalarında yer edinememelerinin 
önemli bir nedeni de çalışma hayatının ve sosyal hayatın 
engelli yaşamında uygun fiziki koşullarda olmamasıdır. Bu 
konuda da sosyal yaşam alanlarının engellilere uygun olarak 
düzenlenmesi başta belediyelerin görev alanına giren bir 
husustur. Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemelerden sorumlu 
kurum ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır. Bu 
konuda, gerekli yasal düzenlemeler hayata geçirilerek 
devlet tarafından işverenler sübvanse edilerek işyerlerinin 
engelli vatandaşlara uygun hale getirilmesi sağlanabilir. 
Bunun yanında işyerlerini engellilerin çalışmasına uygun 
hale getiren işverenlere karşılıksız krediler verilebilir.

Engelli bireylerin istihdam edilebilirliğini arttırabilmek adına 
ülkemizde uygulanan politikalara genel olarak baktıktan 
sonra acaba dünyada ne tür politikalar uygulanıyor sorusu 
kaçınılmaz olacaktır.

3- Dünya’da Engelli İstihdamı

Engelli istihdamını arttırmaya dönük dünya genelinde birçok 
uygulama yer almaktadır. Bu uygulamalar ülkeden ülkeye 
farklılık göstermektedir. 

Bunlardan birincisi ülkemizde de uygulaması bulunan kota 
sistemidir. Kota uygulaması, belirli sayıda işverenlerin belirli 
sayıda engelli çalıştırmasını öngören ve bu kapsamda yasal 
bir düzenleme gerektiren bir sistemi ifade etmektedir. Kota 
sistemine genellikle küçük işletmeler dâhil edilmemektedir. 
Bu sistem kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeyen 
işverenler, çalıştırmadıkları her engelli için belirli bir miktar 
para cezası ödemektedir. Ülkemizde bu sistemin çok da iyi 
işlediği söylenememektedir. İşverene ceza vermekten ziyade 

Engelli kişilerin istihdama katılması 
kadar engellinin çalışabileceği iş 
ortamının uygunluğu da önemlidir.
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ödül sisteminin getirilmesi ve yapılacak teşvik ödemeleriyle 
sistemin daha sağlıklı işleyeceği düşünülmektedir. Cezalarla 
teşviklerin dengeli olması gerekmektedir; yani engelli 
istihdam etmek engelli istihdam etmemekten daha avantajlı 
olmalıdır. Bir diğer yöntem, korumalı işyerleri uygulamasıdır. 
Korumalı işyerleri ağır engelli kişilere göre düzenlenmiş, 
yönetim kadrosu dışında bütün çalışanların engelli olduğu 
üretim atölyeleridir. Korumalı işyerleri, engelli vatandaşların 
sosyal becerilerini geliştirmelerine yönelik bir yapılanmadır. 
Korumalı işyerlerinde amaç engelliyi işgücü piyasalarına 
hazırlamak olmalıdır. Ülkemizde de uygulaması bulunan 
korumalı işyerleri faaliyetlerine başlamıştır. Bu kapsamdaki 
projeler de ayrıca desteklenmektedir. Kasım 2013 itibariyle 
değişikliğe uğramış Korumalı İşyerleri Yönetmeliği’ne 
göre İŞKUR’a kayıtlı, 15 yaşını tamamlamış ve en az %40 
zihinsel veya ruhsal engeli bulunan herkes bu uygulamadan 
faydalanabilmektedir. Bir başka yöntem ise destekli istihdam 
yöntemidir. Bu yöntem işgücü piyasasında bulunan engelli 
vatandaşın istihdama erişimini sağlayan her türlü bireysel 
desteğin sunulmasıdır. İŞKUR tarafından destekli istihdam 
yönteminin hayata geçirildiği göz önünde bulundurulursa, 
engelli vatandaşlar kendisine atanan iş ve meslek danışmanı 
ile danışmanının uygun bulduğu bir işte istihdam edildiğinde 
geçici bir süre engelli vatandaşa, danışman tarafından 
bireysel destek sunulacaktır. 

Engelli vatandaşların karşılaştıkları istihdam sorunlarını 
kısaca özetlemek gerekirse, toplumsal önyargılar, eğitim 
öğretimde ayrımcılık, fiziki koşulların uygunsuzluğu, bilgi ve 
özgüven eksikliği ve ailelerin aşırı korumacı yaklaşımlarıdır. 
Bu bağlamda, ilgili tüm Kurum/Kuruluşlar arasında güçlü ve 
başarılı bir iletişim ve koordinasyonunun temel alınması şart 
ve gereklidir.

Sonuç ve Öneriler

Ülkemizde ve dünyada engelli bireylerin işgücü piyasalarına 
girişte yaşadıkları tüm bu sorunlar aslında engelli bireyin 
sadece iş bulma aşamasında değil, işte tutunabilme 
aşamasında yaşadıkları sorunlardır. Engelli bireyler iş 
yaşamında yalnız bırakılmaktadır. Verimli çalışabilecekleri 

ortamların yaratılamaması sonucunda istihdamda bulunan 
engelli vatandaş mücadele etmekten yorulur ve en kısa 
zamanda emekli olmanın yolları arar. Bu da aslında bir 
gerçeği daha gözler önüne sermektedir ki engelli vatandaş 
hayatı boyunca sosyal dışlanmaya maruz kalmaktadır. 

Uygulanan politika ve programlar bir nebze de olsa engelli 
bireyin hayatına dokunabilmektedir. Ancak maalesef uzun 
dönemde çok da yeterli olduğu söylenememektedir.

Tam da bu noktada, Almanya’da uygulama bulan ve 
başarılı sonuçlar elde edilen Engelli Çalışma Merkezleri’nin 
ülkemizde de uygulamaya geçerse çıktılarının olumlu 
olacağı düşünülerek bir öneri de bulunulmaktadır.

Bahse konu öneri tamamen yazara ait olup öneride yer 
alan Kurum/Kuruluşların bu öneri ile ilgili herhangi bir 
sorumluluğu bulunmamaktadır.

Engelli İstihdamına Yönelik Çözüm Önerileri/
İŞKUR Bünyesinde Engelli Çalışma Merkezleri

Engelli Çalışma Merkezleri’nin çalışma usul ve esasları, 
düzenlenen yönetmelikle belirlenecektir. 

Engelli Çalışma Merkezleri (EGM): 

1. Engelli kişilere yönelik çalışma hayatıyla ilgili bilgileri 
içeren bilgi kaynaklarının bulunduğu ve bu kaynakların 
kullanıma sunulduğu merkezlerdir. Fiziki yönden 
engellilerin şartlarına uygun nitelikte ve yeterli sayıda 
personeli bulunan il müdürlükleri/hizmet merkezleri 
bünyesinde EÇM’ler kurulacaktır. 

2. EÇM bilgi kaynaklarının düzenlenmesi, engellileri 
çalışabilmelerine yardımcı olabilecek ek aparatların 
temin edilmesi, söz konusu merkezlerden yararlanacak 
engelli kişlerin seçimi, ihtiyaçlarının saptanması ve 
engelli kişilerin bilgi kaynaklarından yararlanmalarının 
sağlanması, il müdürleri, il müdür yardımcıları, şube 
müdürleri ile iş ve meslek danışmanlarının görev ve 
sorumlulukları arasındadır. 

3. EÇM’lerde çalışacak engelli kişilerin sayısı il/hizmet 
merkezinin kapasitesi ve o ildeki engelli nüfusuna göre 
belirlenir. 

Engelli Çalışma Merkezi Statüsü: 

Türkiye genelinde tüm İŞKUR İl Müdürlükleri bünyesinde, 
İŞKUR Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir yapı öngörülmektedir. 

Engelli istihdamını arttırmaya 
dönük dünya genelinde birçok 

uygulama yer almaktadır. Bu 
uygulamalar ülkeden ülkeye 

farklılık göstermektedir.
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Engelli Çalışma Merkezinde Çalıştırılacak 
Personelin Nitelikleri: 

1. İŞKUR bünyesinde görev yapan, engellilere yönelik 
pedagojik formasyona sahip uzmanlar görev alacaklardır. 

2. Çalışacak uzmanlar, başta İŞKUR olmak üzere Türkiye 
genelinde ilgili tüm Kurum/Kuruluşlardan geçici görevler 
ve işbirliği protokolleriyle çalışacak personellerden 
oluşacaktır. 

Engelli Çalışma Merkezinin Fiziki Koşulları: 

1. Engelli bireylerin geliş ve gidişlerinde trafik yönünden 
uygun ve emniyetli olmalıdır. 

2. Rutubetli ortamda olmamalı, gün ışığı almalı ve uygun 
elektrik ışığı ile aydınlatılmalıdır. 

3. Merdivenlerin genişliği ve yüksekliği iniş ve çıkışlarda 
kolaylık sağlayacak şekilde olmalı, emniyet korkulukları 
bulunmalıdır. 

4. Kapılar geniş olmalı, tekerlekli sandalye kullananlar için 
girişte ve katlarda rampalar olmalıdır. 

5. Tuvaletleri engelli bireylerin kullanımına uygun olmalıdır. 

Engelli Çalışma Merkezlerine Engelli Bireylerin Kabulü: 

Engelli bireylerin EÇM’lerde istihdam edilebilmeleri için 
belirlenen tek koşul, bu kişilerin asgari düzeyde çalışabilecek 
ehliyete sahip olmalarıdır. Engelli bireylerin EÇM’de istihdam 
edilmesi gönüllülük esasına bağlı olmalıdır. İŞKUR İş ve 
Meslek Danışmanları vasıtasıyla, temel mesleki eğitimini 
tamamlamış engelli vatandaşlara gerekli bilgilendirmeler ve 
yönlendirmeler yapılacaktır. 

İŞKUR ve sosyal paydaşların çalışanlarından oluşan bir 
komisyon, başvuru yapan engelli bireyin EÇM’ye alınma 
sürecini değerlendirecek, uygun bulmadığında engelli kişiye 
başka alternatifler sunulacaktır. 

Engelli Çalışma Merkezi Finansmanı: 

Engelli bireylere sağlanan istihdam desteğinin finansmanı 
İŞKUR ve Sosyal Paydaşlar tarafından karşılanacaktır. 

Bu merkezler vasıtasıyla İŞKUR bünyesinde açılan engelli 
kurslarına yönlendirilmiş ve temel mesleki eğitimini 
tamamlamış engelli vatandaşlar çeşitli uygulamalar yaparak 
işgücü piyasalarına hazırlanmaktadır. İlk olarak engelli kişinin 

mesleki becerisi arttırılacak, sonrasında işgücü piyasalarına 
uyumlaştırılacak ve nihayetinde işe yerleştirilecektir. 

Süreci modellemek gerekirse; öncelikle İŞKUR’a gelen 
engelli vatandaşa kendisiyle birebir ilgilenecek bir danışman 
atanacaktır. Danışman ile beraber hazırlanan bireysel 
eylem planı sonrasında engelli bireyler engel durumuna 
göre kategorize edilecektir. Kişi zihinsel ya da ruhsal 
engelli ise korumalı işyerlerine yönlendirilecektir. Kişi asgari 
düzeyde çalışabilecek ehliyete sahip ancak kendini işgücü 
piyasalarına hazır hissetmiyorsa ve temel mesleki eğitimini 
tamamlamış ise gönüllülük esasına göre ya EÇM’lere 
yönlendirilecek ya da daha önce öneri olarak sunulan 
destekli istihdam uygulamasından yararlandırılacaktır. Kişi 
çalışabilecek durumda ve kendini piyasalara hazır hissediyor 
ancak kendine uygun bir iş bulamıyorsa danışman 
tarafından uygun bir eşleştirme yapılmaya çalışılacak ya da 
kendi işlerini kurmalarına destek sağlanacaktır.
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İşgücüne Katılımını Artırmak”, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve 
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Yönetici Özeti”,2011, s.v.  
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Engelli istihdamını arttırmaya 
dönük dünya genelinde birçok 
uygulama yer almaktadır. Bu 
uygulamalar ülkeden ülkeye 
farklılık göstermektedir. 
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İşsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve 
yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, 
uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile 
fertlerinin zor duruma düşmelerini önlemeyi amaçlayan, sigortacılık tekniği ile 
faaliyet gösteren zorunlu bir sigorta koludur. Ülkemizde 1999 yılında yürürlüğe 
giren İşsizlik Sigortası Kanunu ile düzenlenen işsizlik sigortasına ilişkin ilk prim 
kesintileri 01.06.2000 tarihinde başlamış olup, sigortalı işsizlere ilk ödeme 2002 
Mart ayında yapılmıştır.

PASİF İSTİHDAM 
POLİTİKALARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Özel Politika Gerektiren 
Gruplar Açısından 

Fatma DİKMETAŞ 
İŞKUR, İstihdam Uzman Yardımcısı

İŞKUR tarafından 
yürütülen işsizlik 

sigortası işlemlerinden 
bugüne kadar

4 milyon 900 bin kişi 
yararlanmıştır. Fon 

büyüklüğü 2016 Eylül 
ayı itibariyle de 100 

milyar TL’ye ulaşmıştır. 
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4857 sayılı Kanun ve 4447 sayılı 
Kanunda yapılan değişiklikle doğum 
sonrasında yarım çalışma uygulaması 
çalışma hayatımızdaki yerini almıştır.

 İŞKUR tarafından yürütülen işsizlik sigortası işlemlerinden 
bugüne kadar 4 milyon 900 bin kişi yararlanmıştır. Fon 
büyüklüğü 2016 Eylül ayı itibariyle de 100 milyar TL’ye 
ulaşmıştır. 

1- İşsizlik Ödeneği

Bir kişinin işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için;

• İş akdinin kendi istek ve kusuru dışında sona ermesi, 

• İş akdinin feshinden itibaren 30 gün (mücbir nedenler 
hariç) içinde şahsen ya da elektronik ortamda 
İŞKUR’a başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduğunu 
kaydettirmesi, 

• İş akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli 
olmak üzere, son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı 
olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması, 

gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan kişiler, hizmet akdinin 
feshinden önceki son üç yıl içinde; 

• 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş ise 180 gün, 

• 900 gün işsizlik sigortası primi ödemiş ise 240 gün, 

• 1080 gün işsizlik sigortası primi ödemiş ise 300 gün, 

süre ile işsizlik ödeneğinden yararlanmaktadır. 

Günlük ödenek miktarı, sigortalının son dört aylık prime esas 
kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt 
kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır ve bu şekilde 
hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin 
brüt tutarının %80’ini geçemez. Ödenekten damga vergisi 
hariç herhangi bir vergi ve kesintide yapılmamaktadır. 2016 
yılında işsizlik ödeneği miktarı en az 653,80 TL, en fazla 
1.307,6 TL’dir.

İşsizlik ödeneği alan kişilere ödenek ödenmesinin yanında;

• Genel sağlık sigortası primlerinin SGK’ya yatırılması,

• İşgücü piyasası ve mesleki eğitim alanında danışmanlık 
verilmesi,

• Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi 
verilmesi,

• Yeni bir iş bulunması,

yönünde hizmetler verilmektedir.

Yukarıda açıklanan işsizlik ödeneği şartları incelendiğinde, 
hak kazanma şartlarında özel politika gerektiren gruplar için 
istisnai bir düzenleme yapılmadığı görülmektedir. 

Özel politika gerektiren grupların, işsizlik ödeneğinden 
yararlanmalarına ilişkin veriler yazının devamında incelenmiştir. 

Tablo:1 İşsizlik Ödeneğine Başvuran ve Hakeden 
Kadınların Yıllar İtibariyle Dağılımı

YILLAR
İÖ Başvuru Sayısı İÖ Hakeden Sayısı

Kadın TOPLAM YÜZDE Kadın TOPLAM YÜZDE

2002   24.683   93.456   26% 21.794   82.877   26%

2003 35.820   143.478   25% 32.589   130.273   25%

2004  44.107   164.461   27% 39.982   147.270   27%

2005 54.679   208.421   26%  49.356   186.610   26%

2006 60.733   221.829   27% 54.960   199.623   28%

2007 67.310   249.067   27% 60.057   221.535   27%

2008 101.617   382.089   27% 89.085   331.484   27%

2009 146.355   597.349   25% 117.364   473.340   25%

2010 119.018   459.416   26%  91.542   331.668   28%

2011 138.204   499.228   28%  96.492   322.872   30%

2012 168.057   609.539   28% 111.527   371.923   30%

2013 204.031   732.992   28% 132.701   431.525   31%

2014 250.961   901.843   28% 160.105   513.630   31%

2015 315.884   1.086.787   29% 192.748   591.517   33%

2016* 339.575   1.119.732   30% 195.611   580.743   34%

Genel 
Toplam 2.071.034   7.469.687   28% 1.445.913   4.916.890   29%

*30.09.2016 tarihi itibariyle

Tablo-1’de işsizlik ödeneğinden yararlanmak için başvuran 
ve ödenek almaya hak kazanan kadın sayılarına yer 
verilmiştir. Günümüzde kadınların işgücüne katılım oranına  
yıllar itibariyle  bakıldığında  %23 ile %33,  işsizlik ödeneği 
hak eden  oranları ise %26 ile %34 arasında seyretmektedir. 
Dolayısıyla  kadınların işgücüne katılım ve işsizlik ödeneği 
hak eden oranları arasında bir uygunluk bulunduğu 
görülmektedir.
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Engellilerin işsizlik ödeneğine başvuru ve hak eden sayılarını 
gösteren Tablo-2 incelendiğinde, işsizlik ödeneğine başvuran 
ve hakeden sayılarının her yıl artış gösterdiği, ancak toplam 
başvuran ve hakeden kişi sayısı içindeki oranın değişmediği 
ve bu oranın %2 civarında olduğu görülmektedir. 

Tablo-3 incelendiğinde 15-24 yaş arası çalışanları işsizlik 
ödeneği hak eden ve başvuru sayılarının ortalama olarak 
bir önceki yıla göre, sırasıyla, %20 ve %14 oranında artış 
gösterdiği görülmektedir. 2009 yılında küresel ekonomik 
krizin etkisi ile bu artış %66’lık bir oranda gerçekleşmiş, 
sonra tekrar eski düzeyine inmiştir. Kişi sayılarında bu artış 
görünmekle birlikte genel toplam içindeki paylarının azaldığı 
görülmektedir. 

Tablo:4 İşsizlik Ödeneğine Başvuran ve Hakeden 50 Yaş 
ve Üzeri  Yıllar İtibariyle Dağılımı 

YILLAR
İÖ Başvuru Sayısı İÖ Hakeden Sayısı

50+ TOPLAM YÜZDE 50+ TOPLAM YÜZDE

2002 2.383 93.456 3% 2.102 82.877 3%

2003 3.665 143.478 3% 3.351 130.273 3%

2004 4.527 164.461 3% 4.090 147.270 3%

2005 5.447 208.421 3% 4.794 186.610 3%

2006 5.983 221.829 3% 5.283 199.623 3%

2007 6.747 249.067 3% 5.823 221.535 3%

2008 10.463 382.089 3% 8.794 331.484 3%

2009 15.912 597.349 3% 12.301 473.340 3%

2010 13.183 459.416 3% 9.397 331.668 3%

2011 19.249 499.228 4% 9.202 322.872 3%

2012 19.249 609.539 3% 11.689 371.923 3%

2013 38.900 732.992 5% 15.494 431.525 4%

2014 38.900 901.843 4% 21.706 513.630 4%

2015 55.055 1.086.787 5% 28.989 591.517 5%

2016 67.469 1.119.732 6% 32.500 580.743 6%

Genel 
Toplam 307.132 7.469.687 4% 175.515 4.916.890 4%

*30.09.2016 tarihi itibariyle

Tablo 4’ten de anlaşılacağı üzere 50 yaş ve üzeri   işsizlik 
ödeneğine başvuru ve hak eden sayılarının her yıl artış 
gösterdiği, kişi sayılarında bu artış görünmekle birlikte genel 
toplam içindeki paylarının da arttığı görülmektedir

YILLAR
İÖ Başvuru Sayısı İÖ Hakeden Sayısı

15-24 TOPLAM YÜZDE 15-24 TOPLAM YÜZDE
2002 10.019 93.456 11% 7.974 82.877 10%
2003 13.534 143.478 9% 11.047 130.273 8%

2004 16.882 164.461 10% 13.574 147.270 9%
2005 21.108 208.421 10% 16.903 147.270 11%
2006 23.437 221.829 11% 19.232 199.623 10%
2007 24.261 249.067 10% 19.676 221.535 9%
2008 39.147 382.089 10% 32.073 331.484 10%
2009 64.811 597.349 11% 42.185 473.340 9%
2010 48.325 459.416 11% 30.096 331.668 9%
2011 51.976 499.228 10% 26.150 322.872 8%
2012 60.612 609.539 10% 26.825 371.923 7%
2013 71.978 732.992 10% 30.640 431.525 7%
2014 82.661 901.843 9% 35.583 513.630 7%
2015 99.973 1.086.787 9% 40.215 591.517 7%
2016* 103.390 1.119.732 9% 39.348 580.743 7%
Genel 

Toplam 732.114   7.469.687   10% 391.521   4.877.550   8%

Tablo:3 İşsizlik Ödeneğine Başvuran ve Hakeden 
Gençlerin Yıllar İtibariyle Dağılımı

*30.09.2016 tarihi itibariyle

Tablo: 2 İşsizlik Ödeneğine Başvuran ve Hakeden 
Engellilerin Yıllar İtibariyle Dağılımı

*30.09.2016 tarihi itibariyle

YILLAR
İÖ Başvuru Sayısı İÖ Hakeden Sayısı

ENGELLİ TOPLAM YÜZDE ENGELLİ TOPLAM YÜZDE
2002 2.340 93.456 3% 1.931 82.877 2%
2003 3.552 143.478 2% 3.092 130.273 2%

2004 4.177 164.461 3% 3.640 147.270 2%
2005 4.999 208.421 2% 4.289 186.610 2%
2006 5.130 221.829 2% 4.456 199.623 2%
2007 5.733 249.067 2% 4.950 221.535 2%
2008 8.749 382.089 2% 7.365 331.484 2%
2009 12.387 597.349 2% 9.238 473.340 2%
2010 9.478 459.416 2% 6.008 331.668 2%
2011 10.165 499.228 2% 5.605 322.872 2%
2012 12.464 609.539 2% 6.456 371.923 2%
2013 14.244 732.992 2% 6.194 431.525 1%
2014 16.438 901.843 2% 7.612 513.630 1%
2015 17.845 1.086.787 2% 7.809 591.517 1%
2016* 17.276 1.119.732 2% 7.357 580.743 1%
Genel 

Toplam 144.977   7.469.687   2% 86.002   4.916.890   2%
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2- Yarım Çalışma Ödeneği

İŞKUR tarafından uygulanan pasif istihdam politikalardan 
biri olan ve mevzuat hayatımıza 2016 yılı itibariyle giren 
yarım çalışma ödeneği, doğrudan kadınlara yönelik bir 
uygulamadır. 

Bilindiği gibi kadınların işgücü piyasasında karşılaştıkları en 
önemli sorunlardan birisi doğumun ardından çocuğun bakımı  
ile çalışma hayatı arasındaki dengeyi sağlayamamasıdır. 
Bu dengeyi kısmen de olsa sağlayabilmek amacıyla 4857 
sayılı Kanun ve 4447 sayılı Kanunda değişiklikler yapılmıştır. 
Böylece, doğum sonrasında yarım çalışma uygulaması 
çalışma hayatımızdaki yerini almıştır.

4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinde yapılan 
değişiklikler uyarınca doğum sonrası analık hali izni 
bitiminden itibaren kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış 
çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri 
halinde;

• Birinci doğumda altmış gün, 

• İkinci doğumda yüzyirmi gün, 

• Sonraki doğumlarda ise yüzseksen gün, 

süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin 
verileceği, çoğul doğum halinde bu sürelere otuzar gün 
ekleneceği, çocuğun engelli doğması halinde bu sürelerin 
üçyüzaltmış gün olarak uygulanacağı hükmü getirilmiştir. 

4447 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesi ile de haftalık çalışma 
süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanan bir kişinin;

• Doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda 
en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş 
olması,

• Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışması,

• Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde 
en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası 
yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunması,

halinde yarım çalışma ödeneğinden yararlanabileceği 
hüküm altına alınmıştır.

Ödenek olarak verilecek günlük miktar, kişinin çalıştığı işte 
aldığı ücret ne olursa olsun, günlük asgari ücretin brüt tutarı 
kadardır. Yapılan ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir 
vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır. 2016 yılında brüt asgari 
ücretin 1.647 TL olarak belirlendiği göz önünde bulundurulursa 
hak sahibi, bir aylık yarım çalışma yaptığı dönemde ücretsiz 
izinli olduğu 15 günlük süre için 817,25 TL ödenek alacaktır. 

Kanuna göre ödemeler, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet 
belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde 
İşsizlik Sigortası Fonundan aylık olarak ödenecektir. Buna 
göre bir hak sahibinin Ekim 2016 tarihinde yarım çalışmaya 
başlaması halinde, ilk ödemesi Aralık 2016 tarihinde 
gerçekleştirilecektir. 

Hak sahipleri için yarım çalışma ödeneği ödenen dönem 
için, prime esas alt kazanç sınırı üzerinden;

• %20’si tutarında malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
primi,

• %12,5’i tutarında genel sağlık sigortası primi, 

işçi ve işveren payları olarak toplam %32,5 oranında prim 
İşsizlik Sigortası Fonundan ödenecektir. Böylece ödenekten 
yararlananların sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası 
haklarının devamlılığı sağlanmaktadır. 

Tablo:5 Yarım Çalışma Ödeneğine İlişkin Veriler

Aylar Başvuru Hakeden
Ödeme 
Yapılan 

Kişi Sayısı

Ödeme 
Miktarı

NİSAN 326 271 8 4.195

MAYIS 285 258 39 26.806

HAZİRAN 275 262 124 81.235

TEMMUZ 228 210 325 215.209

AĞUSTOS 290 277 471 320.526

EYLÜL 453 401 549 361.443

TOPLAM 1.857 1.679 1.009.413

Not: Mevzuat gereği yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait 
aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki 
ikinci ay içinde İşsizlik Sigortası Fonundan aylık olarak 
ödenmektedir.
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Uyuşturucu maddelerin kullanımı sadece bu maddeleri kullanan kişilerin bireysel 
yaşamını olumsuz etkilemekle kalmaz, toplumu da etkiler. Genç bir nüfus yapısına 
sahip olan ülkemizde sigara, alkol ve uyuşturucu maddeler ile tanışma ve madde 
kullanım yaşının giderek düştüğü ve 12-17 yaş arası gençlerin risk altında olduğu 
ve uyuşturucu kullanımının yaygınlaştığı yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Bu 
bakımdan gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve toplumun tüm kesimlerine 
sağlıklı yaşama bilincinin kazandırılmasında en büyük görev ilgili kamu kurumları ile 
sivil toplum kuruluşlarına düşmektedir.

UYUŞTURUCU 
BAĞIMLILIĞIYLA 
MÜCADELEDE

İŞKUR HİZMETLERİ

İŞKUR tarafından, 
uyuşturucu madde 

bağımlılarının sosyal 
rehabilitasyonu 

sürecinde, bağımlılık 
öncesinde kişinin 

sahip olduğu çalışma 
becerilerinin tekrar 
kazandırılması ve 

kişinin sosyal yaşamına 
sağlıklı bir birey olarak 

devam edebilmesine 
yardımcı olacak iş 
arama becerileri, 

mesleki beceriler ve iş 
bulma gibi destekler 

sağlanmaktadır.

Ferhat ATAR
İŞKUR, İstihdam Uzmanı 
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İŞKUR tarafından sunulan hizmetler içerisinde 
uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele kapsamında 

özellikle iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, mesleki 
eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, toplum yararına 

programlar ve işe yerleştirme hizmetleri bu kişilere 
yönelik düzenlenen faaliyetler içerisinde ön plandadır.

2014 yılı Kasım ayında Resmi Gazete’de yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile 
ülkemizde uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelede yeni bir dönemin başladığı 
ve uyuşturucu sorununun özellikle halk sağlığı boyutunun esas alındığı 
görülmektedir.  Genelgede uyuşturucuyla mücadele maksadıyla; “Başbakan 
tarafından görevlendirilecek bir Başbakan Yardımcısının başkanlığında, 
Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve 
Spor, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları ile Başkan 
tarafından uygun görülecek üst düzey kurum temsilcilerinin katılımıyla 
Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulmuştur.1

Ülkemizde uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelenin; uyuşturucu 
madde arzının azaltılması; talebin azaltılması; konunun yasal boyutunun 
geliştirilmesi, tıbbi tedavi ve sosyal rehabilitasyon temel eksenleri etrafında 
şekillendiği görülmektedir. Sosyal rehabilitasyonun en önemli boyutlarından 

birini bağımlılığın tedavisi sürecinde 
sağlanacak mesleki eğitimler ve istihdam 
imkânlarına erişim oluşturmakta olup 
İŞKUR tarafından rehabilitasyonun 
bu boyutuna sağlanacak katkı öne 
çıkmaktadır.

Uyuşturucu madde bağımlılarının sosyal 
rehabilitasyonunda amaç; bağımlılık 
öncesinde kişinin sahip olduğu sosyal 
becerilerin tekrar kazandırılması ya da 
bağımlılıktan kurtulma sürecinde kişinin 
sosyal yaşamına sağlıklı bir birey olarak 
devam edebilmesine yardımcı olacak 
temel yaşam becerileri, mesleki beceriler, 
iş bulma gibi desteklerin sağlanmasıdır. 

Bağımlılık Tedavisi Görmüş 
Kişilere Yönelik Mesleki 
Eğitim Kursları, İş ve Meslek 
Danışmanlığı ile İstihdam 
Hizmetleri

Uyuşturucu bağımlılarının sosyal 
rehabilitasyonunun en önemli 
boyutlarından birini bu kişilere tıbbi 
tedavi sonrası rehabilitasyon sürecinde 
sağlanacak meslek seçimi, mesleki bilgi 
ve beceri kazandırma, çalışma yaşamına 
yeniden entegrasyon ve istihdam 
oluşturmaktadır. Rehabilitasyonun bu 
boyutunda İŞKUR önemli bir fonksiyonu 
yerine getirmektedir. 

İŞKUR tarafından sunulan hizmetler 
içerisinde uyuşturucu bağımlılığıyla 
mücadele kapsamında özellikle iş 
ve meslek danışmanlığı hizmetleri, 
mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim 
programları, toplum yararına programlar 
ve işe yerleştirme hizmetleri bu kişilere 
yönelik düzenlenen faaliyetler içerisinde 
ön plandadır. İş ve meslek danışmanlığı 
hizmetlerinin sunumunda Adalet 
Bakanlığı’nın Denetimli Serbestlik 
Müdürlükleri ile Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüklerinin işbirliği öne çıkmaktadır. 
Bu işbirliğinde süreç uyuşturucu 
kullandığı Denetimli Serbestlik 
Müdürlükleri tarafından tespit edilip 
rehabilitasyon aşamasında olan kişilerden 
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gruplar oluşturularak sınıf ortamında 
iş ve meslek danışmanları tarafından 
iş arama becerileri, cv hazırlama, iş 
görüşmesi teknikleri gibi konularda 
seminerler düzenlenmektedir.

Bağımlılık tedavisi görmüş kişilere 
İŞKUR’un sunduğu mesleki eğitim 
kursları ile amaçlanan ise bu kişilerin 
mesleki bir beceri kazanması ve 
topluma yeniden entegrasyon 
sürecinde bir iş bulunması için 
meslek öğretilmesidir. Diğer 
taraftan bu kişiler doğrudan mesleki 
eğitimlere alınmamakta öncelikle 
bireysel iş ve meslek danışmanlığı 
hizmeti sunularak eğitim öncesinde 
yüz yüze iş ve meslek danışmanlığı 
görüşmesi yapılarak mesleki eğitimin 
kendisine sağlayacağı faydalar ve 
kazanacağı mesleki beceriler ile 
eğitimler sonrasındaki süreç hakkında 
bilgilendirilmektedirler.

Bağımlılık tedavisi aşamasındaki 
kişilere sunulan hizmetlerden 
belki de en önemlisi İŞKUR 
tarafından düzenlenen işbaşı eğitim 
programlarıdır. Bağımlı bir kişi özellikle 
belirli iş becerilerini sergileme ve amiri 

tarafından verilen çeşitli görevleri 
yerine getirme noktasında sorunlar 
yaşamakta ve çalıştığı işte sürekliliği 
sağlayamayarak işinden ayrılmak 
zorunda kalmaktadır. İşini kaybeden 
bir bağımlı ya da mevcutta işsiz olan 
bir bağımlı ise zaten çeşitli görevleri 
yerine getiremez halde olduğu için 
ya hiç iş aramamakta ya da kısa 
süreli çalışarak veya çalışıyorsa işe 
adaptasyon sorunları yaşayarak işten 
ayrılma yolunu seçebilmektedir.2  

İşbaşı eğitim programları ile bağımlılık 
tedavisi görmüş kişilere sunulan bu 
hizmette amaç belirli becerilerin ve 
iş disiplinin kazandırılmasıdır. İŞKUR 
tarafından düzenlenen ve bir yıla 
kadar süren programlarda bağımlılık 
tedavisi görmüş kişiler ya önceden 
sahip oldukları bir meslekte ya da 
kendilerine uygun görülen başka bir 
meslekte özel sektör işyerlerinde 
aktif olarak işbaşında çalıştırılmakta 
ve bu süre boyunca ücretleri ve 
sağlık sigortaları ile iş kazası meslek 
hastalığı sigorta primleri İŞKUR 
tarafından ödenmektedir.

Bağımlılık tedavisi görmüş kişilerin 
faydalandırıldığı diğer önemli bir 
uygulama toplum yararına program 
uygulamasıdır. Özellikle kadınlar ve 
gençler gibi iş yaşamında dezavantajlı 
durumdaki kişilerin faydalandırıldığı 
programlara durumu uygun olan belirli 
iş becerilerini sergileyebilen bağımlılık 
tedavisi görmüş kişiler de dahil 
edilmektedir. Daha çok ağaç dikimi, 
çeşitli kamu binalarının bakım onarımı 
gibi işlerde bu kişiler aktif olarak 
çalıştırılmakta ve 9 aya kadar süren 
programlar vasıtasıyla dezavantajlı 
gruptaki kişilerin iş disiplininden 
kopmamaları ya da iş disiplini 
kazanmaları amaçlanmaktadır. 
Kamu kurum ve kuruluşları ile 
işbirliğinde düzenlenen bu programda 
katılımcıların ücret ve sigorta giderleri 
İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

İŞKUR Uygulama Örnekleri

Türkiye İş Kurumu tarafından 
geçtiğimiz yıllarda uygulanan 
hizmetler ve projeler vasıtasıyla 
uyuşturucu bağımlılığı tedavisi 
görmüş işsizlere yönelik mesleki 
eğitim, iş ve meslek danışmanlığı, 
işe yerleştirme gibi faaliyetler 
önemli ölçüde artırılmıştır. Denetimli 
Serbestlik Müdürlükleri, İl ve İlçe 
Emniyet Müdürlükleri, Aile ve Sosyal 
Politikalar, Halk Eğitim Müdürlükleri 
gibi kurumlarla işbirlikleri yaparak bu 
kişilere etkin hizmet sunmaya devam 
etmektedir. Bu kurumlarla işbirliğinde 
sunulan hizmetler 81 ilde çalışma ve 
iş kurumu il müdürlükleri tarafından 
sunulmakla birlikte aşağıda bu 
alanda önemli kazanımlar sağlayan 
uygulamalara örnekler verilmiştir.3

2015 ve 2016 yıllarında Samsun 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 
tarafından Tan Zamanı ve Umuda 
Uzanan Eller gibi projeler kapsamında 
madde bağımlısı kişilere yönelik 
olarak servis elemanı yardımcısı, 
kaynakçılık, elektrik tesisatçılığı 
gibi mesleklerde kurslar açılmıştır. 
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, 
Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürlüğü, Samsun İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü (Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlükleri, Rehberlik Araştırma 
Merkezi), Aile ve Sosyal Politikalar 
İl Müdürlüğü, Samsun Halk Sağlığı 
Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi, Büyükşehir 
Belediyesinin ortağı olduğu projelerde 
bağımlılıkla mücadele kapsamında 
ilgili tüm kurumların desteği 
sağlanmıştır.

2015 yılında Antalya Çalışma 
ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce 
bağımlılardan oluşan gruplara 
resepsiyon görevlisi, pastacı 
yardımcısı, aşçı yardımcısı, saç bakım 
elemanı, hasta yaşlı bakım elemanı  
gibi mesleklerde kurslar açılmıştır. 

Türkiye İş Kurumu 
tarafından geçtiğimiz 

yıllarda uygulanan 
hizmetler ve projeler 

vasıtasıyla uyuşturucu 
bağımlılığı tedavisi 

görmüş işsizlere yönelik 
mesleki eğitim, iş ve 

meslek danışmanlığı, işe 
yerleştirme gibi faaliyetler 
önemli ölçüde artırılmıştır.
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Bu kurslar sadece suça karışmış, 
uyuşturucu kullanmış ya da suça 
meyilli kişilere yönelik düzenlenmiştir.

Tunceli’de 2015 yılında Çalışma 
ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Halk 
Sağlığı İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürlüğü, Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğünün işbirliği ile bir 
proje düzenlenerek bağımlılık tedavisi 
görmüş ve tedavi aşamasındaki 
bağımlıların iş ve meslek danışmanlığı 
ile toplum yararına programlardan 
faydalanmaları sağlanmıştır.

Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğünce 2015 ve 2016 
yıllarında İl Müftülüğüyle işbirliğinde 
düzenlenen projede, bağımlılara 
tedavileri aşamasında iş ve meslek 
danışmanlığı kapsamında bireysel 
görüşmeler yapılarak ve toplum 
yararına programlarda aktif olarak 
çalışmaları sağlanarak destek 
olunmuştur.

Sonuç ve Öneriler

Son yıllarda İŞKUR’un ve diğer kamu 
kurumlarının uygulamalarından,  
çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve 
Yeşilay’ın başarılı uygulamalarından 
anlaşıldığı üzere ilgili tüm kamu 
kurumlarının ve sivil toplum 
kuruluşlarının işbirliğinin daha fazla 
artırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 
Bağımlıların uyuşturucudan kurtulup 
yeni bir hayata başlamalarında 
ve bunun sürdürülebilirliğinin 
sağlanmasında gerek bağımlıların 
tespitinde gerekse tedavi süreçlerinde 
tüm bu kurumların sağlayacağı ayrı 
ayrı katkılar bulunmaktadır. Aşağıda 
İŞKUR’un ve diğer kurumların 
uygulamalarından hareketle özellikle 
sosyal rehabilitasyon boyutunda 
çeşitli önerilere yer verilmiştir. 

1. Bağımlılık tedavisi aşamasındaki 
kişilerin tedavileri sonrasında 
bu kişilerin yeniden bağımlılığa 
düşmemesi için mesleki eğitim ve 
iş imkanları sağlanmalıdır.

2. Belirli bir işe yerleşen ve uyuşturucu 
kullanmayı bırakan kişilerin sosyal 
yaşama yeniden entegrasyonları 
sürecinde yaşayacakları sosyal 
veya psikolojik sorunlarda 
mentorluk ve danışmanlık hizmetleri 
vasıtasıyla uzun dönemli takip ve 
destek imkanları sağlanmalıdır. 

3. Uyuşturucu madde tedavisi 
kapsamında, ilgili devlet 
kurumlarının çalışmalarının ve 
sivil toplum uygulamalarının 
kapasite artırımı noktasında teşvik 
edilmesi sağlanmalı; bu konuda 
senkronize bir modellemeye 
geçilmelidir. Bağımlılık tedavisinin 
herkes için ulaşılabilir olmasının 
sağlanması, bunun için de tedavi 
ve rehabilitasyon merkezlerinin ve 
bağımlılık konusunda uzmanlaşmış 
profesyonellerin sayısının hızla 
artırılması sağlanmalıdır.4

4. Bağımlılarla toplum içerisinde 
temas edecek eğitimci, sağlık 
personeli, emniyet güçleri, iş ve 
meslek danışmanları gibi spesifik 
grupların bağımlılıklar konusunda 
doğru bir temel bilgiye sahip olması 
sağlanmalı, buna yönelik eğitim 
programları geliştirilmelidir. 5

5. Bağımlılıklar konusunda çalışan 
STK’ların faaliyet alanlarının 
genişletilmesi ve imkanlarının 
artırılarak bağımlılara mesleki 
eğitimler ve istihdam imkanları 
oluşturulabilmesi için ilgili kamu 
kurumları ile bu kurumlar arasında 
işbirlikleri sağlanmalıdır.

6. Tedavi sonrasında tıbbi ve sosyal 
rehabilitasyon süreçleri ayrıca 
planlanmalı, uyuşturucu madde 
kullanıcılarının tedavi sonrasında 
toplumla uyumlarını arttıracak 
çalışmalar teşvik edilmelidir. Bu 
konuda özellikle kendine yardım 
gruplarının hem sayısının hem 
yaygınlığının artırılmasına yönelik 
çalışmalar yapılmalıdır. 
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Türkiye’nin Kamu İstihdam Kurumu olarak İŞKUR, özel politika gerektiren gruplara yönelik 
bağlı olduğu mevzuat hükümleri, Kalkınma Planları gibi üst politika belgeleri, Genel Kurul 
Kararları ve Kurum stratejilerini baz alarak üstlendiği görev ve sorumluluklar çerçevesinde 
yürüttüğü çalışmalarla bugüne kadar pek çok başarıya imza atmış, bu başarılarını söz 
konusu alanda hem ulusal hem de yabancı kaynak finansmanıyla yürütülen projeler 
vasıtasıyla perçinlemiştir.

ÖZEL POLİTİKA GEREKTİREN 
GRUPLARA YÖNELİK
HAYATA GEÇİRİLEN 
ULUSLARARASI PROJELERİMİZ

Tuğba BOZLAR 
İŞKUR, İstihdam Uzman Yardımcısı

Kurumumuzun hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini çağın 
gerekliliklerine göre uyumlaştırma noktasında gösterdiği çalışmalar 
sonuç vermiş, 2011 yılı sonrası yeniden yapılanma süreciyle birlikte 
Kurumumuz piyasanın ruhuna hitap eden, işgücü piyasasında öncü 
bir aktör olarak daha dinamik bir yapıya bürünmüştür.
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2007-2013 yılları arasında Avrupa 
Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım 
Aracı (IPA) kapsamında Avrupa Birliği 
ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
finanse edilen, Kurumumuzun 
operasyon faydalanıcısı olduğu 
“Kadın İstihdamının Desteklenmesi 
Operasyonu” ile “Genç İstihdamının 
Desteklenmesi Operasyonu” olmak 
üzere özel politika gerektiren gruplara 
yönelik iki önemli proje hayata 
geçirilmiştir. Yürütülen bu projelerle 
söz konusu alanda bilgi ve tecrübe 
paylaşımının yanı sıra Kurumumuzun 
uluslararası arenada tanınırlığı da 
artmıştır. İŞKUR, 2007-2013 yıllarını 
kapsayan ve IPA I Dönemi olarak 
adlandırılan dönem içinde yaklaşık 200 
milyon Avro fon kullanmıştır. Bu tutar 
ülkemize o dönemde ayrılan toplam 
fonun yaklaşık  %25’ini, istihdam 
alanında ayrılan fonların ise %52 ‘sini 
oluşturmaktadır.

Bununla birlikte, daha iyi bir geleceğin 
inşası için işin yeni dünyasında 
Kurumumuzun kendini değişim 
ve dönüşümün bir parçası olarak 
görmesinden hareketle sunduğu 
hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini 
çağın gerekliliklerine göre uyumlaştırma 
noktasında gösterdiği çalışmalar sonuç 
vermiş, 2011 yılı sonrası Kurumumuz 
yeniden yapılanma süreciyle birlikte 
piyasanın ruhuna hitap eden, işgücü 
piyasasında öncü bir aktör olarak 
daha dinamik bir yapıya bürünmüştür. 
İŞKUR, ailesine dahil olan 4 bine yakın 
İş ve Meslek Danışmanıyla birlikte özel 
gruplara yönelik sunduğu hizmet kalitesi 
ve çeşitliliği önemli ölçüde artmıştır. 
Sunulan hizmetlerin etkinliğinin 
artması noktasında hedeflerle yönetim 
yaklaşımının da büyük etkisi olmuş, bu 
değişim ve gelişim şüphesiz ki diğer 
hedef grupların yanı sıra dezavantajlı 
gruplara yönelik yürüttüğümüz 
projelerimizin başarısına büyük katkıda 
bulunmuştur. 

Özel politika gerektiren grupların 
bir parçası olarak kadınların işgücü 
piyasasına girişlerinde karşılaştığı 

engellerden biri de maruz kaldıkları 
cinsiyet ayrımcılığı yaklaşımıdır. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği alanında 
farkındalığın oluşmasının bir yansıması 
olarak kadınlara yönelik hizmet 
sunumunda kurumsal kapasitenin 
geliştirilmesi ve hem merkez hem taşra 
teşkilatı çalışanları dahil olmak üzere 
tüm personelimizin bilinçlendirilmesi 
ve farkındalıklarının artırılması amacıyla 
2014 yılında İsveç Uluslararası Kalkınma 
İşbirliği Ajansı (SIDA) finansmanı ve 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve 
İŞKUR işbirliğiyle “Kadınlar İçin Daha 
Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de 
İnsana Yakışır İş İçin Kadınların 
Güçlendirilmesi’ Projesi” hayata 
geçirilmiştir. Proje kapsamında Ulusal 
İstihdam Stratejisi, 10. Kalkınma Planı 
ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı 
esas alınarak ilgili paydaş Kurum ve 
Kuruluşların katılımıyla Kadın İstihdamı 
Eylem Planı hazırlanmıştır. Eylem 
Planı 2 ana hedef ekseni ve 19 temel 
eylem maddesinden oluşmakta olup, 
gerçekleştirilmesi planlanan eylemlerle 
kadın istihdamının desteklenmesi ile 
birlikte toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
güçlendirilmesi, insan onuruna yakışır 
iş olgusunun daha fazla benimsenmesi 
ve benimsetilmesi amaçlanmıştır.

Yine IPA kapsamında Avrupa Birliği ve 
Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse 
edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon 
Dairesi Başkanlığının sözleşme 
makamı, Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankasının (AİKB) proje yürütücüsü ve 
İŞKUR’un proje faydalanıcısı olduğu 
“Kadın İşletmelerine Finansman ve 
Danışmanlık Desteği Programı” 2014 
yılı sonunda hayata geçirilmiştir. 
Operasyon ile kadınlara ait veya kadınlar 
tarafından yönetilen işletmelerin 
finansal olan ve finansal olmayan 
(pazarlama, organizasyon, bilgi ve 
iletişim teknolojisi, kalite yönetimi, 
insan kaynakları yönetimi) iş geliştirme 
araçlarına erişiminin kolaylaştırılması 
hedeflenmektedir. 

Ayrıca, genç işsizliği ile mücadele 
noktasında, “Genç İstihdamının 
Desteklenmesi Operasyonu”nun 
devamı niteliğinde olan “Sektörel 
Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının 
Desteklenmesi Operasyonu” Hibe 
Programı 2016 yılı Mart Ayı itibarıyla 
uygulanmaya başlanmıştır. Projenin 
amacı eğitim seviyesine bakılmaksızın 
15 – 29 yaş aralığındaki gençlerin 
istihdam edilebilirliklerini ve girişimcilik 
becerilerini artırmaktır. Toplam bütçesi 
yaklaşık 17,5 milyon Avro olan 
Operasyon kapsamında, Sözleşme 
Yöneticisi olan Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve 
Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı 
değerlendirmeleri sonucu 33 ilde 
toplam 58 Hibe Projesi seçilmiştir.  
Hâlihazırda 32 ilde 54 Hibe Projesi 
uygulanmaktadır. 

Öte yandan, bilindiği üzere ülkemiz 
Dünya genelindeki toplam Suriyeli 
mülteci nüfusunun neredeyse 
yarısına tekabül eden 2,7 milyondan 
fazla Suriyeli nüfusuna ev sahipliği 
yapmaktadır. Dolayısıyla Geçici Koruma 
Statüsü verilen ve dezavantajlı kesim 
içinde yerini alan Suriyelilere yönelik 
paydaşlarımızın yürüttüğü çalışmalara 
katkı sunmamızın yanı sıra, Geçici 
Koruma Statüsündeki Suriyelilerin 
(GKSS) işgücü piyasasına entegrasyonu 
alanında Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği (UNHCR), Dünya 
Bankası,  ILO gibi uluslararası kuruluşlar 
ve bu alanda faaliyet gösteren yerli ve 
yabancı STK’lardan gelen proje teklifleri 
değerlendirme çalışmalarımız devam 
etmektedir.

Sahip olduğu beşeri sermayesi ve 
benimsediği ortak akıl ve işbirliği ilkeleri 
aracılığıyla ortaya koyduğu politikalar 
ve yürüttüğü projelerle dezavantajlı 
gruplara yönelik sunduğu hizmetlerde 
her geçen gün bilgi birikimini ve 
tecrübesini artıran Kurumumuz, söz 
konusu grupların işgücü piyasasına 
katılımı, istihdam edilebilirliklerinin 
artırılması ve en nihayetinde istihdam 
edilmesi için var gücüyle gayret 
göstermeye devam edecektir.
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Cocuklar icin
iyilik Pesinde Kos

393.000 çocuk okul 
yerine tarlaya gidiyor! 

Sadece yürüyerek ya da koşarak 
binlerce çocuğa ulaşmamızı 
sağlayabileceğinizi biliyor musunuz?  

Yardımseverlik koşusu Sivil Toplum Kuruluşları 
(‘STK’) için önemli bir kaynak yaratma metodu 
olmuştur. Bu yöntem ile koşucular ulusal 
veya uluslararası yarışlara katılmadan önce 
duyuru ve çağrılarını kendi aile, dost ve tanıdık 
çevrelerine e-posta aracılığıyla duyururlar. 
Duyurularında destekledikleri STK’ların 
projelerine bağış çağrısında bulunurlar. 
Bağışlar doğrudan doğruya ilgili STK’nın ilgili 
proje için açılan resmi banka hesabına yapılır. 
Türkiye’de bugüne kadar 13.273 gönüllü 
yürüyerek ya da koşarak arkadaş çevresinden 
sivil toplum kuruluşları için 14 milyon TL 
üzerinde bağış topladı. Üstelik en çok bağış 
toplayanlar 40-50 yaş grubu koşuculardı ve 
bir çoğu hayatlarında ilk kez böyle bir koşuya 
katılıyorlardı.

Yardımseverlik koşusu sırasında gönderilen 
mektuplar sayesinde sadece bağış 
toplamazsınız aynı zamanda kalbinizi ısıtan 
bir amaç için, çözülmesini arzu ettiğiniz bir 
amaç için, dikkat çekmek istediğiniz bir amaç 
için sosyal çevrenize mail gönderip duyuru 
yaparsınız.
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Tarımda Çocuk İşçiliği Projesi 
İçin ‘İyilik Peşinde Koş’

Ülkemizde hasat zamanında, milyonu 
aşkın tarım işçisi bir ilden diğerine 
göç ediyor; çadırlarda yaşıyor. Bu 
yolculukta binlerce de çocuk var.
Türkiye İstatistik Kurumu’na göre 
Türkiye’de 6-18 yaş arasında 
ekonomik faaliyette bulunan 893.000 
çocuğun %44’ü mevsimlik tarım 
işinde çalışıyor. Bu 393.000 çocuğun 
yarısı okula gitmeyip haftada 40 
saatten fazla çalışıyor. Eğitim, sağlık, 
ekonomik sömürüden korunma, 
uygun standartta yaşama ve oyun 
oynama hakları ihlal ediliyor.

UNICEF‘in yürüttüğü bu 
proje,Bakanlığımızın da üstünde 
hassasiyetle durduğu çocuk 
işçiliğine dikkat çekmek ve azaltmak 
içinçalışmalarına şu şekilde devam 
etmektedir;

• Ailelerin ve kamu görevlilerinin 
çocuk işçiliği konusunda 
bilinçlendirilmesi,

• Tarlalarda çocukların eğitsel, 
psiko-sosyal destek alabileceği, 
oyun oynayabileceği Çocuk Dostu 
Alanlar yaratılması,

• Eğitimden geri kalmış çocuklara etütler ve ders desteği ile eğitimlerin telafi 
edilmesi,

• Tarlada doğup nüfus kaydı yapılamayan çocukların kaydının yapılmasını, 
böylece sağlık hizmetlerinden faydalanmaları,

• Çocuk işçiliğine meydan veren özel sektörün bilinçlendirilmesi,  tarımla ilgili 
şirketlerin çalışma ilkelerini gözden geçirerek çocuk işçiliğinden arınmış 
üretime geçmelerini teşvik etmek.

UNICEF Çocuklar İçin ‘İyilik Peşinde Koş’uyor

UNICEF 38. İstanbul Maratonu’nda “Tarımda Çocuk İşçiliği” projesi için siz 
değerli dostlarımızla birlikte iyilik peşinde koştu. 13 Kasım 2016 tarihinde 38. 
İstanbul Maratonu, engelli koşusu ile start aldı. Bu yıl “15 Temmuz şehitleri için 
koşuyoruz” sloganıyla düzenlenen maraton, halkın yüksek katılımıyla gerçekleşti.  
Halk koşusu, Altunizade’den  başladı. 8 kilometrelik koşuda katılımcılar, 15 
Temmuz Şehitler Köprüsü’nü geçip, Dolmabahçe sarayında  parkuru bitirdiler.

Sizde 
dostlarınızın 

desteğini alarak 
“İyilik Peşinde 

Koş”arsanız 
mevsimlik tarım işçisi 

çocukların okula 
dönmesine  destek 
olmuş olursunuz.  
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İslam ülkelerini, ortak hakikat inancı ve bu inancın kardeşlik bağlarıyla 
dünyevi pratiği bağlamında bir araya getiren İİT ve bu çatı altında ülkemiz 

adına İŞKUR’un öncülüğünde kurulmuş olan İİT Üye Ülkeleri Kamu 
İstihdam Kurumları Ağı (OIC-PESNET), kıymetli bir danışma ve öğrenme 

platformu sunmaktadır.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

(OIC-PESNET)

ÜYE ÜLKELERİ  KAMU İSTİHDAM 
KURUMLARI  AĞI
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1990 yılından 2008 yılına kadar 
yoksulluk sınırının altında yaşayan 
nüfusun toplam nüfusa oranı 
%38’den %27’Ye kadar düşmüştür. 
2012 yılında Dünya Bankası verilerine 
dayanarak yapılan araştırmada, 
yoksulluk sınırı günlük 5$ seviyesinde 
kabul edildiğinde, İİT ülkelerinin 
toplam nüfusunun yaklaşık %80’inin 
bu sınırın altında kalacağı sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu itibarla, İİT genelinde 
öncelik arz eden yoksulluk meselesine 
çözüm odaklı bir yaklaşım geliştirmek 
için eğitim ve istihdam eksenlerinin 
illa ki hesaba katılması, bu iki eksen 
arasında yapıcı bağı kurmak için 
kamu istihdam hizmetlerinin özenle 
geliştirilmesi gerekmektedir. 

İşgücü piyasası verilerine özel bir 
inceleme yapıldığında görülmektedir 
ki; 2014 yılında İİT ülkelerinde işsizlik 
oranı :%9.1 (dünyada %6), işgücüne 
katılma oranı %59.8, kadınların 
işgücüne katılma oranı %41.2 
(dünya ortalaması %63.5, kadınlar 
için %50.3), genç işsizliği oranı ise 
%16.4 olarak gerçekleşmiştir. Küresel 
genç işsizlik oranları 2014 yılında 
%13’e yükselirken, bu oran Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika’da %29,5’a 
ulaşmıştır. Genç işsizliği, yetişkin 
işsizlik oranlarının 4 katına yakındır. 
Öte yandan, zaman içinde tarımın 
ekonomideki payı azalmış olup, 2013 
yılı verilerine göre hizmetler %47,5; 
sanayi %42,2 ve tarım %10,3’lük 

Kamu istihdam hizmetleri, üretim, 
verimlilik, artı değer ve geniş 
anlamıyla sosyal koruma eksenlerinde 
sağladığı katkılarla, ülkelerin kalkınma 
performanslarını belirleyen, önemli 
kamu politikası alanlarından biridir. 
İşgücü piyasalarında niteliklerin 
işgücü arzını karşılayacak şekilde 
iyileştirilmesi, arz ve talebin etkin 
buluşmasının sağlanması ve işsizlik 
durumunda sunulan ödeneklerle 
sosyal korumanın sağlanması gibi 
önemli işlevler yüklenen kamu 
istihdam hizmetleri, dünya genelinde 
hükümetlerin refah ve istikrar 
hedefleri için istifade ettikleri başlıca 
araçlardandır. 

Sınırların esnekleştiği, “uluslararası 
olan” ile “ulusal olan” arasında 
karşılıklı belirleyicilik ilişkisinin 
kaçınılmaz hale geldiği çağımızda, 
kamu istihdam politikaları da ulusal 
sınırlar içinde ve dış dünyadan 
bağımsız bir şekilde belirlenemeyecek 
düzeyde küreselleşmiştir. 

Ulusal sınırlar içinde tecrübe edilen 
sorunların ortak yönleri ve İslam 
İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası 
platformların sağladığı diyalog ve 
karşılıklı öğrenme imkânları, farklı 
ülkelerdeki kamu politikalarında 
yakınsama etkisi oluşturmaktadır. 
İslam ülkelerini, ortak hakikat inancı 
ve bu inancın kardeşlik bağlarıyla 
dünyevi pratiği bağlamında bir araya 
getiren İİT ve bu çatı altında ülkemiz 
adına İŞKUR’un öncülüğünde 
kurulmuş olan İİT Üye Ülkeleri 
Kamu İstihdam Kurumları Ağı (OIC-
PESNET), işte bu noktada kıymetli 
bir danışma ve öğrenme platformu 
sunmaktadır. 

Düşük eğitim ve yüksek işsizlik 
oranları, yoksulluğu yükselten 
sebepler arasındadır. İİT ülkelerinde 
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bir paya sahip olmuştur. 2010-2014 
döneminde İİT ülkeleri için kişi başı 
GSMH 8,461 dolardan 9,884 dolara 
yükselmiştir. Ekonomik gelişmenin 
önemli önemli göstergelerinden biri 
olan verimlilik değerleri incelendiğinde 
de; 2014 yılı için kişi başı üretimin 
25,100 dolar olarak gerçekleştiği 
görülmektedir. Verimlilik konusunda 
İİT ülkeleri gelişme kaydetmekle 
beraber; gelişmiş ülkeler grubuna 
kıyasla oldukça düşük bir verimlilik 
performansı kaydetmişlerdir. Zira; 
aynı yıl için gelişmiş ülkeler ortalaması 
89,800 USD olarak gerçekleşmiştir.

Tüm bu veriler ışığında, İslam 
coğrafyasında istihdamın, verimliliğin 
ve kişi başına düşen Gayri Safi Milli 
Hasıla’nın bir sinerji ile yükselmesi ve 
bu yükselişin insana yakışır işler ve 
refah göstergelerinde nitel iyileşmeleri 
de beraberinde getirebilmesi 
için Kamu İstihdam Kurumları ve 
hizmetlerine büyük roller düşmektedir.

23-26 Nisan 2013 tarihlerinde 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 
düzenlenen Çalışma Bakanları 
Toplantısında, “İslam İşbirliği Teşkilatı 
(İTT) İş, İstihdam ve Sosyal Korumaya 
İlişkin Konularda İşbirliği Çerçeve 
Anlaşması” imzalanmış ve bu 
sayede üye ülkeler arasında çalışma 
hayatı, işsizliğin önlenmesi ve işgücü 
piyasasıyla ilgili işbirliği yapılmasının 
temeli atılmıştır. Bu anlaşmayı 
müteakip, İŞKUR’un önerisiyle bu 
alanda işbirliğini geliştirmek ve 
anlaşmada işaret edilen hususların 
uygulanmasını sağlamak amacıyla, 
İTT’ ye üye ülkelerin Kamu İstihdam 
Kurumları arasında bir forum 
oluşturulması konusunda görüş 
birliğine varılmıştır. Bu bağlamda;  
Bakanlığımız ve İİT’nin uygun görüşleri 
ve İŞKUR ve İslam Ülkeleri İstatistik 

Ekonomik Sosyal Araştırma ve 
Eğitim Merkezi (SESRIC) işbirliğinde 
İİT’ye  üye ülkelerin Kamu İstihdam 
Kurumları I. Toplantısı, 29-30 Nisan 
2014’te Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantıda, İİT  Üye 
Ülkelerin Kamu İstihdam Kurumları 
Ağı’nın (OIC-PESNET) kurulması 
kararı alınmıştır. OIC-PESNET’in, 
İİT  ülkelerinin istihdam politikaları 
dâhilindeki iyi uygulama örneklerinin 
paylaşıldığı, istihdama ilişkin ortak 
sorunların ve işsizliği azaltma ile ilgili 
ulusal stratejilerin tartışıldığı, kurumsal 
kapasite geliştirmeyi destekleme 
ve proje planlama eylemlerini 
mümkün kılan bir platform olması 
öngörülmüştür. Toplantıya İİT üyesi 
17 ülkenin temsilcileri ve Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) ile Dünya 
Bankasının temsilcileri katılmıştır. 
Bu toplantıda alınan tavsiye kararları 
ve İTT Çalışma, İstihdam ve Sosyal 
Koruma Çerçevesi doğrultusunda 
SESRIC tarafından OIC-PESCAB 
adıyla, İİT üyelerinde kamu istihdam 
kurumlarının kapasitelerini geliştirme 
programı başlatılmıştır. Bu program 
kapsamında 2015 yılı içinde 

İslam coğrafyasında 

istihdamın, verimliliğin 

ve kişi başına düşen 

Gayri Safi Milli 

Hasıla’nın bir sinerji 

ile yükselmesi ve bu 

yükselişin insana 

yakışır işler ve refah 

göstergelerinde 

nitel iyileşmeleri 

de beraberinde 

getirebilmesi için Kamu 

İstihdam Kurumları 

ve hizmetlerine büyük 

roller düşmektedir.
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Kurumumuz uzmanlarınca Kamerun 
Kamu İstihdam Kurumu’na bir 
çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca uzman değişimi faaliyetleri 
kapsamında 1-2 Aralık 2014 
tarihlerinde Azerbaycan’da 
Kurumumuz uzman personeli 
tarafından “Gençler İçin İş Yaratma ve 
Beceri Geliştirme Eğitimi Hizmetleri” 
temalı bir eğitim verilmiş, 19-22 Ocak 
2015 tarihlerinde de Senegal Kamu 
İstihdam Kurumu tarafından Burkina 
Faso’da “İşgücü Piyasası İstatistikleri 
ve İşgücü Piyasası Denetimi” temalı 
bir eğitim verilmiştir.

OIC PESNET’in daha işlevsel bir 
hale getirilmesi ve sürdürülebilir 
bir yapıya dönüştürülmesi için, bu 
yıl 27-28 Eylül tarihlerinde, yine 
Kurumumuz ve SESRIC ortaklığında 
OIC-PESNET II. Toplantısı 
gerçekleştirilmiştir.  Bakanımız 
Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun 
açılış konuşmalarıyla teşrif ettiği 
toplantıya, Genel Müdür Vekilimiz 
Mehmet Ali Özkan, İŞKUR Genel 
Müdür Yardımcımız Cafer Uzunkaya, 
SESRIC Genel Direktörü Büyükelçi 
Musa Kulaklıkaya, Azerbaycan, 

Afganistan, Bangladeş, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Cibuti, Çad, Endonezya,  
Fas, Fildişi Sahilleri, Filistin, Gambiya, 
Kamerun, Kırgızistan, Kazakistan, 
KKTC, Kuveyt, Malezya, Mısır, Mali, 
Moritanya,  Nijerya, Senegal, Somali, 
Sudan, Suudi Arabistan, Tacikistan, 
Tunus, Türkiye, Türkmenistan, 
Pakistan,  Umman, Ürdün ülkelerinin 
kamu istihdam kurumlarının 
yönetici ve uzmanlarından oluşan 
51 kişilik delege grubu, ülkemizde 
temsilcilikleri bulunan ILO, Dünya 
Bankası, UNDP, UNCHR, IOM, İslam 
Kalkınma Bankası gibi uluslararası 
kuruluşlardan uzman temsilciler,  
İİT üye ülkelerinin ülkemizdeki 
büyükelçilik temsilcileri ve paydaş 
kamu kurumlarımızdan yöneticiler 
katılım göstermiştir. 

Ortak coğrafi, kültürel, ekonomik 
ve siyasal etkenlerin şekillendirdiği 
işgücü piyasalarımızın ortak 
sorunlarını ve kamu istihdam 
kurumları olarak bu sorunlara karşı 
sunabileceğimiz hizmet çözümlerini 
mülahaza etmek bakımından, bu 
tür bölgesel ağların son derece 
önemli olduğu değerlendirilmektedir. 

Gönüllü oluşumlarda elbette ki her 
zaman gönüllüler ve sürükleyici 
aktörler büyük roller üstlenmektedir. 
OIC PESNET isminin altını somut 
eylemlerle doldurmak ve bu ağın her 
bir üye ülkedeki işgücü piyasalarına 
pozitif dokunuşlar gerçekleştirmesi 
için, gönüllülere ve sürükleyici 
aktörlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

OIC PESNET’in 
daha işlevsel bir 
hale getirilmesi ve 
sürdürülebilir bir yapıya 
dönüştürülmesi için, 
bu yıl 27-28 Eylül 
tarihlerinde, yine 
Kurumumuz ve SESRIC 
ortaklığında OIC-
PESNET II. Toplantısı 
gerçekleştirilmiştir.  
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sunumlarında en sık değinilen sorun 
başlıklarını içerecek şekilde ifade 
edilmiş olan “Kayıt dışı istihdam, 
kadınların işgücüne katılımı, işgücü 
piyasası bilgi sistemleri, bilgi 
teknolojileri, genç işsizliği, işgücü 
göçü, kırılgan istihdam ve çocuk işçiliği 
dâhil olmak üzere İkinci OIC PESNET 
Toplantısında ileri sürülen ortak 
konularda Birleşmiş Milletlerin (BM) 
Uzman Kuruluşları ile teknik işbirliğini 

teşvik etmeye bağlı kalınması” 
maddesi de ortak sorun tespiti ve 
çözüm için faydalanılacak uluslararası 
uzmanlık kuruluşu olarak BM’ye işaret 
etmesi bakımından önemlidir. Sonuç 
Bildirgesi’nde, dış dünya ile iletişim 
vizyonuyla kurumsallaşan bir OIC-
PESNET’in dışavurumu olarak BM 
ve İslam Kalkınma Bankası’nın yanı 
sıra Dünya Kamu İstihdam Kurumları 
Birliği (WAPES) gibi daha geniş 

OIC PESNET isminin 
altını somut eylemlerle 
doldurmak ve bu ağın 
her bir üye ülkedeki 
işgücü piyasalarına pozitif 
dokunuşlar gerçekleştirmesi 
için, gönüllülere ve 
sürükleyici aktörlere ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Buradan hareketle, OIC-PESNET II. 
Toplantısı’nda mutabık kalınan Sonuç 
Bildirgesi’nde işaret edilen noktalar, 
tüm üyelerin sahipleniciliği ve İŞKUR 
gibi sürükleyici aktörler ile birlikte 
hayata geçirilmesi mümkün olacaktır. 
Bu yılki Sonuç Bildirgesi’nde yer 
verilen bazı hususlar,  OIC-PESNET 
için uzun vadeli ve çok boyutlu 
hedefler ortaya koymaktadır. Zira, 
OIC-PESNET II. Toplantısı’nda ülke 



91

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ölçekli bir kamu istihdam kurumları 
ağının da işbirliği aktörü olarak işaret 
edilmesi bir başka dikkat çeken 
husustur. Bu konuda, İŞKUR’un 
2015-2018 WAPES Dönem Başkanı 
olması, şüphesiz belirleyici bir etken 
olmuştur. Ayrıca, Bildirgede yer alan: 
“İİT İşgücü Piyasasında etkili, sağlıklı 
ve güvenli işyerleri; üç taraflı (devlet, 
işverenler ve sendikalar) mekanizma 
aracılığıyla anlaşmazlıkların çözümü 
mekanizmalarının geliştirilmesi; 
toplu sözleşme, arabuluculuk, 
hakemlik ve sosyal diyaloğun 
artırılması; standartlar ve eşitliğin 
desteklenmesi anlamına gelen herkes 
için insana yakışır çalışma şartlarının 
kolaylaştırılması ve denetim altına 
alınması için İİT topluluğunda 
uluslararası entegre çalışma şartına 
olan ihtiyacın kabul edilmesi” ve 
“İİT bölgesindeki verimli işgücü için 
insana yakışır işlerin oluşturulması 
ve sosyoekonomik dönüşüm için 
önem arz eden beceri gelişimi 
inisiyatiflerinin karşılanmasına yönelik 
doğru şartların bir araya getirilmesi 

için İİT İşgücü Piyasası Stratejisinin 
oluşturulması ihtiyacının farkına 
varılması” şeklinde özetlenen iki 
maddede OIC-PESNET’te çalışma 
hayatına dair insan onuruna yakışır 
iş/saygın iş için normatif zeminin 
güçlendirilmesi bakımından özel bir 
konuma sahiptir.

OIC-PESNET’in sürdürülebilirliği 
muhakkak bu bahsi geçen 

mutabakat hususlarının uygulamaya 
yansımalarıyla, gerçekleştirilen 
Kapasite Geliştirme Programları 
ve uzman değişimleriyle test 
edilecektir. Öte yandan, 2017 yılında 
gerçekleştirilmesi öngörülen OIC-
PESNET III. Toplantısı için Fas Kamu 
İstihdam Kurumu’nun şimdiden ev 
sahipliği taahhüdünü ortaya koymuş 
olması da sevindirici bir gelişmedir.



meslekleri
Geleceğin

Yeteneğimiz, ilgilerimiz, eğitimimiz 
doğrultusunda mesleğimizi 

seçerken bu mesleğin ne kadar 
gelecek vaat ettiğini biliyor muyuz?

Hayatımıza yön veren kararların en önemlilerinden biri 
de meslek seçimimizdir. Bir günlük zaman diliminin 
çok büyük kısmını iş başında, mesleğimizi icra ederek 
geçirdiğimizi düşünürsek, mutlu bireyler olmamızda 
mesleğimizi sevmenin ne denli önemli olduğunu daha iyi 

anlayabiliriz. 

Mutlu bireyler aynı zamanda mutlu ve sağlıklı 
bir toplumun da yapı taşlarıdır. Meslek 

seçerken öncelikle kendimizi ve meslekleri 
tanımalıyız. 

Yeteneğimiz, ilgilerimiz, eğitimimiz 
doğrultusunda mesleğimizi seçerken 
bu mesleğin ne kadar gelecek vaat 
ettiğini biliyor muyuz?

Değişmeyen tek şeyin değişimin 
kendisi olduğundan yola 
çıkarsak, mesleklerde yaşanacak 
değişikliklerin de bu sürecin bir 
parçası olduğunu söyleyebiliriz.  

Bulunduğumuz dönemde 
çok talep gören bir meslek 
daha sonra önemini yitirebilir, 

şartlarını değiştirerek varlığını 

Başak KARAGÜLLE 
İŞKUR, İstihdam Uzmanı
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sürdürebilir, yok olabilir ya da adını 
bile bilmediğimiz birtakım meslekler 
çok talep görebilir.

Peki gelecekte hangi meslekler 
revaçta olacak? Bu soruya cevap 
ararken karşılaşılan en önemli husus; 
seçtikleri mesleğin yanı sıra kendilerini 
farklı alanlarda da geliştirenlerin, 
iyi bir eğitime sahip olanların ve 
yüksek nitelik sahibi bireylerin işgücü 
piyasasında her zaman avantajlı 
olduğu yönündedir.  

Bu konuda yapılan araştırmaların 
en kapsamlı ve güncellerinden birisi 
Dünya Ekonomik Forumu’nun The 
Future Of Jobs (İşlerin Geleceği) adlı 
raporudur. Ocak 2016 da yayınlanan 
rapor, çeşitli sektörlerde ve zamanla 
ortaya çıkacak eğitim seviyesi, 
beceri düzeyi ve istihdam eğilimlerini 
anlamaya çalışmaktadır. Raporda 
küresel ölçekte faaliyette bulunan 
ve 13 milyondan fazla çalışanı 
bünyesinde bulunduran 371 firmanın 
İnsan Kaynakları Departmanları 
Yöneticileri ile Yetenek ve Strateji 
Uzmanlarına 2020 yılında istihdamın 
ve işlerin nasıl değişeceği sorulmuştur. 
Bu kapsamda söz konusu rapor 
2020’ye kadar yeni ve öne çıkacak, 
endüstri için kritik öneme sahip iş 
alanlarını ortaya koymaktadır. 

Raporda öne çıkan hususlar 
şöyledir:

• Giderek değişen ve gelişen işgücü 
piyasasında gelecekte ortaya 
çıkan fırsatları yakalayabilmek 
ve gelecekte işlerin gerektirdiği 
beceri ve yeteneklere sahip 
bireyler yetiştirmek devletler 
ve işverenler için kritik öneme 
sahiptir. Tahminler, bugün ilkokula 
giden çocukların %65’inin bugüne 
kadar ortaya çıkmamış yeni işlerde 
çalışacağını ortaya koymaktadır.

• İki ana başlığın tüm coğrafyalarda 
ve endüstrilerde öne çıkacağı 
düşünülmektedir. Bunlardan 
birincisi şirketlerin bilgi akışlarını 
düzenleyen ve şirketlere analiz 
ve karar alma aşamalarında 
önemli bir girdi sağlayan 
veri analizidir. İkincisi ise 
tüm inovatif teknolojik 
gelişmelere rağmen 
ağırlığını koruyan ve her 
alanda ihtiyaç duyulan, 
uzmanlaşmış satış 
danışmanlığıdır. Benzer bir 
ihtiyaç enerjiden medyaya, 
eğlenceden bilgiye tüm 
sektörlerde şirketleri rekabetçi 
kılacak ve başarıya ulaştıracak üst 
yönetici ihtiyacıdır.

• Güncel eğilimlere uygun olarak 
bilgisayar, matematik, mühendislik 
ve mimarlık gibi stratejik 
dallara talebin devam etmesi 
beklenmektedir. Bunun dışında 
her sektörde geçim sağlamanın 
en sağlam yolu becerilerin 
zenginliğidir.

• Birden fazla beceriye aynı anda 
sahip olunması anlamına gelen 
beceri setlerinin önemi gelecekte 
daha da artacak, içerikleri de 
farklılaşacaktır. Neredeyse tüm 
sektörlerde teknolojik değişimler 
ve diğer etkilerle, çalışanların 
sahip olduğu beceri setlerinin 
ömürleri kısalmıştır. Bugünkü 
meslekler için istenen beceri 
setlerinin üçte birinden fazlası 
2020 yılında geçersiz olacaktır. 
Özellikle robotlar ve öğrenen 
makineler sonrasında beceri 
setlerinin yenilenmesi daha da 
önem kazanmıştır. İkna edebilme, 
duygusal zeka, eğitebilme gibi 
sosyal becerilerin daha fazla 
gerekli olduğu ortaya çıkacak, 
istihdam artışının %40’ı bugün 

ortada olmayan beceri setlerine 
dayanacaktır. Ayrıca hayat boyu 
öğrenmenin önemi önümüzdeki 
dönemde daha da artacak, yeni 
beceriler kazanmak için insanlar 
her yaşta eğitilmek durumunda 
kalacaklardır.

Aynı rapora göre geleceğe ilişkin 
kısa ve uzun vadeli beklentiler ise şu 
şekildedir:

• İnsan kaynakları yönetiminin 
öneminin artması: Her personelin, 
üretime daha fazla katkı sunması 
için, yapabilecekleri önceden 
planlanacaktır. Yeteneklerin 
yönetimi ve inovasyon öncelikli 
eksenler olacaktır.

• Veri analizi çalışmaları 
kullanımının artması: İşletmeler 
ve hükümetler daha iyi tahmin 
ve planlama metotlarına göre 
işgücü planlamasında ve beceri 
yönetiminde yeni yaklaşımlar 
geliştireceklerdir. Veri analiziyle 
endüstriler, ülkeler ve beceriler 
desteklenecektir.

Peki gelecekte hangi 
meslekler revaçta olacak? Bu 

soruya cevap ararken karşılaşılan 
en önemli husus; seçtikleri mesleğin 
yanı sıra kendilerini farklı alanlarda 

da geliştirenlerin, iyi bir eğitime sahip 
olanların ve yüksek nitelik sahibi 

bireylerin işgücü piyasasında 
her zaman avantajlı olduğu 

yönündedir.  
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• Yeteneklerin çeşitlenmesi: 2020 
yılında beceri ve yeteneklerin 
çok daha çeşitli olması 
beklenmektedir. Tek alanda bilgi 
ve becerili bireylerin yerini birden 
fazla alanda becerili bireyler 
alacaklardır. Bu alanda da teknoloji 
ve veri analizi çalışmaları önem 
kazanacaktır. Giyilebilir teknolojiler 
sayesinde kişilerin becerileri ve 
iş takipleri daha iyi yapılacak, bu 
da iş hayatında değişikliklere yol 
açacaktır.

• Esnek çalışma düzenlemeleri 
ve online ağlar: Kişilerin ve 
kurumların daha hızlı karar 
almaları gerekecektir.  Online 
yetenek platformları ve iş ağları 
önemini arttıracaktır. İşlerde 
sürekli çalışanların yerine serbest 
çalışanlar ön plana çıkacaktır. Bu 
organizasyonel modele uygun 
altyapı oluşturulacaktır.

• Hayat boyu öğrenmenin teşvik 
edilmesi: Gittikçe yaşlanan 
nüfusun sürekli olarak yeni 
yetenek ve beceri ihtiyacına 
uygun olarak eğitilmesi amacıyla 
hayat boyu öğrenme faaliyetleri 

desteklenmelidir.  Bireylerin eğitimi 
kadar nasıl motive edileceği de 
düşünülmesi gereken bir diğer 
husustur.

• Sanayi ve Kamu-Özel Sektör 
arasında çapraz işbirliği: Ortaya 
çıkan yoğun rekabet koşullarıyla 
baş edebilmek için sektörler ve 
kamu özel sektör arasında işbirliği 
ve bilgi paylaşımı arttırılmalıdır. 
Araştırmalar her geçen gün 
ortak hareket etmenin önemini 
ortaya koymaktadır. Artık şirketler 
birbirleriyle irtibata geçerek 
büyümektedir.

Çeşitli kaynaklardan yapılan 
araştırmalarda geleceğin meslekleri 
ile ilgili birçok bilgi olduğu 
görülmüştür. Örneğin bir çalışmada, 
geleceğin mesleklerinden olacağı 
düşünülen alanlar şu kategorilerden 
oluşmaktadır.1

İnsanlara daha uzun ve sağlıklı bir 
yaşam imkanı sunmaya yönelik 
alanlarda çalışan; doktorlara, 
hemşirelere, ilaç endüstrisi alanında 
çalışanlara, evde bakım hizmetleri 
sunanlara, fizyoterapistlere de 

günümüzde olduğu gibi gelecekte de 
ihtiyaç duyulacağı ifade edilmektedir. 
Katkı maddesi içermeyen, doğal ya 
da doğala yakın içerikli ve hijyen 
şartlarını sağlayan yiyecek ve içecek 
ürünleri ve de insanların daha sağlıklı 
bir yaşam sürebilmesine yönelik 
beslenme şekilleri konusunda 
çalışmalar yapan gıda mühendisliği, 
diyetisyenlik, beslenme uzmanlığı gibi 
meslek alanlarının da gelecekte var 
olması beklenmektedir.

Günümüzde robotların pek çok 
alanda kullanıldığı bilinmektedir. 
Robotların yakın bir gelecekte çok 
daha fazla alanda kullanılması hatta 
evlerimize kadar girmesi muhtemel 
görünmektedir.  Özellikle de kimsenin 
yapmak istemediği tehlikeli işleri 
yapmak açısından da robotların 
önemli bir yeri vardır. Buradan 
hareketle robotlara ilişkin çalışmalarda 
bulunabilecek meslek dalları da 
ihtiyaç duyulabilecek alanlardandır. 

Doğal kaynakların tükenme 
tehlikesiyle karşı karşıya kalınmasıyla 
geri dönüşüm konularında gelişmeler 
yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Yeni 
kaynaklar için hidrolog ve jeologlara 
daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.

Öğretmenlere, avukatlara ve 
daha pekçok günümüz mesleğine 
gelecekte de ihtiyaç duyulacağı 
aşikardır. Nanoteknoloji mühendisliği, 
biyomedikal mühendislik, ergonomi 
mühendisliği gibi alanlar ile genetik 
konusunda çalışmalar yapan meslek 
dallarının yine gelecekte önemli bir yer 
tutması bekleniyor. Bunların yanısıra, 
ihtiyaçlar ve gelişmeler sonucu, 
günümüzde pek de bilinmeyen 
birçok mesleğin ortaya çıkacağı 
muhtemeldir.

Günümüz mesleklerinden bazıları 
gelecekte de varlığını sürdürecekken 
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çok doğal olarak bazı meslekler 
tamamen ortadan kalkacaktır. 

Amerika’da yapılan bir araştırmada2, 
20.yy mesleklerinin büyük bir oranının, 
makine çağı tarafından tükenme 
tehlikesi altında olduğu belirtilmiş ve  şu 
andaki mesleklerin %47’sinin gelecek 
20 yıl içinde makineler tarafından 
yapılabileceği dile getirilmiştir. Bu 
çerçevede araştırmacıların tavsiyesi, 
insanların makineler üzerine üstünlük 
sağlayabilecek bilişsel ve yenilikçi 
beceriler kazanmaya devam 
etmeleri yönündedir. Araştırmacılar, 
meslekteki ortalama eğitim seviyesi 
ne kadar artarsa o mesleğin 
makineler tarafından yapılmasının o 
kadar zor olduğunu belirtmişlerdir. 
Aynı zamanda genellikle daha iyi 
eğitim görmüş kişilerin çalıştığı daha 
iyi kazanç sağlayan mesleklerin 
makineler tarafından yapılmasının 
diğer mesleklere oranla daha zor 
olduğunu ifade etmişlerdir. Bu 
bağlamda eğitimin önemi özellikle 
vurgulanmaktadır. 

Araştırmada gelecekle ilgili olarak 
belirtilen mühim bir hususta; kişilerin 
ne kadar bildikleri değil, bildikleriyle 
neler yapabileceklerinin giderek önem 
kazanacağı yönündedir. 

TÜSİAD’ın “Sanayi 4.0” raporunda 
bahsi geçen “daha fazla otomasyon, 
daha az nitelikli çalışanların bir 
kısmının yerine geçer ancak geleceğin 
fabrikasını denetlemek ve yönetmek 
için daha nitelikli işgücüne ihtiyaç 
ortaya çıkarır.” ifadesi de konuyu 
özetler niteliktedir.3

Bütün bu araştırmalar göstermektedir 
ki;  günümüzde beceri olarak algılanan 
pek çok özellik gelecekte yerini yeni 
becerilere bırakacak, birçok meslek 
makineler tarafından yapılacaktır. 
Ancak iyi eğitim almış, kendini belli 
bir alandan ziyade farklı alanlarda 
da geliştirmiş, makinelerde olmayan 
sosyal ve insani becerilere sahip (ikna 
edebilme, keşifler yapabilme, liderlik, 
yönetim becerileri gibi) nitelikli bireyler 
bu değişim karşısında ayakta kalmayı 
başaracaklardır.
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“Daha fazla 
otomasyon, daha 

az nitelikli çalışanların 
bir kısmının yerine geçer 

ancak geleceğin fabrikasını 
denetlemek ve yönetmek için 

daha nitelikli işgücüne 
ihtiyaç ortaya çıkarır.”
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Bu sayımızda ülkemizin yetiştirdiği 
önemli haber spikerlerinden Kaan 

Yakuphan ile mesleğin incelikleri 
hakkında bir röportaj yaptık. Spikerlik 

mesleği ve bu mesleğin detaylarını 
sizler için derledik.

“EN İYİ BİLDİĞİM İŞİ 
YAPTIĞIM İÇİN

MUTLUYUM”

KAAN
YAKUPHAN

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? 

12 Eylül 1967 İzmir doğumluyum. Liseyi bitirdikten sonra 
üniversitenin ilk yıllarında (Bir tür tesadüf yöntemiyle diyelim) 
abim bana: “TRT sınav açıyormuş sınavlara girsene” dedi. 
Ben de sınavlara girdim ve sınav sonunda (1989 yılında) TRT 
ye başladım. TRT Ankara Televizyonunda sunucu spiker 
olarak göreve başladım. 

RÖPORTAJ: Tunahan BOZKIR  VHKİ, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
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Sonrasında üniversiteye giderek eğitimime 
devam ettim; ama bir kere yayıncılığa, 
spikerliğe başlamış olduk. 1990’da 
Türkiye’nin ilk özel kanalı olan Star TV’de 
görev aldım; hatta ilk özel televizyonun 
ilk canlı haber bültenini ben sundum 
diyebilirim. 

Buradaki maceram yaklaşık 5 yıl sürdü. 
Ardından 95-98 yılları arasında ATV’de 
hem kahvaltı haberlerini hem de hafta sonu 
Ana Haber Bültenlerini sundum. Ardından 
15 yıl kadar TV8’de hem moderatörlük 
(gün boyu kuşak moderatörlüğü) hem de 
Ana Haber Bültenini sundum. Ve yaklaşık 3 
yıldır TV ekranında değildim; ama bugüne 
kadar öğrendiklerimizi biriktirdiklerimizi 
başkalarıyla paylaşmak adına Başkent 
İletişim Bilimlerinde eğitimci olarak 
görev aldım ki hala devam ediyorum. Bir 
haftadır da TV 360 ekranlarında ana haberi 
sunmaya başladım.

Spiker olmaya nasıl ve ne 
zaman karar verdiniz? Bu 
konuda sizi etkileyen unsurlar 
ya da kişiler var mıydı?

Bizim bu işlere başladığımız, bu mesleği 
seçtiğimiz dönemlerde çok fazla idol 
diyebileceğimiz ya da örnek alabileceğimiz 
çok fazla kişi yoktu. Neden? Çünkü 

zaten tek bir televizyon vardı. Ve o tek 
televizyonda da günün belli saatlerinde 
yayın vardı.

Dolayısıyla hani çocukluktan itibaren 
benim idealimdi diyebileceğimiz bir durum 
söz konusu değildi. Ama şüphesiz mesleğe 
başladıktan sonra örnek aldığımız, doğru 
kabul ettiğimiz, önem verdiğimiz; ağzından 
çıkanı çok dikkatli dinlediğimiz abilerimiz, 
ablalarımız oldu. Onları fazlasıyla 
önemsedik. Çünkü bu mesleğin bir tarafı 
da usta çırak ilişkisidir. O usta çırak ilişkisi 
pek çok meslekte olduğu gibi bizim 
mesleğimizde de önemlidir. Çünkü bazı 
şeylerin yazılı bir belgesi yoktur. 

Misal Türkçede fonetik alfabe yoktur. 
Doğru sesleri doğru ifadeleri ancak 
bunu doğru bilenden öğrenerek sizde 
içselleştirebilirsiniz. Ve hayatınıza 
geçirebilirsiniz. İşte biz de özellikle TRT’de 
Sevim Cambaz hocamız, Erkan Oyal 
hocamız gibi hocalardan çok şey öğrendik. 

Başarılı bir spiker olabilmek 
için sahip olunması gereken 
nitelikler nelerdir? Örneğin 
yetenek tek başına yeterli 
midir?

Ben sadece yeteneğin gerekli olduğunu 
düşünenlerden değilim. Hatta yeteneğin 
doğru kullanılmadığında ayağa bir pranga 
olduğunu düşünenlerdenim. Şöyle ki eğer 
sadece yetenek gerekseydi o zaman bütün 
yetenekli insanların bu işi yapıyor olması 
lazımdı ki yetenek bana göre 10 üzerinden 
sadece 3’tür. Ama o yeteneği eğitimle, 
bilgiyle, çalışmayla parlatabiliyorsanız 
iyi bir televizyoncu, iyi bir sunucu, iyi bir 
haberci olabilmek için önemli bir adım 
atmış olursunuz. 

Yetenek bana göre 
10 üzerinden sadece 
3’tür. Ama o yeteneği 

eğitimle, bilgiyle, çalışmayla 
parlatabiliyorsanız iyi bir 

televizyoncu, iyi bir sunucu, 
iyi bir haberci olabilmek için 

önemli bir adım atmış 
olursunuz.
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Bizim çıktığımız döneme kadar 
televizyonda 20’li yaşlarda bir insan 
görmek çok da kolay değildi. Ben 
21 yaşında televizyona çıktım. Bu 
kolay değil tabi ki.  O yaşta bir insan 
ne kadar tecrübeli olabilir? Ne kadar 
vakıf olabilir mesleğe? 

Zaten bizim hocalarımızın söylediği 
bir şey de vardı: “Bir kişinin ben 
spikerim diyebilmesi için minimum 
beş sene geçmesi gerekiyor” derdi.  
Bunu mesleğe başladıktan sonra 
zamanla çok daha iyi anladım. Peki, 
neler yapmak gerekir kalıcı olmak 
için? İşte az önce söylemiş olduğum 
şeyler önemli.  Bilgi, birikim, çok 
çalışmak… Çalışmadan herhangi 
bir konuda başarı sağlanabileceğini 
düşünmüyorum. 

Bir de tabi ki her meslekte olduğu gibi 
kendi yaşamına dikkat etmek, ahlaklı 
bir yaşam sürmek gibi şeyler. 

Yeniden Ekranlara 
döndünüz. Bu konuda 
bir şeyler söylemek ister 
misiniz?

Yaklaşık üç yıl ara vermiş, bir virgül 
koymuştuk, diyelim; ama bu dönemde 
de kendimizi beslemeye ya da 
öğrendiklerimizi paylaşmaya devam 
ettik. Şimdi ekrana döndük. İlk gün 

Ben bu işi 
yapacaklara önce eğitimi 

tavsiye ederim. Sonra 
mesleki eğitim, yani o bizim 
vermiş olduğumuz diksiyon 
eğitimi, spikerlik eğitimi bu 

konudaki herhangi bir 
eğitim.

Sonrasında yılların vermiş olduğu deneyim adeta çayın demlenmesi gibi 
düşünün bunu, çay demlendikçe tadı güzelleşir işte o çayı demlenenin bile bir 
yöntemi, bir usulü vardır. İşte o usulde usta çırak ilişkisiyle öğrenilen şeylerdir. 
Sonrasında sizi yani o bütünü oluşturur.

Günümüzde özellikle ulusal ve yerel kanalların 
artmasıyla televizyonlarda çok sayıda ekran yüzü 
görüyoruz.  Meslekte karşılaşılan problemler göz önünde 
bulundurulduğunda sizin gibi bu mesleği uzun yıllar icra 
edebilmek için neler yapmak gerekiyor?

Tabi biz nispeten şanslı bir dönemde başladık. Başlangıcımız kolay değildi. 
18 bin kişinin girdiği sınavda önce ilk 36’ya sonrasında 8’e girerek o sınavı 
kazandık. Şüphesiz kolay değildi; ama başladığımızda çok fazla örnek yoktu. 
Sadece TRT’deki abilerimiz ablalarımız vardı. Ve biz en genç nesil olarak 
televizyona çıktık. 
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hoş bir heyecan vardı gerçekten. O 
heyecanı ‘bilmiyorum seyirci hissetti 
mi hissetmedi mi’ ama o heyecanla 
birlikte bence her şey çok daha güzel 
oluyor. 

Çünkü ben okulda da öğrencilere 
hep heyecanla ilgili şunu söylüyorum: 
“İnsanoğlunda mutlaka heyecan 
olmalı, o heyecanı yitirdiğiniz anda 
insanın nabzına bakmak lazım, 
yaşıyor mu diye.” Çünkü heyecan 

yoksa o yaptığınız iş her neyse 
onu yapmamak lazım. Evet, ilk gün 
ben o heyecanı içimde yaşadım. 
Ama aynı zamanda o heyecan beni 
motive eden, beni mutlu eden; 
yaptığım şeyi daha iyi yapmamı 
sağlayan unsurlardan bir tanesi. 

Ben yaklaşık 25-26 sene bu görevi 
yaptım yine de yapmaya devam 
ediyorum. Bu heyecan beni her 
zaman diri tutmuştur. Yaptığım 
işi daha iyi yapmamı sağlıyor. 
Mutluyum yeniden kendi işimi, en 
iyi bildiğim işi yaptığım için.

Çalışmadan 
herhangi bir konuda 

başarı sağlanabileceğini 
düşünmüyorum. Bir de tabi 
ki her meslekte olduğu gibi 

kendi yaşamına dikkat 
etmek, ahlaklı bir yaşam 

sürmek.
Bu mesleği gelecek kuşaklara 
öğreten biri olarak spiker 
olmak isteyenlere ne gibi 
önerilerde bulunmak istersiniz?

Ben bu işi yapacaklara önce eğitimi 
tavsiye ederim. Sonra mesleki eğitim, 
yani o bizim vermiş olduğumuz diksiyon 
eğitimi, spikerlik eğitimi bu konudaki 
herhangi bir eğitim. Ve elbette çok 
çalışmak, çok okumak,  çok biriktirmek; 
sonra zaten zaman kendine düşen görevi 
yerine getirir. Önemli olan bir kişi bu işi 
yapacaksa bu eğitimlere önem vermeli 
diye düşünüyorum.
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Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı

Mehmet Akif dünyaya gözlerini 
1873 yılında İstanbul’da açtı. 
Babası Fatih Medresesi müderris 
ve mucizlerinden (icazet veren) 
İpekli Temiz lakabıyla anılan 
Tahir Efendi, annesi ise Buharalı 
Mehmed Efendi’nin kızı H. Emine 
Şerife Hanımdır. Akif’in ailesi sade 
ve orta halli ama bir inanç ikliminin 
bütün olgunluğu ve güzelliği 
ile yaşadığı bir aile idi. Yoksul 
insanların bulunduğu kendi halinde 
bir mahallede büyüdü.

Mehmet Akif
Ersoy

Topraklarının Her Karışı Şehit Kanlarıyla Örtülü 
Vatanımızın en büyük eserinin Yazarı:
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Bizim mahalleye poyraz kışın da uğrayamaz
Erir erir akarız semtimize geldi mi yaz!
Bahârı görmeyiz ala lâtif olur, derler...
Çiçeklenirmiş ağaçlar, yeşillenirmiş yer.
Demek şu arsada ot bitse nevbahâr olacak?
Ne var gidip Yakacık’larda demgüzâr olacak
Fusulü dörde çıkarmaz bizim sokaklarımız;

Kurak, çamur... İki mevsim tanır ayaklarımız!

Akif bu mahallede, bu inaç ve gelenek ikliminin ortasında 
mahalle hayatını bütün renk ve çizgileriyle yaşadı. Babası 
O’nu sekiz yaşından itibaren Fatih camiine götürürdü. 

Sekiz yaşında kadardım. Babam gelir: “Bu gece,
Sizinle camîe gitsek çocuklar erkence.
Giderseniz gelin amma namazda uslu durun;
Merâmınız yaramazlıksa işte ev, oturun!”
Deyip alırdı beraber benimle kardeşimi
Namaza durdu mu, naliyle koyverir peşimi
Dalar giderdi, ben atık kalınca âzade

Ne âşıkane koşardım hasırlar üstünde.” 

Akif böyle bir ortam içinde o günün geleneğine uyularak 
4 buçuk yaşlarında iken Emir Buhari Mahalle Mektebine 
başladı. Yaklaşık iki sene sonra Fatih İptidaisi’ne (ilkokul) 
girdi. Üç yıllık bu okulu bitirdikten sonra girdiği Fatih Merkez 
Rüştiyesi’ni (ortaokulunu) 1895 yılında bitirdi.  Daha sonra 
eğitim hayatına Mülkiye’ye kaydını yaptırdı. 

Mülkiyeye kayıt esnasında katip kayıt harcı ister Tahir 
efendi, Akif’i bir köşeye çeker, kesesini çıkarır ama istenen 
miktarda para yoktur. Tahir Efendi rehin bırakmak üzere 
gümüş saatini çıkarınca kâtip almaz ve kayıt harcını ertesi 
gün getirebileceklerini söyler. Bu denli fedakâr bir ailenin 
çocuğu olarak her gün daha azimli, her gün daha erdemli, 
her gün daha çalışkan olmayı kendine vazife belirlemiştir. 

Mülkiye’nin İdadi bölümünde üç sene okuduktan sonra 
şehadet-nâme (diploma) aldı ve yüksek kısmına kaydoldu. 
Bir sene süre sonra babası vefat etti. Aynı yıl evleri yanınca 
Mülkiye’ye nehari (gündüzlü öğrenci) olarak devam etmesi 
imkânsız hale geldi. Mezunlarına hemen iş verileceği için o 
yıl açılan ve ilk sivil veteriner yüksekokulu olan Mülkiye’nin 
Baytar Mektebi’ne (Halkalı Baytar ve Ziraat Mektebi) leyl-i 
(yatılı) öğrenci olarak geçti. 

Akif bu dönemde de Kıyıcı Osman Pehlivandan güreş 
öğreniyor, Çatalca köylerinde yağlı güreş tutuyor, taş 
yarıştırıyor, yüzüyor ve çok sevdiği mektebin “Doru” isimli 
atına biniyor, uzun yürüyüşlere çıkıyordu. Şiire ilgisi de 
okulun son iki senesinde başladı. Şiirleri dönemin yaygın 
kanaatlerinin izlerini yansıtır ve divan şiirlerine nazireler 
şeklindeydi. Başarılarla dolu bir hayat süreceğinin 
sinyallerini çok çok önceden veren Akif, 22 Aralık 1893’te 
okuldan birincilikle mezun olur ve 26 Aralık’ta “Orman ve 
Maadin ve Ziraat Nezareti’ne ‘Baytar Müfettiş Muavini” 
olarak tayin edilir. Burada çocuk yaşlarda başladığı 
Kur’an’ı Hıfzetme (ezberleme) çabalarını yoğunlaştırır 
ve Hafız olur. 1 Eylül 1898’de 25 yaşında iken Tophane-i 
Amire veznedarı Mehmed Emin Bey’in kızı İsmet Hanım 
ile evlenir.

Akif bu yıllarda da Maarif mecmuasında, resimli gazetede 
şiir yazıları ile Arapça, Farsça ve Fransızcadan yaptığı 
çevirilerini yayınlamaya devam eder. 17 Ekim 1906’da 
ise mevcut görevine ilâveten “Halkalı Ziraat Mektebi’ne 
“Kitabet-i Resmiye Muallimi ve 25 Ağustos 1907’de 
Çiftlik Makinist Mektebi’ne Türkçe Muallimi olarak atanır. 
23 Temmuz 1908’de İkinci Meşrutiyet ilan edilir. Akif, 
bu sırada İstanbul’da Umur-i Baytariye Dairesi Müdür 
Muavinidir. Meşrutiyetin ilanından 10 gün sonra daha 
önceleri gizli bir cemiyet olarak faaliyet gösteren ve daha 
sonra partileşecek olan İttihat ve Terakki Cemiyetine üye 
olur. Ancak Akif, cemiyete üyeliğe girişin gereklerinden biri 
olan “Cemiyetin bütün emirlerine, bilâkayd ü şart (kayıtsız 
şartsız) itaat edeceğim” şeklindeki yemindeki “kayıtsız 
şartsız itaate” itiraz eder ve sadece iyi ve doğru olanlarına 
şeklinde düzeltilmesi şartıyla yemin edebileceğini söyler. 
Ve cemiyetin yemini Akif’le değişir. Akif’in karakterinin tipik 
bir yansıması olan bu tutum hayatı boyunca ve herkese 
karşı korunan bir ilkeli anlayışın tezahürüdür.
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Genç Bir Birey Olarak
Mehmet Akif

Temiz, aydınlık ve erdemli bir 
hayatla sporla elde edilmiş 
sıhhatli bir yüz... Gözlerinde 
düşünce ve duyarlığın 
beslediği ince bir hüzün 
tabakası... Karakter 
sağlamlığına işaret eden 
yerleşik çizgiler… Ve her 
maceraya atılmaya hazır 
alevini içine hapsetmiş, 
gizlenmeye çalışılmasına 
rağmen hemen farkedilen 
tutuşmaya hazır mahcup ve 
onurlu pırıltılar...

Bütün bunlar belki de her gencin 
yüzünden dışa vuran anlamlardır. Ama 
Akif’in çizgilerinde yaşının üstünde bir 
olgunluk, bir erdemlilik ve gençlerde görülen 
kendini ortaya koyma yerine kendini ortalamanın 
içinde gizleme inceliği vardı.

Kendi onuruna, ait olduğu inancın ve milletin onuruna 
son derece düşkündür. Her zaman çalışkan ve 
öğrenmeye çalışan bir gençtir. Lisan derslerinde, 
Arapça, Farsça, Fransızca ve Türkçe derslerinde hep 
birincidir. Halkalı Ziraat Mektebinde bir hocasının okul 
birinciliğini Ermeni bir öğrencinin alacağını ihtar etmesi 
üzerine günlerce ders çalışır ve okulu birincilikle bitirir.

Yine Halkalıda okurken Ermeni bir güreşçinin idman 
tutmak amacıyla güreştiği bir öğrenciyi yüzünü 
kanatacak ölçüde hırpalamasını onur meselesi yapar. 
Akif, Kıyıcı Osman Pehlivan’dan güreş dersleri alır. 
Ermeni güreşçiye kendisiyle güreşmeyi teklif eder. 
Rakibinin gücü karşısında Akif tekniğiyle birkaç dakika 
içinde galip gelir. Tevazu, mahcubiyet, hüzün ve mahviyet 
Akif genç yaşlarında karakterinin oluşumundaki net 
çizgileridir.

İstiklal Marşımızın Öyküsü

Yıllardan 1921’dir. Şanlı 
yurdumuzun, kahraman 

ordumuzun, şanlı bayrağımız 
için bir milli marş yazılması 
zorunluluk haline gelmişti 
ve bu sebeple de Milli 
Eğitim Bakanlığı nezdinde 
Milli Marş için bir yarışma 
düzenlenmesine karar 
verilmişti. Bu yarışma 
sonucunda da bir para 
ödülü verileceği her tarafta 

duyurulmuştu. 

Yarışmaya yurdumuzun pek 
çok yerinden duygu yüklü 

mısraların olduğu şiirler gelmeye 
başlamıştı ancak Mehmet Akif bu 

yarışmaya katılmamıştı. Bu durum 
Mehmet Akif’e sorulduğunda “Milli Marş 

kesinlikle para ile yazılmaz” cevabı alınmıştı. Bunun 
üzerine arkadaşları bu yarışmaya katılmasını eğer kazanırsa 
bu yarışmadan kazanacağı parayı bir yerlere bağışlamasını 
salık verdiler ve bu şekilde Mehmet Akif yarışmaya katılmayı 
kabul etti. 

Mehmet Akif İstiklal Marşını yazmaya başladığında öylesine 
manevi duygular içerisine girmişti ki bazı geceler dizeler 
aniden yatakta yatarken ortaya çıkar ve Mehmet Akif’te 
bunları kalem ile yerlere yazardı.

Yarışmaya 724 şiir katılmıştı ve bu 724 şiir içerisinden Mehmet 
Akif’in muazzam duygu yüklü, kişiyi heyecanlandıran titreten 
İstiklal Marşı yarışmayı kazanmıştı. 

O dönemin Milli Eğitim Bakanı olan Hamdullah Suphi 
Tanrıöver Büyük Millet Meclisinde bu şiiri okudu. Büyük bir 
coşku ve heyecan yaratan İstiklal Marşımız mecliste tam 2 
kere ve ayakta dinlenmişti. 21 Mart 1921 tarihinde İstiklal 
Marşı, Milli Marşımız olarak kabul edilmişti.
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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olayım, çehrene ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal;

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.

“Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını Türk Milletinin 
büyük bir eseri saymış ve bu eserden tek bir kuruş 
dahi menfaat elde etmeyi reddetmiştir.”

Gönüllü Sürgün Olarak Mehmet Akif

Milli Mücadele’den ve Cumhuriyetin ilanından sonra Akif 
iki türlü hayal kırıklığına uğrar. Biri yanlış anlaşılmanın yol 
açtığı hayal kırıklığı, diğeri şahsının hedef haline getirilmesi. 
Şukufe Nihal, Agah Sırrı Levent ve Hasan Ali Yücel gibi 
isimlerin “ülkenin Akif’e ihtiyacı yoktur” türünden iddiaları 
ve bu iddiaların oluşturduğu güvensizlik. Üstelik kendisinin 
içinde yer aldığı Birinci Meclis’teki birinci grup ani bir 
seçimle tasfiye edilmiş, can dostu Trabzon mebusu Ali 
Şükrü Bey Meclis’te Topal Osman tarafından öldürülmüş, 
Sebilürreşad kapatılmış, Eşref Edip İstiklal Mahkemelerinde 
yargılanmıştır.

Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde dönemin ünlü 
şairlerinden biri “Çanakkale ile ilgili en güzel şiiri Türk 
olmayan biri yazmıştır, çaresiz onu okuyacağım” diyerek 
Akif’in Çanakkale Şehitlerine adlı şiirini okur.

Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor, 
Bir hilâl uğruna yâ Rab, ne güneşler batıyor! 

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker! 
Gökten ecdâd inerek öpse o pak alnı değer. 

Bunu duyan Akif, çocuklar gibi hıçkırarak ağlar.

Vatanı için canını vermekte biran bile tereddüt etmeyen 
bir ruh, birden kendisini ülkesine problem bir insan gibi 
hissetmeye başlar ve Ankara’dan İstanbul’a gider.

Sosyal ve siyasal olaylar kendi ve değerleri aleyhinde 
estiği düşüncesine kapılır. Bir şiirinde “Hanümansız bir 
serseriyim öz diyarımda” diye ifade ettiği bir bedbinlik 
içinde bulur kendini.

Büyük ısrarlarla kendisine verilen Kur’an tercümesi için ve 
Abbas Halim Paşa’nın çağrısı üzerine Mısır’a gider.

Bu gidiş, yanlış anlaşıldığına inanan bir adamın gönüllü 
sürgünü gibidir. Mısır, Akif için kırgınlık, hüzün, derin bir 
hasret ve yalnızlık demektir.

Ve Akif için Mısır,

“Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hûda Etmesin beni 
tek vatanımda dünyada cüda” diyen bir vatanseverin 
Türkiye özlemi, 

Sırf dostlarına yakın olmak için bir kaç kez evini değiştiren 
bir gönül adamının dostluk hasreti, bütün hizmetlerine 
ve fedakârlığına rağmen dışlanan ve yanlış anlaşıldığına 
inanan bir yüreğin burukluğu ve Türkçe sevdalısı bir şairin 
güzel dilinden uzak kalma acısı demektir.

Akif, tam onbir yıl bu hasretle ve hüzünle yaşar. Mısır’da 
hep yalnız ve yaralıdır. Ne oradaki dostları, ne davet edildiği 
konaklar, ne Nil’in egzotik güzelliği, ne Mısır Piramitlerinin 
esrarlı ihtişamı. O kırık, yaralı ve hasretin yakıp kavurduğu 
yüreğiyle baş başadır. Bu hasretle Kahire’ye indiğinde hep 
Hacı Bekir Acentesine uğruyor, birkaç kelime konuştuktan 
sonra bir köşede dakikalarca oturuyor, çünkü;

“Burası O’nun gözünde onsekiz milyon Türk’le görüştüğü 
yerdir. Bu Hacı Bekir Kutuları, bu güzel Türkçe, bu 
dükkan Vatandır.”

Akif in Mısır’da kalmasını şapka giymemek gibi bir nedene 
bağlayanlar iddiaları kadar basittir. Akif ne şapka, ne fes 
derdindeydi.

O, yaşanmış, halen yaşayan, yaşanacak olan bir uygarlığın 
adamı ve şairiydi.
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ÇOCUKLUK HAYALİ 
İŞKUR İLE 
GERÇEK OLDU

“Boyacılık mesleğinin 
inceliklerini İŞKUR’un 

düzenlediği kurs 
sayesinde öğrendim”

Boyacılıkla küçük yaşlarda tanıştı Hatice Çift. Babasının görevli olduğu apartmanın duvarlarını birlikte 
boyarken gelecekte bu mesleği yapmaya karar verdi. İçinde bulunduğu hayat şartları nedeniyle 
çok sayıda zorlukla karşı karşıya kaldı. Bu süreçte çeşitli işlerde çalışsa da boyacılık mesleğini hiç 
unutamadı.  Bir gün yolu İŞKUR’a düştü. İŞKUR, ASPB Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Filli Boya 
İşbirliğinde düzenlenen mesleki eğitim kursunda boyacılık mesleğinin inceliklerini öğrendi. 

* Başarı Hikayesi bölümünün hazırlanması sürecine katkı veren:  Zeynep ÖZKAN - Şube Müdürü / Trabzon, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
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Şimdi ise kendi işyerini açarak kendisi 
gibi bu mesleği yapmak isteyen 
kadınları istihdam etmek istiyor.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Adım Hatice Çift. 31 yaşındayım 
ve bekarım. İlkokul mezunuyum. 
Trabzon’da yaşıyorum. Babam 
oturduğumuz apartmanda kapıcı 
olarak çalışıyordu. Boyacılık mesleğini 
seçmemde babamın üzerimde 
çok büyük etkisi oldu. Ne zaman 
apartmanın boya-badana işi olsa 
babamla birlikte yapardık. Bu mesleğe 
gönlümü çocuk yaşlarda kaptırdım. 

Bu işe girmeye ne zaman 
ve nasıl karar verdiniz?

İlkokulu bitirdikten sonra okuluma 
devam edemedim. Bir ara açık 
öğretime başvurdum. Bu sırada çeşitli 
işlerde çalıştım. Tabi bir yandan da 
boyacılık mesleğini unutamıyordum. 
Arkadaşımın tavsiyesiyle çocukluk 
hayalimi gerçekleştirmeye karar 
verdim. “Ben bu işi yapmak istiyorum” 
dedim ve yola koyuldum.

İŞKUR’la yolunuz nasıl 
kesişti?

Arkadaşımın tavsiyesiyle İŞKUR’a 
başvurmaya karar verdim. Bana 
İŞKUR’un kurslarından bahsetmişti. 

Bunun üzerine Trabzon Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüğüne başvurdum. 
Kurumun Filli Boya ile birlikte 
boyacılık üzerine düzenlediği mesleki 
eğitim kursuna katıldım. Mesleğin 
inceliklerini bu kurs sayesinde 
öğrendim.

Bu mesleği seçtiğinizde 
yakınlarınızın sizi 
destekledi mi?

Annem “Başaramazsın” dese de bu işi 
çocukken babamla birlikte yaptığımız 
için babam başarabileceğime 
inanıyordu. Anneannem de beni çok 
destekledi. Tabi tüm bunlar beni 
olumlu yönde motive etti. Fırçayı 
elime aldığım gibi İŞKUR’un kursuna 
gittim.

Yeni mesleğinizle 
ilgili hedeflerinizden 
bahsedebilir misiniz?

Bu meslekte daha ileri noktalara 
ulaşmayı hedefliyorum. Boya 
yapmayı seviyorum. Akrabalarımın, 
arkadaşlarımın evlerini boyamak 
istiyorum.  Mesleki yeterlilik belgemi 
aldıktan sonra kendi işyerimi de 
açmayı planlıyorum. Bu işi benim gibi 
yapmak isteyen kadınları istihdam 
etmek istiyorum. Tabi istediğim 
noktaya ulaşmak için boyacılık üzerine 
biraz daha eğitim almak istiyorum. 

Bu işi yapmak isteyen 
kadınlara önerileriniz 
nelerdir?

Ellerine fırçayı alıp dışarı çıksınlar. 
Bazı kadınlar bu işi çok ağır olarak 
görüyorlar. Ben öyle düşünmüyorum. 
Aslında bayanlar için güzel bir 
meslek. Evde boş oturmaktansa boya 
yapsınlar.

Gelecekte kendi 
işyerimi açarak 

boyacılık yapmak 
isteyen kadınları 
istihdam etmek 

istiyorum.
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LOZAN’A
RAĞMEN 
KORUYAMADIĞIMIZ

BATI TRAKYA 
TÜRKLERİ

Balkanlarda Osmanlı fetihleri Ömer L. Barkan’ın 
“kolonizatör dervişler” diye adlandırdığı 
maneviyat önderleri tarafından yerli halka iyi 
davranılıp hürriyetleri de verildiği için kolay ve 
hızlıca yapılmıştı. Dolayısıyla Osmanlı fütuhatı 
sırasında yerliler de mutluydu. Ancak dönüş 
öyle olmamış, “evlad-ı fatihan” “çocuklar gibi 
şen” gittiği topraklardan yaslı dönmüştü.1 
Balkan komitacıları tarafından katliam, soygun 
ve sürgünlere maruz kalmışlardır. Batı Trakya, 
nüfus çoğunluğu ve Türkiye’ye yakınlığı 
avantajını da kullanarak istilacılara direnmiş; 
Türkiye’den kopacaksa, hiç olmazsa bağımsız 
yaşamak istemiş; bu çabalarının sonunda 
Türk Tarihinde ilk cumhuriyet Batı Trakya’da 
kurulmuştur. Üç defa bağımsızlık ilan etmiş, 
bunları Yunanistan ve Bulgaristan tanırken, 

Prof. Dr. Fahri SAKAL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Türkiye’nin, dışarıda kalan ve koruması altındaki tek 
topluluk olan Batı Trakyalılar maalesef mağdur ve 
mazlum halde yaşamaktadırlar. Etnik kimlik inkârı, 
ifade hürriyeti olmaması, vatandaşlıktan ıskat,  
eğitimde sorunlar, Türk kurumlarının kontrolünde 
çıkarılan zorluklar, müftülük seçimleri, örgütlenme 
engelleri, demografik ve sosyal engeller, yasak 
bölge uygulaması, toprak ve taşınmazlar,  ekonomik 
baskılar ve kamu görevlerine girerken baskılar 
başlıca problemlerdir.
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Batı Trakya’da 
problem 1877-

1878 Osmanlı-
Rus Harbiyle ortaya 

çıkmıştır.  Rus ordusu 
Yeşilköy’e kadar gelmişti. 

Trakya tamamen elden çıkmak 
üzere iken Rodop Türkleri ordu 

kurup bağımsızlık için savaşmaya 
karar verdiler ve 4 Mart 1878 tarihinde 
Ahmet Timirski idaresinde Rodop 
Geçici Türk Hükümeti kuruldu. 10 yıl 
süreyle Rus ve Bulgar yayılmasına 
karşı direndilerse de sonunda Rus 
ve Bulgarlarla iyi geçinmek ve barışı 
korumak adına Osmanlı idaresi bu 
geçici hükümeti feshederek bölgedeki 
Bulgar hâkimiyetini tanımış oldu. 
Ayastefanos Antlaşmasıyla bölgede 
üstünlük kazanan Rus ve Bulgar 
orduları Türklere her türlü baskı ve 
zulüm siyaseti uygularken bu direniş 
oldukça cesaret verici oluyordu. 250 
000 kişilik orduları hem nizami asker 
hem de komitacılık istidadı ile düşmana 
korku salıyordu. 

Berlin Antlaşmasında Osmanlı’ya 
bağlı Doğu Rumeli vilayeti kurulmuştu. 
Bulgarlar yörede Türklere devamlı 
saldırırlarken Osmanlı Paşası Aleko 

Bulgar saldırganları 
tutuyor ve onun desteğinde 

Doğu Rumeli Bulgaristan’a 
bağlanıyordu. Türkler bu kararı 

tanımadıklarını bildirerek Hacı İsmail 
yönetiminde yeni bir hareket başlattılar. 
Bu çabalar sonunda Kırcaali ve Rapcoz 
Osmanlıların eline geçti. Osmanlılar 
Rodopluların direnişi ile bu bölgede 
tutunabiliyorlardı.

İttihatçıların hataları sonucu çıkan 
Balkan Harbi, yine aynı hatalarla 
büyük bir hezimet getiriyor ve bölge 
Bulgarların eline geçiyordu. Bunun 
üzerine Kuşçubaşı Eşref Bey 116 asker 
ile bölgede istiklal harbini başlatmıştır. 
15 Ağustos 1913’te Batı Trakya 
milis güçleri bağımsızlık harekâtı 
başlatarak kısa zamanda Gümülcine, 
İskeçe ve Dedeağaç’ı kurtardılar. 31 
Ağustosta Gümülcine’de Müderris 
Salih Efendi idaresinde Batı Trakya 
Türk Cumhuriyeti’ni kurdular. Böylece 
Türk tarihinde ilk Cumhuriyet kurulmuş 
oluyordu. Hatta Kuva-yı Milliye ifadesi 
de ilk defa orada kullanılmıştır.3  

Cumhuriyet o zaman Bulgaristan ve 
Yunanistan tarafından tanındı. Eşref 
Bey askerlerini II. Balkan harbinde 
ustaca yönetmiş, Bulgar çetelerini 
Rodop ve Batı Trakya’da yok etmişler, 
bu başarıdan dolayı bölgeden kaçan 
Türkler geri dönerek Eşref’in ordusuna 
katılmışlardı. Civardaki bütün şehir ve 
kasabalar Bulgarlardan kurtarılınca 
İstanbul’da bazıları Batı Trakya’nın 
desteklenmesini söylemeye başladılar. 
Ancak Enver ve Talat, Eşref Beyin 
hastalığından dolayı İstanbul’da tedavi 
için kalmasını, yani bağımsızlıktan 
vazgeçmesini istediler. 

İttihatçılar maalesef tanımamıştır. 
Sonuncu istiklal teşebbüsleri ise 
Lozan dönemine denk düştüğünden 
hiç kimsece tanınmamış, 160.000 
Rum’a karşı 360.000 Türk’ün yaşadığı 
bölge Yunan’a terk edilmiştir. Bunların 
tarihleri ve yöneticileri şunlardır:

1. Salih Efendi (31 Ağustos-Eylül 
1913)

2. Fuat Balkan (30 Temmuz-1915-27 
Eylül 1917)

3. Tevfik Bey (17 Ekim 1919-23 Mayıs 
1920)

4. Tevfik Bey (25 Mayıs 1920-24 
Temmuz 1923)2 

Antlaşmalarda, bölgede 
yaşayan Türklerin her türlü 

azınlık hakları devletlerarası 
güvenceler altına alındığı halde, 

Yunanistan türlü baskılarla 
Türkleri Türkiye’ye göçe 

zorlamıştır.
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Bir Rus ajan Eşref’i öldürmek isterken 
yakalandı. Bu sırada Batı Trakyalılar 
Gümülcine’yi ve Dimetoka’yı 
ele geçirmişlerdi. Cumhuriyetin 
kurulmasından sonra Enver Bey diğer 
liderlerin fikrine katılmayarak Batı 
Trakya Cumhuriyetini destekleyeceğini 
bildirmiştir. Eşref hasta haliyle halkı 
teşkilatlandırarak İskeçe yöresini ele 
geçirdi, milis usulünü bıraktı ve Kuva-
yı Milliye Umum Kumandanı unvanını 
aldı. 

Bu arada Yunanlılar Dedeağaç’ı Batı 
Trakya Cumhuriyeti’ne bıraktılar 
ve Bulgarlara karşı askeri yardım 
vaadinde bulundular. Bundan sonra 
Batı Trakya cumhuriyeti posta pulları 
bastırmış, kurumlara bayrağını asmış 
ve bağımsızlığın gereklerini tam olarak 
yerine getirmeye başlamıştır. Ancak 
İttihatçılar bu başarıları çekemediler. 
Özellikle Cemal ve Talat Paşalar bu 
devletin varlığından rahatsızdılar. 
Batı Trakya’ya giderek bağımsızlıktan 
vazgeçmelerini telkin ediyorlardı. 
Bu arada Bulgarlar bölgeye saldırı 
hazırlığında idiler ve büyük devletler 
de Batı Trakya Devleti’ni tanımıyorlardı. 
Süleyman Askeri ve Eşref Bey 5.000 
kişilik bir güç ile şehirlerde savunma 
hazırlıkları yaptılar. İstanbul’dan da üç 
bin tüfek gönderildi.

Ancak İttihatçı hükümetin baskıları 
sonunda bütün kurumlardaki bayraklar 
halkın gözyaşlarıyla indirildi. Eşref Bey 
teslimiyeti görmemek için Trakya’yı terk 
ederken Cemal Paşa bölgeyi Bulgar 
komutan Toşaf’a teslim etti. Bulgarlar 
bundan sonra bölgede binlerce kişiyi 
öldürdüler. 

I. Dünya Harbi sırasında Türkler 30 
Temmuz 1915’te Drama’da Yüzbaşı 
Fuat Balkan yönetiminde tekrar Batı 
Trakya Kurtuluş Komitesi’ni kurup 
ikinci defa bağımsızlık ilan ettiler. 
300.000 nüfusları ve 30.000 kişilik 
askeri güçleri vardı. Bu sırada I.Dünya 
Harbi’nde bulunan Osmanlılar bu 
Cumhuriyeti kerhen tanımış oldu. 
Osmanlı ile müttefik olarak Galiçya’daki 
Osmanlı ordusuna 18.000 kişilik bir 

birlik gönderdiler. Yunanlılar -karşı 
kampta olduğumuz için- ilk kez bu 
Cumhuriyete saldırdılar, ancak Fuat 
Balkan üç milis taburu ile onları yenerek 
kolordularını esir almıştır. Bu defa 
Yunanistan karşısında kısmen Bulgar 
desteği olmuş, ama sonunda Osmanlı 
desteklemeyince Yunanlılar bölgede 
etkinliklerini artırmışlardır. Paris Barış 
Antlaşması’nda ilk kez Yunanlılar 
Batı Trakya üzerindeki emellerini dile 
getirmişler, hatta Doğu Trakya’yı bile 
istemişlerdir.

Osmanlılar I.Dünya harbinden mağlup 
çıkınca yöre milletvekilleri Fransız 
komutana bir muhtıra vererek, Türklere 
muhtariyet verilmesini istediler. Talep 
kabul edildi ve 17 Ekim 1919’da Batı 
Trakya Türk idaresi 3.kez kurulmuş 
oldu. 23 Mayıs 1920 ‘ye kadar yaşayan 
bu cumhuriyetin başına Tevfik Bey 
getirildi. Bulgaristan bu yeni devleti 
derhal tanıyarak büyükelçi ve ateşe 
gönderdi. Yunanistan bir taraftan 
tanıdığını bildirmişse de, diğer yandan 
Batılları tahrik ederek oluşuma karşı 
çıktı. Neully Antlaşması’na göre 
yörede referandum yapıldı. Yüzde 
doksanı Müslüman olan yörede para 
ve zorbalıkla çoğunluğu Rum gösterip 
Yunanistan’a bağlanmasını sağladılar. 
Ancak bu sonucu Türkler kabul 
etmediler. Batı Trakya Milli Hükümeti 
Gümülcine Belediyesi’nde toplandı. 
Tevfik Bey yine başkan seçildi. Yüzbaşı 
Fuat Balkan genelkurmay başkanı 
ve Fahri Özdilek genelkurmay ikinci 
başkanı oldu. Ne var ki Yunan ordusu 
batılıların desteği ile iki gün içinde Batı 
Trakya’yı işgal etti. Türkler direndiler, 
ama Yunan ordusunu durduracak 
güçleri yoktu. Bu Hükümet 24 
Temmuz 1923’e kadar devam etti. Milli 
Mücadele’ye dolaylı destekleri oldu. 
Türk milisler Yunanlıların Doğu Trakya’ya 
saldırısını engellediler. Maalesef 
Lozan’da Batı Trakya Yunanistan’a 
bırakılınca bu direnişler de sona erdi. 
Lozan’da Batı Trakya görüşülürken 
Türk heyeti yörede plebisit yapılmasını 
taraflara kabul ettirememiştir. İsmet 
Paşa dışındaki Türk delegelerinin 

ikazlarına rağmen netice alınamadı.”4 
Türk heyeti Mesta ve Sutruma ırmakları 
arasında yaşayanları mübadele dışında 
tutmak istemiş, ancak bu talep kabul 
edilmemiş, onlar da mübadeleye tabi 
tutularak antlaşma yapılmıştır.5

Lozan’da Türkiye Rumları 
ve Yunanistan’daki Türklerin 
mübadelesinde anlaşılmış; ancak 
Batı Trakya Türkleri ile İstanbul 
Rumlarını kapsam dışı bırakılmış; 
dolayısıyla bunlar yerlerinde kalmıştır. 
Antlaşmalarda, bölgede yaşayan 
Türklerin her türlü azınlık hakları 
devletlerarası güvenceler altına alındığı 
halde, Yunanistan türlü baskılarla 
Türkleri Türkiye’ye göçe zorlamıştır. 
1938’de Türklerin gayrimenkul alımlarını 
yasaklamışlar, hatta evlerinin tamirinde 
bile zorluk çıkarmışlardır. Son kurtuluş 
mücadelesi 1946 yılında yaşanmıştır. 
Bu dönemde kralcılarla komünistler 
arasındaki kavgada Türkler iki tarafın 
da saldırısına uğrayınca, Türkler 
Türkiye’den ve Yunan hükümetinden 
yardım istediler. O zaman Yunanlılar 
Türkiye müdahale edecek diye 
korkmuşlar, ancak İnönü müdahale 
şöyle dursun, Yunanlılara bir nota dahi 
vermemiştir. 1951 Kültür Antlaşması 
ile Türkiye’den oraya öğretmenler 
gönderilmiştir. 1952 de Cumhurbaşkanı 
Bayar’ın Batı Trakya’yı ziyareti bir 
süre Türklerin durumunu düzeltmiştir. 
Ancak Türkler baskılardan dolayı her 
fırsatta Türkiye’ye göçmüşlerdir. 1954 
yılında çıkan bir yasa ile tabelalara 
“Müslüman” yerine “Türk” yazılması 
kabul edilmiştir. 1967’de başlayan 
Albaylar Cuntası dönemi Türkler için 
zor yıllar olmuştur. 1972’de “Türklük” 
ve kimlik iddiası yasaklanmış, 1983 
yılında tabelasında “Türk” ifadesi 
olan dernekler kapatılmıştır. Kıbrıs 
ve Ege’deki her anlaşmazlık Batı 
Trakya’yı olumsuz etkilemektedir. 
6-7 Eylül 1955 olaylarıyla İstanbul 
Rumları göçe zorlanmış, Yunan 
vatandaşlık yasası(1955) Türklerin 
Türkiye’ye göçünü teşvik etmiştir. 
1934-60 arasında 23.788 göçmen 
Türkiye’ye gelirken, 1960 sonrasında 
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20.000’in üzerinde Batı Trakyalı 
vatandaşlıktan çıkarılma veya iltica 
yoluyla Türkiye’ye gelmiştir. Lozan’a 
rağmen sonraki yıllarda Yunan 
politikası Batı Trakyalıların bölgeyi terk 
etmesine yönelik olmuştur. Dindarlar 
bölgede istenmiyor, insanların parasına 
türlü bahanelerle el konuluyor;  ihtilal 
hazırlığı yapmak suçlamasıyla insanlar 
idam ediliyor, kürek ve sürgün cezasına 
mahkûm ediliyor, köylerde yağma ve 
imha siyaseti uygulanıyordu. Baskılara 
dayanamayan Türkler bazen Meriç’i 
yüzerek Türkiye’ye gelmeye çalışıyor, 
bazıları boğuluyordu. Ancak böyle 
gelenlere de “siz mübadeleye tabi 
değilsiniz, burada ne işiniz var” diye 
fırça atıldığı oluyordu.6 Hâlâ Türkiye’de 
kendilerini anlamayan çarpık görüşlerin 
olduğunu görüyoruz. Bir Türk 
araştırıcı Lozan Mübadilleri Vakfı’nda 
yaptığı konuşmada, Batı Trakya Türk 
tezleri hilafına laflar etmiş ve onları 
epeyce üzmüştür.7 1928 yılında bu 
kaçışların en yoğun devresi yaşanmış, 
yüzerek insanlar Edirne’ye ulaşmaya 
çalışmışlar, bazıları boğulmuşlardır.8  
Bu baskılar hep sürmüş, Rodop yöresi 
“yasak bölge” ilan edilmiş ve hatta ABD 
Başkanı Charter (1990) bu baskıları dile 
getirmiştir.

Batı Trakya Türklerinin baskıya maruz 
kalmaları ve kimliklerinin inkâr edilmesi 
Dr. Sadık Ahmet’in politikasıyla Türkiye 
ve dünya kamuoyunu duyurulmuştur. 
Sadık Ahmet mahkemeye verilmiş ve 
mahkûm edilmişse de sonunda Ahmet 
Faikoğlu ile birlikte parlamentoya 

girmişlerdir. Yunanlılar bunu 
engellemek için bağımsız adayların 
ülke genelindeki geçerli oyların %3‘ünü 
almış olmaları şartını getirmiştir. Bunun 
üzerine S. Ahmet Dostluk, Eşitlik ve 
Barış Partisi’ni kurmuşsa da yine 
geçerli baraj aşılamamış, ancak mahalli 
seçimlerde başarılı olmuşlardır. Dr. 
Ahmet’in hem Yunanistan’da hem de 
dışarıda halkının haklarını çok başarılı 
bir şekilde savunmuş olmasından 
Yunanlılar çok rahatsız olmuşlardır. 
Nihayet 24 Temmuz 1995’de şaibeli bir 
trafik kazası sonucu öldürülmüştür. 

Bugün AB üyesi Yunanistan’da 
gerek AB ilkeleri, gerek insan hakları 
evrensel prensipleri, gerekse bizzat 
Yunan yasaları Türk azınlık için 
doğru uygulanmaktan uzaktır. Lozan 
hükümleri gereği Türkiye’nin, dışarıda 
kalan ve koruması altındaki tek topluluk 
olan Batı Trakyalılar maalesef mağdur 
ve mazlum halde yaşamaktadırlar. 
Etnik kimlik inkârı, ifade hürriyeti 
olmaması, vatandaşlıktan ıskat,  
eğitimde sorunlar, Türk kurumlarının 
kontrolünde çıkarılan zorluklar, 
müftülük seçimleri, örgütlenme 
engelleri, demografik ve sosyal 
engeller, yasak bölge uygulaması, 
toprak ve taşınmazlar,  ekonomik 
baskılar ve kamu görevlerine girerken 
baskılar başlıca problemlerdir. Burada 
Fener Patriği ekümeniklik iddiasını 
sürdürürken, orada Türkler kasaba 
müftülerini bile seçememektedir. 
Türkçe gazete, dergi, radyo, tv söz 
konusu olamamakta9, hatta son 

zamanlara kadar Yunan Üniversiteleri 
Türk öğrenci kabul etmemekteydi. 
Türk okullarında çocuklara Yunanca 
dersi müfredatta olduğu halde 
öğretilmemektedir. Azınlık okullarına 
sorunlu öğretmenler gönderilmekte, 
birer bahane ile okullar kapatılmaktadır. 
1954’te 260 ilkokul varken bu sayı 
bugün 133’e düşmüştür. Bunların hepsi 
Lozan veya daha sonraki anlaşmalarda 
güvence altına alınmış oldukları halde 
bu menfilikler sürekli yaşanmaktadır. 
Bizde “Lozan’ı deldirmemek” takıntısı 
veya “Lozan Zafer mi Hezimet mi” 
tartışması süredursun, Yunanlılar 
Türklerin aleyhine olarak Lozan’ı çoktan 
soğan çuvalı gibi delik deşik ettiler.
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Mersin; ülke içindeki coğrafi konumu, limanı, yapımı süren Yenice Lojistik 
Üssü ile yurt içi ve yurt dışına olan bağlantı kolaylığının sağlandığı 

avantajlarla yalnız Türkiye’nin değil, aynı zamanda Ortadoğu ve Doğu 
Akdeniz’in en önemli ulaştırma ve lojistik merkezi konumundadır.

MERSİN
B İ R  D Ü N YA  K E N T İ 

Mersin’in Kalkolitik, İlk Tunç ve Orta Tunç 
Çağlarından beri yerleşim yeri olduğu 
bilinmektedir. Yörede Hititler, Asurlar, Fenikeliler, 
Frikyalılar, Yunanlılar, Selefkoslar, Araplar, 
Selçuklular, Karamanoğulları ve Osmanlıların 
kültür birikimi mevcuttur. 2002 yılında İçel 
ilinin adı Mersin olarak değiştirilmiş, 2008 
yılında Mersin’in ilçe sayısı 13’e yükselmiştir. İl 
yüzölçümünün % 87’si dağlık, % 54’ü ormanlık 
arazidir. İlin kara sınırı 608 km, deniz sınırı 321 km 
olup, yüzölçümü 15.853 km²’dir.

TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2015 
sonuçlarına göre; Mersin ilinin 875.232’si kadın, 
869.989’u erkek olmak üzere toplam nüfusunun 
1.745.221 olduğu, birçok ilçede kadın-
erkek nüfusunun dengeli bir şekilde dağıldığı 
görülmektedir.
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Sanayi Kenti Mersin

1.204.820 TEUs hacmiyle dünyadaki ilk 100 
liman içerisinde 89, Türkiye’nin 2. büyük 
limanı olan Mersin Limanı, Taşucu Limanı, 
karayolu ve demiryolu ulaşım altyapısı, 
devam eden Yenice Lojistik köyü ve 
Çukurova Uluslararası Havaalanı projesinin 
sağladığı avantajlarla  kurulan organize 
sanayi bölgeleri ve serbest bölgesi ile birlikte 
Mersin Türkiye’nin önemli ve iddiası olan 
sanayi kentlerinden birisidir.

Organize Sanayi Bölgesi

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1992 yılında 
154 parselden oluşan 380 hektarlık alan üzerinde 
faaliyete geçmiştir. Bölgenin 3 km batısında bulunan 
Gelişme Alanı 41 parselden oluşan 278 hektar arazi 
üzerinde bulunmakta olup 2012 yılında faaliyete 
başlamıştır.

Mersin Serbest Bölgesi

• Mersin Serbest Bölgesi 1987 yılında açılmış olup 
ülkemizin ilk serbest bölgesidir.

Lojistik Kenti Mersin

Ülke içindeki coğrafi konumu, limanı, yapımı süren 
Yenice Lojistik Üssü ile yurt içi ve yurt dışına olan 
bağlantı kolaylığının sağlandığı avantajlarla yalnız 
Türkiye’nin değil aynı zamanda Ortadoğu ve Doğu 
Akdenizin en önemli ulaştırma ve lojistik merkezi 
konumundadır.

KENTİN EKONOMİK 
GÖRÜNÜMÜ

Tarım Kenti Mersin

Tükiye’nin:

• Toplam yaş meyve üretiminin %11’i,
• Toplam muz üretiminin %72’si,
• Toplam çilek üretiminin %35’i,
• Toplam limon üretiminin %57’si,

 Mersin ilimizde gerçekleştirilmektedir.

Turizm Kenti Mersin

Mersin; 321 km. uzunluğundaki sahilinde bulunan kumsallar, 
koylar ve körfezler, doğal güzellikleri, barındırdığı çeşitli dinlere 
ait tarihi kültürel zenginlikleriyle gerçek bir kültür ve turizm 
kentidir.
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İSTATİSTİKLERLE MERSİN MERSİN İŞGÜCÜ 
PİYASASIGenel İşgücü Verileri

2015 TUİK araştırmalarında TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde; 
kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus 2.853.000 kişiye 
ulaşmıştır. İşgücüne katılma oranı %50,5 olurken; bu rakam 
erkeklerde %71,8 kadınlarda % 29,9 olarak gerçekleşmiştir. İşsizlik 
oranı 2014 yılında %10,7 iken 2015 döneminde yaklaşık 1 puanlık 
düşüşle  % 9,8 konumunda seyretmiştir.

İstihdamın Sektörlere ve
Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

2015 döneminde istihdam edilenlerin % 55’i hizmetler, % 24’ü 
sanayi ve inşaat sektöründe, %21’i tarımda yer almıştır. 2014 
yılına göre istihdam artışının en fazla tarım sektöründe olduğunu 
görülmektedir.

TR 62 Bölgesinde 2015 yılında istihdam edilenlerin; % 58’i lise altı 
eğitim düzeyine sahip, %19’u lise ve dengi meslek okulu, %19’u 
yükseköğretim mezunu, % 4’ü ise okuryazar olmayanlardan 
oluşmaktadır.

2015 yılında ilde İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı önceki 
yıla göre azalarak toplam 53.540 kişiye, kayıtlı 
işgücü sayısı da 130.637 kişiye yükselmiştir.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 
kayıtlarına göre işgücü piyasasından 2014 yılında 
30.197 adet açık iş alınırken, 14.976 kişi işe 
yerleştirilmiştir. 2015 yılında açık işlerde %31,7’lik 
artış sağlanarak 39.755 adet açık iş alınmış ve bu 
artışa bağlı olarak da 20.864 kişi işe yerleştirilmiştir. 

Artışın kaynağı olarak özel sektör firmalarıyla 
işbirliği kültürünün arttırılması ve işgücü 
piyasasının ihtiyaçlarını karşılayan programlar 
olduğu söylenebilir.
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NELER YAPTIK?
2014 yılında, Mersin Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğü Girişimci İnsan Kaynakları 
Platformunda gerçekleştirdiği çalışmalarla 
diğer il müdürlüklerine örnek olmuştur.

Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok önemli 
proje ve çalışmalara imza atan İŞKUR, 2023 
istihdam vizyonunu çerçevesinde hareket ederek 
modern kamu istihdam kurumu olma yolunda 
çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütmektedir.

Dünyanın bugün en önemli ekonomik ve sosyal 
sorunu olan işsizlik sorununa karşı, işgücü 
piyasasına yön veren kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği içerisinde programlarını sürdüren Mersin 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü; “üniversite-
sanayi-kent“ üçgeninde kentin dinamiklerini 
harekete geçirmektedir.

 İşgücü piyasası araştırmalarıyla işgücü piyasasının 
durum analizi yapılırken, diğer taraftan işgücü 
piyasasının beklentileri ortaya konmakta, kurum 
hizmetleri ise bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde 
planlanmaktadır. Kurumsal hizmetlerin en büyük 
amacının ise işgücünün istihdam edilebilirliğini 
arttırmak olduğu söylenebilir.
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İnsana Değer Veren Kurum

Mersin İŞKUR; İnsan Kaynakları Yönetiminin önemi 
hususunda çalışmalarını sürdüren Girişimci İnsan Kaynakları 
Platformunun da kurucu üyelerin arasında yer almıştır. 2014 
yılında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Mersin 
bu konuda diğer illere örnek olarak gösterilmiş ve diğer il 
müdürlüklerine yapılan çalışmalar yerinde tanıtılmıştır. Mersin 
İŞKUR ile firmaların işe alım sürecinde yer alan kişilerin aynı 
platform içinde bulunması, kurum hizmetlerinin de tanıtımının 
periyodik ve planlı bir şekilde olmasını sağlamıştır.

Girişimci İnsan Kaynakları Platformunun insan kaynakları 
alanında düzenlediği “İnsan Kaynakları Zirvelerinde” ve 
üniversite öğrencilerine yönelik yapılan “Özel Sektör Ne 
İster” panellerinde Mersin İŞKUR’un en önde yer aldığı, 
özellikle üniversite öğrencileri tarafından iş arama sürecinde 
tercih edilebilir konuma geldiğini de söyleyebiliriz.

Engelleri Aşan Kurum

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  “Simit Arabam 
Engel Tanımam” projesi ile ortopedik engelli bireylere 
iş imkânı sundu. 2015 yılında Mersin İŞKUR’un Mersin 
Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanlığı ile işbirliği 
yaptığı Projede; Ortopedik engelli vatandaşların ekonomik 
hayata dâhil olacağı “Simit Arabam Engel Tanımam” projesi 
kapsamında, özel olarak hazırlanan 12 simit arabası 12 
engelli vatandaşa ücretsiz teslim edilmiştir. Bu arabalar ile 

vatandaşlarımız şehrin 12 değişik noktasında belirlenen 
yerlerde simit ve ayran satarak, aile bütçelerine katkıda 
bulunmaya devam ediyor.

Mersin İŞKUR engelli vatandaşların mesleki eğitimine 
önem vermenin yanında “Engelli vatandaşların kendi işini 
kurmasına yönelik projelerle” kendi işlerini kurmalarını 
destekliyor. Bu kapsamda Mersin Çalışma ve İş Kurumuna 
engelli statüsünde kayıtlı olan Abdullah Akgün isimli 
vatandaş; gayrimenkul, dükkan, bahçe, tarla, daire alım-
satım-kiralama işlerindeki deneyimini İŞKUR desteği ile artık 
Girişimci olarak sürdürmektedir.

Asistanım Olur Musun Projesi

Mersin Çalışma ve İş Kurumu, Toros Üniversitesi, TOBB 
Mersin Kadın Girişimciler Kurulu, Mersin Ticaret ve Sanayi 
Odası Eğitim ve Kalkınma Vakfı işbirliğinde “ASİSTANIM 
OLUR MUSUN PROJESİ” 2015 yılında başladı. 30 yaşını 
aşmamış özellikle yeni mezun kadınların mesleki eğitim 
programı sonrasında belli işyerlerinde İŞKUR’un işbaşı eğitim 
programından yararlanarak teorik bilgilerini işgücü piyasasında 
kullanabilme şansı bulduğu proje sonucunda kursiyerlerin 
halen istihdam süreçlerinin devam ettiğini görüyoruz.

6. Mersin İş ve Kariyer Fuarı “Bölgenin En 
Büyük Fuarı”

İş arayanlarla işverenleri aracısız olarak buluşturan fuar 
organizasyonu bu sene işbirliği yapılan firma/kuruluşlar 
açısından bölgenin en büyük fuarı oldu. 19-20 Ekim 2016 
tarihlerinde Mersin Kongre ve Sergi Sarayında 130 kurum 
ve kuruluşun işbirliğinde yapılan fuar organizasyonu;  İş ve 
staj fırsatları ile ön plana çıkarken, iş arayanlar ve öğrenciler 
için büyük fırsatlar sundu. Mersin ilinde sloganlaşan “Fuarlar 
kenti Mersin” hedefine de katkı sağlayan İş ve Kariyer Fuarı 
işgücü piyasasının organizasyon eksikliğinden kaynaklanan 
olumsuzlukların da önüne geçilmesi açısından kamuoyunda 
en başarılı fuarlar arasında değerlendirilmektedir.
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Alahan Manastırı 

Mut İlçesinin 24 km kuzeyindedir. Hristiyanlığın, Kapadokya 
ve Likonya’da yayılması sırasında bu yeni dini kabul edenlerin 
takibe uğraması, inanmayanlar tarafından öldürülme 
korkusu, Hz. İsa’ya inananları dağlık, mağaralarda, kaya 
oluklarında ibadete zorlamıştır. Hz İsa’nın havarilerinden olan 
St Paul ve yine Tarsus’ta yaşamış Hristiyan öncülerinden 
Barnabas’ın ziyareti anısına yapıldığı söylenmektedir.

ST. Paul Kilisesi

Hristiyanlığın önemli isimlerinden olan St. Paul tarafından, 
Tarsus ilçe merkezinde 1102 yılında St. Paul Katedrali olarak 
yapıldığı söylenmektedir. Roma Tarzında kalın ve yüksek 
duvarları, iç kısmı geniş dışa bakan tarafları dar, derin 
pencereleri ve kalın sütunları dikkat çekicidir.

MERSİN’İN TARİHİ ve 
TURİSTİK YERLERİ

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde Mersin’den 4 adet kültür varlığı 
bulunmaktadır. Bunlar 2000 yılında giren Alahan Manastırı ve St. Paul Kilisesi, 
St. Paul Kuyusu ve Çevresi ile 2012 yılında giren Mamure Kalesi ve 2014 yılında 
giren Korykos Antik Kenti’dir. (Kızkalesi).  

Alahan Manastırı, ST. Paul Kilisesi, ST. Paul Kuyusu, Mamure 
Kalesi, doğal güzellikleri, birbirinden lezzetli yemekleriyle 
Mersin ziyaretçilerine eşsiz fırsatlar sunuyor.

ST. Paul Kuyusu

“St. Paul Kuyusu” olarak tanımlanan tarihi yapı, Aziz 
Paul’un yaşadığı evin bulunduğu yer olarak kabul edilen 
avluda bulunmaktadır. Antik Cadde’nin yaklaşık 200 metre 
kuzey doğusunda yer alan, 18 m. derinliğindeki kuyunun 
Aziz Paul adına yapıldığı ve burada eski bir mekâna 
ait kalıntıların uzun yıllar ziyaret yeri olarak kullanıldığı 
bilinmektedir.

Mamure Kalesi

Anamur’un 6 km güney doğusunda yer alan kalenin, 
denizden ve karadan gelecek saldırıları önlemek 
amacıyla yapılmış mazgalları ve üç tarafından çevrili 
koruma hendekleri bulunmaktadır. Romalılar, Bizanslılar, 
Karamanoğulları ve Osmanlılar tarafından kullanılmış olan 
kalenin içinde cami, çeşme hamam gibi Türk-İslam Mimari 
eserleri mevcuttur.
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Kleopatra Kapısı (Deniz Kapısı)

Eskiden surlarla çevrili bulunan şehrin üç kapısından 
sadece deniz kapısı ayakta kalmıştır. Antonius ile 
görüşmeye geldiğinde Kleopatra’nın bu kapıdan 
geçerek şehre girdiği söylenir.

Yumuktepe Höyüğü

Şehrin kuzeybatısındadır. Yapılan kazılarda bu 
höyükte farklı medeniyetlere ait 33 kat bulunmuştur. 
Yumuktepe’de ilk yerleşme Neolotik dönemde başlamış 
ve kesintisiz olarak Kalkolitik, Tunç, Hitit, Bizans ve 
İslami devirlerde de devam etmiştir.

Cennet- Cehennem

Bir yeraltı deresinin yol açtığı kimyasal erozyonla tavanın 
çökmesi sonucu meydana gelmiş büyük bir çukurdur. 
Yerin 18 metre altında bulunan Dilek ve Astım Mağarası 
buraya yakın bir yerde bulunmaktadır.

Korykos Antik Kenti ve Kızkalesi

Erdemli’den 23. Km batıda ve deniz kenarındadır. 
İ.Ö. 4. Yüzyıldan itibaren canlılık gösteren ve eskiden 
surlarla kaplı bu kent Roma, Bizans, Lusignan ve 
Karamanoğulları devirlerini yaşamıştır. Kızkalesi eski 
çağ kenti Korykos’u korumak için yapılmıştır. Efsanelere 
konu olan kalenin sağlam taş yapısı oldukça etkileyicidir.

Eshab-ı Kehf

Tarsus’un kuzeybatısında 14 km. uzaklıkta yer alan 
Kuran-ı Kerim’de Kehf Suresi’nde söz edilen mağara, 
Müslüman ve Hristiyanlarca kutsal sayılmaktadır. M.S 
250 yıllarında Tarsus şehrinin Rum hükümdarlarından 
Dakyanus’un tek tanrıya tapmayı kabul eden 7 gence 
putlara tapmaları için süre verdiği, putlara tapmadıkları 
halde cezalandırılacaklarını bildirdiği anlatılmaktadır. 
Rivayetlere göre, hükümdarın zulmünden kaçan 7 genç, 
Bencülüs dağındaki bu mağaraya kaçıp saklanmış ve 
inanışa göre 309 yıl uyumuştur.

BUNLARI GÖRMEDEN 
SAKIN DÖNMEYİN

BUNLARI YEMEDEN 
SAKIN DÖNMEYİN
Mersin denilince akla gelen ilk şey Tantuni 

Küçük parçalara ayrılmış biftekten yapılıyor. Kebabın 
çeşidini ise saymak mümkün değil, onlarca çeşidi var. 
Ama Çukurova ve Güneydoğu’da ortak özellikler gösteren 
mutfağın Mersin’e özel yanları da var. Fırında veya 
kızartılarak yapılan içli köfte Mersin’de haşlanarak yapılıyor 
ve daha hafif oluyor. Deniz ürünlerine gelince “Jumbo” 
denilen iri karidesler, doğu Akdeniz’in en beğenilen balığı 
lagos, çipura, kalamar, akya, eşkina, ahtapot, subye diye 
sıralanıyor.

İçeceklerin popüler olanları: Şalgam suyu, yazın meyan 
şerbeti ve yemeklerden sonra Mersin usulü Tarsusî kahve. 
Türk kahvesi ama küçük fincanda değil de çay bardağında 
geliyor. Tatlı çeşidi de zengin; en özgün tatlı havuçtan 
yapılan cezerye. Her yerde bulunuyor, Kadayıfın salamura 
yapılmamış taze peynirli olanı diye tarif edebileceğimiz 
künefe de çok ünlü. Bir başka tatlı ise Kerebiç. Ramazan’da 
çokça tüketilen bir tatlıdır. Kerebiç beyaz bir köpüğün 
içinde yatan, içi Antepfıstığı ya da cevizle dolu olan, 
irmikten yapılmış, içli köfteye benzeyen bir tatlıdır. 
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FAS
GÖLGELERİN GÜNEŞLE,

DENİZİN GÖKYÜZÜ İLE BİRLEŞTİĞİ YER

FOTOĞRAF: AYKUT FIRAT
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Resmi olarak Fas Krallığı Kuzey Afrika’da yer alan bu 
ülke yaklaşık olarak 32 milyon nüfusa ve 447.000 km²’lik 
yüz ölçümüne sahiptir. Fas’ın, Atlantik Okyanusu’ndan, 
Cebelitarık Boğazını çevreleyip Akdeniz’de son bulan uzun 
bir sahil şeridi vardır. Doğudan Cezayir, Kuzeyden İspanya, 
güneyden de Moritanya ve Batı Sahra ile komşudur.

Fas’ın başkenti Rabat olmasına rağmen en büyük şehri 
Kazablanka’dır. Kültür başkenti olan Marakeş gibi dünyaca 
ünlü şehirleri ise her yıl turist akınına uğramaktadır.Dünyanın 
en büyük çöllerinden biri olan Sahra Çölü‘nün bir bölümü 
burada yer aldığı için ülkenin büyük çoğunluğunu kurak 
topraklar ve çöller oluşturmaktadır. Böylelikle Fas geziniz 
sırasında kendinizi sarı ve kahverengi tonlarıyla zamanda 
yolculuk yapıyormuş gibi hissedebilirsiniz.

Fas, geniş yetkilere sahip bir kralla, Temsilciler Meclisi ve 
Danışmanlar Meclisi olmak üzere ikiye ayrılan parlamenter 
bir monarşi rejimiyle idare edilmektedir. Kral hem avukat 
hem de liderdir.

Konuşulan Diller
Resmi dili Arapçadır. Bunun yanı sıra ülkede çok sayıda var 
olan Berberilerin kullandığı Berberice dili ve bunun alt dili olan 
Shelha dili de konuşulmaktadır. Resmi dairelerde Fransızca 
kullanıldığı gibi, ülkenin kuzey kesiminde İspanyolca da 
konuşulur.

Din ve İnanç
Resmi dini İslam’dır. Halkın yaklaşık yüzde 99’u Müslümandır. 
Çoğu Avrupa asıllı olan Hristiyanların oranı ise yüze 1’dir. 
Yahudiler ise nüfusun yüzde 0,5’ini temsil eder. Müslümanlarda 
Maliki mezhebine mensup kişiler çoğunluktadır, onların 
ardından ise Hanefiler gelir. Kazablanka’daki dünyanın en 
büyük üçüncü camisi olan II. Hasan Camii 25.000 kişilik 
kapasiteli ve aynı zamanda 210 metrelik minaresiyle dünyanın 
en uzun minaresine sahip camidir.

Kısa Tarih
M.Ö. 8000 yıllarına dayanan geçmişiyle Fas, Arapların Kuzey 
Afrika’yı fethinden 100 yıl sonra, 788’de Faslı Müslüman 
hanedanların yönetimine girmiştir. 1860 yılında İspanya Kuzey 
Fas’ı işgal etmiş ve işgal edilen Fas ve karşısındaki güçlü 
Avrupa Devleti arasında ülkenin egemenliğine zarar verecek 
bir ticari rekabet başlamıştır. 1912’de Fransa’nın ülke üzerinde 
hâkimiyet kurmasıyla başlayan bağımsızlık mücadelesini 
1956’da Fas kazanmış ve bağımsızlığını ilan etmiştir.

Coğrafi olarak Avrupa’ya 
yakınlığı ile kültürel 

açıdan diğer Kuzey Afrika 
ülkelerinden farklılık 

gösteren Fas Kuzeyinde 
Akdeniz batısında Atlantik 
Okyanusu ile çevrili eşsiz 

bir ülke. Muhteşem havası, 
bozulmamış Akdeniz ve 

Okyanus sahilleri, verimli 
ovaları, yılboyunca üzerinden 
kar eksilmeyen Atlas dağları 

ve yanı başındaki Çölü ile Fas 
Afrika’nın en şanslı ülkesidir.
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1975 yılında ‘Yeşil Yürüyüş’ denilen bir 
yürüyüşle ellerinde sadece Kur’anlarla 
Sahra Çölü’ne giren Fas halkı bu 
eylemlerinden sonra karşı bir direnişle 
karşılaşmadan çölün hakimiyetini 
kazanmışlardır. Günümüzde Fas ve 
Afrika Birliği arasındaki Sahra Çölü 
problemi halen devam etmektedir. 
Fas, Batı Sahra’nın tümü üzerinden 
hak iddia etse de Birleşmiş Milletler ile 
Afrika Birliği bunu reddetmektedir.

İklim ve Hava Durumu

Fas coğrafi konumu açısından 
çeşitli iklimleri barındıran bir ülkedir. 
Okyanus kıyısındaki şehirlerde 
ılıman iklime rastlanırken, Atlas 
Dağı’na yakın bölgelerde çöl iklimine 
rastlanabilmektedir. Yazlar sıcak, kışlar 
ılık geçer. İç kesimlere doğru gidildikçe 
Akdeniz iklimi görülmeye başlanır ve 
bol yağış görülür.

Ekonomik Yapı

Dünyanın en büyük fosfat yataklarına 
sahip olan Fas, ekonomisini tarım, 
imalat, balıkçılık ve turizm sektörü 
gelirleri ve dış ülkelerde çalışan 
Faslıların ülkeye getirdikleri dövizlerle 
ayakta tutmaktadır. 

1980’li yıllardan itibaren Fas, IMF 
ve Dünya Bankası ile işbirliği içinde 
başarılı bir ekonomik reform sürecine 

girmiş, bu çerçevede, dış ticaret 
rejiminin liberalleştirilmesi, yeni yatırım 
kanunu, özelleştirme programı ve 
bankacılık sisteminin iyileştirilmesine 
gidilmiştir. Fas ekonomisinin son 10 
yılda tarım ve fosfat sektörlerine olan 
bağımlılığı azalarak imalat ve hizmet 
sektörlerinin GSYİH’daki payları 
artmıştır. GSYİH, tarım sektörünün 
performansına göre yıllar itibariyle 
değişkenlik göstermektedir.

Hükümetin önceliği işsizlik oranını 
düşürmek ve ekonomik durgunluğa 
bağlı olarak artan fakirliği azaltmaktır.

Ülkede ekonomik aktivite Kasablanka 
ve Rabat etrafında yoğunlaşmıştır. 
Hükümet, az nüfuslu bölgelerdeki 
iş imkânlarını geliştirmek amacıyla 
yatırım teşvikleri uygulamaktadır. 
Çeşitli önlemlere karşın köyden kente 
göç önlenememektedir.

2011 - 2015 yılları arasında GSYİH’nın 
yıllık ortalama % 4,7 oranında 
büyümesi tahmin edilmektedir.

Ekonomik Performans

Fas orta gelir düzeyinde bir ülke olarak 
kabul edilmektedir.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın yaklaşık 
üçte ikisi hizmetler sektörüne 
dayanmaktadır. İmalat sektörü 

GSYİH’nın yaklaşık %13’ünü, tarım 
sektörü ise GSYİH’nın yaklaşık 
%12’sini oluşturmaktadır. Madencilik 
sektörü ise GSYİH’nın yaklaşık %4’ünü 
oluşturmaktadır.

Dış borç yükünün fazla olmaması 
nedeniyle yaşanan küresel ekonomik 
krizden göreceli olarak daha az 
etkilenmiştir. Orta vadede ekonominin 
güç kazanması beklenmektedir.

Sosyal Yaşam

Marakeş’in en renkli meydanı 
‘Sonsuzluk Meydanı’ anlamına 
gelen Djemaa El Fna adlı meydandır. 
Seyyar mutfaklar, sebze-meyve suyu 
satıcıları, yılan-maymun oynatıcıları, 
falcılar, kına yakan kadınlar, geleneksel 
kıyafetli dansçılarıyla bu meydan tam 
bir panayır yeridir ve Fas kültürüne 
dair çok şey gösterir. Dolayısıyla Fas 
seyahatlerinizde mutlaka Marakeş’e 
gidip bu meydanı görmeniz önerilir.

Afrika ülkesi olmasına rağmen coğrafi 
konumu açısından Avrupa’ya olan 
yakınlığı sebebiyle Fas kültürel, 
ekonomik ve siyasi açıdan diğer Afrika 
ülkeleriyle farklılıklar göstermektedir.

Ülke kültürünün genelinde İslami ve 
Avrupai izler görülmekte; Afrika’daki 
diğer kültürlerden de etkilendiği açık 
bir şekilde gözlemlenebilmektedir.
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Camilerde İslam, bahçede ve 
çeşmelerde Endülüs, binaların 
yapısında ise Fransız kültürünün 
etkileri görülmektedir.

Fas’ta Mutfak Kültürü

Fas mutfağı, Afrika’nın en etkileyici 
mutfağı olarak gösterilmektedir. 
Baharatlarının zenginliği, şeker ve 
tuzun birlikte kullanımı, taze ve kuru 
meyvelerin bolluğu Fas mutfağını 
lezzetli ve çekici kılan özelliklerin 
başın gelir. Kullandıkları malzemeler 
açısından Türk mutfağı ile benzerlik 
gösterirler. En önem verdikleri öğün 
ise öğle yemeğidir. Öğle yemeklerinde 
tabiri caizse kendilerini krallara layık bir 
sofra ile ödüllendirirler.

Ülkenin birçok yerinde elle yemek yiyen 
insanlar görülmektedir. İnanışa göre 
bir parmakla melekler, iki parmakla 
emirler, üç parmakla peygamberler ve 
dört-beş parmakla da şeytan yemek 
yer. Faslılar ise üç parmakla yemeyi 
tercih ederler.

En ünlü yemekleri arasında irmik 
ağırlıklı hazırlanan, içinde sebze ve 
et bulunan kuskus ve çeşitli baharat 
sosları ile hazırlanan etlerin özel 
kaplarda kömür ateşinde pişirilmesiyle 
hazırlanan Tajinyemeği gelir. Sokak 
satıcıları oldukça ön plandadır. Bir 
kazan içinde yalnızca su ve baharat 
eklenerek pişirilen Salyangoz, ülke 
genelinde çok meşhurdur.

Fas’ta Festivaller

Gnawa Müzik Festivali: Tarihinde 
JimiHendrix, Bob Marley gibi isimleri 
ağırlamış festival, Danimarka’dan 
Güney Afrika’ya birçok ülkeden 
müzikseverlerin ve sanatçıların 
katılımıyla her yıl mayıs ayında 
düzenlenir.

Hurma Festivali: Her yıl ekim ayında 
gerçekleşen hurma hasadı esnasında 
düzenlenen festival üç gün boyunca 
devam eder.

Fas şehrinin 12 asırlık Bab El-Mekine 
bölgesinde düzenlenen Dünya Müzik 
Festivali Fas, Hindistan, Çin, Türkiye, 
Azerbaycan, Irak, Filistin, İran, Mısır, 
Gana, Brezilya, Almanya ve Fransa gibi 
ülkelerden birçok grubun katılımıyla her 
yıl mayıs ayında gerçekleştirilmektedir.

2001 yılından bu yana düzenlenen 
Marakeş Uluslararası Film Festivali 
her yıl dünyaca ünlü yönetmenlerin 
ve oyuncuların katılımıyla Afrika’nın 
en prestijli film festivallerinden biri 
haline gelmiştir. Her yıl aralık ayında 
düzenlenmektedir.

Görsel sanat, edebiyat ve sinemadan 
oluşan Arts in Marrakech International 
Biennale Kuzey Afrika’da üç dilin 
(İngilizce, Arapça ve Farsça) hakim 
olduğu ilk ve en büyük bienal olarak 
bilinir.

Dünyanın bütün dinlerinin bir araya 
geldiği ve kutsal bir birlikteliğin 
amaçlandığı Fes Festival of World 
Sacred Music her yıl mayıs ayında 
dünyanın her yerinden müzisyenlerin, 
bilim insanlarının ve festival 
meraklılarının buluştuğu bir ortam 
hazırlar.
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Olur da bir gün yolunuz Bursa’ya düşerse, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun ilk dönem kırsal hayatına tanıklık 
etmek, tarih ve doğal yaşamı yerinde görmek için 
mutlaka Cumalıkızık Köyü’nü ziyaret etmelisiniz. 

Ünü sınırları aşan ve yurtdışında da büyük ilgi gören 
köy, Uludağ’ın kuzey yamaçlarında birbiri ardına 
sıralanan yedi Kızık köyünden biridir. Köyün ismiyle 
ilgili farklı rivayetler bulunmaktadır. Bir rivayete göre 
camisi olan ve Cuma namazlarının diğer köylerden 
gelenlerle birlikte kılındığı bu köye “Cumalıkızık” 
denmiştir. Diğer bir rivayete göre ise Orhangazi 
zamanında köye gelen Kızıklara Orhangazi, Uludağ’ın 
kuzeyinde bu bölgeyi bağışlamıştır. 

Yedi kardeşten biri olan Cumalıbeyin köyüne bu 
isim verilmiştir. Diğer Kızık köyleri ise Hamamlıkızık, 
Fidyekızık, Derekızık, Değirmenkızık, Dallıkızık, 
Bayındırkızık’tır.

OSMANLI’NIN 
KIRSAL HAYATINI 

GÜNÜMÜZE 
TAŞIYAN KÖY

CUMALIKIZIK
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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Cumalıkızık; Osmanlı Türk sivil mimari 
özelliklerini taşıyan evleriyle ünlüdür. Köy yedi mahalleden oluşur. Evler 
birbirine bitişik olarak yapılmıştır. Dar olan sokakları sadece hayvan veya 
at arabalarının geçebileceği genişliktedir.

Köyün bulunduğu kentsel sit alanında 4 adet anıtsal yapı (Cami, hamam, 
mezarlık, çeşme), 3 adet doğal anıt(ağaç), 176 adet sivil mimarlık örneği 
olmak üzere 183 adet tescilli kültür varlığı bulunmaktadır. 1980 yılında 
koruma altına alınan köy 1981 yılında kentsel doğal sit alanı olarak tescil 
edilmiştir. 

Modern dünyanın etkilerinden uzakta kalmayı başaran Cumalıkızık, kent-
köy bağlantısını günümüze taşımış, 700 yıllık tarihi dokusunu kaybetmemiş 
olmasıyla, içmeye doyulamayan suları, organik sokak dokusu, taş, ahşap 
ve kerpiçten oluşan tarihi evleriyle Osmanlı’dan bize kalan güzide bir 
mirastır. Bu yönleriyle UNESCO tarafından 2014 yılının haziran ayında 
Bursa’nın Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ile birlikte Dünya Miras 
Listesi’nde yer alması uygun görülmüştür. Cumalıkızık Köyü’ne gitmek için 
Bursa’dan Ankara’ya giden yolu 10 km boyunca takip etmeniz, daha sonra 
köye doğru ayrılan yola dönerek 3 km daha yol almanız gerekmektedir.

Cumalıkızık Camisi ve Zekiye Hatun Çeşmesi

Caminin 300 yıllık bir geçmiş bulunduğu ve köyün ilk camisinin yerine 
yapıldığı belirlenmiştir.  Doğu cephesinde 19. Yüzyılın sonunda yapılmış 
olan Zeykiye Hatun Çeşmesi bulunan caminin minaresi 1972-73 yıllarında 
yapılmıştır.

Cumalıkızık Hamamı

1983 yılında restore edilen hamamın yapılış tarihiyle ilgili kesin bir bilgi 
bulunmamaktadır. 30 yıl öncesine kadar uzun süre haftada 4 gün erkeklere, 
3 gün de kadınlara hizmet etmiş, zaman içinde işlevini yitirmiştir.

Ahududu Festivali

Köyde her yıl haziran ayında düzenlenen “Ahududu Festivali” renkli 
görüntülere sahne olmaktadır.

Kaynak: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
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MÜLTECİLER İÇİN

SU ALTI MÜZESİ
İspanya’ya bağlı Lanzarote Adasında 
Mülteci krizine Dikkat Çekmek Amacıyla 
Su Altı Müzesi Oluşturuldu

Atlas Okyanusu’ndaki İlk Su Altı Müzesi
Atlas Okyanusu’ndaki ilk su altı müzesi olma özelliği taşıyan müzede, Britanyalı 
sanatçı Jason de Caires Taylor’ın 400 eseri sergileniyor. Müzedeki heykeller, 
2013 yılında İtalya’nın Afrika’ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası 
açıklarında batan teknede hayatlarını kaybeden en az 366 mülteciyi temsil 
ediyor.

Müze, Dünyadaki İnsanlara Mültecilerle İlgili Kolektif 
Sorumluluklarını Sert Şekilde Hatırlatıyor
Britanyalı sanatçı Taylor’a göre müze, mültecilerin anısına yapılmış bir 
çalışmadan daha fazlası. Taylor, kişisel Facebook sayfasında paylaştığı 
iletide, ”Bu müze, sadece hayatlarını kaybeden birçok insan için bir anıt ya 
da onlara adanmış bir çalışma değil, bu aynı zamanda dünyadaki insanlara, 
mültecilerle ilgili kolektif sorumluluklarını sert şekilde hatırlatmayı amaçlayan 
bir çalışma” diye yazmış.

The Museo Atlantico, denizin 15 metre kadar altında yer alıyor. Genç sanatçı 
Jason de Caires Taylor’ın 400’e yakın eserini yakından görmek isteyen sanat 
meraklılarına eşsiz ve güçlü bir dalış deneyimi vaat ediyor.

İngiliz sanatçı Jason de Caires Taylor  çalışmalarında bir çok tartışmalı konuya 
da değinmiş. Eserleri arasında fotoğraf çeken bir turist, kitap okuyan bir 
kadın, sürekli TV başında oturan bir adam ve bir botta kurtarılmayı bekleyen 
hamile bir mülteci de bulunuyor.



En Çok Açık İş Alınan Meslekler (2015)

Cinsiyete Göre Kayıtlı İşsiz (2015)
Toplam Kayıtlı İşsiz Sayısı 2.128.495 

Cinsiyete Göre İşe Yerleştirme (2015)
Toplam İşe Yerleştirme 889.640

Açık İş Sayısı
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Toplam Katılımcı Sayısı 
370.385
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%54,7

Mesleki Eğitim Kurslarında Toplam 
Kursiyer Sayısı 169.402
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%37,9

Kadın 
%62,1

Girişimcilik EğitimProgramında Toplam 
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Aktif İşgücü Piyasası Programları (2015)

Katılımcıların Yaş Grubuna Göre Dağılımı
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30-34 49,174
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60-64 941

65 + 247
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Girişimcilik Eğitim Programı 

%33

%26,5

Katılımcılar Arasında Yükseköğretim Mezunu Olanların Oranı (2015)

İşbaşı Eğitim Programı 
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İşyeri Ziyaret Sayısı
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İŞKUR, ENGELLİ VE
ESKİ HÜKÜMLÜLERİN

kendi işlerini kurmasına ve engellilerin 

mesleki eğitim alarak istihdam 

edilmeleri ve rehabilitasyonlarına 

yardımcı olmak için hazırlayacağınız

PROJELERE HİBE
DESTEĞİ VERİYOR.

ENGELLERİ
BİRLİKTE AŞALIM

9 ARALIK 2016SON BAŞVURU TARİHİ

SİZ DE HAYALİNİZDEKİ İŞİ KURMAK İSTİYORSANIZ
En Yakın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne
PROJENİZLE BİRLİKTE BAŞVURABİLİRSİNİZ.
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