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Nazan Öksüz
Edİtör

öğrenciler dâhil Kurumumuz
hizmetlerinin etkin ve etkili
bir şekilde sunumunda
önemli bir yere sahip olan
İMD hizmetlerini tüm
detaylarıyla anlatmaya
çalıştık. “Söyleşi” Bölümünde
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Ahmet
Arslan ile Avrasya Tüneli
başta olmak üzere; kara,
hava ve deniz yolunda
yapılan yatırımları ele aldık.
“Ekonomik Görünüm”de
“Avrupa Birliği’nde İşgücü
Piyasası Toparlanıyor”
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
“Kıdem Tazminatı”nı,
İstihdam Uzmanı Ekmel
Onur Aydın “Esnaf ve
Ahilik Fonu”nu sizler
için ele aldı. “Parantez”
bölümünde dünyada deniz
altından geçen, iki katlı ilk
karayolu tüneli olan Avrasya
Tüneli’yle ilgili detayları
yazdık. “Genç Sayfalar”
bölümünde İstihdam
Uzmanı Ezgi Yüce Geleceğin
Becerileri Bizi Okul
Öncesi Dönemlerimize mi

Götürüyor?” yazısıyla sizlerle
olacak. “Başarı Hikayesi”
bölümünde Yapımcı,
Yönetmen, Senarist, Oyuncu
Birol Güven ile İŞKUR ve
Mint Ajans’ın düzenlediği
eğitimle kamera arkası
yapım ekibinde çalışan,
aynı zamanda oyunculuk da
yapan kavuşan Etem Caner
Karaüç’ün hikayelerini
sizler için anlattık. “Meslek
Bankası” bölümünde
New York Avrasya Film
Festivali’nde ‘Sinemada En
İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı’
ödülünü alan ‘Yün Bebek’
filminin yazarı ve yönetmeni,
Arslanköy Kadınlar Tiyatro
Topluluğu’nun kurucusu
Ümmiye Koçak ve tacını
çıkararak aşçı kepini
takan 2011 yılı Miss Model
of Turkey yarışmasının
birincisi İdil Kalender ile
sizler için görüştük. “Portre”
bölümünde yazdığı eserler
ile Anadolu’yu dile getiren
değerli ozanımız Aşık
Veysel’in hikayesini sizler
için anlattık. “Tarihten
Sayfalar” bölümünde Prof.
Dr. Fahri Sakal “Fatih ve
Roma’nın Fethi” yazısını
okuyucularımız için
kaleme aldı. “Kültür-Sanat”
bölümünde ise birbirinden
ilginç konulara yer verdik.
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Dünyada kamu istihdam
hizmetlerinin hedef kitleye
doğru olarak sunumunda; iş
ve meslek danışmanlığı(İMD)
hizmetleri önemli bir yer
teşkil etmektedir. Bu hizmet
sayesinde bireylerin sahip
olduğu özelliklerle işin
gerektirdiği nitelik ve şartlar
karşılaştırılarak bireyin istek
ve durumuna en uygun iş
ve mesleği seçmesi, seçilen
meslekle ilgili eğitim
imkanlarından yararlanması,
işe yerleştirilmesi, işe
uyumunun sağlanması ile
ilgili sorunların çözümünde
kişiye özgü ve sistemli olarak
yardım edilebilmektedir.
Bu bilinçten hareketle
tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de İMD
hizmetlerinin geliştirilmesi
kapsamında önemli adımlar
atılmıştır. 2012 ve 2013
yıllarında yaklaşık 4 bin iş
ve meslek danışmanının
Kurumumuza ataması
gerçekleştirilmiş ve işgücü
piyasasında etkinliğinin
artması sağlanmıştır.
Dergimizin bu sayısının
“Geniş Açı” bölümünde
İŞKUR’un yeniden yapılanma
sürecinde büyük rol oynayan
“İş ve Meslek Danışmanlığı”
hizmetlerini ele aldık. İş
arayanlar, işverenler ve
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İŞ VE MESLEK
DANIŞMANLIĞI
Danışmanlığın temel gayesi birbirinden farklı
bireylerin, topluma ve bulunduğu ortama dinamik
bir uyum gösterebilmesi için gerekli duyarlılığı ve
beceriyi kazanmasına yardımcı olmaktır.
İş ve meslek danışmanlığı, uluslararası kurum ve kuruluşlar
tarafından her yaştan ve eğitim düzeyinden bireylere
kendisini tanımaya yardımcı olma, öğrenim, eğitim ve
mesleğe yönelik seçenekler sunma ve bir istihdam ve
gelişim planı oluşturma için yapılan profesyonel ve
sistematik destek süreci olarak ifade edilmektedir. 1946’dan
bu yana ülkemizin kamu istihdam kurumu olan İŞKUR’un
değişen yapısının önemli kaldıraçlarından birisi de iş
ve meslek danışmanlığı hizmetleri olmuştur ve yaşanan
bu dönüşümün başarıyla sonuçlandırılabilmesi için
işgücü piyasasının her kesimine hitap etmesi gerekliliği
bulunmaktadır. Böylece İŞKUR, iş arayanların yanı sıra
işveren ve öğrencilere de daha yoğun hizmet sunan bir
kurum haline dönüşmüştür.

Doç. Dr. İsmet Köksal
İşkur genel mÜDÜRÜ
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3 bin 512 İş ve Meslek Danışmanımızla iş arayan
vatandaşlarımızın kendilerine uygun işi bulmalarına ve
mesleği edinmelerine, işverenlerimizin eleman ve bilgi
ihtiyaçlarını gidermelerine, öğrencilerimizin ise meslek
seçimlerine ve işgücü piyasasını tanımalarına yardımcı
oluyoruz. Bireylerin gelişimi hayat boyu sürdüğünden
iş ve meslek danışmanlığı da sadece sıkıntılı zamanlarda
değil hayatın tüm evrelerinde yararlanabilecekleri bir
hizmet olarak değerlendirilmektedir. Bunun yanında, iş
ve meslek danışmanlığı hizmetlerinde bireysel farklara
saygı esastır. Her birey kendine özgü bir varlıktır; ilgi,
yetenek, değer ve tutumları ile başkalarından farklılık
gösterir. Farklı ortamlarda yetişmiş bireylerin ihtiyaçları
da farklıdır. Bu nedenle, bireysel farklara göre hazırlanmış
programlarda çeşitlilik ve bireylere seçme özgürlüğü
sağlayan bir iş ve eğitim, verimi artırabilir. İş ve meslek
danışmanlığında verilecek hizmetin, bireysel ihtiyaçlara
göre ayarlandığı ölçüde etkili olduğu gün geçtikçe daha
çok deneyimlenmektedir. Danışmanlığın temel gayesi
de birbirinden farklı bireylerin, topluma ve bulunduğu

BAŞYAZI
ortama dinamik bir uyum
gösterebilmesi için gerekli
duyarlılığı ve beceriyi
kazanmasına yardımcı
olmaktır. Bu bilinçle biz de
danışmanlık hizmetlerimizi
her geçen gün geliştirmeye
çalışmakta, her bireyin ve
grubun kendi özelliklerini
göz önüne alarak hizmet
sunumu sağlamayı
gayelemekteyiz.
Mayıs ayında Engelliler
Haftası ve Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı
vesilesiyle, bireylerin
istihdam yoluyla topluma
kazandırılması noktasında
engelli vatandaşlarımızın
ve gençlerimizin
ihtiyaçlarını da öncelikle
iş ve meslek danışmanlığı
hizmetleri kapsamında
değerlendirdiğimizi
belirtmek gerekir.
Engelli ile genç
danışanlarımıza ilişkin iş
ve meslek danışmanlığı
hizmetlerinden kısaca
bahsetmemiz gerektiğini
düşünüyorum.
Tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de engelli
bireyler toplumun
önemli bir bölümünü
oluşturmaktadır. Yapılan
son araştırmalar ülkemizde
5 milyona yakın engelli
vatandaşımızın olduğunu
göstermektedir. Engelli
vatandaşlarımızın,
yaşamlarını bağımsız
idame ettirme ve toplumun
önemli bir parçası olma gibi
eşit haklara sahip oldukları
bilinciyle onları istihdama
kazandırma noktasında
üzerimize düşen görevleri
yürütmekteyiz. Doğuştan
veya sonradan; bedensel,
zihinsel, ruhsal, duyusal ve
sosyal yeteneklerini çeşitli
derecelerde kaybetmesi
nedeniyle toplumsal

yaşama uyum sağlama
ve günlük ihtiyaçlarını
karşılamada güçlükleri
olan ve korunma, bakım
veya rehabilitasyon,
danışmanlık ve destek
hizmetlerine ihtiyaç
duyan vatandaşlarımızın,
engel durumuna göre
tüm vücut fonksiyon
kayıplarının en az %
40'ından yoksun olduklarını
engelli sağlık kurulu
raporu ile belgelemeleri
gerekmektedir. İş ve Meslek
Danışmanlarımız, bu
vatandaşlarımızla bireysel
görüşmeler gerçekleştirerek
onların Kuruma engelli
olarak kaydını yapmakta
ve beklenti, ihtiyaç
ve engel durumlarına
uygun olarak istihdam
haklarından öncelikli
olarak faydalanmaları için
gayret göstermektedirler.
Diğer yandan, 50 ve daha
fazla çalışanı bulunan
özel sektör işverenlerini,
mevcut çalışanlarının % 3’ü
kadar engelli çalıştırmaları
gerektiği konusunda
bilinçlendirmekte ve takip
etmektedir. Sonucunda
da işverenle işe uygun
engelli bireyi eşleştirerek
danışmanlık faaliyetlerinin
en temel sonucunu elde
etmektedir. Bunun yanı sıra
kendi işini kurmak isteyen
engelli vatandaşlarımızı da
36 bin TL’lik hibe desteği
konusunda bilgilendirmekte
ve başvuruları konusunda
onlara yardımcı olmaktadır.
İŞKUR olarak diğer bir
önemli hedef kitlemiz olan
gençlerin de güncel işgücü
piyasası şartlarına uyum
sağlamaları ve istihdama
kısa sürede sağlam bir
geçiş yapmaları için
çalışmaktayız. Gençlerin
istihdamını artırma ve

3 BİN 512 İŞ VE MESLEK
DANIŞMANIMIZLA
İŞ ARAYAN
VATANDAŞLARIMIZIN
KENDİLERİNE UYGUN
İŞİ BULMALARINA VE
MESLEĞİ EDİNMELERİNE,
İŞVERENLERİMİZİN
ELEMAN VE BİLGİ
İHTİYAÇLARINI
GİDERMELERİNE,
ÖĞRENCİLERİMİZİN İSE
MESLEK SEÇİMLERİNE
VE İşgücü PİYASASINI
TANIMALARINA YARDIMCI
OLUYORUZ.

mesleki becerilerini
geliştirme noktasında
birçok fırsat sunuyor ve bu
fırsatları daha da artırmaya
çalışıyoruz. Meslek Tanıtım
Günleri, Meslek Seçimine
Destek Dergisi ve test
bataryaları ile gençlerimize
daha okul sıralarındayken
meslek ve alan/dal
seçiminde danışmanlarımız
vasıtasıyla destek
olmaktayız. Üniversitelerde
kurduğumuz İŞKUR İrtibat
Noktalarında üniversite
öğrencisi gençlerimizin
işgücü piyasasını ve işveren
beklentilerini öğrenmeleri

sağlanmakta, onlara
İŞKUR anlatılmaktadır.
Tüm dünyada gündemde
olan genç işsizliğini
azaltmak, mesleksizlik ve
özellikle deneyimsizlik
sorununu çözebilmek için
yapılandırılan mesleki
eğitim kursları ile işbaşı
eğitim programlarımızdan
yararlanmaları
sağlanmaktadır.
Burada kısaca
değindiğimiz iki hedef
kitlenin dışında eski
hükümlüler, cezaevinde
tahliyesini bekleyenler,
şiddet mağduru kadınlar,
göçmenler ve madde
bağımlıları gibi özel
politika gerektiren diğer
tüm grupların da ihtiyaç
ve beklentilerine uygun
danışmanlık hizmeti
sunmak konusunda
dünyada sürdürülen
çalışmaları ülkemiz
dinamikleri çerçevesinde
değerlendirerek
hizmet yelpazemize
kazandırmaktayız.
Geniş Açı bölümünde
ele aldığımız iş ve
meslek danışmanlığı
hizmetlerimizle bu
zamana değin neleri, nasıl
değiştirdiğimizi ve ilerleyen
yıllarda da bu değişimi ne
yönde devam ettireceğimizi
detaylarıyla aktarmaktayız.
İş ve meslek danışmanlığı
hizmetlerinin aktif işgücü
programları içerisinde en
önde gelen, vatandaşla
birebir yürütülen ve en
az maliyetli program
olduğu bilinciyle bu alanda
çalışmalarımızı artırmaya
ve daha çok vatandaşımızı
kendine daha uygun yoğun
danışmanlık hizmetleriyle
karşılamaya devam
edeceğiz.
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4 AYDA 1 MİLYON KİŞİ
İSTİHDAM EDİLDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul 3.
havalimanında düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği: Hedef Sıfır Deklarasyon”
imza törenine katıldı.
ÇSGB Bakanımız Mehmet
Müezzinoğlu, “İş Sağlığı
ve Güvenliği Hedef
Sıfır Deklarasyon” imza
törenindeki konuşmasında,
iş sağlığı ve güvenliğinin
öncelikli işlerinden
olduğunu, bu alanda
yakalanan rakamların
başarı gibi görünse de
dünya standartlarına göre
hâlâ açık ve kayıpların
büyük olduğunu anlattı.
6 | İSTİHDAM’DA 3İ

“Her 15 Saniyede 160 İş
Kazası Yaşanıyor”
Dünyada her 15 saniyede
160 iş kazası yaşandığını
ve 1 işçinin hayatını
kaybettiğini dile getiren
Bakanımız Müezzinoğlu,
her gün yaklaşık 6
bin kişinin iş kazası
ya da meslek hastalığı
sonucu öldüğü bilgisini
vererek, “Bu da her yıl

2,3 milyondan fazla
kişinin yaşamını yitirmesi
anlamına geliyor. Bu, yalnız
ülkemizin sorunu değil
ancak ülkemizin bu alanda
sorumluluğunu alarak,
ona göre önlemler alması
gerekiyor” dedi.
Bakanımız Müezzinoğlu,
iş kazası ve meslek
hastalıklarının ekonomiye

yıllık etkisinin dünya
genelinde yaklaşık 3
trilyon dolar olduğuna
dikkat çekti. İş kazası ve
meslek hastalıklarının
önlenmesinin kültürel bir
anlayış oluşturulmasından
geçtiğini vurgulayan
Müezzinoğlu şunları
söyledi: “İş kazası ve
meslek hastalıklarının
ekonomiye etkisi, dünya

AKTÜEL

millî hasılasının yaklaşık
yüzde 4’ünün üzerinde. Bu
da 3 trilyon dolar gibi bir
rakam yapıyor. O zaman bu
rakamı farklı boyutlarıyla,
tedbir, duyarlılık olarak
harcayabilmek, bunu bir
kültüre dönüştürmek
bizim sorumluluğumuz. O
nedenle bakanlık olarak,
gerek Türkiye Belediyeler
Birliği, gerek işveren
sendikaları, işçi sendikaları,
millî eğitim gibi diğer
paydaşlarımızla bu konuyu
önümüzdeki dönemde
‘yalnız yasa çıkardık, kanun
koyduk, uygulamaları
takip ediyoruz, cezaları
kesiyoruz’ boyutuyla
bırakmayacağız. Bundan
sonraki süreçte sosyolojik
olarak bir dönüşüme
gitmeyi hedefliyoruz. O
nedenle de artık ilkokul

öğrencilerimizde de, iş sağlığı
ve güvenliği konusunda
bilinç oluşturacağız. Evdeki
iş kazalarına anne ve babayı
duyarlı hale getirebilirsek,
çocuklarda da bir iş kazası
duyarlılığı veya tedbir
kültürü oluşur.”
“1 Milyondan Fazla
Kişiyi İstihdama
Kazandırdık”
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanımız
Dr. Mehmet Müezzinoğlu
ocak ayında başlatılan
Çalışma Hayatında Millî
Seferberlik kapsamında
istihdam rakamında
şimdiden 1 milyonu
geçtiklerini kaydetti. Yıl
sonu hedefinin 1.5 milyon
olduğunu hatırlatan
Bakanımız Müezzinoğlu,
“Ocakta başlattığımız

çalışma hayatında millî
seferberlikte yıl sonu
itibariyle hedeflediğimiz
1,5 milyon istihdamda
1 milyon rakamını geçtik.
Bunu 4 ayda geçtik. Artık
bu anlamda hedeflediğimiz
noktaları yakalamada
topyekûn bir sorunumuz
yok. O yüzden diyoruz
ki önümüzdeki dönemde
çalışma hayatında millî
seferberliğin ana başlığı
‘iş sağlığı ve güvenliği’dir.
Uyaracağız, danışmanlık
yapacağız, eğitim destekleri
vereceğiz ama buna
rağmen tedbirini almayan,
kurallara uymayan yerlerde
de cezai müeyyidelerde
merhametli olmak, hani
derler ya ‘merhametten
maraz doğar’ diye, burada
işte bu anlayışla canlar
kaybediyoruz. Arkasında
bıraktığı ailelerle,
yetimlerle, öksüzlerle
ödüyoruz. Ülke ya da firma

olarak da iş kazalarındaki
marka değeri ya da
saygınlıktaki düşüşlerle
ödüyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından
Bakanımız Müezzinoğlu,
Deklarasyona taraf olan
Türkiye Belediyeler
Birliği, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, TOBB, TİSK,
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ,
DİSK, İNTES, Türkiye
Müteahhitler Birliği, Yapı
Denetim Kuruluşları
Birliği, TSE ve çalışan
temsilcileriyle “İş Sağlığı
ve Güvenliği Hedef
Sıfır Deklarasyonu”nu
imzalayarak hatıra fotoğrafı
çektirdi.
Törene ÇSGB Müsteşarımız
Ahmet Erdem, Müsteşar
Yardımcımız Tarkan Alpay,
Genel Müdürümüz Doç.
Dr. İsmet Köksal ile ÇSGB
yöneticileri de katıldı.
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ESNAFIN REKABET GÜCÜ
ARTACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu ile Türkiye
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken,
esnafın rekabet gücünü ve istihdama olan katkısını artırmak maksadıyla iş
birliği protokolü imzaladı.
TESK Genel Merkezinde
gerçekleştirilen iş birliği
protokolünün açılış
töreninde konuşan
Bakanımız Dr. Mehmet
Müezzinoğlu, ülkemiz
ekonomisi için esnaf ve
sanatkârların önemine
dikkat çekti. İmzalanacak
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protokolle hükümetimizin
esnaf ve sanatkârlarla
olan iletişiminin bir adım
daha ileri gideceğini ifade
eden Müezzinoğlu, “Ben
de bir esnaf çocuğuyum.
Sizler önemli bir mesleğin
temsilciliğini yapıyorsunuz.
Dünyamızda yaşanan

gelişmeler esnafımızı yeni
değişimlere yönlendiriyor.
Bugün 5-10 yaşlarındaki
çocuklar 25 yaşına
geldiğinde günümüzdeki
mesleklerin yarıdan
fazlası olmayacacak.
Bu nedenle esnafımızı
dünyayla yarışacak

seviyeye getirmeliyiz.
İnşallah iş birliği protokolü
ile esnafımıza bu konuda
destek olacağız” dedi.
Bakanımız Müezzinoğlu,
ülkemizin 2016 yılında
çok zorlu bir süreci
atlattığını, millî birlik

AKTÜEL
Çalışma Hayatında Millî
Seferberlik kapsamında
imzalanan ve 3 yıl
süreyle geçerli olacak
iş birliği protokolüyle;
esnaf ve sanatkârların
Çalışma Hayatında Millî
Seferberlik kapsamındaki
istihdam teşviklerinden
daha fazla yararlanması
sağlanacak. Protokol
kapsamında Türkiye İş
Kurumu, TESK’e üye oda/
birlik ve federasyonlarla
ortak çalışarak esnaf ve
sanatkârları; istihdam
teşvikleri ve İŞKUR
hizmetleri hakkında
bilgilendirecek.
Gerçekleştirilecek ortak
çalışmalar neticesinde
esnaf ve sanatkârlar başta
mesleki eğitim kursları
olmak üzere işbaşı eğitim
programından daha fazla
yararlanabilecek. Ayrıca
İŞKUR tarafından uygun
birlik ve odalar nezdinde
“İŞKUR Hizmet Noktası”
kurularak buralarda iş
ve meslek danışmanlığı
hizmetleri yürütülecek.

ve beraberlik anlayışı
içerisinde tüm sorunların
üstesinden geldiğini
söyledi. 2017 yılında ise
çalışma hayatında millî
seferberliği ilan ettiklerini
hatırlatan Müezzinoğlu,
şöyle konuştu: “İstihdam
seferberliği kapsamında
imzalayacağımız
protokol ile daha güçlü
adımlar atacağız. 81
ilimizi ziyaret ettik. Bu
ziyaretler neticesinde elde
ettiğimiz bilgiler ışığında
önümüzdeki süreçte
yapılacak çalışmaları
şekillendiriyoruz. Tüm
esnafımızın İŞKUR ile
iletişimini daha dinamik
hale getirmesini istiyoruz.”
TESK Genel Başkanı
Bendevi Palandöken
ise işbirliği protokolü
sayesinde esnaf ve
sanatkarların “Çalışma
Hayatında Millî
Seferberlik” kapsamındaki
istihdam teşviklerinden
daha fazla yararlanmasını
sağlayarak rekabet
gücünün ve istihdama
olan katkısının artacağını
ifade etti. Esnaf ve
Sanatkâr siciline kayıtlı iki
milyona yakın üyelerinin
bulunduğunu belirten
Palandöken “Bunların
yanlarında çalışanlar
da düşünüldüğünde,
bu camianın istihdam
açısından yük üstlenmekte
ne kadar büyük bir önem
taşıdığı anlaşılacaktır.
Hiç kuşkusuz, bu kesimin
desteklenmesi, işsizliğin
önlenmesine ve kayıt
dışılığın azaltılmasına
önemli katkılar
sağlayacaktır. Protokol
ile İŞKUR ile oda/birlik
ve federasyonlarımız
ortak çalışarak; esnaf ve
sanatkârlara; istihdam
teşvikleri ve İŞKUR
hizmetleri hakkında

bilgilendirme yaparak,
başta mesleki eğitim
kursları olmak üzere işbaşı
eğitim programlarından
daha fazla yararlanmaları
sağlanacak” diye konuştu.
Konuşmaların ardından
Bakanımız Müezzinoğlu
ile TESK Genel Başkanı
Palandöken işbirliği
protokolünü imzaladı.
Törenin ardından
Bakanımız Müezzinoğlu
esnaf temsilcilerinin
sorunlarını dinledi.

Protokol törenine
Bakanımız Dr. Mehmet
Müezzinoğlu, TESK
Genel Başkanı Sayın
Bendevi Palandöken’in
yanı sıra Müsteşarımız
Ahmet Erdem, Müsteşar
Yardımcımız Tarkan
Zengin, Genel Müdürümüz
Doç. Dr. İsmet Köksal,
Genel Müdür Yardımcımız
Oğuz Cesur, ÇSGB ve
İŞKUR yöneticileri, esnaf
temsilcileri ve çok sayıda
davetli katıldı.

İş birliği protokolüyle Ahilik
kültürünün yaşatılmasına
da katkı sağlanacak.
Geleneksel mesleklerin
kaybolmaması ve ustaların
ihtiyaç duydukları
çırakları yetiştirebilmesi
için düzenlenecek
mesleki eğitim kursları
İŞKUR tarafından finanse
edilecek. Ayrıca çıraklar
ustaların yanında işbaşı
eğitim programına tabi
tutularak mesleki deneyim
kazanmaları sağlanacak.
Kendi işini kurmak
isteyenlere ise girişimcilik
eğitimleri verilerek KOSGEB
desteklerine ulaşmalarına
yardım edilecek.
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“ÖZEL EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME
PROJESİ” PROTOKOL İMZA
TÖRENİ DÜZENLENDİ
Millî Eğitim Bakanlığı ile İŞKUR ortaklığında yürütülecek olan “Özel Eğitimi
İyileştirme Projesi”ne ilişkin protokol imza töreni, İstanbul Eyüp’te bulunan
Ahmet Edip Önder Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinde düzenlendi.
Protokol imza törenine
Milli Eğitim Bakan
Yardımcısı Orhan Erdem
ile Türkiye İş Kurumu
Genel Müdürümüz Doç. Dr.
İsmet Köksal’ın yanı sıra
Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürü
Celil Güngör, Eyüp
Belediye Başkanı Remzi
Aydın, Eyüp Kaymakamı
Abdullah Dölek, basın
mensupları, öğrenciler ve
veliler katılım gösterdi.
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İmza töreninde Milli
Eğitim Bakan Yardımcısı
Orhan Erdem, Milli Eğitim
Bakanlığı ile Türkiye İş
Kurumu Genel Müdürlüğü
arasında öğrencilerin
mesleki gelişim
süreçlerini güçlendirmek,
mezuniyet sonrası
istihdam imkânlarını
artırmak, zorunlu eğitimi
tamamlamış özel eğitim
ihtiyacı olan bireylere iş ve

AKTÜEL
mesleğe yönelik beceriler
kazandırmak gayesiyle
böyle bir projeye imza
atacaklarını söyledi. Ayrıca
Bakan Yardımcısı Erdem,
“Özel Eğitimi İyileştirme
Projesi” ile 3 yılda özel
eğitim okullarının fiziki alt
yapılarını güçlendirmeyi,
derslikleri gerekli araçgereçlerle donatmayı,
meslek edinme atölyeleri ile
özel eğitim ve destek eğitim
sınıflarını standart hale
getirmeyi hedeflediklerini
belirtti.
Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürü Celil Güngör ise
konuşmasında hedeflerinde
428 atölyeyi bitirmek
olduğunu ancak son
aşamada ellerine geçen
imkânlarla sayıyı 600’e
çıkardıkları bilgisini
paylaşarak, şunları aktardı:
“Biz kendimizle yarışıyoruz.
Buralarda eğitim alan
öğrencilerimiz istihdam
edilebiliyorlardı fakat
bu çok sınırlıydı. Şimdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığımız ve İŞKUR
Genel Müdürlüğümüz ile
bir protokol imzalayacağız.
İŞKUR ile yapacağımız
bu iş birliği sayesinde
artık bizim özel eğitim
öğrencilerimiz de işgücü
piyasasına normal bir birey
gibi girmiş olacak. Bu bizim
için büyük bir mutluluk
kaynağı.”
Türkiye İş Kurumu Genel
Müdürümüz Doç. Dr. İsmet
Köksal Kurum olarak böyle
bir çalışmada proje ortağı
olmanın mutluluk verici
olduğunu belirterek şunları
söyledi: “Böyle bir proje
benim ve bakanlığım adına

gurur verici bir tablo. Bu
açıdan emeği geçenlere çok
teşekkür ediyorum. İŞKUR
olarak işgücü piyasasında
istihdama en fazla katkı
sağlayan temel aktörüz.
Geçen yıl yaklaşık 88 bin
engelli vatandaşımıza
hizmet vermeye çalıştık.
Bunların bir kısmını işe
yerleştirdik, bir kısmına
girişimcilik eğitimleri
verdik patron yaptık, bir
kısmını da iş hayatına
hazırlamak için çaba
gösterdik. Bu projeyle de
öncelikle eğitim aldıkları
dönemde kendilerine
uygun olan meslek dallarını
seçmeleri noktasında
bu çocuklarımıza destek
olmayı hedefliyoruz.
Bununla birlikte bu
projenin sadece istihdam
odaklı olmadığını aslında
manevi yönü çok kuvvetli
sosyal bir proje olduğunu
görmenin hazzını
yaşıyorum.”
2014’ten beri yaklaşık 600
projede engellilerle beraber
aktif olarak çalıştıklarını
belirten Doç. Dr. İsmet
Köksal Kurum olarak bu
projede ilk gayelerinin
istihdam olmadığını, bu
çocukların geleceğin
büyükleri ve bu büyükleri
de gelecekte tek başına
ayakta durmaya çalışan
özgüvenli bireyler olarak
yetiştirmeye çalıştıklarını
kaydetti.
Konuşmaların ardından
İŞKUR ve Milli Eğitim
Bakanlığı arasında özel
eğitim gören çocukların
mezun olduktan sonra
istihdam imkanlarını
artırmak maksadıyla iş
birliği protokolü imzalandı.
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA
PROGRAMI TÜRKİYE HEYETİ GENEL
MÜDÜRÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilci
Yardımcısı Atilla Uras ve beraberindeki heyet Genel Müdürümüz Doç. Dr.
İsmet Köksal’ı makamında ziyaret etti.
Genel Müdürümüz Doç. Dr.
İsmet Köksal’ın kabulleriyle
İŞKUR Genel Müdürlüğünde
gerçekleşen ziyarette
Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı Türkiye Temsilciliği
Heyeti tarafından ziyaret
edildi. Heyet öncelikle
İŞKUR’un çalışmalarını ve
başarı hikâyesini yakından
takip ettiklerini belirtti ve
İŞKUR’un Dünya Kamu
İstihdam Kurumları Birliği
(WAPES) Başkanlığı ile
bölgesinde ve dünyada
oldukça etkin bir Kurum
olarak yoluna devam ettiği
belirtti.
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Toplantının devamında,
Birleşmiş Milletler
sürdürülebilir kalkınma
hedefleri çerçevesinde,
sürdürülebilir ve kapsayıcı
ekonomik kalkınmayı,
tam ve üretici istihdamı
ve insan onuruna yakışır
işleri sağlama noktasında
Birleşmiş Milletler
ile İŞKUR arasındaki
potansiyel iş birlikleri
üzerine görüş alış verişinde
bulunuldu.
İŞKUR’un kurumsal
kapasitesinin geliştirilmesi,
bu doğrultuda
mevcut ihtiyaçların
değerlendirilmesi,
dijital altyapıların ve
hizmet modellerinin

güçlendirilmesi ve gelişime
açık diğer alanlardaki ortak
çalışmalarla ilgili olası
faaliyetlerin tartışıldığı
görüşmede göç ve Suriyeli
sığınmacılar konusuna
ayrıca vurgu yapıldı.

işbirliğinde hayata
geçirilmesi muhtemel
projelerin ülkemiz
kalkınmasına önemli
katkılarının olacağı
belirtildi.

İş gücü piyasası
dengelerinin korunması
için ev sahibi topluluk
olarak Türk vatandaşlarına
sunulan hizmet
çeşitliliğinin ve kalitesinin
artırılmasının ve Suriyeli
sığınmacıların sosyal
ve ekonomik uyumunu
destekleyici çalışmaların
gerçekleştirilmesinin
önemine değinilen
toplantıda, Birleşmiş
Milletler ile İŞKUR

Geçmişte olduğu
gibi bundan sonraki
süreçte de iş birliğinin
sürdürülmesi ve ortak
çalışmalar yürütülmesi
üzerine mutabık kalınan
görüşme Birleşmiş
Milletler heyetinin Genel
Müdürümüz Doç. Dr. İsmet
Köksal’a yeni görevlerinden
ötürü tebrikleri ve
İŞKUR’un çalışmalarına
ilişkin olumlu temennileri
ile sona erdi.

AKTÜEL

İŞKUR-GOOGLE İŞBİRLİĞİ
KAPSAMINDA BİR ARAYA GELİNDİ
İŞKUR Google işbirliğinin
kuvvetlendirilmesi
bakımından Genel
Müdürümüz Doç. Dr. İsmet
Köksal’ın başkanlığında
Google Türkiye Ofisi’yle
Genel Müdürlüğümüzde
bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda projeye ilişkin
genel bilgilendirme ve
ilerleyen dönemlerde
kurulmuş olan işbirliğinin
geliştirilmesi adına
planlamalar yapıldı. Projeye
ilişkin olarak karşılıklı
iyi niyet ve temennilerde
bulunuldu.
İŞKUR ve Google işbirliğiyle
yürütülmekte olan “Türkiye
İçin Dijital Dönüşüm
Hareketi” kapsamında Türk
gençlerinin ve girişimci

adaylarının dijital becerilerle
donatılarak onlara yeni iş
imkanlarının kapılarının
aralanması hedefleniyor.
Proje kapsamında İŞKUR
Üniversite İrtibat Noktaları
aracılığıyla düzenlenen
etkinliklerde Bursa,
Kayseri, Van, Gaziantep,
Samsun ve Antalya’da
öğrencilere yönelik olarak
Google tarafından “Dijital
Girişimcilik” ve “YouTuber
Nasıl Olunur” konu başlıklı
eğitimler veriliyor. Ayrıca
İstanbul, İzmir, Kocaeli ve
Bursa’da da Girişimcilik
Eğitim Programından
yararlanan vatandaşlara
da yine Google tarafından
“Dijital Girişimcilik Eğitimi”
sunuluyor.

Eğitimlerde, gerçek örnekler
ve başarı hikayeleri üzerinden
katılımcıların, dijital dünyaya
adım atmalarını teşvik
etmek hedeflenmektedir.
Katılımcıların hangi bölümde
okursa okusun, kendileri
için dijital alanda fırsatların
olduğunu anlamalarını
sağlamak ve kendi işini
kurmak isteyen gençlere, bu
yolda karşılaşabilecekleri en
önemli konuları anlatarak ışık
tutmak hedeflenmektedir.
Nisan ayı içerisinde
Kayseri’de Mayıs ayı
içerisinde ise Antalya’da
üniversite öğrencilerine
yönelik etkinlikler
düzenlenmiştir. Aynı
eğitimin Bursa, Van,
Gaziantep ve Samsun’da

ise okulların açılmasından
sonra düzenlenmesi
öngörülmektedir.
Bahsi geçen eğitim, üniversite
öğrencilerinin dijital hayata
olan ilgilerini uyandırmayı
gayeleyen bir farkındalık
toplantısıdır. Sanayi 4.0
dönüşümü sürecinde özellikle
gençlerde dijital beceriler ve
bu yolla açılan yeni iş alanları
konusunda farkındalık
oluşturması açısından
önemli sonuçlar vereceği
düşünülmektedir.
2017 yılı içerisinde 5.000
üniversite öğrencisi
ve 20.000 girişimci
adayının eğitimlerden
yararlandırılması
hedeflenmektedir.
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ÇALIŞMA HAYATINDA SEFERBERLİK İL
ZİYARETLERİ YENİDEN HIZ KAZANDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun İstanbul’dan
iş sağlığı ve güvenliği konseptiyle başlattığı il ziyaretleri kapsamında Genel
Müdürümüz Doç. Dr. İsmet Köksal, Kırıkkale’de çalışma ziyaretlerinde bulundu.
Çalışma Hayatında Millî
Seferberlik kapsamında
Bakanımız Dr. Mehmet
Müezzinoğlu’nun İstanbul
3. Havalimanında
düzenlenen “İş Sağlığı
ve Güvenliği Hedef
Sıfır Deklarasyon” imza
töreniyle başlattığı il
ziyaretleri tüm hızıyla
devam ediyor. Bakan
Yardımcımız Orhan
Yeğin, Müsteşarımız
Ahmet Erdem, Müsteşar
Yardımcılarımız Tarkan
Alpay, Kürşat Arat,
Osman Arıkan Nacar,
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Serhat Ayrım, Mazhar
Yıldırımhan, Genel
Müdürümüz Doç. Dr.
İsmet Köksal, SGK Başkanı
Mehmet Selim Bağlığı,
İş Sağlığı ve Güvenliği
Genel Müdürü İsmail
Gerim ve ÇSGB üst
düzey bürokratlarınca
gerçekleştirilen ziyaretlerde
illerde iş sağlığı ve
güvenliği alanında
yapılan çalışmalar yerinde
incelendi. İş sağlığı
ve güvenliği ile ilgili
önlemlerin ve bilincin
artırılması noktasında

işverenler, kamu kurumları
ve sendikalar ile görüş
alışverişinde bulunuldu.
81 ilde gerçekleştirilecek
ziyaretler kapsamında
şimdiye kadar; Bolu, Sivas,
Aksaray, Bilecik, Kırklareli,
Kars, Rize, Kırşehir,
Karaman, Kırıkkale,
Düzce ve Adıyaman illeri
ziyaret edildi. İl ziyaretleri
önümüzdeki süreçte de
devam edecek.
Ziyaretler kapsamında ilgili
il sınırları içerisinde inşaat
sektörü başta olmak üzere
çeşitli sektörlerde faaliyet

gösteren işveren ve çalışan
temsilcileri ile belediye
ve kamuda sektöre ilişkin
faaliyet ve denetimlerde
görev alan birimlerin
yöneticilerinin katılımı
sağlanıyor.
İllerde gerçekleştirilen
çalışma ziyaretleri
kapsamında iş sağlığı ve
güvenliği basın açıklaması,
işçilerle yemek programı, iş
sağlığı ve güvenliği sektörel
toplantısı, inşaat ve şantiye
ziyaretleri ve İŞKUR – SGK
İl Müdürlükleri ziyaretleri
de gerçekleştiriliyor.

AKTÜEL

İŞKUR HEYETİ, D-8’İN İSTANBUL’DA
BULUNAN SEKRETARYASINI ZİYARET ETTİ
Genel Müdür Yardımcımız Sayın Cafer Uzunkaya ve Dış İlişkiler ve Projeler
Dairesi Başkanı Sayın Aşkın Tören, D-8 (Gelişmekte Olan Sekiz Ülke) Genel
Sekreteri Dr. Seyed Ali-Mohammad Mousavi’yi ziyaret etti.
İŞKUR heyetinin, Genel
Sekreter Mousavi ile
gerçekleşen verimli
ziyareti sırasında
kurumlar arası iş birliğinin
önemi ve ortaklaşa
gerçekleştirilebilecek
çalışmaların faydaları
üzerine değinildi.
Programın devamında,
D-8 Genel Sekreterliği 1.
Başkanı Nasir Aminu ve
Program Uzmanı Damla
Hacıibrahimoğlu’nun
katılımıyla Kurumumuzun
ulusal istihdam politikaları
kapsamında elde ettiği
başarıların ve uluslararası

kuruluşlarla son
dönemde artan güçlü iş
birlikleriyle derinleşen
bilgi ve birikiminin,
Türkiye’nin de içerisinde
yer aldığı D-8 ülkeleri
(İran, Pakistan, Bangladeş,
Malezya, Endonezya, Mısır,
Nijerya ve Türkiye) ile
paylaşılmasına yönelik
kurumlar arası iş birliği
potansiyeli değerlendirildi.
İŞKUR’un ulusal, bölgesel
ve küresel ölçekteki
faaliyetleri ile vizyonu,
politika ve programlarına
yönelik bilgilendirmede

bulunmasıyla başlayan
toplantının devamında
D-8 Sekretaryası kendi
misyonu ve faaliyetlerinin
detaylarına yer verildi.
Toplantı kapsamında
Kurumumuz tarafından,
hayata geçen yenilikçi
politikaların ve iyi
uygulama örneklerinin
ülkeler arasında karşılıklı
olarak yakından tanınması,
sosyal ve ekonomik
problemlere yönelik geçerli
çözümler üretilmesi gibi
temel gayelerin özellikle
altı çizildi.

D-8 ülkelerinde aktif
işgücü piyasası politikaları,
göçün ulusal istihdam
politikalarına yansıması,
göçe duyarlı kalkınma gibi
konuların da irdelendiği
görüşmede, İŞKUR’un
önümüzdeki dönemde
uluslararası düzeydeki bir
etkinliğe D-8 ve İŞKUR’un
birlikte ev sahipliği
yapması, kurumlara
arasındaki iş birliğinin
geliştirilerek çeşitli ortak
faaliyet, program ve
politikaların geliştirilmesi
teklifi her iki kurum
yetkilileri tarafından kabul
gördü.
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“YAPTIĞINIZ İŞİ SEVİN, SEVDİĞİNİZ İŞİ YAPIN”
İŞKUR Genel Müdür Yardımcımız Kadri Kabak, Ankara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Bölümünde eğitim gören son sınıf öğrencilerine tavsiyelerde bulundu. Çok çalışmanın ve tecrübe sahibi
olmanın önemine değinen Kabak, başarıya giden yolun, “Yaptığınız işi sevin, sevdiğiniz işi yapın.”
anlayışından geçtiğini söyledi.
Genel Müdür Yardımcımız
Kadri Kabak, İş ve Meslek
Danışmanlığı Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı’nın
İŞKUR Genel Müdürlüğü
Konferans Salonu’nda
düzenlediği etkinlikte
Ankara Üniversitesi
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Bölümü
öğrencileriyle buluştu.
Etkinliğin açılış
konuşmasını yapan Genel
Müdür Yardımcımız
Kabak “Öğrenme, hayat
boyu devam eden bir
süreç. Her gün yeni
şeyler öğrenmekten
keyif almalısınız. İş gücü
piyasasında başarıya giden
yolda tecrübe sahibi olmak
büyük önem taşıyor”
dedi. Üniversite yıllarının
iyi değerlendirilmesi
gerektiğine dikkat çeken
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Kabak, işverenlerin
gerçekleştirdikleri
mülakatlarda ilk üç soruda
işe alacağı kişiyi analiz
ettiğini vurguladı.
“Üniversitelerde 87
İŞKUR İrtibat Noktası
Kurduk”
Kabak, özellikle öğrencilik
döneminde çalışma
hayatında tecrübe sahibi
olmanın ülkemizde çok
düşük olduğunu, ancak
İŞKUR’un son dönemde
gerçekleştirdiği çalışmalarla
üniversitelerde kariyer
planlaması konusunda
bilgilendirmeler yaptığına
değinerek “İŞKUR olarak
her zaman öğrencilerimizin
yanındayız. Üniversitelerde
87 İŞKUR irtibat
noktası kurduk. Ankara

Üniversitesi’yle de bir
protokol imzaladık. En kısa
sürede irtibat noktamızı
açacağız” diye konuştu.
İŞKUR’un köklü bir
kurum olduğunu, 2003
ve 2011 yıllarında önemli
değişimler yaşadığını
ifade eden Genel Müdür
Yardımcımız Kabak,
yaklaşık 3 bin 500 iş ve

meslek danışmanı ile işgücü
piyasasının yakından
izlendiğini, arz ve talebin
buluşturulması noktasında
önemli mesafeler kat
edildiğini belirtti.
Konuşmaların ardından
PDR öğrencilerine yönelik
İŞKUR hizmetleri ve kariyer
planlaması konularında
sunumlar yapıldı.

AKTÜEL

İŞKUR, MESLEK SEÇİMİNE VE
İŞ ARAMAYA DESTEK AMACIYLA BİR
MİLYON DERGİ DAĞITACAK
İŞKUR, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında işgücünün istihdam edilebilirliğini arttırmak,
işsizlerin ve meslek seçimi aşamasında olanların mesleğe/işe yönlendirilmeleri ve kariyer planlamalarına
destek olmak, meslek seçme aşamasında olan öğrencilerin, velilerinin ve öğretmenlerinin bilgi ve ilgi
düzeylerini arttırmak gayeleriyle bir milyon adet “Meslek Seçimine Destek Dergisi” dağıtacak.
Dergi, İl Müdürlükleri/
Hizmet Merkezleri, Hizmet
Noktaları, Üniversite İrtibat
Noktaları, Meslek Tanıtım
Günleri, Kariyer Günleri,
İstihdam Fuarları ile
eğitim ve öğretim kurumu
ziyaretlerinde kullanılacak.
İŞKUR’da görevli İş ve
Meslek Danışmanları
tarafından gerçekleştirilen

faaliyetlerde Dergi
dağıtımıyla birlikte,
tüm meslek liseleri
ile diğer liselerin son
sınıf öğrencilerine iş
arama becerileri, kurum
faaliyetleri, özgeçmiş
oluşturma ve mülakat
teknikleri gibi konularda
seminer verilmesi,
Kurumumuz İnternet
Şubesi (e-şube) üzerinden

kayıt, öz geçmiş oluşturma
ve iş arama işlem
basamaklarının aktarılması
sağlanacak.
Meslek Tanıtım Günleri,
Geleceğin Meslekleri,
Hayalimdeki İş, İnfografik
Özgeçmiş (CV) Hazırlama
gibi yeni konularla içeriği
zenginleştirilen dergi,
meslek seçimi aşamasında

bulunan öğrencilere
ve velilerine kendini
ve meslekleri tanıma,
mesleki rehberlik ve
kariyer danışmanlığı, iş
görüşmelerine hazırlık,
günümüzde aranan beceriler
ve benzeri konularında yol
gösterici olacak. Dergiye,
Kurumumuzun Resmî
İnternet Sitesi üzerinden de
erişilebilecek.
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ENGELLİLER HAFTASI
YURT GENELİNDE KUTLANDI
İŞKUR 10-16 Mayıs Engelliler Haftası süresince yurt genelinde etkinlikler
düzenleyerek engelli vatandaşlarımızla buluştu.
Etkinlikler kapsamında
birçok ilde en çok engelli
istihdam eden işyerleri
ile İŞKUR hibeleriyle
kendi işyerlerini açan
engelli vatandaşlarımız
ziyaret edilerek istihdama
katkılarından dolayı
teşekkür belgesi verildi.
Ziyaretler sırasında engelli
çalışanlarla da görüşen
İŞKUR temsilcileri,
vatandaşlarımızın
sorunlarını dinleyerek
taleplerini aldı. Engelliler
Haftası kapsamında
vatandaşların yoğun
olarak ziyaret ettiği
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noktalara da stantlar açıldı.
İŞKUR’un engelli bireylere
sağladığı hizmetler ile
hibeler anlatıldı. Ayrıca,
engellilere yönelik
hizmetlerin geliştirilmesi
maksadıyla sivil toplum
kuruluşları ziyaret edildi.
Engellilerin sosyal hayata
entegrasyonu noktasında
karşılaştığı sorunlar ile bu
sorunların çözümü için fikir
alışverişinde bulunuldu.
İŞKUR engellilerin işe
yerleşmesinin önündeki
en büyük engel olan
mesleki eğitim ve

tecrübe eksikliğini
gidermek ve istihdam
edilebilirliklerini artırmak
gayesi ile mesleki eğitim
kursları düzenlemekte ve
engellilerin kendilerine
uygun meslekleri
öğrenmelerine destek
olmaktadır.
Engelli ve eski hükümlü
çalıştırmayan işverenlerden
tahsil edilen idari para
cezaları fonundan ve
İşsizlik Sigortası Fonundan
aktarılan kaynaklarla
engellilere yönelik projeler
düzenlemektedir.

AKTÜEL
10-16 Mayıs Engelliler
Haftası münasebetiyle
Kurumumuz tarafından
engellilere yönelik olarak
yürütülen hizmetlere ilişkin
il müdürlükleri ve genel
müdürlük personelleri
tarafından yapılan
ziyaret ve görüşmelerde
bu hizmetlerin
değerlendirilmesi
yapıldı. Karşılaşılan
sorunların tespiti ve
giderilmesi, engellilerin
bu hizmetlerden daha
fazla yararlanması için
neler yapılması gerektiği
değerlendirildi.

Özellikle Engellilerin”
Kendi İşini Kurma ” proje
desteğinden faydalanarak
kendi işini kurmak
suretiyle, iş arayan
durumundan işveren
haline geçerek istihdama
katkı sunmaya başlayan
proje sahipleri, meslek
edinerek çalışmak isteyen
ya da kendi işini kurmak
isteyen engellilerin katıldığı
mesleki eğitim kursları
ziyaret edilerek yapılan
çalışmalar yerinde görüldü.
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TEKİRDAĞ KARİYER VE
İSTİHDAM FUARI

5. ANKARA İSTİHDAM GÜNLERİ
Ankara Çalışma
ve İş Kurumu İl
Müdürlüğümüzün
istihdamın tüm aktörlerini
bir araya getirmek
maksadıyla düzenlediği
“Ankara İstihdam Günleri ve
Kariyer Etkinliği” Atatürk
Kültür Merkezi’nde yapıldı.
İş arayan binlerce
vatandaşımızla, istihdam
hizmeti sunan onlarca
firmayı buluşturan
etkinlikte; Ak Parti Genel
Başkan Yardımcısı Ankara
Milletvekili Avukat
Fatih Şahin, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakan
Yardımcısı Orhan Yeğin,
Ekonomi Bakan Yardımcısı
Fatih Metin, Ankara Vali
Yardımcısı Ali Sözen, Genel
Müdür Yardımcımız Kadri
Kabak, Ankara Sanayi
Odası Başkanı Nurettin
Özdebir ve Ankara İl
Müdür Vekilimiz Ahmet
Taşan birer konuşma yaptı.
Açılışta konuşan AK
Parti Genel Başkan
Yardımcısı Fatih Şahin,
millî seferberliğin gayesinin
2017’de 2 milyon yeni
istihdam yaratmak
olduğunu, bu hedefe
ulaşmak için devletin,
bakanlıkların, kurumların
gerekli kararları alıp bu
doğrultuda adımlar attığını
belirtti.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakan Yardımcımız
Orhan Yeğin ise
Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın millî
seferberlik çağrısından
sonra bakanlıkta 13 ekip
kurarak 81 ili gezdiklerini
ve vatandaşın sorunlarını
dinlediklerini söyledi.
Hızla üretimin insandan
soyutlandığı bir dünyaya
gidildiğini ifade eden Yeğin,
“Teknolojik gelişmelerin
arttığı, Sanayi 4.0 denilen,
makinenin makineyi
tanıdığı, insana hiç ihtiyaç
duyulmayacak bir üretim
metoduna gidiyoruz.
Böyle bir dünyada insana
yatırım yapmaya devam
eden İŞKUR’u hep birlikte
destekliyoruz” diye
konuştu.
Ankara Vali Yardımcısı
Ali Sözen ise İŞKUR’un
işsizlikle mücadelede
etkin rol sürdürdüğünü ve
istihdam için her kurum
gibi valiliğin de çalıştığını
söyledi. Ankara Çalışma
ve İş Kurumu’nun ev
sahipliği yaptığı etkinlikte
141 firma stant açtı. Stant
açan firmalar fuarı ziyaret
eden vatandaşlarla iki
gün boyunca 19 bin 940
görüşme gerçekleştirdiler.

Tekirdağ’ın işgücü piyasasını
halkına sunma ve işverenler
arasındaki etkileşimi artırma,
çalışan -işveren ilişkisini
doğrudan kurabilme
maksadıyla Tekirdağ
Çalışma ve İş Kurumu
Müdürlüğümüzce ‘Kariyer
ve İstihdam Fuarı’ Namık
Kemal Üniversitesi Konferans
Salonu’nda düzenlendi.
Fuarın açılışında konuşan
İŞKUR Genel Müdür
Yardımcımız Cafer
Uzunkaya İŞKUR’un genç
nüfusun en büyük kazancı
ve kazanımı olduğunu
düşündüğünü dile getirerek,
Her yıl 850 binin üzerinde
kişi iş gücü piyasasına dahil
oluyor.” dedi.

Kariyer ve İstihdam Fuarının
önemine dikkat çekti.
NKÜ Rektörü Prof.
Dr. Osman Şimşek
törende gerçekleştirdiği
konuşmasında Türkiye’nin
genç nüfus oranına dikkat
çekerek “Genç nüfusumuz,
bizim zenginliğimizdir,
kaynağımızdır. Ülkemizin
geleceği için bizim milli
görevimizin başında
mezun arkadaşlarımıza
istihdam alanı oluşturmak
gelmektedir. Üniversite
olarak, Kariyer Merkezini
kurduk, Mezun Takip
Sistemini oluşturduk ve
bu alanlarda ciddi projeler
yürütmekteyiz. “ dedi.

Açılışta konuşan Vali
Ceylan, “Bu tür etkinlikler, iş
dünyası ve çalışmak isteyen
kişilerin biraraya gelmesi ve
istihdama katkı sağlanması
açısından önemli ve fayda
sağlayan etkinlikler. Açılışını
gerçekleştirdiğimiz fuarın
başarılı olması ve istihdama
katkı sağlamasını temenni
ediyor, emeği geçenlere
teşekkür ediyorum.” dedi.

Tekirdağ Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürümüz
Yaşar Esen, “Tekirdağ
İstihdam Fuarında iş
dünyasından farklı
sektörlerde hizmet veren
işletmelerimiz ve iş gücüne
dahil olmak isteyenler
bir araya getirilerek iş
görüşmeleri yapmaları
sağlanacaktır.” sözlerine
yer vererek fuarın verimli
geçmesini diledi.

Açılışta konuşan Tekirdağ
AK Parti Milletvekili Mustafa
Yel “Dünyada pek çok ülkede
istihdam alanında sıkıntılar
yaşanırken, ülkemizde bu
sıkıntıların yaşanmasına engel
olmak maksadıyla bir irade
ortaya koyulmuştur.” diyerek

İstihdam Fuarına Tekirdağ
ilinde en çok istihdam
sağlayan 56 firma ile 14 kamu
kurum ve kuruluşu stant
açtılar. İş arayanlar, işini
değiştirmek isteyenler, staj
yapacak olan öğrenciler firma
yetkilileri ile buluştular.

FUARLAR

AYDIN İNSAN KAYNAKLARI VE
İSTİHDAM FUARI
KOCAELİ İNSAN KAYNAKLARI
VE İSTİHDAM FUARI (KOİF)

Aydın’da faaliyet gösteren
iş yerlerinin nitelikli
işgücü ihtiyaçlarının
karşılanması, işsizlerin
durumlarına uygun iş
bulmalarının sağlanması,
iş arayan ve işverenlerin
bir araya getirilmesi,
istihdamın arttırılması
ve geliştirilmesine katkı
sağlanması maksadıyla 6.
Aydın İnsan Kaynakları
ve İstihdam Fuarı Aydın
kent meydanında 3 kamu,
66 özel sektör iş yerinin
katılımıyla gerçekleştirildi.
Fuarın açılışında konuşan
İl Müdürümüz Rahmi Terzi
“Doğru kişiyi doğru işe
yönlendirmek, işverenin
ihtiyacı olan nitelikli
elemanı bulabilmesi,
çalışacak kişinin de
kendisini en iyi şekilde
ortaya koyabileceği
işle buluşturmak bizim
en temel görev ve
hedeflerimizdendir. Değerli

öğrenci kardeşlerim,
bugün istihdam fuarımıza
Aydın’dan 70 tane firmamız
katılmaktadır. Bunlarla
bizzat görüşmenizi
istiyorum” dedi.
Genel Müdür Yardımcımız
Kadri Kabak, Aydın’ın
25 bin kişilik istihdam
taahhüdü sözünü yerine
getireceğine inancının tam
olduğunu ifade etti. Kabak,
“Biz Türkiye olarak 2017
yılında 2 milyon kişilik
bir artı istihdam hedefiyle
yola çıktık. Çok şükür ki
ilk periyottaki rakamlara
baktığımızda artı istihdamı
bu ülkenin girişimcisi
gerçekleştirmiş durumda”
dedi.

Kocaeli Valiliği
Koordinatörlüğü’nde,
Kocaeli Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlüğümüz,
Kocaeli Üniversitesi,
Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanlığı, Kocaeli
Sanayi Odası ve Kocaeli
Ticaret Odası iş birliğinde
düzenlenen Kocaeli İnsan
Kaynakları İstihdam Fuarı
ve Kariyer Günleri, 14
kamu kurum ve kuruluş ile
87 özel sektör işletmesinin
katılımıyla gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasını
yapan Millî Savunma
Bakanımız Fikri Işık, KOİF
kapsamında bir müjde
vererek “Fuarımıza katılan
firmalardan aldığımız
taahhüt sonucunda,
istihdama katkı sunacağız.
Bu 3 günde en az 4500 genç
burada işe kavuşacak” dedi.
Kocaeli olarak en büyük
başarıyı elde eden il olmayı
hedeflediklerini belirten
Vali Hasan Basri Güzeloğlu
ise, “İstihdamda Millî
Seferberlik başladığından
bu yana ilimizde 25 bin 519

kişi yeni bir iş ve istihdam
sahibi oldu. Nüfus oranına
bakıldığında Kocaeli
açık oranda birinci kent
konumunda. Yıl sonunda 60
bin hedef belirlemiştik ama
bunun 100 bine ulaşacağını
umut ediyoruz” diye
konuştu.
Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı İbrahim
Karaosmanoğlu ve İŞKUR
Genel Müdür Yardımcımız
Bekir Aktürk’ün yaptıkları
konuşmaların ardından,
protokol üyeleri açılış
kurdelesini kesti. Üç
gün süren fuar 101
firma katılımı ve 43 bin
252 kişinin ziyareti ile
gerçekleştirildi. Firmalara
17 bin 354 kişi iş başvuru
formu doldurarak daha
sonra değerlendirilmek
üzere iş müracaatı yaptı.
Fuara katılan firmalardan
ise 647 kişilik açık iş talebi
toplanmıştır. İşletmelere
3 bin 208 kişilik staj
talebinde bulunuldu, fuar
içinde düzenlenen etkinlik
seminerlerine 358 kişi
katıldı.

8 bin 500 kişinin ziyaret
ettiği fuarda, 4 bin 273
kişinin iş başvurusu alındı.
6 bin 281 kişiye de İş ve
Meslek Danışmanları
tarafından danışmanlık
hizmeti verildi.
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ŞANLIURFA KARİYER VE
İSTİHDAM FUARI

BURSA ENGELLİLER İSTİHDAM
BULUŞMASI

Şanlıurfa’nın işgücü
piyasasını halkına sunma
ve işverenler arasındaki
etkileşimi artırma, işçi
işveren ilişkisini doğrudan
kurabilme maksadıyla
‘Kariyer ve İstihdam Fuarı’
Mozaik AVM Konferans
Salonu’nda düzenlendi.

Bursa Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlüğümüz,
Bursa Kent Konseyi,
Kent Konseyi Engelliler
Meclisi ve Bursa Engelliler
Federasyonu iş birliğinde
yapılan ‘Bursa Engelliler
İstihdam Buluşması’,
Atatürk Kongre Kültür
Merkezi (Merinos AKKM)
Hüdavendigar Salonu’nda
gerçekleştirildi. Siyaset ve
iş dünyasında çok sayıda
kişinin katıldığı buluşmada,
30’dan fazla firma stant açtı
ve engelli vatandaşlardan
iş başvurusu aldı. Tüm
gün süren buluşmada,
3 farklı oturumda 5
konuşmacı tarafından
engelli vatandaşlara iş
arama becerileri konusunda
sunumlar yapıldı.

Fuarın açılışına Şanlıurfa
Valisi Güngör Azim Tuna,
Şanlıurfa Milletvekilleri
Mahmut Kaçar, Ahmet
Eşref Fakıbaba, İbrahim
Halil Yıldız, SGK Başkanı
Selim Bağlı, İŞKUR Genel
Müdür Yardımcımız Cafer
Uzunkaya, İl Emniyet
Müdürü Veysel Tipioğlu, ve
çok sayıda davetli katıldı.
Programda konuşan
Şanlıurfa Valisi Güngör Azim
Tuna, “Bu fuar süresince
nitelikli gençlerimizin fuara
katılan firma temsilcileriyle
direk iletişimlerinde,
firmaların üretimleri,
personel politikaları, iş ve
staj imkanları, iş tecrübeleri,
çalışma şartlarının
gerçekleri firmanın eleman
tercihlerinde göz önüne
aldığı önemli noktalardır.
İstihdam edilmeyen,
istihdamında zorluk yaşayan
bireylere de gerek iş
aramada gerekse de meslek
edinmede yol göstererek
istihdam edilmelerini
kolaylaştırmak için; Meslek
edindirme kursları, iş bağı
eğitim programları ve
Toplum Yararına Programlar
projelerine devam ediliyor.”
dedi.

22 | İSTİHDAM’DA 3İ

SGK Başkanı M. Selim Bağlı
da, konuşmasında şunları
kaydetti; “Tarihin en büyük
istihdam seferberliğinde
hedefimiz 2 milyon artı
istihdam. Bu kapsamda
uygulamaya başlanan
istihdam teşvikiyle de
işverenlerimize destek
oluyoruz. İşverenlerimizin bu
yılın sonuna kadar mevcut
çalışanlarına ilave olarak,
İŞKUR’a kayıtlı işsizler
arasından, alacakları her bir
sigortalı için sigorta primi ve
vergi ödemelerini devletimiz
üstleniyor.”
İŞKUR Genel Müdür
Yardımcımız Cafer Uzunkaya
da, son dönemde tüm
dünyada ve Türkiye’de
artan bir sorun olan işsizlik
sorununa büyük önlemler
aldıklarını belirterek,
Türkiye’nin birçok konuda
olduğu gibi istihdam
konusunda da büyük
mesafeler kat ettiğini söyledi.
Programda konuşan
Şanlıurfa Milletvekilleri ise;
Şanlıurfa’nın sahip olduğu
genç nüfusun istihdama
kazandırılması için her
türlü çalışmanın kendileri
tarafından takip edildiğini
belirttiler.
Şanlıurfa Kariyer ve İstihdam
Fuarına katılan 25 firma
14 stant açarken, 2 gün
süren fuarı 2 bin 500 kişinin
üzerinde katılımcı ziyaret
etmiş ve firmalar tarafından
500 kişinin iş başvurusu, 50
kişinin de staj başvurusu
alınmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Müsteşar
Yardımcımız Kürşad Arat,
‘Millî İstihdam Seferberliği’
kapsamında bu tür
toplantıları desteklediklerini
anlattı. Engelli istihdamının
önemli olduğunu belirten
Arat, 50 ve üzeri çalışanı

olan firmaların engelli
çalışma zorunluluğunun
da bu alandaki istihdama
önemli katkı yaptığını
ifade etti. Bursa’nın engelli
çalıştırma kotasının
doldurulması anlamında
yüzde 96’lık orana sahip
olduğunu kaydeden Arat,
düzenlenen buluşmayla
da yeni iş imkânlarının
sağlanacağına inandığını
söyledi.
Belediye Başkanı Recep
Altepe adına konuşan Bursa
Kent Konseyi Başkanı
Hasan Çepni, Türkiye’nin
istihdam seferberliğine katkı
yapmak adına buluşmanın
düzenlediğini söyledi.
Vali Yardımcısı Abidin
Ünsal, buluşmanın Bursa
ve ülkemizde engellilere
yönelik farkındalığı
artıracağını, istihdam
konusuna faydalı olacağını
dile getirdi.
Engellilerin yoğun ilgilisi ile
gerçekleşen etkinliğimize
yaklaşık olarak bin kişi
katıldı.

FUARLAR

DENİZLİ İNSAN KAYNAKLARI
VE İSTİHDAM FUARI
Denizli İnsan Kaynakları
ve İstihdam Fuarı
(DENİF), Denizli
Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğümüz Hizmet
Binası Yerleşkesi’nde
gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasını yapan
Denizli Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürümüz
Fatih Işık, “Türkiye
İş Kurumu, işgücü
piyasalarında geniş
kitlelere kaliteli hizmetler
vermeyi, klasik iş ve işçi
bulma hizmetlerinin
ötesinde aktif ve pasif
işgücü programlarını etkin
uygulamayı, bölgemizin
işsizlik sorununa çözümler
üretmeyi ve modern
bir istihdam kurumu
olarak faaliyetlerini
başarıyla sürdürmeyi
hedeflenmektedir” dedi.
Programa katılan, Türkiye İş

Kurumu Genel Müdürlüğü
İş Gücü Piyasası ve İstatistik
Dairesi Başkanımız
Abdüllatif Gökdere ise
“Cumhuriyetimizin 100.
yaşına erişmenin kıvancını
yaşamak üzere olduğumuz
bu süreçte, ülke tarihimiz
açısından önemli bir virajı
daha ardımızda bıraktık.
İŞKUR olarak Sayın
Cumhurbaşkanımızın
ve hükümetimizin, hain
planlar karşısındaki
kararlı duruşu ile ‘hiç
durmadan yola devam’
düsturuyla çalışmalarımızı
sürdürmeye devam
etmekte ve eşşiz ülkemize
ve aziz milletimize hizmet
yolunda, 2023 hedeflerine
ulaşmak için emin adımlarla
ilerlemekteyiz” dedi.
İki gün süren fuarda, farklı
sektörlerden 53 firma
vatandaşla buluşma imkânı
buldu.

KAHRAMANMARAŞ İNSAN
KAYNAKLARI VE
İSTİHDAM FUARI
Kahramanmaraş
Çalışma ve İş Kurumu
İl Müdürlüğümüzce
Kahramanmaraş Fuar
Merkezi’nde düzenlenen
4. İnsan Kaynakları ve
İstihdam Fuarı, 62 firmanın
katılımıyla gerçekleştirildi.
İki gün süren fuarın
açılışına Kahramanmaraş
Ak Parti Milletvekilleri
İmran Kılıç, Mehmet İlker
Çitil, Mehmet Uğur Dilipak,
Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet
Fatih Erkoç, Türk
Parlamenterler Birliği Genel
Başkanı Nevzat Pakdil,
Türkiye İş Kurumu İç
Denetim Birimi Başkanımız
Cihat Demiralp katıldı.

Fuarın açılışında konuşan
Büyükşehir Belediye
Başkanı Fatih Mehmet
Erkoç, “İlimizin başta
alt ve üstyapı yatırımları
olmak üzere büyük
yatırımlara ihtiyacı var.
Bunları da hükümetimizle
yapmaktayız. İnşallah bu
yıl Kahramanmaraş’ımıza
1 milyar lira civarında para
harcayacağız. Bu sayede
şantiye ve işletmelerimiz de
iş imkânları olacak.” diye
konuştu. Kahramanmaraş
Çalışma ve İş Kurumu
İl Müdürümüz Ali Yüce
de fuarın işverenlerle
arayanları bir araya
getirdiğini belirtti.
Konuşmaların ardından ilde
en fazla istihdam sağlayan
firmalara plaket verildi.

SAMSUN İNSAN KAYNAKLARI VE İSTİHDAM FUARI
Samsun Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlüğümüzce
“6. Samsun İnsan Kaynakları
ve İstihdam Fuarı”
düzenlendi.
Fuarın açılışına Vali İbrahim
Şahin, Büyükşehir Belediye
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz,
Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkan Yardımcısı Orhan
Koç, İŞKUR Fon Yönetimi
ve Aktüerya Dairesi
Başkanımız Fazlı Küçük,

Samsun Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürümüz
Haşim Meydan katıldı.
SAMİF 2017 İnsan
Kaynakları ve İstihdam
Fuarı’nda 40’ı özel iş yeri
10’u ise kamu ve STK’lardan
olmak üzere 50 stant açıldı.
İki gün boyunca fuarı 3 bin
kişinin üzerinde katılımcı
ziyaret etti ve firmalar
tarafından bin 679 kişinin iş
başvurusu alındı.
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GAZİANTEP'TE “İŞ VE
İSTİHDAM FORUMU”

Kamu ve özel
sektörden, uluslararası
kuruluşlara, sivil
toplum kuruluşlarından,
girişimcilere iş ve istihdam
dünyasının birçok aktörü,
Gaziantep’te düzenlenen ‘İş
ve İstihdam Forumu’nda bir
araya geldi.
Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı
(UNDP) Türkiye tarafından
yürütülen ve Avrupa
Birliği tarafından finanse
edilen ‘Suriye Krizinin
Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’ndeki Etkilerinin
Azaltılması Projesi’
kapsamında desteklenen
ve kısa süre önce işletmeye
alınan Gaziantep Sanayi
Odası Meslek Eğitim
Merkezi’nde düzenlenen ‘İş
ve İstihdam Forumu’nda,
Suriyeliler ve ev sahibi
topluluklar için işgücü
piyasasının hem arz, hem
talep yönü ele alınarak,
geçim kaynağı ve istihdam
fırsatlarının geliştirilmesi
hedefinin hayata
geçirilmesi ele alındı.
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Türkiye İş Kurumu Genel
Müdür Yardımcımız
Cafer Uzunkaya, Atilla
Uras (UNDP), Nicholas
Grisewood (ILO), Yalçın
Köksal Demir (MEB),
Gaziantep Sanayi Odası
Başkanı Adil Konukoğlu,
Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürümüz Siraç Ekin
iş ve istihdam konulu
konuşma yaptılar.
Konunun mesleki eğitim
ve İŞKUR yönüyle
yapılan iki ayrı oturumda
Türkiye İş Kurumu Genel
Müdür Yardımcımız
Cafer Uzunkaya ve
İŞKUR İl Müdürümüz
Siraç Ekin katılımcıları
istihdam ve teşvik
konularında bilgilendirme
yaptılar. Ayrıca İŞKUR
İl Müdürlüğümüzün
açtığı stantla organize
bölgesindeki işveren ve
işçileri işe yönlendirme
ve çalışma hayatıyla ilgili
rehberlik görevi yapıldı.

SAKARYA GİRİŞİMCİLİK VE
İNSAN KAYNAKLARI FUARI

İl Müdürlüğümüz
öncülüğünde, sivil toplum
kuruluşları ve kamu
kurumlarının “İş-sizi
arıyor” sloganıyla 4.
Sakarya AR-GE Girişimcilik
ve İnsan Kaynakları
Fuarı” (SAGİF) Sakarya’da
düzenlendi.
Demokrasi Meydanı’nda
düzenlenen fuarın açılış
törenine Sakarya Valisi
Hüseyin Avni Coş, Türkİş Genel Başkanı Ergün
Atalay, Sakarya Büyükşehir
Belediye Başkanı Zeki
Toçoğlu, Çalışma Genel
Müdür Yardımcımız
Mehmet Baş, İŞKUR Genel
Müdür Yardımcımız Bekir
Aktürk, STK temsilcileri ve
öğrenciler katıldı.
Genel Müdür
Yardımcımız Bekir Aktürk
konuşmasında, “İşsizlik
sadece ülkemizde değil,
tüm dünya ülkelerini
ilgilendiren en temel
sorunların başında
gelmektedir. Nitekim
dünyada 200 milyona
ulaşan işsiz sayısının
önümüzdeki 4-5 yıl
içerisinde 215 milyona
ulaşması beklenmektedir.

Yapılan son düzenleme
ile asgari ücret üzerinden
çalışanın 2 bin 177 TL olan
maliyetinin işverenlerimize
bin 404 TL’ye düşürüyoruz.
Yani işverenlerin ödemesi
gereken 773 TL tutar
sigorta ve vergi tutarlarını
biz karşılıyoruz. Böylece
işverenlerimizin ilave
istihdam oluşturmalarına
katkı sağlıyor. İşsizlerimizin
de kolayca iş bulmasını
sağlıyoruz. Çalışma
hayatında millî seferberlik
kapsamında 500 bini iş
başı eğitim bir buçuk
milyonu da ilave istihdam
olmak üzere 2 milyon
insanımızı istihdam etmeyi
hedefliyoruz” diye konuştu.
Sakarya Girişimcilik ve
İnsan Kaynakları Fuarı’
na ilde en çok istihdam
sağlayan ve işçi alımı
yapacak olan 83 firma ile 10
STK ve 10 kamu kuruluşu
katılım sağlamıştır. Üç gün
süren fuarı 35 bin 983 kişi
ziyaret etmiştir. Ayrıca,
fuar süresinde gerek İl
Müdürlüğümüze verilen
işgücü talepleri ve gerekse
fuara katılan işverenlerden
alınan toplam 4 bin
480 kişilik işgücü talebi
karşılanmaya çalışılmıştır.

İŞKUR’DAN HABERLER

PERSONELİMİZ TAHTALI
CEM VAKFI’NDA AŞÇILIK
SKY RACE’DE BİRİNCİ OLDU KURSU AÇILDI

Kurumumuz personeli ve İŞKURSPOR’un ultramaratoncusu
Fırat KARA 60 km. mesafe 4000 metre irtifa kazanımına
sahip olan Türkiye’nin en zorlu dağ koşularından Tahtalı
Sky Race’de zor çevre ve hava şartlarında 8 saat 44 dakikalık
derecesiyle birinci oldu.
Antalya Çıralı plajında sıfır irtifadan başlayan parkur
Chimera, Ulupınar ve Beycik köylerini takip ederek tarihi
Likya Yolu’ndan 2365 metre irtifadaki Tahtalı Dağı’nın
zirvesine ulaşmıştır. Tahtalı zirveyi aşarak dağın kuzeyini
dolaşan ve Yayla Kuzdere’ye inen sporcular tekrar bin metre
irtifa kazanarak dağın güneyinde bitiş noktasında bu zorlu
mücadeleyi noktaladılar.
Sporcumuza önümüzdeki ay İtalya’da katılacağı ve
bayrağımızı taşıyacağı 120 km. mesafe ve 6000 metre irtifa
kazanımına sahip Lavaredo Ultra Trail’de başarılar dileriz.

İŞKUR ATSO’DA

İstihdam seferberliği kapsamında Afyonkarahisar Ticaret
ve Sanayi Odası’nda (ATSO) İŞKUR Hizmet Noktası açıldı.
Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürümüz Ahmet
Karakaya ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Hüsnü Serteser’nin katılımıyla yapılan toplantıda istihdam
seferberliği konusunda eylem planı belirlendi.

Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz, Sivas Cem
Vakfı ve Sivas Halk Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliği ile
kadın kursiyerlerden oluşan 25 kişilik aşçılık kursu açıldı.
Açılışta konuşan Vali Davut Gül, bu tip kurslarla Sivas’ın
zengin yemek kültürünün ileriki nesillere aktarılacağını
belirtti. Sivas Cem Vakfı Başkanı Ali Dağ bu kursla meslek
sahibi olmayan kadınlarımızın meslek edineceğini ve
sertifika sahibi olacaklarını söyledi. İŞKUR İl Müdürümüz
Hikmet Canpolat ise bu tip projeleri çok önemsediklerini
ve her zaman destekleyeceklerini belirtti.

GÖRME ENGELLİLERE
BİLGİSAYAR KURSU

Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Sivas Belediyesi,
Sivas Halk Eğitim Müdürlüğü ve Cumhuriyet Üniversitesi
Engeliler Birimi iş birliğinde hazırlanan proje ile engelli
öğretmen Selman Devecioğlu görme engellilere bilgisayar
kursu vermeye başladı. Sivas Çalışma ve İş Kurumu
İl Müdürü Hikmet Canpolat bu projenin sosyal bir
sorumluluk projesi olduğunu böyle kursları her zaman
destekleyeceklerini belirtti.
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GÖRME ENGELLİLERİN
ÜRÜNLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

İSTİHDAMDA GÜÇ BİRLİĞİ
ÖDÜL TÖRENİ

Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile
GÖR-BİR (Görmeyenler Kültür ve Dayanışma Derneği)
işbirliği ile gerçekleştirilen “Gönül Gözüyle Mozaik
İŞKUR ile Şekilleniyor” konulu ürün sergisi açıldı. Açılışta
konuşan GÖR-BİR Başkanı Mehmet Aysel, “engellilerin
önüne engel konulmaz ise başarılacak işler çok. Engellilerin
kendi ayakları üzerinde durmalarının sağlanması çok
anlamlı yaklaşımdır” dedi. Gaziantep İl Müdürümüz
Siraç Ekin, konuşmasında görme engellilerin gönül
gözleriyle yaptıkları eserlerin, engelli olmayan kesimlerin
yapamayacakları eserler olduklarını söyledi.

Batman İŞKUR İl Müdürlüğümüz tarafından Çalışma
Hayatında Millî Seferberlik programı kapsamında
İstihdamda Güç Birliği Projesi ile kentte istihdamı artırmak,
işgücü piyasasını canlandırmak ve işsizlik sorununa çözüm
bulmak maksadıyla 12 kurum ve kuruluş ile protokol
imzalandı.

DİJİTAL ATÖLYE PROJESİ
TANITILDI

Konuşmaların ardından en çok istihdam sağlayan
yatırımcılara ödülleri verilirken, istihdamı artırmaya
yönelik iş birliği protokolleri imzalandı.

OSMANİYE’DE 100 KİŞİLİK
İSTİHDAM GARANTİLİ İEP

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Google,
TOBB ve İŞKUR işbirliğiyle başlatılan “Dijital Atölye
Projesi”nin tanıtımına ve sertifikalı eğitimlerine Akdeniz
Üniversitesi’nde başlandı.
Proje tanıtımından önce Antalya Çalışma ve İş Kurumu
İl Müdürlüğü meslek danışmanlarınca İŞKUR faaliyetleri
anlatılıp, akabinde gençlere web sitesi kurmaktan dijital
pazarlamaya, e-posta pazarlamasından web analizine kadar
birçok konuda ücretsiz eğitim imkânı sağlayan Dijital
Atölye Projesi tanıtıldı.

Çalışma ve İş Kurumu Osmaniye İl Müdürlüğümüz ile
Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Beyteks ve İlbeyli
Tekstil firmaları arasında imzalanan protokol ile 100 İplik
Eğirme Operatörü üç ay sürecek istihdam garantili işbaşı
eğitim programı kapsamında fabrikada işe başladı.
İŞKUR İl Müdürümüz Ahmet Altunkaynak, “En az 2
sigortalı çalışanı olan özel sektör iş yerlerinde uygulanan
programda İŞKUR olarak katılımcıya net asgari ücret
düzeyinde cep harçlığı veriyoruz” dedi.
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İŞKUR’DAN HABERLER

ÖĞRENCİLER VE SEKTÖR MESLEK SEÇİMİNDE
TEMSİLCİLERİNİ
ÖĞRENCİLERE İŞKUR’DAN
BULUŞTURUYORUZ
DESTEK

İŞKUR ülke genelinde
düzenlediği kariyer günü
etkinlikleri ile öğrenciler
ve sektör temsilcilerini bir
araya getirdi.
Çalışma hayatına atılacak
öğrencileri bilgilendirmek
ve kariyer planlamalarına
yardımcı olmak üzere
düzenlenen kariyer
günü etkinlikleri ülke
genelinde yoğun ilgi gördü.
Etkinliklere İŞKUR iş ve
meslek danışmanlarının
yanı sıra sektöre yön veren
firmaların temsilcileri
ve akademisyenler de

katılarak öğrencilerle bilgi
ve tecrübelerini paylaştı.
Öğrencilerle gerçekleştirilen
yüz yüze görüşmelerde iş
ve meslek danışmanlarınca
İŞKUR’un sağladığı işbaşı
eğitim programları,
mesleki eğitim kursları,
iş ve meslek danışmanlığı
hizmetleri, girişimcilik
eğitim programları
ve teşvikler anlatıldı.
Düzenlenen panellerin yanı
sıra öğrenciler de açtıkları
stantlarla üniversiteye
başlayacak lise öğrencilerine
okul ve bölümlerini tanıttı.

İŞKUR, meslek seçimi
aşamasında olan öğrencilere
yönelik ülke genelinde
meslek tanıtım günleri
düzenlemeye devam ediyor.
Meslek seçimi aşamasına
gelen öğrencilerin doğru
tercih yapmaları ve kariyer
planlamalarına destek
olmak maksadıyla İŞKUR
tarafından düzenlenen
meslek tanıtım günlerine
çok sayıda öğrenci katıldı.
Üniversitelerde bölüm
tercihinde bulunacak lise
son sınıf öğrencileri ile

meslek liselerine kayıt
yaptıracak ortaokul son
sınıf öğrencilerine yönelik
düzenlenen etkinliklerde, iş
ve meslek danışmanlarınca
kurumumuzun resmi
yayın organı olan “Meslek
Seçimine Destek Dergisi”
dağıtılarak meslek seçiminde
dikkat edilmesi gereken
hususlar anlatıldı. Çok
sayıda mesleğin de tanıtıldığı
stantlarda öğrencilere
mesleklerin bilinmeyen
yönleri, iş bulma imkanları
hakkında bilgiler verildi.

BURSA’DA İŞBAŞI EĞİTİM
SERTİFİKA TÖRENİ
KADIN GIRIŞIMCI ADAYLARINA
SERTIFIKA TÖRENI
İŞKUR ve ILO işbirliğinde yürütülen “Kadınlar için Daha
Çok ve İyi İşler Projesi” kapsamında eğitimlerini başarıyla
tamamlayan 100 girişimci adayına sertifikaları Ulucanlar
Cezaevi Müzesi’nde gerçekleştirilen törenle verildi. Kursu
başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını İŞKUR İç
Denetim Başkanımız Cihat Demiralp verdi.

Bursa İŞKUR ve EKER Süt Ürünleri ile ortaklaşa
düzenlenen i̇şbaşı eğitim programını başarı ile tamamlayan
86 kursiyere sertifikaları törenle verildi. EKER Süt Ürünleri
A.Ş.’de 2015 yılından bu güne kadar toplam 232 kişiye
işbaşı eğitimi verildi ve kursu başarı ile bitirenlerin büyük
bölümü istihdam edildi.
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ULAŞTIRMA, DENIZCILIK VE HABERLEŞME BAKANI AHMET ARSLAN:

2023 VIZYONUNU
GERÇEKLEŞTIRMEK IÇIN
ÇALIŞIYORUZ

Milletimizin boğazın iki yakasını denizin altından birbirine bağlama sevdası 1860 yılında Sultan
Abdülmecit’in mühendis Preault’ya, Marmaray projesini hazırlatmasıyla başladı. Tam bir buçuk asır
boyunca hayal ürünü olarak kalan bu projeyi ise hayata geçirmek ve Marmaray’ın kardeşi olan ve
karayolu araçları için boğazın altından geçişi sağlayacak Avrasya Tüp Tünel Projesi’ni gerçekleştirmek de
hamdolsun yine kararlı bir iradenin ürünü olarak hükümetimize nasip oldu.
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SÖYLEŞİ
olan Kars-Iğdır-AralıkDilucu-Nahçıvan
projelerinin başlatılmasında
Genel Müdür olarak görev
aldım. Asrın projesi olarak
nitelenen ve denizin 60
metre altından Avrupa ve
Asya kıtalarını birbirine
bağlayan Marmaray
projesinin önemli bir
aşamaya gelmesinde de
genel müdür olarak emek
verdim.

İstihdamda 3İ’nin bu
sayısında Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan ile
görüştük. Türkiye gündemi
ve bakanlığın çalışmaları
hakkında açıklamalar
yapan Bakan Ahmet
Arslan; dergimize tüm
içtenliği ile konuştu.
Kısaca kendinizi
tanıtabilir misiniz?
İnsanın kendini anlatması
zordur derler. Kısaca
anlatmak gerekirse 1962
yılında Kağızman’ın Bulanık
köyünde doğdum. Kağızman
Lisesi’ni bitirdikten sonra,
kazandığım İstanbul Teknik
Üniversitesi’nden Gemi
İnşa ve Makine Mühendisi
olarak mezun oldum. 7 yıl
özel sektörde çalıştıktan
sonra Pendik Tersanesi’nde
muhtelif kademelerde
çalıştım.
Daha sonra Denizcilik
Müsteşarlığı’nda Daire
Başkanı ve Genel Müdür
Yardımcısı olarak görev
aldım. 2005 yılından 10 Mart
2011 tarihinde müracaat
ettiğim Milletvekilliği
Aday Adaylığıma kadar;
Ulaştırma Bakanlığı
Demiryolları, Limanlar ve
Hava Meydanları İnşaatı
(DLH) Genel Müdürü,
Devlet Hava Meydanları
İşletmesi (DHMİ) Genel
Müdürlüğü Yönetim
Kurulu Üyesi görevlerinde
bulundum.

ULAŞTIRMA VE İLETİŞİM
ALANINDA 2003 YILINDAN
BU YANA YAKLAŞIK
345 MİLYAR TL YATIRIM
YAPTIK. YAPTIĞIMIZ TÜM
YATIRIMLARI ANLATMAK,
TÜRKİYE’NİN 14 YILDAKİ
GELİŞİMİNİ ANLATMAKLA
NEREDEYSE EŞDEĞER
OLACAKTIR.

Yatırım değeri 1 milyar
doların üzerinde olan
ve dünyanın sayılı
projelerinden Avrasya Tüp
Geçit projesinin temelini
de Sayın Başbakanımız
ve Ulaştırma Bakanımızla
birlikte atmanın gururun
yaşadım. 56. Dönem Milli
Güvenlik Akademisi
mezunuyum. Sakin bir
talebe olarak karıştığım
hayata; sakin ve çalışkan
bir devlet adamı olarak
Türkiye’nin ulaşım ve
iletişim altyapısını kurmaya,
politika belirlemeye,
Türkiye’nin içerde ve
dışarıda yüzünü ağartmaya
devam edeceğim.

“Dergimizin bu sayısında
ayrıntılarına yer
verdiğimiz Avrasya
Tüneli hem ulaşıma
hem de ekonomiye
büyük katkı sağlayacak.
Projeyle ilgili neler
söylemek istersiniz?
Milletimizin boğazın iki
yakasını denizin altından
birbirine bağlama sevdası
1860 yılında Sultan
Abdülmecit’in mühendis
Preault’ya, Marmaray
projesini hazırlatmasıyla
başladı. Tam bir buçuk
asır boyunca hayal ürünü
olarak kalan bu projeyi
ise hayata geçirmek
Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın liderliğinde
hükümetimize nasip
olmuştu. Marmaray’ın
kardeşi olan ve karayolu
araçları için boğazın
altından geçişi sağlayacak
Avrasya Tüp Tünel
Projesi’ni gerçekleştirmek
de hamdolsun yine kararlı
bir iradenin ürünü olarak
hükümetimize nasip oldu.

Pekin’den Londra’ya
uzanan İpek
Demiryolu’nun kayıp
halkası Bakü-TiflisKars demiryolunun
başlatılmasında, KarsErzurum-Erzincan-Sivas
Yüksek Hızlı Tren ile
Kars’ı Nahçıvan ve İran’a
demiryoluyla bağlayacak
2017 | SAYI23 | 29

Avrasya Tüp Tünel
Projesi’nin ilk sözleşmesini
imzaladığımız 2011
yılının başlarında; her dev
projemizde olduğu gibi
birçok çevre bu projeyi
de imkânsız bir hayal
olarak gördü. Hele hele
tek kuruş kamu kaynağı
kullanmadan bu projenin
tamamlanmasını kimse
öngöremiyordu. Ancak
biz bu projeye inandık.
Hamdolsun, bu inançla
26 Şubat 2011 tarihinde
imkansız denilen projenin
temelini attık. 2014 yılının
Nisan ayında 13.7 metre
kazı çapı ile dünyada 6.
sırada olan tırtılımızla
Avrasya’nın Tünel Delme
İşlemleri’ni başlattık.
Haydarpaşa Limanı'ndan
Cankurtaran'a kadar
olan 3.4 kilometreyi 1
yıldan biraz daha uzun
sürede geçerek 2015 yılı
Ağustos’unda tünelimizin
delme işlemlerinin bitişine
şahitlik ettik. Tünele
bağlanan tüm yollarımızı
genişlettik, şerit sayılarını
artırdık. 20 Aralık 2016
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AVRUPA VE ASYA
KORİDORUNUN EN ÖNEMLİ
HALKASI OLAN BAKÜTİFLİS-KARS DEMİRYOLU
HATTI’NIN TÜRKİYE
TARAFINI BU AY SONUNDA
BİTİRİYORUZ. ÜLKEMİZİN
DÖRT BİR YANINI YÜKSEK
HIZLI VE HIZLI TREN AĞI
İLE DONATIYORUZ.

tarihinde de tüm dünyanın
huzurunda Avrasya
Tüp Tüneli’ni hizmete
açmanın mutluluğunu
ve gururunu yaşadık.
Şimdiden milyonları taşıdı,
hem Bostancı-Kadıköy ile
Sirkeci-Yenikapı’yı birbirine
bağladı, hem de şehir
merkezindeki keşmekeşi
ortadan kaldırdı. Bağlantı
yollarının iyileştirilmesi
ile akıcı hale getirilen
güzergâh sayesinde tüneli
kullananlar kıtalararası
yolculuğu sadece 5
dakikada tamamlayabilir
hale geldi. Proje
kapsamında Cankurtaran
ile Kazlıçeşme arasındaki
sahil yolu da genişletildiği
için sahil yolundaki
sıkışıklık da önemli ölçüde
azaldı. Kısacası, tarihi
yarımada hem araçlardan,
hem sesten, hem de hava
kirliliğinden kurtuldu.
Şunu da belirtmek isterim;
bu proje için 4 milyar 350
milyon liranın üzerinde

yatırım yapıldı. Günde
1.800 kişinin ve 195 iş
makinesinin çalıştığı bu
dev projede 72 bin saatin
üzerinde çalışma yapıldı.
İş güvenliği kurallarının
her daim uygulanması
sayesinde iş kazalarının
önüne geçildi ve tek bir
can kaybımız olmadı.
Ancak şunu da belirtmek
istiyorum ki, yapımı
sırasında olduğu gibi
kullanımı döneminde
de bu tünel ülkemizin
en güvenli yapılarından
biri olarak yerini almış
bulunuyor. Marmara
Fayında olabilecek 7,5
moment büyüklüğünde bir
depreme göre tasarlandı.
Boğaz altında inşa edilen
bu tünel, İstanbul’da 500
yılda bir olacak en büyük
depremde hiç hasarsız
hizmete devam edebilecek.
2 bin 500 yılda bir olma
olasılığı olan depremde ise
küçük bakımlarla hizmete
açılabilecek.

SÖYLEŞİ
Biraz önce de söylediğim gibi
bu dev proje birçok çevrede
imkânsız olarak görüldü.
Birçok ülke tarafından da bu
“imkânsız proje” yakından
takip edildi. Bununla birlikte
yüzyılın mühendislik
harikalarından biri olarak
gösterildi ve dünyanın en
saygın ödüllerine layık
görüldü. İnşaat sektörünün
Oscar’ı olarak gösterilen
Engineering News Record
(ENR) ‘2016 Yılının En
Başarılı Tünel Projesi’
ödülünü aldı. Uluslararası
Tünel ve Yeraltı Yapıları
Birliği (ITA) ‘2015 - Yılın
Projesi Ödülü, Avrupa İmar
ve Kalkınma Bankası (EBRD)
‘2015 - En İyi Çevresel ve
Sosyal Uygulama Ödülü’ ,
EMEA Finance ‘En İyi KamuÖzel Sektör Ortaklığı Ödülü
gibi daha birçok büyük ödüle
layık görüldü.
Türkiye’nin demiryolu
ulaşımıyla ilgili son
dönemde hayata
geçirilen projeler ve
gelecekte yapılacak
yatırımlar hakkında
bilgi verebilir misiniz?

Demiryollarını
anlatacaksak önce nereden
nereye geldiğini anlatmak
gerekiyor. Biliyorsunuz
1856’dan 1923 yılına kadar
Osmanlı Dönemi’nden
4 bin 136 kilometrelik
demiryolu Cumhuriyete
miras kaldı. Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk
döneminde ise demiryolu
seferberliği başlatılarak,
yüzde 80’i coğrafik
şartların sert olduğu doğu
bölgesinde olmak üzere
yaklaşık 3 bin kilometre
demiryolu inşa edildi. 1950
yılına kadar toplam 3 bin
764 kilometre demiryolu
ağına ulaşıldı. Hatta bu
dönemde demiryolları,
gelişmeyi ve kalkınmayı
kuşatan, bütün sosyal
yönleriyle bir modernleşme
projesi olarak ele alındı.

sonucu olarak da tabi ki
demiryollarımız mevcut
sistemini dahi koruyamadı,
taşıma payı yolcuda yüzde
2’ye yükte ise yüzde 4’e
kadar düştü. Dolayısıyla
ülkemizde karayoluna
dayalı sağlıksız bir ulaşım
sistemi de ortaya çıkmış
oldu.
Ancak Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın liderliğinde
hükümetimiz
demiryollarını
sürdürülebilir kalkınma
hamlelerinin en önemli
halkalarından biri olarak
görmüş ve demiryolu
yatırımlarına büyük önem
vermiştir. Yüksek hızlı tren
projeleri, mevcut sistemin

modernizasyonu, ileri ve
milli demiryolu sanayinin
geliştirilmesi ile yeniden
yapılanma hedefleri
doğrultusunda son 14 yılda
sektörümüze çok önemli
kaynak ayrıldı. 14 yılda
60 milyar liranın üzerinde
yatırım yaptık. Toplam
demiryolu uzunluğu 12
bin 532 kilometreye ulaştı.
Sinyalli hat uzunluğu 4
bin 578 kilometreden 5 bin
462 kilometreye çıktı. 2 bin
385 kilometrelik hattın da
sinyalizasyon çalışmaları
devam ediyor. Elektrikli
hat uzunluğu 3 bin 854
kilometreden 4 bin 350
kilometreye yükseldi. Bin
947 kilometrelik hatta da
çalışmalarımız sürüyor.

Ancak hepimiz biliyoruz ki;
demiryolu hamlesi maalesef
1950 yılından sonra büyük
oranda yavaşladı. 19512003 yılları arasında yılda
ortalama 18 kilometre
olmak üzere toplam 945
kilometre demiryolu
yapılabildi. Bunun
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bu yana yaklaşık 345
milyar TL yatırım yaptık.
Yaptığımız tüm yatırımları
anlatmak Türkiye’nin
14 yıldaki gelişimini
anlatmakla neredeyse
eşdeğer olacaktır. Ancak
kısaca anlatabilirsem;
Türkiye’nin ulaşım
altyapısını 14 yıl gibi
kısa sürede geçmişten
geleceğe taşıdık. Osmangazi
Köprüsü, Yavuz Sultan
Selim Köprüsü, Avrasya
Tüneli, Marmaray, Yüksek
Hızlı Tren Hatları, Ordu
Giresun Havalimanı ve
daha nice hayal niteliğinde
dev projeyi başarıyla
tamamlayarak hizmete
verdik.
Avrupa ve Asya
koridorunun en önemli
halkası olan Bakü-TiflisKars Demiryolu Hattı’nın
Türkiye tarafını bu ay
sonunda bitiriyoruz.
Ülkemizin dört bir yanını
yüksek hızlı ve hızlı
tren ağı ile donatıyoruz.
Ankara- Sivas Yüksek Hızlı
Tren Projesinin 2018 yılı
sonunda tamamlanmasını
öngörüyoruz. AnkaraSivas arasını 405
kilometreye düşürecek
YHT projesinde; tüm hat
kesimlerinde devam eden
altyapı yapım çalışmaları
yüzde 75 seviyesinde. 245
kilometrelik Sivas-Erzincan
Hızlı Tren Projesinin ise
ilk etabı olan Sivas-Zara
arası alt yapı ön yeterlilik
ihalesi yapıldı. Diğer
kesimler için proje yapım
ve ihale hazırlık çalışmaları
sürüyor. Sivas-Erzincan
Hızlı Demiryolu Projesini
2021 yılında tamamlamak
istiyoruz. 414 kilometrelik
Erzincan-Erzurum-Kars
Hızlı Demiryolu hattında
ise proje hazırlama
ihalesine bu yıl içerisinde
çıkmayı planlıyoruz.
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Toplam 124 km
uzunluğundaki GebzeSabiha Gökçen HavaalanıYavuz Sultan Selim
Köprüsü-İstanbul Yeni
Havalimanı Halkalı
Yüksek Hızlı Tren
Hattı, Asya-Avrupa
arasındaki demiryolu
trafiğini destekleyecek
ikinci projedir. Yatırım
Programına alınmak üzere
YPK onayına sunduk.
Ankara-İzmir Yüksek Hızlı
Demiryolu ve BursaBilecik Hızlı Demiryolu
projelerinin 2019 yılı
sonunda tamamlanmasını
planlıyoruz. AntalyaBurdur/IspartaAfyonkarahisarKütahya-Eskişehir ve
Antalya-Konya-AksarayNevşehir-Kayseri hızlı tren

projelerinde kesin proje
hazırlama çalışmalarını
sürüyoruz. 102 km’lik
Konya-Karaman arası
demiryolu hattını hızlı tren
hattı haline getiriyoruz.
Altyapı ve üstyapı
yapım işleri tamamlandı.
Elektrifikasyon ve
Sinyalizasyon çalışmaları
devam ediyor.
Karaman-Ereğli-UlukışlaYenice Hızlı Demiryolunun
altyapı ve sinyalizasyonda
yapım çalışmaları,
elektrifikasyonda proje
hazırlama çalışmaları ile
Ulukışla-Yenice arası proje
hazırlama çalışmaları
devam ediyor. Güney
koridorumuzu oluşturan
Mersin-Adana-OsmaniyeKahramanmaraş-Gaziantep
hızlı tren hatlarında da
proje yapım ile altyapı
yapım çalışmaları devam
ediyor.
Türkiye’nin ulaştırma
alanında(kara, hava,
deniz) yaptığı yatırımları
anlatabilir misiniz?
Bakın ulaştırma ve iletişim
alanında 2003 yılından

Cumhuriyet tarihi boyunca
sadece 6 bin 101 km
bölünmüş yol yapılabilmiş
iken bunu 25 bin 350 km’ye
çıkardık. Bölünmüş yol ile
bağlı il sayısı 6 iken bugün
76 oldu. Yine 2003 yılından
bu yana sürdürülen yoğun
ve hummalı çalışmalar
sonunda Türkiye, bir
demiryolu ülkesi olma
konusunda kayda değer bir
ilerleme gösterdi.Türkiye;
Yüksek Hızlı ve Hızlı tren
atağımız sayesinde dünyada
8., Avrupa’da 6. Yüksek
Hızlı Tren işletmecisi ülke
unvanına kavuştu. Aynı
şekilde havacılık alanında
dünyanın en hızlı büyüyen
ülkelerden biri olduk. 14 yıl
içinde 26 aktif havaalanı
sayısını iki kattan fazla
artarak 55’e ulaştırdık.
Böylece hiç uçağa
binmeyen milyonlarca
insanımız artık neredeyse
tüm seyahatlerini uçakla
yapabilir hale geldi. Bu
sayede, 2003 yılında
toplam 34 milyon olan
yolcu sayımız geçen yıl 182
milyon oldu. 2016 yılında
ise başta 15 Temmuz’da
yaşanan hain darbe girişimi
ve yurdun dört bir yanında

SÖYLEŞİ
gerçekleştirilen terör
saldırıları gibi yaşanan
onca olumsuzluğa rağmen
174 milyona ulaştı.
Yine son 14 yılda denizcilik
sektörümüzde de çok
önemli gelişmeler kat
ettik. Bugün Türk sahipli
deniz ticaret filomuz
dünya sıralamasında ilk 15
arasındadır. Uluslararası
sefer yapan gemilere
açık 175 liman tesisimiz
bulunmaktadır. Ayrıca
ülkemizin etrafındaki
denizlerde birer büyük
liman yapılmasını
hedefledik. Ege denizinde
altyapısı tamamlanan
Kuzey Ege/Çandarlı limanı
üst yapısının, Yap İşlet
Devret (YİD) modeli ile
gerçekleştirilmesine yönelik
çalışmalar devam ediyoruz.
Karadeniz’de Filyos Limanı
yapım çalışmalarına
başladık. Akdeniz için
Mersin Konteyner Limanı
ile ilgili çalışmalara
devam ediyoruz. Yaklaşık
1,5 Milyar TL yatırım
bedelli Haliç Yat Limanı
ve Kompleksi projesinin
uygulama imar planı ve
ÇED sürecini tamamladık
ve bu yıl içerisinde şantiye
çalışmalarına başlamayı
planlıyoruz. Karasu
limanının yapımına
devam ediyoruz. Fiziki
altyapımızın yanı sıra
denizcilik alanında
beşeri altyapımıza da
güveniyoruz. 185 bin
iyi yetişmiş, konusunda
uzman gemi adamımız
hem ülkemiz denizciliğine
hem de dünya denizciliğine
hizmet veriyorlar. Ayrıca
katma değeri yüksek,
ileri teknoloji gerektiren
alanlar arasında en önemli
ilerlemeyi gemi inşa
sektöründe sağladık. 2002
yılında 37 olan tersane
sayımızı 79’a çıkardık.
Bugün Türkiye’de

artık gemi yapmak
konuşulmuyor; bugün 79
tersanemizle Türkiye’de
artık gemi inşa alanında
küresel bir marka olmayı
konuşuyoruz.
Katma değeri yüksek başka
bir sektör olan yat bağlama
kapasitemizi de kat ve
kat artırdık. 2016 yılında
tamamladıklarımız ve
planladığımız yat limanları
ile birlikte denizde yat
bağlama kapasitemizi bu
yılsonunda 19 bin 450’ye
çıkartmayı hedefliyoruz.
Ülkemizin 2023 Hedefleri
kapsamında bu rakamı
50 bine çıkartmayı
planlıyoruz.

ÜLKEMİZİN ORTAYA
KOYDUĞU 2023
HEDEFLERİNE ULAŞMASI
İÇİN ULAŞIM VE
İLETİŞİM ALT YAPISININ
GELİŞTİRİLMEMESİ SÖZ
KONUSU DAHİ OLAMAZ.
BÜYÜK HEDEFLERİMİZ
VAR BU YÜZDEN DEV
PROJELERE İHTİYACIMIZ
VAR.

Bakanlığın hedefleri
hakkında bilgi verebilir
misiniz?
Günümüzde ulaştırma
ve haberleşme sektörü
ekonomik kalkınmada
en temel itici güçlerden
biri, toplum refahının
artırılmasına katkı
sağlayan önemli bir hizmet
sektörüdür. Bu nedenle
ülkemizin ortaya koyduğu
2023 hedeflerine ulaşması
için ulaşım ve iletişim alt
yapısının geliştirilmemesi
söz konusu dahi olamaz.
Büyük hedeflerimiz var
bu yüzden dev projelere
ihtiyacımız var.
Her şeyden önce 2023 yılı
vizyonumuz, ülkemizin
rekabet gücüne ve
toplumun yaşam kalitesinin
yükseltilmesine katkı
veren; güvenli, erişilebilir,
ekonomik, konforlu, hızlı,
çevreye duyarlı, kesintisiz,
dengeli, çağdaş hizmetlerin
sunulduğu, sürdürülebilir
biri ulaştırma sistemi
oluşturmaktır. Bu vizyon
içerisindeki temel unsur
insandır, insana hizmettir.
Bu vizyon çerçevesinde
de, 2023'te görmeyi
hedeflediğimiz Türkiye
fotoğrafını daha da
netleştirmekteyiz.

Bu fotoğraftaki Türkiye;
demiryolunda yüksek hızlı
tren ağını genişletmiş, hızlı
tren koridorları oluşturmuş,
mevcut yollarını yenilemiş,
üretim merkezlerinin
ve organize sanayi
bölgelerinin demiryollarıyla
limanlara bağlandığı, yerli
bir demiryolu endüstrisi
oluşturmuş, milli yüksek
hızlı trenini kendisi
üreten, lojistik merkezlerle
ülkesinin rekabet
kabiliyetini güçlendiren,
ipek Demiryolu'nun merkez
ülkesi konumuna gelen bir
ülke olacaktır.
Karayollarında; bölünmüş
yollarıyla, işlevsel hale
getirdiği ve yeni açtığı
koridorlarla, diğer ulaşım
mod'larıyla entegre
karayolu yatırımlarıyla,
Yavuz Sultan Selim
Köprüsü, Avrasya Tüneli,
Osmangazi Köprüsü ve
1915 Çanakkale Köprüsü
gibi büyük projelerle,
otoyollarla, karayolu
altyapısını tamamlamış
Türkiye olacaktır.
Kıyı yapılarıyla, büyük
limanlarıyla, ülkemizi gemi
inşasında marka yapan
tersaneleriyle, güçlü deniz
ticaret filomuzla deniz
ülkesi kimliğimizi yeniden
hatırlatan bir ülke olacaktır.
Yeni havaalanlarıyla ve
tabii ki İstanbul Yeni
havalimanıyla sadece
bölgesel değil kıtalararası
konumunu güçlendiren,
havacılık endüstrisinde
söz sahibi olan, kendi
milli uydusunu üreten bir
Türkiye olacaktır.
Bilgi Toplumu'na geçen,
bilişim teknolojilerinde ve
yazılımda üretici vasfına
haiz bir Türkiye olacaktır.
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AVRUPA BİRLİĞİ’NDE İŞGÜCÜ
PİYASASI TOPARLANIYOR
Gerileyen işsizlik oranı ve artan istihdama bağlı olarak Avrupa Birliği’nde (AB)
işgücü piyasası toparlanmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, işsizlik oranı
her ne kadar gerilese de hâlâ küresel kriz öncesindeki seviyesinin üzerinde
seyretmektedir.

VOLKAN ÖZ
İSTİHDAM UZMANI
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AB genelinde istihdam edilen kişi sayısı bir önceki yıla kıyasla 2016 yılında 3 milyon 447
bin kişi artış göstermiştir. Küresel kriz ve sonrasına rastlayan 2009-2013 yılları arasındaki
dönemde, AB’de istihdam edilen kişi sayısı 7 milyon 461 bin kişi azalmıştır. Bununla
birlikte, 2014 yılından itibaren AB genelinde istihdam toparlanmaya başlamış ve 2014-2016
yılları arasında 8 milyon 874 bin kişilik artış göstermiştir. Bir diğer ifadeyle, 2008-2016
yılları arasındaki dönemde 2014-2016 dönemindeki toparlanmanın etkisiyle AB’de istihdam
1 milyon 413 bin kişilik sınırlı bir artış göstermiştir.

EKONOMİK GÖRÜNÜM
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AB 28'de İstihdam Edilen
Kişi Sayısındaki Değişim
(2008-2016)
Kaynak: Avrupa İstatistik
Ofisi
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AB genelinde istihdam geride kalan üç yılda kesintisiz bir şekilde artış göstermiştir. Bir
önceki yıla kıyasla 2016 yılında istihdam edilen kişi sayısı AB 28’de % 1,6 artarken Avro
Alanı’nda % 1,8 artış göstermiştir. 2014-2016 döneminde ise istihdam edilen kişi sayısı AB
28’de ortalama her yıl % 1,4; Avro Alanı’nda ise ortalama her yıl % 1,3 artış göstermiştir. AB
genelinde istihdamda görülen toparlanmanın itici gücünü, iktisadi faaliyetteki ivmelenme
oluşturmaktadır. 2013 yılının ikinci yarısından itibaren iktisadi faaliyette başlayan
ivmelenmeye, istihdamın pozitif yönde bir tepkisi olmuştur.
Her ne kadar ekonomide görülen toparlanmaya birlikte istihdam artış gösteriyor olsa da AB
genelinde çalışan başına haftalık ortalama çalışma süresindeki gerileme devam etmektedir.
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AB 28’de İstihdam Edilen Kişi
Başına Haftalık Çalışma Süresi
ve İstihdam Edilen Kişi Sayısı
(20081.Ç=100)
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AB 28'de Yarı Zamanlı ve Tam
Zamanlı İstihdam Edilen Kişi
Sayısındaki Değişim (20081.
Ç=100)
Kaynak: Avrupa İstatistik Ofisi

AB genelinde, küresel krizle birlikte çalışan başına haftalık
ortalama çalışma süresi gerilemeye başlamıştır. Her ne
kadar son dönemde haftalık çalışma süresi aynı seviyede
seyrediyor olsa da hala küresel kriz öncesindeki seviyesine
geri dönememiştir. İstihdam edilen kişi sayısındaki
artış, haftalık çalışma süresindeki gerileme ile birlikte
değerlendirildiğinde; küresel kriz sonrasında AB genelinde
istihdamın kompozisyonunda değişmenin ortaya çıktığı
görülmektedir. Son dönemde AB genelinde özellikle yarı
zamanlı çalışma ön plana çıkmaktadır. Bu çerçevede,
istihdam edilen kişi sayısındaki artışın önemli bir bölümü
yarı zamanlı çalışanlardaki artıştan kaynaklanmaktadır.
2016 yılında Türkiye’nin istihdam açısından sergilemiş
olduğu performansı AB 28’in performansı ile
karşılaştırdığımızda, Türkiye’nin AB genelinden pozitif
ayrıştığını gözlemlemekteyiz.
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Şekil 4

İstihdam Edilen Kişi
Sayısındaki Değişim
(2007=100)
Kaynak: Avrupa İstatistik
Ofisi
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2007 yılına kıyasla 2016 yılı
sonunda istihdam edilen
kişi sayısına baktığımızda;
istihdam edilen kişi sayısı
AB genelinde % 1,8, Avro
Alanında % 0,6, Fransa’da
% 3,9 ve Almanya’da %
8,9 artarken Türkiye’de %
31,2 artış göstermiştir. 2009
yılından sonra Türkiye’de
istihdam edilen kişi sayısı
2007 yılına kıyasla her
sene ivmelenmeye devam
etmiştir. 2016 yılında Türkiye
işgücü piyasası iç ve dış
olumsuz siyasi ve ekonomik
gelişmelerin etkisiyle ivme
kaybetmiş olsa da istihdam
yukarı yönlü seyrini devam
ettirmiştir.

2006-2015 yılları arasında
yıllık ortalama istihdam
artışı 699 bin olmuştur.
Her ne kadar 2016 yılında
istihdam, söz konusu
ortalamanın altında artış
gerçekleştirmiş olsa da
gerek yurtiçi gerekse de
yurtdışı kaynaklı şoklara
rağmen istihdam oluşturma
kapasitesini koruması
pozitif bir gelişme olarak
değerlendirilmektedir.
Millî istihdam seferberliği
ile birlikte uygulamaya
konulan istihdam
teşvikine bağlı olarak
yılın ikinci çeyreğinden
itibaren istihdamın
yeniden ivmeleneceği
öngörülmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) tarafından
gerçekleştirilen hanehalkı
işgücü anketi sonuçlarına
göre; 2016 yılında yaşanan
tüm olumsuzluklara rağmen
Türkiye’de 584 bin ilave
istihdam oluşturulmuştur.

Dünya Genelinde
Büyüme Toparlanma
Sinyali Vermeye Başladı
Nisan ayından yayınlanan
“Dünya Ekonomik
Görünümü” raporunda
Uluslararası Para Fonu

2011

2012

2013

2014

2015

Avro Alanı (+0,6)

Almanya (+8,9)

Türkiye (+31,2)

Fransa (+3,9)

(IMF) 2017 yılına ait
küresel büyüme tahminini
0,1 puan yukarı doğru
güncelleyerek yılsonunda
küresel büyümenin % 3,5
olacağını öngörmüştür.
Raporda, özellikle 2016
yılının ikinci yarısından
sonra gelişmiş ülkelerde
gözlemlenen ivmelenme ile
birlikte Küresel büyümenin
toparlanmaya başladığı
değerlendirilmektedir. Seçim
sonrası azalan belirsizliğin
etkisiyle; ABD’de firma
güveninde görülen
toparlanmanın, Japonya’daki
güçlü net ihracatın, Almanya
ve İspanya başta olmak üzere
Avro Alanı ülkelerindeki
güçlü yurtiçi talebin sonucu
olarak gelişmiş ülkelerde
ekonomik aktivitede
toparlanma görülmeye
başlanmıştır.

2016

kadar Çin ekonomisi
büyümesini sürdürse
de Hindistan’da döviz
kurundaki gelişmelere bağlı
olarak ekonomik aktivite
yavaşlamakta, Brezilya
ekonomisindeki kötü gidişat
ise devam etmektedir.
Bunlara ek olarak,
Orta Doğu’da yaşanan
jeopolitik gerilimler de yine
bölgede yer alan ülkelerin
büyümesini sınırlandırmaya
devam etmektedir.
Güçlenen ekonomik aktivite
ve küresel talep ile birlikte
petrol arzında yaşanan
kısıtlamalar sonucunda
emtia fiyatları yükselmeye
başlamıştır. IMF’nin emtia
fiyatları endeksi, 2016 yılı
Ağustos ayından 2017
yılı Şubat ayına % 15’lik
artış göstermiştir. Emtia
fiyatlarındaki artış, küresel
enflasyonu yukarı çekmiş
ve deflasyon baskısını
azaltmıştır.

Gelişmekte olan ülkeler
ise karmaşık bir görünüm
sergilemektedir. Her ne
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IMF Emtia Fiyat Endeksi
(2005=100)
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Petrol İhraç Eden Ülkeler
Teşkilatı Teşkilatı (OPEC)
ve diğer üreticiler
arasında varılan anlaşma
sonucunda ortaya çıkan arz
kısıtlaması nedeniyle 2016
yılı Ağustos ayına kıyasla
2017 Şubat ayında petrol
fiyatları % 20’ye yakın artış
göstermiştir. Güçlenen
ekonomik aktivite ve
küresel talep beklentisine
bağlı olarak Mart sonu
itibariyle 50 ABD Doları
seviyesinde olan petrol
fiyatlarının önümüzdeki
aylarda artmaya devam
edeceği öngörülmektedir.
Bunun yanında, yine

Türkiye Ekonomisi 2016
Yılının Son Çeyreğinde
Beklentilerin Üzerinde
Büyüdü

2016 yılı Ağustos ayına
kıyasla 2017 Şubat ayı
itibariyle doğal gaz fiyatları
Avrupa, Japonya ve
ABD’de yaklaşık % 19 artış
göstermiştir.

Türkiye ekonomisi 2016
yılının son çeyreğinde, bir
önceki yılın son çeyreğine
kıyasla % 3,5 büyüme
kaydetmiştir. Ayrıca önceki
dönemlerde % 4,5 ve -% 1,8
olarak açıklanmış olan ikinci
ve üçüncü çeyrek büyüme
oranları, % 5,3 ve -% 1,3
olarak güncellenmiştir. Söz
konusu verilere bağlı olarak,
bir önceki yıla kıyasla 2016
yılında Türkiye ekonomisi
% 2,9 büyümüştür. Yılın
üçüncü çeyreğinde

Küresel büyüme açısından
olumlu gelişmeler söz
konusu olmakla birlikte,
yapısal reformlara olan
ihtiyaç hala varlığını güçlü
bir biçimde korumaktadır.
Düşük verimlilik artışı ve
yüksek gelir eşitsizliği gibi
yapısal sorunlar küresel
büyümeye yönelik aşağı
yönlü risk unsurlarıdır.

açıklanan büyüme
verilerinden sonra her ne
kadar piyasada olumsuz
beklentiler oluşmuş olsa da
Türkiye ekonomisi yılın son
çeyreğinde ve yıl genelinde
beklentilerin üzerinde
büyümüştür. Böylelikle
27 çeyreklik kesintisiz
büyümenin ardından 2016
yılının üçüncü çeyreğinde
daralan ancak yılın son
çeyreğinde tekrar büyüyen
Türkiye ekonomisi,
ekonomik aktivitedeki
yavaşlamanın geçici
olduğunu ve büyümeye
kaldığı yerden devam
edeceğini göstermiştir.
Şekil 6
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Türkiye ekonomisi 2016
yılında beklentilerin
üzerinde büyümüş olsa
da 2002-2015 yılları
arasında sergilemiş olduğu
performansın gerisinde
kalmıştır. 2002-2015 yılları
arasında yıllık ortalama
% 5,9 büyüyen Türkiye
ekonomisi, 2016 yılında
% 2,9 büyümüştür. Bu
gelişmenin arkasında gerek
yurtiçi gerekse de yurtdışı
kaynaklı olağandışı olumsuz
gelişmelerin etkisi olduğu
değerlendirilmektedir.
Devam eden jeopolitik
belirsizlikler, gelişmiş
ekonomilerden kaynaklanan
siyasi belirsizlikler,
küresel piyasalardaki

-4,7

talep yetersizliği, Birleşik
Krallık’ın AB’den ayrılma
kararı 2016 yılında küresel
büyümeyi sınırlayan
önemli gelişmeler
arasında yer almıştır.
Anayasa referandumu
sonrası yurtiçi ve yurtdışı
piyasalarda ortadan
kalkan belirsizlik ve 2017
yılının başında “Millî
İstihdam Seferberliği” başta
olmak üzere uygulamaya
konulan teşviklerin ve
alınan finansal önlemlerin
etkisiyle 2017 yılı sonunda
Türkiye’nin büyüme
performansında ciddi bir
ivmelenmenin görüleceği
düşünülmektedir.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE
EKONOMİDEKİ
TOPARLANMAYA
BAĞLI OLARAK İŞSİZLİK
ORANI GERİLESE
DE HâLâ KÜRESEL
KRİZ ÖNCESİNDEKİ
SEVİYESİNİN ÜZERİNDE
SEYRETMEKTEDİR.

Harcama kalemlerinin
çeyreklik büyüme katkısı
incelendiğinde, 2016
yılının son çeyreğindeki
büyümeye en büyük
katkının tüketimden geldiği
görüldüğü görülmektedir.
Bir önceki yılın aynı
çeyreğine kıyasla 2016
yılının son çeyreğinde
tüketim % 4,8 artmıştır.
Bunun yanında, son çeyrek
büyümesine tüketimin 3,6
puanlık katkısı olmuştur.
Yılın son çeyreğinde
yurtiçi talebin büyümeye
vermiş olduğu katkının
tamamına yakını özel
tüketim harcamalarından
gelmiştir. Son çeyrekte
% 5,8 büyüme kaydeden
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özel tüketim harcamalarının büyümeye 3,4 puanlık katkısı olmuştur. Buna ek olarak,
tüketim harcamalarının yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde, 2016 yılında tüketim
harcamalarının % 2,9’luk büyümeye 2,4 puan katkı verdiği görülmektedir. Bu çerçevede,
hem son çeyrekte hem de 2016 yılının genelinde iç talep büyümenin sürükleyicisi olmuştur.
Şekil 7

Harcama Kalemlerinin
Çeyreklik Büyüme Katkısı
(2012-2016)
Kaynak: TÜİK verilerine
dayalı olarak yazar
tarafından hesaplanmıştır.
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2013
Tüketim

Yatırım harcamaları
üçüncü çeyrekte yaşadığı
yavaşlamanın ardından yılın
son çeyreğinde sınırlı da
olsa ivmelenmiştir. Yatırım
harcamaları bir önceki
yılın son çeyreğine kıyasla
2016 yılı son çeyreğinde
% 2 büyüme kaydetmiştir.
Buna ek olarak, yılın son
çeyreğindeki büyümeye
yatırım harcamalarının
katkısı 0,6 puan olmuştur.
2016 yılı genelinde %
Şekil 8

Sektörlerin Çeyreklik
Büyümeye Katkısı
Kaynak: TÜİK verilerine
dayalı olarak yazar
tarafından hesaplanmıştır.

3 büyüme kaydeden
yatırım harcamaları, yıllık
büyümeyi 0,9 puan yukarı
taşımıştır.
İlk üç çeyrekte olduğu
gibi yılın son çeyreğinde
de net ihracat ithalattaki
ivmelenmenin etkisiyle
büyümeyi olumsuz
etkilemiştir. Bununla
birlikte, son çeyrekte
net ihracatın büyüme
üzerindeki olumsuz etkisi

2014
Yatırım

Stok

2015
Net hracat

ikinci ve üçüncü çeyreğe
kıyasla sınırlı olmuştur.
Net ihracat 2016 yılının
dördüncü çeyreğindeki
büyümeyi 0,2 puan aşağı
çekmiştir. Öte yandan, yıl
genelinde % 2 daralan net
ihracat, yıllık büyümeyi 1,3
puan aşağı çekmiştir.

2016
GSY H

çeyreğinde tüm sektörlerin
büyümeyi pozitif etkilediği
görülmektedir. İmalat
sektöründe görülen
toparlanmaya bağlı olarak
sanayi sektörü yılın son
çeyreğinde % 5 büyümüş
ve çeyreklik büyümeye 1
puanlık katkı sağlamıştır.
Yılın son çeyreğinde % 3,7
büyüyen inşaat sektörü bir
önceki çeyrekte olduğu gibi
son çeyrekte de büyümeyi
0,3 puan yukarı çekmiştir.

Üretim yönünden son
çeyrek büyümesine
sektörlerin katkıları
incelendiğinde; yılın son
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-4,0
Tarım

Sanayi

n aat

Hizmetler

GSY H

Üçüncü çeyrekte daralan hizmetler sektörü yılın son çeyreğinde toparlanmış ve % 3
büyümüştür. Hizmetler sektörünün son çeyrekteki büyümeye katkısı 1,6 puan olmuş ve
hizmetler sektörü son çeyrekteki büyümenin sürükleyici sektörü olmuştur. Diğer taraftan
ilk çeyrekte daralan ve büyümeyi aşağı çeken tarım sektörü yılın çeyreğinde % 1,3’lük
sınırlı büyüme kaydetmiş ve çeyreklik büyümeyi sınırlı da olsa yukarı çekmiştir.
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2016 yılında tarım sektörü
% 4,1 daralmış ve büyümeyi
0,3 puan aşağı çekmiştir.
Tarım sektöründe görülen
bu daralmada tarımsal
ürünlerin ihracında
yaşanan sıkıntının
önemli rol oynadığı
değerlendirilmektedir.
Diğer taraftan, yıl genelinde
% 7,2 büyüyen inşaat
sektörü, yıllık büyümeye
0,6 puanlık pozitif
katkı vermiştir. Üçüncü
çeyrekte sınırlı bir daralma
yaşadıktan sonra dördüncü
çeyrekte toparlanan sanayi
sektörü, 2016 yılı genelinde
6,0
5,0

% 4,5 büyüyerek yıllık
büyümeye 1 puanlık katkı
sağlamıştır. Hizmetler
sektörü ise yıl genelinde %
2,5 büyümüştür. Özellikle,
gayrimenkul faaliyetleri,
finans ve sigorta
faaliyetleri, eğitim, insan
sağlığı ve sosyal hizmet
faaliyetleri sektörlerinde
görülen ivmelenme
hizmetler sektörünü yukarı
çekmiştir. Hizmetler
sektörü yıllık büyümeye 1,5
puanlık katkı sağlamıştır.
Rusya ile ilişkilerde
başlayan normalleşmenin
etkisiyle 2017 yılında

artacağı düşünülen turizm
gelirlerinin, hizmetler
sektörünü ivmelendirerek
yılsonunda büyümeye
pozitif katkı sağlayacağı
değerlendirilmektedir.
Sanayi Üretimindeki
Artış İlk Çeyrek
Büyümesi için Ilımlı
Sinyaller Veriyor
Takvim etkisinden
arındırılmış sanayi üretimi,
bir önceki yılın aynı ayına
kıyasla 2017 yılı Mart
ayında % 2,8 artmıştır.
Böylelikle sanayi üretimi
yılın ilk çeyreğinden

% 2,2’lik büyüme
kaydetmiştir. Ana sanayi
grupları bazında sanayi
üretimindeki ivmelenmenin
kaynağına bakıldığında,
dayanıklı tüketim malı
imalatının öne çıktığı
görülmektedir. Bir önceki
yılın aynı ayına kıyasla,
2017 yılı Mart ayında
dayanıklı tüketim malı
imalatı % 13,1 artmıştır.
2016 yılının son çeyreğinde
% 5’lik daralmaya yaşayan
dayanıklı tüketim malı
imalatı, 2017 yılının
ilk çeyreğinde % 6,9
büyümüştür.
Şekil 9
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Alt sektörler bazında sanayi
üretimi incelendiğinde,
motorlu taşıt imalatı ile
gıda imalatı çıkmaktadır.
Motorlu taşıt imalatı
Ocak ve Şubat aylarında
sergilediği performansını
devam ettirerek bir
önceki yıla kıyasla 2017
Mart ayında % 15,9
büyümüştür. İlk çeyrekte
ise motorlu taşıt imalatı %
20’ye yakın büyümüştür.
Bunun yanında, vergi
teşvikinin uygulandığı
mobilya sektöründe de
imalat ivmelenmiş ve
bir önceki yıla kıyasla
% 8,3 artmıştır. İhracata
yönelik üretim yapan
motorlu taşıt sektörünün
sergilemiş olduğu
performansın, ilk çeyrekteki
ekonomik büyüme için
olumlu sinyaller verdiği
değerlendirilmektedir.

-2,9

Dış Ticaret Açığı Yeniden
Arttı

KÜRESEL BÜYÜME
AÇISINDAN OLUMLU
GELİŞMELER SÖZ
KONUSU OLSA DA DÜŞÜK
VERİMLİLİK ARTIŞI VE
YÜKSEK GELİR EŞİTSİZLİĞİ
GİBİ YAPISAL SORUNLAR
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE
KÜRESEL BÜYÜMEYE
YÖNELİK AŞAĞI YÖNLÜ
RİSK UNSURLARIDIR.

2017 yılı Nisan ayı dış
ticaret verilerine göre;
bir önceki yılın aynı
ayına kıyasla Türkiye’nin
ihracatı % 7,4 artış
göstermiş ve 12,8 milyar
ABD Doları olmuştur. Söz
konusu dönem itibariyle
Türkiye’nin ithalatı ise bir
önceki yılın aynı ayına
kıyasla % 9,9 artışla 17,7
milyar ABD Doları olarak
gerçekleşmiştir. 2017 yılı
Nisan ayı itibariyle dış
ticaret açığı 4,9 milyar
ABD Doları seviyesinde
gerçekleşirken bir önceki
yılın aynı ayına kıyasla %
16,7 artmıştır.
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Tablo 1

Dış Ticaret Verileri
(Milyon ABD $)
Kaynak: TÜİK

Ocak-Nisan

Değişken/Dönem

Nisan

2016

2017

Değişim (%)

2016

2017

Değişim (%)

İhracat

46.622

50.674

8,7

11.951

12.839

7,4

İthalat

62.984

68.202

8,3

16.188

17.784

9,9

Dış Ticaret Dengesi

-16.362

-17.529

7,1

-4.237

-4.945

16,7

Karşılama Oranı (%)

74,0

74,3

:

73,8

72,2

:

Motorlu taşıt ihracatında önceki aylarda görülen artış, 2017 Nisan ayında da devam
etmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2017 Nisan ayında motorlu taşıt
ihracatı % 20,2 artmıştır. Motorlu taşıt ihracatının artmasında dış talepte meydana gelen
hareketlenmenin etkisi olduğu düşünülmektedir. Bunun yanında, 2017 Nisan ayında ihracat
artışını yukarı çeken diğer fasıllar demir ve çelik ile altın olmuştur. Söz konusu dönemde
demir ve çelik ihracatı % 80,5; altın ihracatı ise % 74,2 artış göstermiştir. Demir ve çelik
ihracatında görülen ve devam eden artışın metal fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığı
değerlendirilmektedir.
Şekil 10

Türkiye'nin Altın Ticareti
(Bin ABD Doları)

1.800.000

Kaynak: TÜİK.
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Öte yandan, bir önceki yıla kıyasla 2017 Nisan ayında ithalatta ortaya çıkan artışın
sürükleyicileri ise enerji ürünleri ile altın olmuştur. Söz konusu dönem itibariyle enerji
ürünleri ithalatı % 33; altın ithalatı ise % 181,7 artış göstermiştir. Petrol üreten ülkelerin arz
kısıtlama kararına bağlı olarak fiyatı yılbaşından bu yana toparlanan petrolün fiyatından
önümüzdeki dönemde düşüş yaşanmayacak, aksine fiyat artışları gerçekleşebilecektir.
Bu gelişme, yılsonuna doğru hem dış ticaret dengesini hem de cari açığı olumsuz
etkileyebilecek önemli bir risk unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.
Enflasyon Artışını Sürdürüyor
2017 yılı Nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre % 1,31 artış göstermiştir.
Böylelikle, yıllık enflasyon 0,58 artışla % 11,87’ye yükselmiştir. Enflasyondaki yukarı yönlü
harekette gıda fiyatlarındaki artışın belirleyici olduğu değerlendirilmektedir. Olumsuz hava
şartları ve Rusya ile normalleşen ilişkilere bağlı olarak toparlanan ihracat, gıda ürünleri
arzı üzerinde baskı oluşturmuştur. Döviz kurundaki oynaklığa ek olarak arz şartlarında
yaşanan gelişmeler gıda fiyatlarının artmasına yol açmıştır. Öte yandan, arz şartlarında
yaşanan gelişmelere bağlı olarak petrol fiyatında görülen yükseliş ve Türk Lirasındaki
değer kaybına bağlı olarak bu dönemde enerji fiyatlarında da artış yaşanmıştır. Enerji
fiyatlarında yaşanan artış, ulaştırma fiyatlarını da yukarı çekmiştir.
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Şekil 11
3,3

Gıda ve alkolsüz içecekler
Ula tırma
Alkollü içecekler ve tütün
Konut
Lokanta ve oteller
Çe itli mal ve hizmetler
Ev e yası
Giyim ve ayakkabı
Sa lık
E lence ve kültür
E itim
Haberle me

2,9
1,2
1,1

Ana Harcama Gruplarının
Yıllık TÜFE’ye Katkısı (%)
Kaynak: TÜİK.
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Döviz kurunda yaşanan
gelişmelere bağlı olarak
yükselen enflasyonun, iç
talepte yaşanan toparlanma
ile birlikte mevcut
seyrini devam ettireceği
öngörülmektedir. Bunun
yanında, işgücü piyasasında
beklenen toparlanma
ile birlikte özel tüketim
harcamalarındaki artışın
yanında, petrol fiyatlarında
gerçekleşecek artışın
ulaştırma fiyatlarında
oluşturacağı etkiye bağlı
olarak enflasyonun yukarı
yönlü seyrini hızlandırma
ihtimali de bulunmaktadır.
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Önümüzdeki Döneme
İlişkin Beklentiler
Tüketici güveninde
görülen artış ile millî
istihdam seferberliği
kapsamında istihdamda
beklenen artışın iç talebi
destekleyerek büyümeyi
2017 yılı genelinde yukarı
çekeceği öngörülmektedir.
Uygulamaya konulan
teşviklerin ve alınan
finansal önlemlerin
etkisiyle birlikte kredi
kullanımında görülen
hareketlenmenin, yılın son
çeyreğinde olduğu gibi yılın
ilk çeyreğinde de devam
edeceği ve büyümeyi
destekleyeceği tahmin
edilmektedir. Ayrıca,
motorlu taşıt imalatı başta

2,5

3,0

3,5

olmak üzere ihracata
yönelik üretim yapan
sektörlerdeki hareketlenme
de ilk çeyrekteki büyümeye
güç kazandıracaktır.
Aynı zamanda, Anayasa
referandumu sonrasında
gerek yurtiçinde gerekse
de yurtdışında ortadan
kalkan belirsizliğin de
yatırım harcamalarını
ivmelendirerek ilk çeyrek
büyümesini destekleyeceği
düşünülmektedir. Bunun
yanında küresel büyümede
başlayan toparlanmanın
devam etmesi durumunda
dış talebin canlanacağı ve
böylelikle net ihracatın
büyüme üzerindeki sınırlı
olmakla birlikte pozitif
etki oluşturabileceği
değerlendirilmektedir.

2017 yılının ilk çeyreğinde
ve yıl genelinde ekonomi
açısından risk unsuru
olabilecek iki değişkenin;
cari açık ve enflasyon
olduğu düşünülmektedir.
Petrol ve emtia
fiyatlarında yaşanan
artışlara bağlı olarak
cari açığın 2017 yılında
olumsuz etkileneceği
değerlendirilmektedir.
Ancak bu olumsuz etkinin,
fiyat artışlarına bağlı
olacağı ve fiyatlarda ciddi
bir sıçrama olmadıkça
söz konusu etkinin
sınırlı olacağı göz ardı
edilmemektedir. Bunun
yanında, özel tüketim
harcamalarına bağlı olarak
tüketim harcamalarında ve
arz şartlarına bağlı olarak
gıda fiyatlarında yaşanacak
ivmelenmenin enflasyonu
yukarı çekebileceği
değerlendirilmektedir.
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KIDEM TAZMİNATINDA
REFORM OLACAK MI?
Gerek işveren gerekse de işçi taraflarının bireysel kıdem tazminatı fonu
hakkında endişeleri bulunmaktadır. Ancak bilinmelidir ki, kıdem tazminatıyla
ilgili yapılacak bir sistem değişikliği herkesi ilgilendirmesi nedeniyle işçi ve
işverenlerin hakkaniyet ölçüsünde bir araya gelerek uzlaşma yoluyla sistemin
belirlenecek olması çalışma barışı ise önemlidir.
I. Giriş
Çalışma mevzuatımıza işçinin korunması amacıyla kıdem tazminatı yanında işsizlik sigortası,
ihbar tazminatı, iş güvencesi olmak üzere işçi açısından dörtlü bir güvence sistemi vardır.

Resul KURT

Kıdem tazminatı 1936 yılından beri, çalışma hayatının tüm kesimlerini ilgilendiren önemli
bir konu olmuştur. Özünde işçinin emeğinin, sadakatinin ve iş yerindeki yıpranmasının
karşılığında ödenen bir tutar olduğu kabul edilen kıdem tazminatına hak kazanabilmek için
İş Kanununda bazı şartlar öngörülmüştür.

SGK E. Başmüfettİşİ
BAU Öğr. Gör.
İş ve Sosyal Güvenlİk Müşavİrİ

Günümüzde ise bireysel kıdem tazminatı fon sistemi ile ilgili gelecek planlarının yapılması
aynı tartışmaları devam ettirmiştir.
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PERSPEKTİF
II. Kıdem Tazminatının
Dünü
Cumhuriyet tarihi ile
birlikte başlayan kıdem
tazminat uygulaması,
günümüze kadar çalışanlar
lehine birçok değişiklik
geçirmiştir. İlk olarak 1936
yılında yürürlüğe giren
3008 Sayılı İş Kanunu’nda
düzenlendiği üzere kıdem
tazminatı, beş senelik
kıdeme sahip olan işçiler
her bir yıl için on beş
günlük ücret tutarında
verilmekteydi. Ancak
burada iş sözleşmesinin ne
şekilde son bulduğunun

kıdem tazminatı
ödenmesine açısından bir
önemi bulunmamaktaydı.
Daha sonra 1950 yılında
3008 Sayılı İş Kanunu’nda
yapılan değişiklikle birlikte
kıdem süresi üç yıla
indirilmiştir.
Daha sonra 1971 yılında
yürürlüğe giren 1475 sayılı
İş Kanunu’yla birlikte
kıdem tazminatında önemli
değişiklikler yapılmıştır.
Kıdem tazminatının
ödenebilmesi için işçinin
kusurundan doğan fesih
nedenleri kriter olarak
eklenmiştir. Diğer bir

ifadeyle işverenin ahlak ve
iyi niyet kurallarına aykırılık
nedeniyle haklı feshi, işçinin
haklı nedenle feshi, işçinin
askerlik nedeniyle fesih ve
emeklilik nedeniyle fesih
hallerinde kıdem tazminatına
hak kazanabilmekteydi.
Buna karşılık üç yıllık kıdem
süresi ve on beş günlük ücret
esası uygulanmaya devam
etmiştir.
Ancak, 1975 yılında yapılan
değişiklikle (1927 Sayılı
Kanun) birlikte kıdem
süresi 1 yıla indirilmiş ve
bir tam yıl için ücret 30
güne çıkarılmıştır.

1981 yılında yapılan
değişiklikle birlikte (2762
Sayılı Kanun), bir tam yıl
için hesaplanan kıdem
tazminatı miktarında
sınırlama getirilmiştir.
Böylece, günümüz
uygulamasında olduğu
gibi, bir tam yıllık kıdem
tazminatı üst sınırı, en
yüksek devlet memurunun
bir hizmet yılı için alacağı
emeklilik ikramiyesiyle
bağlanmasıyla “kıdem
tazminatı tavan”
uygulamasına geçilmiştir.

Kıdem Tazminatının Tarihçesi
Yıl

Kıdem
Süresi

Bir Tam Yıl İçin Ücrete
Esas Gün Sayısı

Fesih Nedeni

1936

5 yıl

15 gün

Yok

1950

3 yıl

15 gün

Yok

1971

3 yıl

15 gün

Var

1975

1 yıl

30 gün

Var

1981
2003

Kıdem Tavanı Uygulaması
1 yıl

Kadın çalışanlara sağlanan
pozitif bir hak olan “evlilik
nedeniyle fesih” ilk defa
1983 yılında düzenlenmiştir.
Buna göre evlilik tarihinden
itibaren bir yıl içerisinde
çalışma hayatından
ayrılmak isteyen kadın
işçi kıdem tazminatını
alarak iş sözleşmesinin
feshedebilmektedir. Bu
uygulama günümüzde de
devam etmektedir.
III. Kıdem Tazminatının
Bugünü
Kıdem tazminatı, feshe
bağlı haklardan olsa da,
iş sözleşmesinin sona
erdiği her durumda
ödenmemektedir. 4857

30 gün

sayılı İş Kanununun
120’nci maddesi hükmüne
göre, yürürlükte bırakılan
1475 sayılı Yasanın
14’üncü maddesinde,
kıdem tazminatına hak
kazanabilmek için işçinin
işverene ait iş yerinde en
az bir yıl çalışmış olması
gerekir.
Söz konusu şart, kıdem
tazminatı fonu kuruluncaya
kadar eski sistemin devam
ettirileceği yönündedir.
Ancak bugün gündemde
sıkça yer edinen kıdem
tazminatı fonu, 2003
yılından itibaren
uygulamaya girememiştir.

Var

Kıdem tazminatı
uygulamasının temel
amacı, işçinin iş yerine ve
işverene bağlılığının, iş
sözleşmesi ile üstlendiği
sorumluluğunu iyi niyetli
şekilde ve layıkıyla
yerine getirmesidir. Bu
nedenle iş sözleşmesinin
işçinin kusuru olmayan
nedenlerle iş sözleşmesi
feshedildiğinde kıdem
tazminatı ödenmektedir.
Günümüzde kıdem
tazminatı, aynı iş yerinde
veya aynı işverenin
iş yerlerinde bir yılını
dolduran işçinin belli
şartlarla işten ayrılması
halinde doğmaktadır. Bir

yıldan az çalışanlar, istifa
edenler, iş değiştirenler
kıdem tazminatı hakkından
faydalanamamaktadır.
İş Kanuna tabi çalışan ve
aynı iş yerinde veya aynı
işverene ait iş yerlerinde
en az bir yıl çalışması olan
işçilerin;
1. İşveren tarafından
ahlak ve iyiniyet
kuralları dışında yaptığı
fesihlerde,
2. İşçi tarafından İş
Kanunu 24. Maddesi
kapsamında yapılan
haklı nedenlerle fesihte,
3. Askerlik sebebiyle,
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4. Emeklilik veya
malullük nedeniyle
işten ayrılması halinde,
5. Sigortalılık süresi
ve prim ödeme gün
sayısını tamamlayarak
emeklilik yaşını
beklemesi nedeniyle
işten ayrılma
durumunda (15 yıl ve
3600 günü tamamlayıp
yaş bekleme),
6. Kadının evlendiği
tarihten itibaren bir yıl
içerisinde kendi arzusu
ile sona erdirmesi,
7. İşçinin ölümü halinde,
Kıdem tazminatına hak
kazanılmaktadır.
İşçilerin kıdemleri, hizmet
akdinin devam etmiş
veya fasılalarla yeniden
akdedilmiş olmasına
bakılmaksızın aynı
işverenin bir veya değişik
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GÜNÜMÜZDE KIDEM
TAZMİNATI, AYNI
İŞ YERİNDE VEYA
AYNI İŞVERENİN İŞ
YERLERİNDE BİR YILINI
DOLDURAN İŞÇİNİN BELLİ
ŞartLARLA İŞTEN
AYRILMASI HALİNDE
DOĞMAKTADIR. BİR
YILDAN AZ ÇALIŞANLAR,
İSTİFA EDENLER, İŞ
DEĞİŞTİRENLER KIDEM
TAZMİNATI HAKKINDAN
FAYDALANAMAMAKTADIR.

iş yerlerinde çalıştıkları
süreler göz önüne alınarak
hesaplanır. İşyerlerinin
devir veya intikali yahut
herhangi bir suretle bir
işverenden başka bir
işverene geçmesi veya
başka bir yere nakli halinde
işçinin kıdemi, iş yeri veya
iş yerlerindeki hizmet
akitleri sürelerinin toplamı
üzerinden hesaplanır.
Aynı kıdem süresi
için bir defadan fazla
kıdem tazminatı veya
ikramiye ödenmez. Kıdem
tazminatının hesaplanması,
son ücret üzerinden yapılır.
Parça başı, akort, götürü
veya yüzde usulü gibi
ücretin sabit olmadığı
hallerde son bir yıllık süre
içinde ödenen ücretin
o süre içinde çalışılan
günlere bölünmesi suretiyle

bulunacak ortalama ücret
bu tazminatın hesabına esas
tutulur.
İşçiye her bir tam yıl için
30 günlük giydirilmiş ücret
(yol, yemek ve benzeri
ek menfaatler dahil)
üzerinden kıdem tazminatı
hesaplanmaktadır. Bir
yıldan artan süreler için
de orantısal olarak kıdem
tazminatı ödenmektedir.
Ancak kıdem tazminatında
tavan tutar bulunmaktadır.
Kıdem tazminatının
bir yıllık miktarını en
yüksek devlet memuruna
(Başbakanlık Müsteşarı)
ödenen bir yıllık emeklilik
ikramiyesi tutarı ile
sınırlandırılmıştır. Buna
göre 01.01.2017-30.06.2017
döneminde kıdem tazminatı
tavanı, 4.426,16 Türk
Lirasıdır.
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IV. Kıdem Tazminatında
Reform

düzenli prim ödeyecektir.
Yeni işe girenler için
zorunlu olacak. Mevcut
istihdamdakiler için ise
İşçinin yeni sisteme dahil
olabilmesi için işvereni ile
anlaşması ve belirlenecek
tutarın kıdem hesabına
yatırılması gerekecektir.

Son günlerde gündemde
önemli bir yer tutan
kıdem tazminatı fonu,
çalışma yaşamında önemli
bir reform olarak kabul
edilmektedir.
Bireysel Kıdem Tazminatı
Fonunun, tüm çalışanları
kapsayacak biçimde
kurulması ve işverenin
çalışan adına bu fona
düzenli prim ödemesini
öngörülmektedir.
Ancak hem
Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan ve
hem de Başbakanımız Sayın
Binali Yıldırım’ın müteaddit
defalar dile getirildiği üzere
kıdem tazminatında hem
işçinin hem de işverenin
uzlaşı ve mutabakatının
olması istenilmektedir.
Bireysel kıdem tazminatı
fonu, tüm çalışanları
kapsayacak biçimde
kurulacak ve işveren
çalışan adına bu fona

Bireysel kıdem tazminatı
fonu, bir çeşit bireysel
emeklilik sistemine
otomatik katılım gibi
olacaktır. İşveren, benzer
şekilde bir şirket seçecek
ve çalışan adına bu şirkete
kıdem primi aktaracaktır.

CUMHURİYET TARİHİ İLE
BİRLİKTE BAŞLAYAN
KIDEM TAZMİNATI
UYGULAMASI, GÜNÜMÜZE
KADAR ÇALIŞANLAR
LEHİNE BİRÇOK DEĞİŞİKLİK
GEÇİRMİŞTİR.

Bir gün çalışsa, işçinin
hesabına çalıştığı ücret ve
süreyle orantılı yatırılacak
olan kıdem tazminatı
primi;
İşçinin bireysel
kıdem hesabında
değerlendirilecek, işverenin
ödeyeceği kıdem primleri
ile işsizlik sigortası fonuna
ödediği tutarın belirli bir
oranının aktarılmasından
oluşacak,

Bireysel Kıdem Hesabında
biriken tutar üzerinde
değerlendirme yetkisi belli
bir oranda işçilerin kendi
inisiyatifinde olacak,
Bireysel Kıdem Hesabının
açılacağı bireysel
emeklilik şirketi, işveren
tarafından seçilecek, seçim
yapılmaması durumunda,
belirlenecek esaslara
göre SGK şirket ataması
yapacak,
Bireysel Kıdem Hesabının
işçinin adına açılan
hesapta yatırılması ve
nemalandırılması nedeniyle
istifa bile edilse hesabındaki
tutarı çekme hakkı olacak,
Kıdem primleri BES ile
değerlendirileceğinden,
işçiler % 25’lik devlet
katkısından otomatik
olarak yararlanacaktır.
Dolayısıyla mutabakat
ve ortak bir noktada
buluşulması durumunda
kıdem priminin
belirlenecek oran üzerinden
işçinin bireysel kıdem
hesabına yatırılması ve
nemalandırılacak tutarların
işçinin hesabında olması
gerekecektir.
Gerek işveren gerekse de
işçi taraflarının bireysel
kıdem tazminatı fonu
hakkında endişeleri
bulunmaktadır. Ancak
bilinmelidir ki, kıdem
tazminatıyla ilgili yapılacak
bir sistem değişikliği
herkesi ilgilendirmesi
nedeniyle işçi ve
işverenlerin hakkaniyet
ölçüsünde bir araya gelerek
uzlaşma yoluyla sistemin
belirlenecek olması çalışma
barışı ise önemlidir.
2017 | SAYI23 | 45

ESNAFIMIZ DA ARTIK
GÜVENCE ALTINDA
ESNAF AHİLİK SANDIĞI
Esnaf Ahilik Sandığı primlerinin toplanmasından, sigortalı bazında kayıtların
tutulmasından, toplanan primler ile uygulanacak gecikme zammı ve gecikme
zammının sandığa aktarılmasından, teminat ve hak edişlerin prim borcuna
karşılık tutulmasından, yersiz olarak alınan primlerin iadesinden Sosyal
Güvenlik Kurumu, diğer her türlü hizmet ve işlemlerin yapılmasından ise
İŞKUR görevli ve sorumludur.

EKMEL ONUR AYDIN
İSTİHDAM UZMANI
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1999 yılında yayınlanan 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 2000 yılının haziran
ayında ilk primler toplanmaya başlanmış ve hizmet akdine tabi olarak çalışanlar için
işsizlik sigortası ülkemizde hayata geçirilmiştir. 08.03.2017 tarihinde yayımlanan bir yasa
ile de 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa ek 6. madde eklenmiş ve artık kendi nam ve
hesabına çalışanların da işlerini kaybetmeleri halinde uğradıkları gelir kayıplarını kısmen
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de olsa karşılayarak,
kendilerinin ve aile
fertlerinin zor duruma
düşmelerini önleyen bir
pasif istihdam tedbiri
hayata geçirilmiştir.
Böylelikle aktif istihdam
politikalarının yanı sıra,
sosyal devlet anlayışının
bir yansıması olarak pasif
istihdam politikalarının
da yaygınlaştırılmasına ve
çeşitlendirilmesine devam
edilmiştir.
Esnaf Ahilik Sandığı adı
ile oluşturulan, devlet
tarafından kurulan ve
zorunlu olan bu yeni
sigorta koluna, kanunun
kapsamına giren ve halen
faaliyette olanlar kanunun
yürürlüğe girdiği tarihte
(01.01.2018), faaliyetine
daha sonra başlayanlar
ise başladıkları tarihten
itibaren dâhil olacaktır.
Esnaf Ahilik Sandığı primi,
sigortalının prime esas
aylık brüt kazancından % 2
ve % 1 devlet payı alınarak
oluşturulacaktır. Brüt
asgari ücretin iki katını
aşan prime esas kazanç
tutarı, Esnaf Ahilik Sandığı
prim kesintisinden muaf
tutulmuştur. Bu durumda
2017 yılı için bir esnafın
ödeyeceği işsizlik sigortası
primi 1.777,5 TL üzerinden
kazanç bildirenler için
35,55 TL olacaktır. Kazancı
3.555 TL ve üzeri olanlar
için ise 71,10 TL olarak
hesaplanacaktır.
Ahilik Esnaf Sandığı’nda
Görevli ve Sorumlu
Kurumlar SGK ve İŞKUR
Esnaf Ahilik
Sandığı primlerinin
toplanmasından, sigortalı
bazında kayıtların
tutulmasından, toplanan

AKTİF İŞGÜCÜ
DESTEKLERİNE DEVAM
EDEN İŞKUR ESNAF
AHİLİK SANDIĞI İLE
İŞİNİ KAYBEDENLERİN
EN KISA SÜREDE
İŞE DÖNEBİLMELERİ
gayesİYLE
ÇALIŞMAKTADIR.

primler ile uygulanacak
gecikme zammı ve gecikme
zammının Esnaf Ahilik
Sandığına aktarılmasından,
teminat ve hak edişlerin
prim borcuna karşılık
tutulmasından, yersiz
olarak alınan primlerin
iadesinden Sosyal
Güvenlik Kurumu,
diğer her türlü hizmet ve
işlemlerin yapılmasından
ise İŞKUR görevli ve
sorumludur.
Esnaf Ahilik Sandığı,
İşsizlik Sigortası Fonu
kaynakları ile aynı usul ve
esaslar çerçevesinde, işçi
ve işveren temsilcilerinin
de yer aldığı İŞKUR
Yönetim Kurulunca
değerlendirilecek olup,
sandığın gelirleri; Esnaf
Ahilik Sandığı primlerinden
ve bu primlerin

değerlendirilmesinden
elde edilen kazanç ve
iratlardan, devletçe
sağlanan kaynaklardan,
sigortalılardan alınacak
ceza, gecikme zammı ve
faizlerinden, diğer gelir ve
kazançlar ile bağışlardan
oluşmaktadır.
Sandığın giderleri ise,
Esnaf Ahilik Sandığı
ödeneklerinden, 5510 sayılı
Kanun gereği ödenecek
sigorta primlerinden,
4447 sayılı Kanunun
48. maddesinin yedinci
fıkrasında sayılan
giderlerden, Yönetim
Kurulunun onayı üzerine
İŞKUR tarafından
yapılan giderler ile
hizmet binası kiralaması,
hizmet satın alınması,
bilgisayar, bilgisayar
yazılım ve donanımı alım
giderlerinden oluşmaktadır.
Bu giderlerin yanı sıra,
bir önceki yıl Esnaf Ahilik
Sandığı prim gelirlerinin
% 15’i; aktif işgücü
hizmetleri kapsamında
kurs ve programlarda
kullanılmak üzere İŞKUR
bütçesine aktarılabilir. Bu
sayede işini kaybedenlerin
en kısa sürede tekrar
işe dönebilmeleri
gayesiyle aktif işgücü
politikalarından
yararlanmasına imkân
tanınmaktadır.
5510 sayılı Kanunun
4. maddesinin birinci
fıkrasının b bendi
kapsamında hizmet akdine
bağlı olmaksızın kendi
adına ve hesabına bağımsız
çalışanlar, esnaf ahilik
sandığı kapsamında esnaf
ahilik sandığı sigortalısı
sayılmaktadır. Ancak;
• 5510 sayılı kanunun 50.
maddesi kapsamındaki
isteğe bağlı sigortalılar,
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• Jokey ve antrenörler,

120 gün içinde sürekli
çalışılmış olması,

• Köy ve mahalle
muhtarları,

• Sigortalılığın sona
erdiği tarihten itibaren
30 gün içerisinde
şahsen ya da elektronik
ortamda İŞKUR’a
başvuruda bulunulması
gerekmektedir.

• Tarımsal faaliyette
bulunanlar bu
sandık kapsamında
bulunmamaktadır.
Ödeneğe Hak
Kazanılabilmesi için
Gereken Şartlar
• İflasa tabi olanlar
için iflas istemiyle
mahkemeye başvurmak
suretiyle, iflasa tabi
olmayanlar için iş yerini
kapatmak suretiyle
sigortalılığın sona ermiş
olması,
• Son 3 yıl içerisinde en
az 600 gün esnaf ahilik
sandığı primi ödenmiş
olması,
• Sigortalılığın sona erdiği
tarihten önceki son
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ESNAF AHİLİK
SANDIĞINDAN
FAYDALANABİLMEK İÇİN
SON 3 YIL İÇERİSİNDE
EN AZ 600 GÜN ESNAF
AHİLİK SANDIĞI PRİMİ
ÖDENMİŞ OLMASI
GEREKMEKTEDİR.

Ayrıca bu şartları taşıyan
esnafların ödeneğe hak
kazanabilmeleri için
Esnaf Ahilik Sandığı
primine ilişkin herhangi
bir borçlarının olmaması
gerekmekle birlikte,
sigortalılığının sona
ermesinden önceki en fazla
90 günlük süreye ilişkin
prim borcu olan sigortalılar;
• Ödeneğe hak kazanmak
için Kanunda
sayılan diğer şartları
sağlamaları ve

• 90 günlük süreye ilişkin
Esnaf Ahilik Sandığı prim
borçlarının, alacakları
ödenekten tahsil edilmesi
kaydıyla ödenekten
faydalanabileceklerdir.
Esnaf Ahilik Sandığı
ödeneğine hak kazanmak
için yapılan son 3 yıl
ve son 120 gün prim
kontrollerinde, işsizlik
sigortasına tabi olarak
yatırılan prim süreleri
dikkate alınmayacaktır.
Esnaf Ahilik Sandığı
ödenek süresi son 3 yıl
içerisinde ödenen prim gün
sayısına göre 180-300 gün
arasında değişmektedir.
Nitekim son 3 yıl içerisinde;
• 600 gün faaliyetini
sürdüren ve Esnaf Ahilik
Sandığı primi ödemiş
olanlara 180 gün,
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bilgi ve belgeleri
öngörülen süre içinde
vermeyen sigortalı
işsizlerin ödenekleri
kesilecektir.

• 900 gün faaliyetini
sürdüren ve Esnaf Ahilik
Sandığı primi ödemiş
olanlara 240 gün,
• 1.080 gün faaliyetini
sürdüren ve Esnaf Ahilik
Sandığı primi ödemiş
olanlara 300 gün süreyle
ödenek ödenir.
Esnaf Ahilik Sandığına
yapılan başvurular,
izleyen ayın sonuna kadar
sonuçlandırılacak olup,
ödemeler her ayın beşinde
aylık olarak sigortalının
kendisine ödenecektir.
Günlük Esnaf Ahilik
Sandığı ödenek miktarı,
sigortalının son 4 aylık
prime esas kazançları
dikkate alınarak hesaplanan
günlük ortalama brüt
kazancının yüzde 40’ıdır.
Bu şekilde hesaplanan
ödenek miktarı, aylık asgari
ücretin brüt tutarının yüzde
80’ini geçememektedir.
Esnaf Ahilik Sandığı
ödeneğinden sadece damga
vergisi kesilmekte, başka
bir vergi alınmamaktadır.

Esnaf Ahilik Sandığı
Ödeneği Verilmeye
Başlandıktan Sonra
Kesilme Nedenleri
a) İŞKUR tarafından teklif
edilen mesleklerine
uygun ve son
çalıştıkları işin ücret
ve çalışma şartlarına
yakın ve ikamet
edilen yerin belediye
mücavir alanı sınırları
içinde bir işi haklı bir
nedene dayanmaksızın
reddeden,
b) Esnaf Ahilik Sandığı
ödeneği aldığı sürede
gelir getirici bir işte

çalıştığı veya herhangi
bir sosyal güvenlik
kuruluşundan yaşlılık
aylığı aldığı tespit
edilen,
c) İŞKUR tarafından
önerilen meslek
geliştirme, edindirme
ve yetiştirme eğitimini
haklı bir neden
göstermeden reddeden
veya kabul etmesine
karşın devam etmeyen,
d) Haklı bir nedene
dayanmaksızın İŞKUR
tarafından yapılan
çağrıları zamanında
cevaplamayan, istenilen

Ödenek almaya hak
kazanan bir kişi, Esnaf
Ahilik Sandığı ödeneğinden
yararlanma süresini
doldurmadan tekrar
faaliyetine başlar ve Esnaf
Ahilik Sandığı ödeneğinden
yararlanmak için öngörülen
şartları yerine getiremeden
yeniden faaliyetine son
verirse, daha önce elde
ettiği hak sahipliğinden
kalan süre kadar ödenekten
yararlanmaya devam
eder. Ancak ilgilinin,
Esnaf Ahilik Sandığı
ödeneğinden yararlanmak
için öngörülen şartları
yerine getirmek suretiyle
yeniden faaliyetinin son
bulması hâlinde ise sadece
oluşacak olan bu yeni hak
sahipliğinden doğan süre
kadar Esnaf Ahilik Sandığı
ödeneği ödenecektir.

Esnaf Ahilik Sandığı
ödeneği almaya hak
kazanan kişilerin genel
sağlık sigortası primleri
ödenek aldıkları süre
zarfında sandıktan
karşılanacak olup, kendileri
ile bakmakla yükümlü
oldukları kişilerin sağlık
hizmetlerinin devamlılığı
sağlanacaktır. Ayrıca
aktif işgücü hizmetleri
kapsamında kurs ve
programlardan, iş ve
meslek danışmanlarımız
aracılığıyla danışmanlık
hizmetlerinden yararlanma
imkânları sunulacaktır. Bu
hizmetler ile hedeflenen
işsiz kalan kişinin en kısa
sürede istihdama dönmesine
yardımcı olmaktır.
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ÜST POLİTİKA METİNLERİ
IŞIĞINDA İŞKUR
Üst politika metinlerinde İŞKUR’a verilen önemli görevlerle Kurumumuz
hem kendi kapasitesini hem de ülkemizin kapasitesini yükselterek daha da
gelişebilme fırsatı elde etmiştir. Bu fırsatın iyi kullanılması hem İŞKUR’un
işgücü piyasasındaki yerini perçinleyecek hem de ülkemizin 2023 hedeflerine
ulaşmasını sağlayacaktır

KADRİ KABAK
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
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Üst politika belgeleri
ülkemizdeki tüm Kurumlar
için temel yol gösterici,
bugünden geleceğe giden
önemli yol haritalarıdır.
Bu metinler katılımcı
bir anlayışla ve uzun
süreli özenli çalışmalarla
hazırlanmış çok çeşitli
alanlarda derinlemesine
analizler, hedefler ve
bunlara uygun stratejilerin
yer aldığı önemli politika

belgeleridir. 2014–2018
Dönemi Onuncu 5 yıllık
Kalkınma Planı, 20162018 Dönemi Orta Vadeli
Program, Orta Vadeli Mali
Plan, Yıllık Programlar
temel üst politika
metinleridir.
Son yıllarda geçirdiği
değişim ve dönüşümü Millî
İstihdam Seferberliği ile
taçlandıran Kurumumuzun
işgücü piyasasındaki önemli

rolü işlevi üst politika
metinlerinde de kendini
göstermektedir. Mezkur
metinlerde Kurumumuza
birçok Kuruma göre çok
daha fazla görev verilmiştir.
Bu önemli görevleri
hakkıyla yerine getirebilmek
için Kurumumuz ve çeşitli
Kurum ve Kuruluşların, sivil
toplum örgütlerinin ortak
bir görev bilinciyle hareket
etmesi gerekmektedir.

GENİŞ AÇI
Şüphesiz toplumun her
kesimine küresel bir sorun
olan işsizliğin çözümü için
büyük görevler düşmektedir.
İşsizlik, hem dünya çapında
hem de ülkemizde her
dönem üzerinde dikkatle
çalışılması gereken önemli
bir olgudur. Bu önemli
kavram üzerine birçok
farklı politika belgesinin
hazırlık aşamalarında
önemli çalışmalar
yapılmış ve çeşitli
stratejiler belirlenmiştir.
Ülkemizin üst politika
metinleri incelendiğinde
Kurumumuzla ilgili onlarca
tedbir ya da faaliyet olduğu
tespit edilmiştir. İncelenen
üst politika metinlerinde
özellikle vurgulanan
7 madde aşağıda
özetlenmiştir;
• Aktif İş Gücü Piyasası
Politikalarının İzleme
ve Değerlendirme
Sistemi Kurularak
Yaygınlaştırılması,
• Dezavantajlı Grupların
İstihdamının Arttırılması,
• Sosyal Yardım İstihdam
Bağlantısının Sağlanması,
• İşsizlik Sigortasından
Yararlanma Şartlarının
Gözden Geçirilmesi,
• Kayıt Dışı İstihdamla
Mücadele,
• Göç Olgusuna İş
Gücü Piyasasının
Hazırlanması,
• Girişimciliğin teşvik
edilmesi,
Kurumumuza verilen
görevler ışığında üst
politika metinlerinin
odaklandığı temel alanların
her birisi güçlü bir Türkiye
için hayati öneme sahiptir.
Ülkemizde Kurumumuz
aracılığıyla yürütülen
Aktif İş Gücü Piyasası
Politikalarından her yıl
yüzbinlerce vatandaşımız

ÜST POLİTİKA
METİNLERİNDE ÖNE
ÇIKAN BİR DİĞER HUSUS
İSE HİÇ ŞÜPHESİZ
ÜLKEMİZİN SON YILLARDA
HİSSEDİLİR BİÇİMDE
YAŞAMIŞ OLDUĞU GÖÇ
OLGUSUDUR. KIRDAN
KENTE DOĞRU İÇ GÖÇÜN
OLUMSUZ ETKİLERİNİN
ÖNLENMESİNDE VE
GEÇİCİ KORUMA
STATÜSÜNDEKİ SURİYELİ
KARDEŞLERİMİZİN
İşgücü PİYASASINA
ENTEGRASYONUNDA DA
İŞKUR ÖNEMLİ ROLLER
ÜSTLENMİŞTİR.

yararlanmaktadır. İş ve
Meslek Danışmanlığı
hizmeti ile birlikte hizmet
sunulan kişi sayısı
milyonları geçmektedir.
Aktif İş Gücü Piyasası
Politikalarının (AİPP)
yaygınlaştırılarak
etkinliğinin arttırılması
kapsamında Kurumumuza
ve dolayısıyla İş ve
Meslek Danışmanlarına
büyük rol düşmektedir.
Bu kapsamda AİPP’lerin
yerel düzeyde hedef
gruplara yönelik daha
aktif ve etkin bir şekilde
yerine getirilebilmesi için
çalışan başına düşen işsiz/
işveren oranının kademeli
olarak AB ortalamalarına
çekilebilmesi
hedeflenmektedir.
Hizmetten yararlanan
kişi sayısının artış
göstermesiyle birlikte,
yararlanıcıların işgücü
piyasasında aldıkları
hizmetin etkinliğinin
ölçülmesi ve sunulan
hizmetlerin bu sonuçlara
göre düzenlenmesi
hedeflenmektedir.
Bununla birlikte etkin
bir izleme sistemiyle bu
alanda gerçekleştirilen
harcamaların gayesine
daha da uygun şekilde
kullanılması sağlanacaktır.
AİPP’lerin etkin bir şekilde
uygulanması için İŞKUR’un
Kurumsal kapasitesinin
daha da arttırılması da
beklenmektedir.

İş gücü piyasasına daha
zor girebilen kadınlar,
engelliler, yoksullar,
gençler, kırsalda yaşayanlar
gibi özel politika gerektiren
kesimlere eğitimden
başlayarak sağlanacak
hizmetlerin özenli bir
şekilde sunulması önem arz
etmektedir. Kurumumuz da
bu maksatla İş ve Meslek
Danışmanlığı başta olmak
üzere tüm hizmetler
özel politika gerektiren
gruplar gözetilerek
kurgulamakta ve kişiye
özel hizmet sunumu
sürecini iyileştirmektedir.
Kurumumuzun
kadınlara yönelik yarım
çalışma ödeneği, Kadın
İstihdamının Desteklenmesi
İçin Büyükanne
Projesi gibi yenilikçi
yaklaşımları birçok
platformda memnuniyetle
karşılanmıştır. Gençlere
yönelik “İşbaşı Eğitim
Programı” gibi büyük ilgi
gören çalışırken öğrenme
odaklı faaliyetlerimiz geniş
kesimlere işgücü piyasasına
girişte büyük avantaj
sağlamıştır. İşsizlik oranının
diğer yaş gruplarına göre
yüksek olduğu gençlerin
iş arama becerilerinin
yükseltilmesi, iş ve staj
imkanlarından hızlı birebir
danışmanlık yoluyla
haberdar olabilmeleri
gayesiyle kampüslerde
“İŞKUR İrtibat Noktaları”
kurduk. Engellilerin
her alanda olduğu gibi
istihdam alanında da
topluma entegrasyonunu
çok önemsiyoruz. Engelli
vatandaşlarımıza hizmet
sunabilmek gayesiyle İş
ve Meslek Danışmanlarına
işaret dili eğitimi verdik.
Sunmuş olduğumuz hibe
programlarıyla engellilerin
hem iş sahibi olmasını hem
de istihdam sağlamasına
vesile olduk.
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Sosyal koruma ile
istihdam arasındaki
ilişkinin, çalışabilir
durumdaki kişilerin
istihdama katılması
sağlanarak güçlendirmek
üst politika metinlerinin
ve dolayısıyla ülkemizin
temel hedeflerindendir..
Bu kapsamda işsizlik
ödeneği alanların hızlı
ve durumlarına uygun
şekilde istihdama
katılması ve işsizlik
sigortasından yararlanan
kişi sayısının arttırılması
hedeflenmektedir. Bunun
yanı sıra özellikle de sosyal
yardımlardan yararlanan
vatandaşlarımızın
istihdama katılımının
teşvik edilmesi ve bu
gaye ile çalışmalar
gerçekleştirilmesi hem
ekonomik hem de sosyal
birçok olumsuzluğu
bertaraf edebilecek
önemdedir. İŞKUR-Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı
ve konu ile ilgili kurum
ve kuruluşların ortak
çalışmalarının tedbirin
başarıya ulaşabilmesi
için büyük önemi
bulunmaktadır.
Bilindiği üzere TÜİK
tarafından açıklanan
verilere göre Ocak 2017
döneminde herhangi
bir sosyal güvenlik
kuruluşuna bağlı olmadan
çalışanların oranı %32,5
olarak gerçekleşti. Özellikle
kadınlar arasında oldukça
yüksek olan kayıt dışı
istihdamı azaltmak için
hem işverenler hem
de iş arayanlar için
bilinçlendirme çalışmaları
İŞKUR tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Bununla birlikte iş bulma
gayesiyle Kurumumuzun
bilinirliğinin artmasının
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kayıtdışı istihdamın
önlenmesi gayesiyle önem
arz ettiği söylenebilir.
Üst politika metinlerinde
öne çıkan bir diğer husus
ise hiç şüphesiz ülkemizin
son yıllarda hissedilir
biçimde yaşamış olduğu
göç olgusudur. Kırdan
kente doğru iç göçün
olumsuz etkilerinin
önlenmesinde ve geçici
koruma statüsündeki
Suriyeli kardeşlerimizin
işgücü piyasasına
entegrasyonunda da İŞKUR
önemli roller üstlenmiştir.
Bu maksatla birçok çalışma
yürütülmekte ve ulusal
ve uluslararası düzeyde
birçok yeni çalışmanın
da hazırlık süreçleri hızla
devam ettirilmektedir. 10.
Kalkınma Planında yer
aldığı şekliyle “Göçmen,
uluslararası korumaya
muhtaç olanlar, kaçak
işçiler ve transit geçiş
yapanlara ilişkin etkin
bir izleme ve takip
sistemi oluşturulması ve
uluslararası koruma statüsü
tanınan kişilerin ülkeye
uyumunun desteklenmesi”
tedbirinin kişilerin işgücü
piyasasına uyumunun
sağlanması faaliyetinin
önemli bir ayağı İŞKUR
tarafından yürütülmektedir.

Hem ülkemizin üst
politika metinlerinin
hem de Avrupa Birliği
İstihdam Stratejisi’nin
işgücü piyasasına yönelik
önemli bir temel ayağı
da girişimciliktir. Tüm
dünyada son dönemde
oldukça popüler olan
girişimcilik ülkelerin
toplam üretim hacmini
ve rekabet imkânlarını
arttırmaktadır. Özellikle
de nitelikli girişimlerle çok
büyük ekonomik başarılar
kazanılmaktadır. Bilindiği
üzere İŞKUR, kuruma
kayıtlı işsizlerin kendi
işlerini kurmalarına ve
geliştirmelerine yardımcı
olmak maksadıyla
girişimcilik eğitim
programını yürütmektedir.
İş arayanların girişimciliğe
yönlendirilmesi
gayesiyle ve danışmanlık
hizmetlerinin işgücü
piyasasındaki toplam
istihdam hacminin artması
için önemlidir. Sunulan İş
ve Meslek Danışmanlığı
hizmeti ile girişimci
olma potansiyeli yüksek
bireylerin hem kendilerini
işsizlikten kurtaracak
hem de yeni istihdam
alanları oluşturacak
çabaları Kurumumuzca
desteklenmektedir.

Üst politika belgelerinin
yanı sıra ülkemiz için
önem arz eden; potansiyel,
istihdam kapasitesi,
büyüme gibi kriterler
dikkate alınarak belirlenmiş
turizm, inşaat, finans,
bilişim, sağlık, tarım,
tekstil ve hazır giyim
sektörlerine ilişkin sektörel
istihdam stratejileri
de oluşturulmuştur.
Tüm bu sektörel
strateji belgelerinde de
Kurumumuza üst politika
metinlerindeki görevlerine
benzer nitelikte görevler
verilmiştir.
Ülkemizin 2023 yılı
vizyonuna uygun olarak
hazırlanan üst politika
metinleri dönemler halinde
izleme ve değerlendirme
faaliyetleriyle takip
edilecektir. Metinler
kapsamında sorumluluk
alan tüm Kurum ve
Kuruluşların iş birliği
ve oluşturacağı sinerji,
strateji kapsamındaki
hedeflere ulaşmak için
hayati öneme sahiptir. Bu
metinlerdeki neredeyse
her eylem maddesinde
birden fazla işbirliği
yapılacak Kurum-Kuruluş
bulunması eylem planının
başarıya ulaşmasında
Kurumların iş birliğinin
önemini göstermektedir.
Üst politika metinlerinde
İŞKUR’a verilen önemli
görevlerle Kurumumuz
hem kendi kapasitesini hem
de ülkemizin kapasitesini
yükselterek daha da
gelişebilme fırsatı elde
etmiştir. Bu fırsatın iyi
kullanılması hem İŞKUR’un
işgücü piyasasındaki yerini
perçinleyecek hem de
ülkemizin 2023 hedeflerine
ulaşmasını sağlayacaktır.
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KAMU İSTİHDAM HİZMETLERİNİN KALBİ:
İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI
Dünyada ve ülkemiz işgücü piyasasında, kamu istihdam kurumlarının iş ve
meslek danışmanlığı hizmetlerinde yaşanan değişim ve gelişmeleri yakından
takip ediyoruz. İş arayanların ve işverenlerin faaliyete geçirilmesi, iş
arayanların istihdama geçiş süreçlerinin kolaylaştırılması için İş ve Meslek
Danışmanlarımızı da bu yönde hazırlamaktayız.
İş ve Meslek Danışmanlığı
işin ve mesleğin
danışmanlığı olarak iş
arayanlara, işverenlere ve
öğrencilere rehberlik ve
danışmanlık etme temeli
üzerine kurulmuştur. Bu
temel üzerinden hareketle
İŞKUR, danışmanlık
hizmetleri, Uluslararası
Çalışma Teşkilatı
tarafından onaylanmış 87

Sayılı Mesleğe Yöneltme
Tavsiyenamesi esaslarına
dayanılarak mesleğe
yöneltme hizmetleri ile
1951 yılında başlamıştır.
Bu hizmet, önce sadece
Ankara’da kurulan bir
servis ve şube müdürlüğü
üzerinden, sonrasında
belirli birkaç ilde ve hizmet
içi eğitim almış farklı
unvanlardaki yaklaşık

400 personel tarafından
sunularak 2000’li yıllara
kadar gelinmiştir.
2011 yılına gelindiğinde İş
ve Meslek Danışmanlığı
mesleğinin daha
profesyonelleştirilmesi
gayesiyle standardı ve
yeterliliği hazırlanmış ve
“İş ve Meslek Danışmanlığı
Mesleki Yeterlilik Belgesi”

SİNAN TEMUR
İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI
DAİRESİ BAŞKANI
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sahibi kişiler tarafından
yapılması için gerekli
mevzuat çalışmaları
yürütülmüştür.
2012 yılında yapılan
ilk 2000 İş ve Meslek
Danışmanının ataması
ile en başta İş ve Meslek
Danışmanlığı hizmetleri
olmak üzere esasında tüm
Kurum hizmetlerinde
değişim ve dönüşüm
sürecine girilmiş, etkin
danışmanlık sistemine
geçişin ilk adımları
atılmıştır. Mesleki yeterlilik
belgesi sahibi İş ve Meslek
Danışmanlarının göreve
başlaması, dönemi itibariyle
kamu kurumlarında
çok nadiren karşılaşılan
belgeli personel istihdamı
konusunda da öncü
uygulamalardan olmuştur.
İş ve Meslek
Danışmanlarının göreve
başlamalarının ardından,
çalışma yöntemi olarak
Ulusal Meslek Standardında
yer verilen portföy yapısı
benimsenmiştir. Portföy
yapısının, iş arayanlar,
işverenler ve öğrenciler
olmak üzere üç ana gruptan
oluşan Kurumumuzun
hedef kitlesi üzerinden
incelenmesi mümkündür.
Birebir hizmet sunmak
maksadıyla, 2013 yılı
başında Kurumumuza
kayıtlı iş arayanlar ve
işverenler, danışmanlara
paylaştırılmış ve her bir
iş arayan ve işverenin
bir danışmanı olmuştur.
İş arayan portföyleri;
yaş, öğrenim seviyesi,
sosyal durum, işgücü ve iş
arama durumları dikkate
alınarak otomatik olarak,
işverenler; sektör, büyüklük
ve coğrafi konumu dikkate
alınarak il müdürlüklerince
dağıtılmıştır. İş arayan ve
işveren portföylerini “okul
portföyü” takip etmiş,
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BELGELİ VE NİTELİKLİ
DANIŞMANLAR
SAYESİNDE DAHA
ÇOK İŞ ARAYAN,
İŞVEREN VE ÖĞRENCİYE
DAHA SİSTEMATİK
KANALLARLA
ULAŞILMIŞTIR.

İŞ VE MESLEK
DANIŞMANLARININ
GÖREVE BAŞLADIKLARI
2012 YILINDAN BU YANA,
GEÇMİŞ 10 YILA KIYASLA;

BİREYSEL GÖRÜŞME SAYIMIZ

57 KATINA,

İŞLERİ ZİYARET SAYIMIZ

11 KATINA,

EĞİTİM KURUMU
ZİYARET SAYIMIZ

26 KATINA
ÇIKARILMIŞTIR

Milli Eğitim Bakanlığıyla
yapılan çalışmalar
neticesinde kurulan
sistemle 8. sınıflardan
itibaren eğitim öğretim
veren tüm okulların
danışmanların okul
portföylerinde bulunması
sağlanmıştır. Hâlihazırda
görev alan 3.512 İş ve
Meslek Danışmanının
portföylerinde bir
danışmana ortalama 671
işsiz, 843 işveren ve 6 okul
düşmektedir.
Danışmanlar, iş
arayan portföylerinde
bulunan bireylerle
bireysel danışmanlık
görüşmeleri yaparak,
kişilere, kendilerini
tanıma, meslekler ve
mesleki eğitim yerleri
hakkında bilgi edinme ve
bunları değerlendirerek
kendilerine uygun iş
seçme konusunda yardımcı
olmaktadır. Bireysel
görüşmeye ilaveten grup
görüşmeleriyle, işveren
beklentileri, iş imkanları, iş
talep formu, etkili özgeçmiş
hazırlama yöntemleri,
takdim mektubu, görüşme
esnasında işveren
tarafından beğenilmeyen
davranışlar ve benzeri
konuların anlatıldığı
iş arama becerilerinin
geliştirilmesi eğitimi
verilmektedir. Bu eğitimler,
okullar, cezaevleri, mesleki
eğitim ve halk eğitim
merkezleri, kadın sığınma
evleri, askeri birlikler,
üniversiteler, sosyal
yardımlaşma ve dayanışma
vakıfları gibi çok farklı
alanlarda ve işsizlik
ödeneği alanlar, denetimli
serbestlik kapsamındaki
kişiler, sosyal yardım
alanlar gibi farklı gruplara
yönelik düzenlenmektedir.
Portföy yöntemiyle kişiye
özgü, daha yakından

ve daha etkili hizmet
sunumuna geçilmiş, güçlü
bir danışan-danışman
ilişkisi kurulması mümkün
hale gelmiş, daha çok
iş arayan, işveren ve
öğrenciye daha sistematik
kanallarla ulaşılmıştır.
Nicel olarak daha çok kişiye
ulaşmak esasında daha
çok kişi, kurum ve özetle,
vaka ile karşılaşılmasının
sonucu olarak hizmetin
niteliğinde de pek çok
gelişmeyi beraberinde
getirmiştir. Kişileri daha
kısa sürede daha iyi
tanıma, kişinin istihdam
edilebilirliği hakkında
daha doğru teşhislerde
bulunma ve yönlendirmeyi
bunlar arasında sayabiliriz.
Nitekim 2015 yılından beri
yönetişimin bir parçası
olarak düşündüğümüz
hizmet alanların
memnuniyeti çerçevesinde
iş arayanlardan aldığımız
% 85 düzeyindeki
memnuniyet oranları da
bunu desteklemektedir.
İş arayan ve işverenlerin
değişen ihtiyaçlarıyla daha
çok eşleşen hizmetleri
önceliklendirme ve
yoğunluğunu artırma
eğilimi tüm dünyada
olduğu gibi ülkemizde de
görülmektedir. Bu durumu
ihtiyaç ve beklentilerin
gereksinimlerle
örtüştüğü noktalar ile de
açıklayabiliriz buna göre bir
işverenin asıl talebi, kimi
zaman personel takviyesi
iken kimi zaman sigorta,
prim destekleri veya
işbaşı eğitim programları
gibi teşvik programı
olabilmektedir. Dolayısıyla
hizmet talebinin esas
unsurunu oluşturan
değişen ihtiyaçlarla eşleşme
her zaman aynı sonuç
olmamaktadır. Bu durum iş
ve meslek danışmanlığını
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da esnek ve duruma uygun
çözüm merkezi haline
getirmektedir.
İşverenlerle ilişkide
esneklik öne çıkarken
bireylerle yapılan
görüşmelerin yoğunluğu
ve kişiselleştirilmesiyle,
görüşmenin etkisi arasında
pozitif bir ilişki olduğu
yönünde de araştırmalar
bulunmaktadır. Bu
da Kurumumuzu iş
arayanların belli bazı
özelliklerini dikkate
alarak danışmanlara
paylaştırmanın ötesinde,
onların kişilik özellikleri,
geçmiş eğitim ve iş
deneyimleri vb. özelliklerini
de dikkate alan analizler
sonucu oluşan profilleri
temelinde danışmanlarıyla
eşleştirmeye götürmektedir.
Bundan sonraki süreçte
profil temelli danışmanlığa
doğru değişecek olan bu
yapıya geçiş süreci olarak
iş arayanlar da kendi
içerisinde engelli, genç,
kadın gibi gruplandırılmış
ve bu gruplara yönelik
hizmet sunumunda
ihtisaslaştırılmış çalışma
yöntemlerine geçiş için ilk
adımlar atılmıştır. Ulusal
İstihdam Stratejisi, Onuncu
Kalkınma Planı gibi üst
politika belgelerinde İş ve
Meslek Danışmanlığına
yönelik genel eylemlerin
yanı sıra spesifik olarak
gençlere, kadınlara yönelik
danışmanlık hizmetlerine
de vurgu yapılmaktadır.
Engellilere yönelik
danışmanlık hizmetleri
kapsamında öncelikle
İŞKUR’a kayıtlı bütün
engellilere İş ve Meslek
Danışmanı atanmıştır.
Hedef kitleye yönelik
etkili danışmanlık hizmeti
yapılabilmesi adına 81
ilden belirlenen sayıda İş ve
Meslek Danışmanına işaret

dili eğitimi, engelli bireylere
yönelik danışmanlık
hizmetleri konulu hizmet
içi eğitim ve engelli
bireylerin işe hazırlığı
için eğitim programları
düzenlenmiştir. Eğitimlerin
yanı sıra İşitme Engelliler
Federasyonu, Milli Eğitim
Bakanlığı Özel Eğitim
ve Rehberlik Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
ve ayrıca Hacettepe
Üniversitesi Ergoterapi
Bölümü gibi çeşitli kurum
ve kuruluşlarla engelli
bireylere daha etkin
danışmanlık hizmetleri
sunabilmek adına iş birliği
yapılmaktadır.
Kadınlara yönelik
danışmanlık hizmetleri
kapsamında, İş ve Meslek
Danışmanlarına verilen
toplumsal cinsiyete duyarlı
kamu istihdam hizmetleri
eğitimleri ve buna duyarlı
danışmanlık hizmeti
eğitimleri çerçevesinde
sunulan iş arama becerileri
ve bireysel görüşme
faaliyetlerini sayabiliriz.
Şiddet mağduru kadınlara
sunulan iş arama becerileri
eğitimleri, her sene 8 Mart
Dünya Kadınlar gününde
gerçekleştirilen iş arayan
ve işverenlere yönelik
hizmetlerimiz de önemli
faaliyetlerdendir.
Yine tüm dünyada
artan genç işsizliğine
çözüm maksadıyla

istihdam hizmetlerinde
değişimlerle karşılaşılmakta
ve bu gruba yönelik
hizmetlerin yaygınlaştığı
görülmektedir.
Eğitimden istihdama
geçişi kolaylaştırmak,
beşeri sermayenin etkin
şekilde kullanılabilmesi
ve üretim sürecine dâhil
edilebilmesini sağlamak
maksadıyla gençlere
yönelik danışmanlık
hizmetlerimizi istihdam
sürecinin en başında
yer alan meslek seçimi
süreciyle beraber
yürütmekteyiz. Bu
alandaki birçok çalışmayı
Milli Eğitim Bakanlığı ve
üniversiteler ile dirsek
temasını yitirmeden
sürdürmekteyiz.

değerlendirme araçlarıyla
yardımcı olunmaktadır.
Kariyer planlaması
aşamasında bulunan
üniversite öğrencilerine
İŞKUR Üniversite İrtibat
Noktaları ile daha yakından
hizmet sunumuna
başlanılmıştır. Ayrıca her
sene ortaokul ve liselerde
dağıtımı yapılan Meslek
Seçimine Destek Dergisi ve
henüz çok yeni olan İŞKUR
Kariyer internet sitesi
ile de öğrencilere destek
verilmektedir. Öğrenci ve
iş arayanların Avrupa’daki
öğrenme ve istihdam
hareketliliğini teşvik etmek
gayesiyle gereken bilgiyi de
Avrupa Rehberlik Merkezi
(Euroguidance) aracılığıyla
sunmaktayız.

Öncelikle Milli Eğitim
Bakanlığından alınan okul
bilgileri ile okullar, İş ve
Meslek Danışmanlarımıza
dağıtılmış, böylece rehber
öğretmenler iş birliğiyle
öğrencilere ve ailelerine
danışmanlık hizmetleri
sunulmaya başlanmıştır.
Meslekler, eğitim imkanları,
meslek seçiminin önemi
konularında bireysel
görüşme ya da grup
görüşmeleri yapılması
yönünde çalışmalar ile
alan/dal seçimi yapacak,
ortaöğretim sonrası eğitim
programı tercihlerinde
bilgi ve yardıma ihtiyacı
olan öğrencilere meslek
tanıtım günleri ve ölçme ve

Kadın, genç, engelli,
uzun süreli işsiz gibi
özel politika gerektiren
gruplara yönelik tüm bu
faaliyetlerin ve çalışmaların
yanı sıra, halihazırda
pilot çalışmalarını
yürüttüğümüz İş Kulüpleri
aracılığıyla da grup
bazında yapılandırılmış ve
yoğunlaştırılmış iş arama
becerileri ve motivasyon
kazandırmayı gayeliyoruz.
İş arayan, öğrenci ve
işveren olarak çalışan bu
yapının diğer önemli ayağı
olan işverenlere yönelik İş
ve Meslek Danışmanlığı
hizmetleri (işveren
danışmanlığı) kapsamında
ise portföylerinde yer
alan işverenleri ziyaret ya
da işverenlerin Kuruma
yaptığı ziyaretler esnasında
onları Kuruma kaydetme,
teşvikler hakkında
bilgilendirme, Kurum
hizmetlerini tanıtma,
ihtiyaç duydukları işgücü
taleplerini alma ve İŞKUR
ile ilgili diğer tüm işlerini
gerçekleştirme konularında
yardımcı olmak şeklinde
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yürütülmektedir.
Danışmanlar,
işverenlerimizin mevcut
ihtiyaçlarını gidermenin
yanı sıra gelecekte ihtiyaç
duyacakları meslekleri de
belirleyerek onlara bir yol
haritası çizmektedirler.
İşveren danışmanlığı
alanında hem işverenlerin
sinerjisinden hem de daha
yakın temas kurarak zaman
ve maliyet avantajlarından
yararlanmak maksadıyla
birlikler, meslek odaları
ve kuruluşları, ticaret oda
ve borsaları gibi kurum,
kuruluş ve STK’lar ile
iş birliği yapılmaktadır.
Oda ve borsalarda
İŞKUR Hizmet Noktaları
kurulmasına yönelik
olarak TOBB ile esnaf
ve sanatkârlara İŞKUR
hizmetleri hakkında
bilgilendirmeler yapmak ve
daha fazla yararlanmalarını
sağlamak gayeleriyle TESK
ile Kurumumuz arasında
yapılan protokoller,
işverenlere daha yakın
olma anlamında atılmış
önemli adımlardır ve bu
protokoller çerçevesinde
işverenlere yönelik
danışmanlık hizmetleri de
çeşitlenerek ve güçlenerek
sürdürülmektedir.
İş ve Meslek Danışmanlığı
hizmetlerini her zaman
bu belirli hedef gruplar
ve faaliyetler üzerinden
anlatmak elbette biraz
eksik bir bilgilendirme
olacaktır. İş ve meslek
danışmanlığı doğası
itibariyle çoğu zaman
proaktif yaklaşımlarla
hareket edilmesi gereken
bir hizmettir. Ekonomik,
sosyal, kültürel, demografik
ve hatta mevsimsel birçok
değişken nedeniyle hızlı
ve yerinde müdahale
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PORTFÖY YÖNETİMİYLE
KİŞİYE ÖZGÜ, DAHA
YAKINDAN VE DAHA
ETKİLİ HİZMET SUNUMUNA
GEÇİLMİŞ, GÜÇLÜ BİR
DANIŞAN-DANIŞMAN
İLİŞKİSİ KURULMUŞTUR.

gerektirir ve bu yönüyle de
aktif işgücü programları
içerisinde katlanılması
gereken en düşük maliyeti
doğurur. Örnek vermek
gerekirse; Çalışma
Hayatında Millî Seferberlik
kapsamında stantlarla
vatandaşlarımızın ayağına
kadar götürdüğümüz
hizmetler, işsizlik
ödeneğine hak kazanan
kişilerin bir an önce işe
yerleşmesi, kış aylarında
evsiz ve işsiz olan kişilerin
bir işe ve aşa kavuşması,
Yeşilay iş birliğinde alkol ve
madde bağımlısı kişilerin
işgücüne kazandırılması,
geçici koruma
statüsündeki kişilere
yönelik danışmanlık
faaliyetlerimizden
bahsedebiliriz.

Tüm bunların yanında
Kurumumuz tarafından
her sene yapılan İş Gücü
Piyasası Araştırmaları
ve Açık İş İstatistikleri
Araştırmalarında
saha çalışmaları ve
Kurumumuzun iş birliği
kapsamında destek verdiği
Uluslararası Yetişkin
Becerilerinin Ölçülmesi
Programı (PIAAC)
kapsamındaki anket
çalışmaları da İş ve Meslek
Danışmanlarımız eliyle
yürütülmüştür.
İş ve Meslek Danışmanlığı
hizmetlerinin geniş hedef
kitlesi, çeşitliliği ve farklı
sunum yöntemleri dikkate
alındığında böylesine
yaygın bu hizmeti
yürüten personel, yani İş
ve Meslek Danışmanları
üzerinde de durulması
gerekmektedir. Kamu
istihdam hizmetlerinin
kalbi konumunda olan
danışmanlık hizmetlerinin
yetkin ve motivasyonu
yüksek danışmanlar
tarafından sunulması son
derece önemlidir. Süreç
içerisinde; oryantasyon,
hizmet içi eğitimler,
uzaktan eğitimler,
özelleştirilmiş hizmet
sunumu eğitimleri verilerek
bilgi ve donanımları
artırılmış, uzmanlar
tarafından hazırlanan
kılavuzlar ve ölçme-

değerlendirme testleriyle de
danışmanlık hizmetlerinde
kullanılmak üzere araçlar
geliştirilmiştir. Avrupa
Rehberlik Merkezi
kapsamında gerçekleştirilen
uluslararası kongreler,
çalıştaylar, eğitimler ve
tanıtım toplantıları ile
Avrupa’da ve ülkemizde
bu alanda çalışan
uygulayıcılarla bir araya
gelme, bilgi ve deneyim
paylaşımında bulunma
fırsatları yakalanmıştır.
Ayrıca, İş ve Meslek
Danışmanlarımızın ihtiyaç
duydukları eğitimlerden,
kullandıkları ekranlardaki
değişikliklere kadar birçok
konuda fikirlerini beyan
edebilecekleri odak grup
çalışmaları, anket ve
oylama sistemleri gibi farklı
forumlar oluşturulmuştur.
Özet itibariyle, dünyada
ve ülkemiz işgücü
piyasasında, kamu istihdam
kurumlarının iş ve meslek
danışmanlığı hizmetlerinde
yaşanan değişim ve
gelişmeleri yakından takip
ediyoruz. Hedef kitlenin
ihtiyaç ve beklentilerinin
doğru ve yerinde analiz
edilmesi ve ardından
doğru eşleştirilmesine
dayalı hizmet sunumuna
doğru dönüşen sunum
modellerinin bir gereği
olarak ilgili kurum, kuruluş
ve STK’lar ile bir araya
gelerek farklı iş birlikleri
geliştirmenin ve var
olanları güçlendirmenin
önemli olduğu bilinciyle
çalışmalarımızı
yürütüyoruz. İş arayanların
ve işverenlerin faaliyete
geçirilmesi, iş arayanların
istihdama geçiş süreçlerinin
kolaylaştırılması ve işgücü
piyasasında sağlıklı ve
uygun eşleştirmelerin
yaşanması için İş ve Meslek
Danışmanlarımızı da bu
yönde hazırlamaktayız.
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İŞ ARAYAN DANIŞMANLIĞI VE
İŞ KULÜPLERİ PROJESİ
Türkiye’nin kamu istihdam kurumu olan İŞKUR, mesleğe yöneltme
etkinliklerine 1951 yılında başlamıştır. Çalışmalar 1951-1972 yılları arasında
servis bazında, 1971-1972 yılları arasında ise sadece Ankara’da yürütülmüştür.
1972 ve 1991 yılları arasında, çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılmış
olup bu kurum ve kuruluşlardaki gençlerin meslek seçimlerinde doğru karara
ulaşmalarına yardımcı olunmuştur.
İş ve İşçi Bulma
Kurumu’nun daha etkin
bir yapıya kavuşturulması
gayesiyle Alman Çalışma
Kurumu koordinasyonuyla
yürütülen, “İstihdam
ve Eğitim Projesi”
kapsamında, 1991 yılında;
Adana, Ankara, Bursa,
İstanbul ve İzmir Şube
Müdürlüklerinde “İş ve
Meslek Danışmanlığı”
servisleri kurulmuştur.
Ayrıca proje kapsamında,

fiziki yönden yeterli ve
uygun nitelikte personeli
bulunan birimler
bünyesinde “Meslek
Bilgi Merkezi” ile “İş ve
Meslek Danışmanlığı”
servisleri kurulmuş
olup, yaygınlaştırma
çalışmalarına bu yönde
devam edilmiştir.
2008, 2009 ve 2010
yıllarında 300 Kurum
personeline yönelik
olarak düzenlenmiş olan

“İş Danışmanlığı Eğitimi”
sonrasında eğitime katılan
personel, görev yapmakta
olduğu birimlerin işe
yerleştirme servislerinde
görevlendirilmiştir. Bunun
yanı sıra “İş ve Meslek
Danışmanlığı” servislerinin
adı “Meslek Danışmanlığı”
servisi olarak değiştirilmiş
ve bu servislerde, meslek
seçme aşamasında bulunan
ve çalışma hayatına yeni
girecek olan gençlere

ZEYNEP ÖZ
İSTİHDAM UZMANI
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gelişime ihtiyaç duyan
bireylerin farkındalıklarının
sağlanmasına yönelik
bireysel iş danışmanlığı
görüşmesi ile grup
görüşmeleri yapılmaktadır.

meslek danışmanlığı
hizmeti sunulmasının
yararlı olacağı düşünülmüş
ve buna ilişkin gerekli
düzenlemeler yapılmıştır.
2011 yılında ise iş
danışmanlığı ve meslek
danışmanlığının ayrılamaz
bir bütün olduğu düşüncesi
doğrultusunda faaliyetler
yeniden yapılandırılmıştır.
Bu kapsamda 2012
yılına dek yalnızca 393
personel aracılığı ile
sunulan İş ve Meslek
Danışmanlığı hizmetlerinin
etkin ve verimli olarak
sunulabilmesi maksadıyla
İŞKUR tarafından 2012
ve 2013 yıllarında 4.000
İş ve Meslek Danışmanı
alınmıştır.
Profesyonel
Danışmanlık Hizmeti
İş ve Meslek Danışmanlığı
hizmetiyle, kişilerin
özellikleri ile mesleklerin
ve işin gerektirdiği nitelik
ve şartlar karşılaştırılarak
bireyin istek ve durumuna
en uygun iş ve mesleği
seçmesi, seçilen meslekle
ilgili eğitim imkanlarından
yararlanması, işe
yerleştirilmesi, işe
uyumunun sağlanması ile
ilgili sorunların çözümüne
kişiye özgü ve sistemli
olarak yardım edilmektedir.
Aynı zamanda işveren
danışmanlığı kapsamında
iş yeri ziyaretleri ile
işverenlere İŞKUR
hizmetlerini tanıtma,
işgücü talebi alma,
İŞKUR ile ilgili işlerini
gerçekleştirme konularında
yardımcı olunmaktadır.
İŞKUR’da halen görev
yapmakta olan 3.512
İş ve Meslek Danışmanı
aracılığıyla İŞKUR’a
kayıtlı tüm iş arayanlara,
işverenlere ve ayrıca
öğrencilere portföy
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yönetimi yoluyla etkin ve
hızlı bir biçimde hizmet
sunulmaktadır.
İş ve Meslek
Danışmanlarının iş arayan
portföyleri (varsa hizmet
merkezi baz alınarak); iş
arayanların yaş, öğrenim
seviyesi, sosyal durumu
(normal, eski hükümlü,
engelli), işgücü ve iş arama
durumları ile sosyal yardım
alıp almadıkları dikkate
alınarak sistem tarafından
eşit şekilde dağıtılmıştır
ve bir danışmanın
portföyünde ortalama 671
işsiz bulunmaktadır.

PROFESYONEL
DANIŞMANLIK
HİZMETİ: PORTFÖY
YÖNETİMİ YOLUYLA
İŞ ARAYANLARA,
İŞVERENLERE VE
ÖĞRENCİLERE BİREYSEL
EYLEM PLANLARI
SUNULUYOR.

İş Arayanlara Yönelik
Hizmetler
Danışmanlar, iş arayan
portföylerinde bulunan
bireylerle bireysel iş
danışmanlığı görüşmeleri
yaparak, kişilerin
kendilerini tanımalarına,
meslekler ve mesleki eğitim
yerleri hakkında bilgi
edinmelerine ve edindikleri
bilgileri bireysel bazda
değerlendirerek kendilerine
uygun iş seçimi konusunda
karar vermelerine,
bireysel eylem planı
oluşturmalarına yardımcı
olmaktadır.
İŞKUR’a başvuran ve
herhangi bir mesleği
olmayan ya da mesleği
olup da mesleğinde iş
bulamayan, mesleki

İş arayanlarla bireysel
danışmanlık görüşmeleri
yaparak, kişilerin
kendilerini tanımalarına,
meslekler ve mesleki
eğitim yerleri hakkında
bilgi edinmelerine ve
edindikleri bilgileri bireysel
bazda değerlendirerek
kendilerine uygun iş/
meslek seçimi konusunda
karar vermelerine yardımcı
olunmaktadır.
Ayrıca İş ve Meslek
Danışmanları iş arayanlara
iş arama becerilerinin
geliştirilmesi süreci ve
becerilerin tanımlanması,
işveren beklentileri,
özgeçmiş hazırlama
yöntemleri, mülakat
teknikleri vb. konuların
anlatıldığı iş arama
becerilerinin geliştirilmesi
eğitimi vermektedirler.
İş ve Meslek Danışmanlığı
bireysel görüşme ve grup
görüşmeleri sayılarına
bakıldığında, İş ve
Meslek Danışmanlarının
göreve başladıkları
2012 yılı ve sonrasında
gerçekleşmelerde
büyük bir artış olduğu
görülmektedir. 4.000 İş
ve Meslek Danışmanı
istihdamı öncesi (2011 yılı)
165.111 bireysel görüşme
gerçekleştirmişken, 2016
yılı sonu itibariyle bu sayı
24 kat artarak 4.072.924’e
çıkmıştır. Grup görüşmesi
verilerine bakılacak olursa
2011 yılında 320.122 kişi
grup görüşmelerinden
yararlanmışken, 2016 yılı
sonuna gelindiğinde bu
sayının yaklaşık 3 katına
çıktığı görülmüştür.
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3.378.949 1.081.977
4.072.924 1.159.938
Ayrıca İş ve Meslek
Danışmanlığı hizmetlerinin
nitel olarak da ölçümü
gerçekleştirilmektedir. İş
ve Meslek Danışmanları
tarafından ziyaret edilen
işverenler Genel Müdürlük
tarafından aranmaktadır.
İş arayanların memnuniyet
oranı % 86 olarak
gerçekleşmektedir. Anket
sonuçları ve gerçekleşmeler
birlikte incelendiğinde
hizmet sunulan
vatandaşların İŞKUR İş
ve Meslek Danışmanlığı
hizmetlerinden yüksek
oranda memnuniyet
duyduğu görülmektedir.

İş Kulüpleri Projesi
İş Kulüpleri, iş arayan
danışmanlığının en önemli
yararlanıcı gruplarından
olan istihdam açısından
dezavantajlı konumdaki
iş arayanlara iş arama
motivasyonu ve yöntem
desteği vermeyi hedefleyen
bir programdır.
İş Kulüpleri Projesi
Kalkınma Bakanlığı
2015-2017 Yatırım
Programında yer almakta
olup pilot olarak; İstanbul,
Ankara, İzmir, Bursa,
Sakarya, Mersin, Denizli,
Çanakkale ve Trabzon’da
uygulanacaktır. Pilot

çalışmanın ardından
Türkiye genelinde
yaygınlaştırma çalışmaları
yapılacaktır.
İş Kulüpleri Projesinin
temel gayesi, iş bulma
ümidi kırılmış iş arayanlara
motivasyon ve yöntem
desteği vermektir. İş
Kulübünde her katılımcı
kendisine uygun bir iş
bulunduğunu ve o işe
girmek için neleri yapması
gerektiğini öğrenmektedir.
Her iş kulübünün bir
lideri bulunmakta ve lider
tarafından kulüp üyelerinin
kendi başlarına iş arayıp
bulmaları için gerekli beceri
ve motivasyona sahip
olmaları sağlanmaktır.
Bu gaye doğrultusunda
grup görüşmesi, bireysel
çalışma ve akran çalışması
gibi tekniklerle kişinin
özgüveni ve iş bulmaya dair
inancı artırılmaktadır. İş ve
meslek danışmanı kendini
iş kulübü lideri olarak
konumlandırmakta, açık işe
yönlendirmek yerine kişiyi
doğru işi aramak için teşvik
etmektedir.
İş Kulüpleri Projesi
kapsamında 2016 yılı
ekim ayında pilot illerden
katılan İş ve Meslek
Danışmanlarına yönelik
bir eğitim programı
gerçekleştirilmiştir.
Eğitimde; dezavantajlı
gruplar için eğitim ve
danışmanlık yaklaşımı,
temel algı süreçleri ve bu
süreçlerin bilişsel ve üst
bilişsel süreçler üzerindeki
etkisi, bellek türleri ve
bellek özelliklerinin
öğrenme ve iletişim
süreçleriyle olan bağlantısı,
uzun süreli bellek, şemalar
ve öğrenilmiş bilgilerin
transfer edilebilir beceriler
ve öğrenilmiş çaresizlik ile

bağlantısı, aktif dinleme
ve gözlem, beden dili, İş
Kulübü etkinliklerinde
doğru pozisyon alma ve
zamanlama, özgeçmiş
hazırlama kuralları ve
bireysel, akran ve grup
çalışmaları yoluyla
özgeçmiş hazırlama,
mesleki yeterlilikler,
davranış setleri ve iş analizi
arasındaki ilişki konularına
yönelik bir program
oluşturulmuştur.
İş Kulüpleri Sakarya,
İstanbul ve İzmir’de hayata
geçirilmiştir. Üniversite
öğrencileri, şiddet mağduru
kadınlar, Romanlar
gibi yararlanıcılardan
oluşan gruplara yönelik
eğitimler düzenli olarak
verilmektedir. Diğer pilot
illerde ise kulüplerin en
kısa sürede açılmasına
yönelik çalışmalar devam
etmektedir.

Kaynaklar
Bodur, Zeynep; “İŞKUR İş ve
Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin
Etkinliğinin Artırılmasında
Performans Ölçümünün Rolü”,
Uzmanlık Tezi, Türkiye İş Kurumu
Genel Müdürlüğü, 2013.
Kartal, Deniz; “Dünden
Bugüne İŞKUR’da İş ve Meslek
Danışmanlığı Hizmetleri”,
İstihdamda 3İ, Sayı 4, Ankara 2012.
Türkiye İş Kurumu, İş ve Meslek
Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı,
Yayınlanmamış Bilgi Notu.
Türkiye İş Kurumu Veritabanı.
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İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI
KAPSAMINDA ENGELLİ BİREYLERE
SUNULAN HİZMETLER
Engelliler iş arama becerileri ve mülakat teknikleri, mesleki yönlendirme, aktif
işgücü programları, açık işler, kamu veya özel sektörde işe yerleştirme, işe
uyum desteği gibi Kurum hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Kurumumuz
Nisan 2017 istatistiklerine baktığımızda; iş ve meslek danışmanlarının engelli
portföyünde 66.958 erkek ve 17.010 kadın olmak üzere toplamda 83.968 aktif
engelli danışan vardır. Pasif engelli danışan sayısı 203.490 erkek ve 63.796
kadın olmak üzere 267.286’dır.

CANAN CAN
İSTİHDAM UZMANI
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İş ve Meslek Danışmanlığı
hizmetlerinin öncelikli
hedef kitlesi içerisinde,
istihdam bakımından özel
politika gerektiren gruplar
da (kadınlar, gençler,
engelliler, eski hükümlüler,
uzun süreli işsizler vb.)

yer almaktadır. Bu gruplar
arasında yer alan engelli
bireylerin istihdam
edilebilirliğinin arttırılması
noktasında iş ve meslek
danışmanlığı hizmeti kilit
rol oynamaktadır. Bahse
konu hizmet kapsamında,

İŞKUR’a kayıtlı bütün
engellilere İş ve Meslek
Danışmanı (İMD)
atanmaktadır. İş ve meslek
danışmanları portföyünde
yer alan engelli bireylerle
bireysel görüşmeler
yapmakta ve kişiye
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uygun iş ya da mesleğe
yönlendirmektedir.
İş ve Meslek Danışmanlığı
hizmetleri, bireysel
görüşmeler, grup
görüşmeleri, iş yeri
ziyaretleri, eğitimöğretim kurumu
ziyaretleri temelinde
sürdürülmektedir.
Hâlihazırda 3.515 İş ve
Meslek Danışmanı görev
yapmaktadır. Engelliler
iş arama becerileri ve
mülakat teknikleri,
mesleki yönlendirme,
aktif işgücü programları,
açık işler, kamu veya özel
sektörde işe yerleştirme,
işe uyum desteği gibi
Kurum hizmetlerinden
yararlanmaktadırlar.

gerçekleşmiştir. İşe
yerleşen sayısı (Tescil
hariç) ise 4.493’tür.
Toplamda 23.017’dir.
Engelli bireylere daha etkin
danışmanlık hizmetleri
sunabilmek, istihdam
edilebilirliklerini artırmak
ve sunulan hizmetlerin
sürdürülebilirliğini
sağlamak adına çeşitli
Kurum/Kuruluşlarla iş
birliği yapılmaktadır.

Kurumumuz Nisan
2017 istatistiklerine
baktığımızda;
• İş ve meslek
danışmanlarının engelli
portföyünde 66.958
erkek ve 17.010 kadın
olmak üzere toplamda
83.968 aktif engelli
danışan vardır. Pasif
engelli danışan sayısı
203.490 erkek ve 63.796
kadın olmak üzere
267.286’dır.
• 2016 yılında 55.152’si
erkek, 27.928’i
kadın olmak üzere
toplam 83.080 engelli
vatandaşımızla 185.780
bireysel görüşme
gerçekleşmiştir. İşe
yerleşen sayısı (Tescil
hariç) ise 15.031’dir.
Toplamda 65.404’tür.
• 2017 Ocak-Nisan
döneminde 24.503’ü
erkek, 13.203’ü
kadın olmak üzere
toplam 37.706 engelli
vatandaşımızla 64.496
bireysel görüşme

İşitme Engelliler
Federasyonu ile İş Birliği
Çalışması

İŞ VE MESLEK
DANIŞMANLIĞI
HİZMETLERİNİN
ÖNCELİKLİ HEDEF KİTLESİ
İÇERİSİNDE, İSTİHDAM
BAKIMINDAN ÖZEL
POLİTİKA GEREKTİREN
GRUPLAR DA (KADINLAR,
GENÇLER, ENGELLİLER,
ESKİ HÜKÜMLÜLER, UZUN
SÜRELİ İŞSİZLER VB.) YER
ALMAKTADIR.

Engelli bireylere yönelik
daha etkin hizmet
sunabilmek gayesiyle
İşitme Engelliler
Federasyonu (İEF) ile
Kurumumuz arasında
iş birliği çalışması
yapılmaktadır. Bu
çalışmada, pilot olarak
İstanbul ilinden başlamak
üzere İEF ile Çalışma
ve İş Kurumu İstanbul
İl Müdürlüğü arasında
her hizmet merkezinde
irtibat kişileri olarak
belirlenen iş ve meslek
danışmanları vasıtasıyla
engelli bireylere yönelik
sunulan hizmetler, iş ve
işlemlerle ilgili iş birliği
imkânlarının geliştirilmesi
hedeflenmektedir.

Bahse konu olan çalışmada
planlanan faaliyetler
kapsamında İEF’e kayıtlı iş
arayanların İŞKUR’a kayıt
olmalarını teşvik edecek
çalışmalar yapılacaktır.
Yeni kayıtlar, Hizmet
Merkezlerinde belirlenen iş
ve meslek danışmanlarının
portföyüne dâhil
edilecektir. Kriterleri
uygun bulunan iş
arayanlar uygun işlere
yönlendirilecektir. Ancak,
iletişimde yaşanabilecek
zorluklardan dolayı ihtiyaç
duyulması halinde, iş
arayanın Kuruma başvuru
işleminden işe alımına
kadarki süreçlerde İEF
tarafından tercüman
desteği sağlanacaktır.
Buna ek olarak, İEFİŞKUR iş birliği ve
desteği ile periyodik
planlamalar yapıp, illeri
talep potansiyeline göre
gruplandırdıktan sonra
İstanbul’dan başlayarak
tüm illerde toplantılar
düzenleyerek çalışma
hayatında engellilere
yönelik toplumsal
yaklaşımın geliştirilmesi
ve İŞKUR hizmetlerini
tanıtmak vb. konularda
işverenlere bilgilendirme ve
bilinçlendirme seminerleri
verilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığı
Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü ile Protokol
Çalışması
Protokol kapsamında, MEB
ve İŞKUR iş birliğinde,
Özel Eğitim Mesleki
Eğitim Merkezleri’nde
eğitim gören hafif düzeyde
zihinsel engelli öğrencilere
ve zorunlu eğitimini
tamamlamış özel eğitim
ihtiyacı olan bireylere
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temelde iş ve meslek
danışmanlığı hizmeti
sunarak, bu öğrencilerin
istihdam odaklı işe/mesleğe
ve tespit edilecek ihtiyaçlar
doğrultusunda aktif işgücü
piyasası programlarına
yönlendirilmesine yönelik
çalışmalar yapılacaktır.
Bu kapsamda, MEB ve
İŞKUR olarak karşılıklı
eğitim faaliyetleri
düzenlemek, özel eğitim
ihtiyacı olan bireylere iş
ve meslek danışmanlığı
hizmeti sunarak öğrenciler
için en uygun istihdam
alanlarını belirlemek,
özel eğitim öğrencilerinin
okullarında yeteneklerine
uygun mesleki alanları
seçmelerinde yardımcı
olmak, son sınıfta
eğitim gören özel eğitim
öğrencilerinin işletmelerde
yapacakları mesleki eğitim
stajlarını işbaşı eğitim
programı kapsamında
yapmalarını sağlamaya
yönelik çalışmalar yapmak,
iş dünyasını engelli
bireylerin işgücü arzı ile
ilgili bilgilendirerek engelli
bireylerin istihdamını
artırmaya yönelik
faaliyetler yürütülecektir.
Hacettepe Üniversitesi
Ergoterapi Bölümü ile
Protokol Çalışması
Protokol ile “Engellilerin
İstihdam Edilebilirliği
Teknik Yardım Projesi”
kapsamında kurulan
Mesleki Rehabilitasyon
Merkezi (MRM) ile
Çalışma ve İş Kurumu
Çankaya Hizmet Merkezi
ile iş birliği yapılması
planlanmaktadır.
Yapılacak çalışma
kapsamında, Çankaya
Hizmet Merkezi’nden
yönlendirilen engellilere
64 | İSTİHDAM’DA 3İ

Hacettepe Üniversitesi
(HÜ) Sağlık Bilimleri
Fakültesi Ergoterapi
Bölümü tarafından
kapasite nispetinde
mesleki rehabilitasyon
hizmeti verilecektir. İŞKUR
tarafından MRM’de iki
İş ve Meslek Danışmanı
haftada bir yarım gün
görevlendirilecektir.
Protokol kapsamında,
MRM ve İŞKUR arasında
iş başvurusu yapan
engellilerle ilgili bilgi
paylaşımı yapılması, HÜ ve
İŞKUR arasında engellilerin
istihdam edilebilirliğinin
güçlendirilmesi konusunda
iş birliği ve ortak eğitim
çalışmaları yapılması
planlanmaktadır.

ENGELLİ BİREYLERE DAHA
ETKİN DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ
SUNABİLMEK, İSTİHDAM
EDİLEBİLİRLİKLERİNİ
ARTIRMAK VE
SUNULAN HİZMETLERİN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ
SAĞLAMAK ADINA
ÇEŞİTLİ KURUM/
KURULUŞLARLA İŞ BİRLİĞİ
YAPILMAKTADIR.

Engelli Danışmanlığı
Kapsamında Verilen
Eğitimler
İş ve meslek danışmanlığı
hizmetleri çerçevesinde,
hedef kitleye yönelik
daha etkili danışmanlık
hizmeti yapılabilmesi ve
hizmetin hedef gruplara
yönelik verilebilmesi adına
yapılan ihtiyaç analizleri
çerçevesinde 81 ilden
belirlenen sayılarda iş ve
meslek danışmanına çeşitli
eğitimler verilmektedir.
1. İşaret Dili Eğitimi
İşitme engelli
vatandaşlarımıza yönelik

yapılan danışmanlık
hizmetleri kapsamında
İŞKUR, 81 ilden belirlenen
sayıda iş ve meslek
danışmanına işaret dili
eğitimi aldırmıştır. Mevcut
durumda, 81 ilde işaret dili
eğitimi almış yaklaşık 650
iş ve meslek danışmanı
görev yapmaktadır. İŞKUR
kapsamında veya çeşitli
projeler kapsamında işaret
dili eğitimi almış iş ve
meslek danışmanlarının
kelime haznesini
geliştirmek ve tazelemek
maksadıyla istihdam
odaklı video formatlı işaret
dili sözlüğü hazırlanmış
olup, www.iskur.gov.
tr iç kullanıcı ekranında
“Engelsiz İŞKUR” adıyla
kullanıma sunulmuştur.
2. Engelli Bireylerin
İstihdamı Projesi İş &
Meslek Danışmanları
için Eğiticilerin Eğitimi
Programı
Hacettepe Üniversitesi,
Ergoterapi Bölümü’nün
faydalanıcısı olduğu
“Engelli Bireylerin İstihdam
Edilebilirliğinin Arttırılması
için Teknik Yardım Projesi”
kapsamında “eğiticilerin
eğitimi” programı
düzenlenmiştir. Eğitimin
maksadı, iş ve meslek
danışmanlarına engelli
bireyler için hazırlanan
“İşe Hazırlık” eğitimini

GENİŞ AÇI

2016 yılı mayıs ayında
başlayan İş ve Meslek
Danışmanı hizmet içi
eğitimlerine “Engellilere
Yönelik İletişim
Teknikleri”, “İş yerlerinde
Erişilebilirlik”, “Destekli
İstihdam Modeli ve
Başarı Örnekleri” konulu
dersler eklenmiş olup, bu
yolla engellilere yönelik
danışmanlık hizmeti
sunumunun verimliliğinin
artırılması planlanmaktadır.
Bu kapsamda yaklaşık 360
İş ve Meslek Danışmanına
bu konularda eğitim
verilmiştir.
İş ve Meslek Danışmanlığı
hizmetleri kapsamında
engelli bireylere yönelik
olarak sunulan hizmetleri
öncelikle hizmetin daha
etkin sunulabilmesi adına
bu hizmetin geliştirilmesine
yönelik danışmanlara
çeşitli eğitimler verilmekte
ve alandaki donanımları
arttırılmaktadır. Bunun
yanında, engelli bireylerin
istihdam edilebilirliklerini
arttırmak ve işgücü
piyasalarına kolay
geçişlerini sağlamak için
çeşitli kurum/kuruluşlarla
iş birliği çalışmaları yoğun
bir şekilde devam edecektir.

Cinsiyet

Kayıtlı Engelli
İş Gücü

Kayıtlı İş Gücü Kayıtlı Engelli
Oranı
İşsiz

Erkek

66.977

80%

41.024

78%

Kadın

17.010

20%

11.615

22%

Genel Toplam

83.987

100%

52.639

100%

ERKEK

64.977
KADIN

17.010
GENEL TOPLAM

83.987

Kayıtlı İşsiz
Oranı

ERKEK

KAYITLI ENGELLİ İŞSİZ

3. Hizmet İçi Eğitimler

2017 Nisan Ayı Engelli İş Gücü İstatistikleri

KAYITLI ENGELLİ İŞ GÜCÜ

verebilecek bilgi ve
beceriyi kazandırmaktır.
Proje kapsamında, 2016
yılı Eylül- Ekim aylarında
projenin uygulama illeri
olan Ankara, İstanbul,
Antalya, Denizli ve
Gaziantep illerinden 3
grup halinde toplamda
70’e yakın İş ve Meslek
Danışmanına İş &
Meslek Danışmanları
İçin Eğiticilerin Eğitimi
Programı kapsamında
eğitim verilmiştir.

41.024
KADIN

11.615
GENEL TOPLAM

52.639

Cinsiyet/Sosyal
Durum

Kayıtlı İş Gücü

Kayıtlı İş
Gücü Oranı

Kayıtlı İşsiz

Kayıtlı İşsiz
Oranı

Erkek

2.341.405

56,37%

1.317.869

51,45%

Normal

2.260.805

54,33%

1.268.737

49,53%

Engelli

66.977

1,61%

41.024

1,60%

Eski Hükümlü

13.315

0,32%

7.935

0,31%

TMY (Terörle
Mücadelede
Yaralanan)

308

0,01%

173

0,01%

Kadın

1.819.696

43,63%

1.243.660

48,55%

Normal

1.802.468

43,32%

1.231.897

48,09%

Engelli

17.010

0,41%

11.615

0,45%

Eski Hükümlü

218

0,01%

148

0,01%

Genel Toplam

4.161.101

100,00%

2.561.529

100,00%

Toplam Kayıtlı İş Gücü İçinde Engelli Oranı

2,02%

2017 Ocak-Nisan Engelli Danışmanlığı İstatistikleri
CİNSİYET

Bireysel
Danışan
Sayısı

Bireysel
Görüşme
Sayısı

Danışanlardan
İşe Yerleşen
Sayısı

Danışanlardan
Kursa Giden
Sayısı

Erkek

24.503

41.961

4.662

465

Kadın

13.203

22.535

2.597

245

Genel Toplam

37.706

64.496

7.259

710
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İŞVEREN DANIŞMANLIĞI
HİZMETLERİ
Ülkemizde yer alan işletmelerin büyük bir bölümünün küçük ve orta ölçekli
işletmelerden oluşması (yaklaşık 1,5 milyon) göz önüne alındığında İŞKUR
tarafından sunulan işveren danışmanlığı hizmetinin ne derece önem arz ettiği
ortaya çıkmaktadır. İŞKUR tarafından sunulan işveren danışmanlığı hizmeti
ile işletmelerin, daha çok da küçük ve orta ölçekli işletmelerin işgücü temini,
teşviklerden haberdar olma ve yararlanma konusunda hiçbir maliyete katlanmadan
yararlanmaları söz konusu hizmetin işletmeler açısından önemini göstermektedir.
İşveren Danışmanlığı Hizmeti

YİĞİT UYAN
İSTİHDAM UZMAN YARDIMCISI
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Çalışma hayatının sorunlarının başında işgücü piyasasının ihtiyacı ile işgücünün
niteliği arasında yaşanan uyumsuzluk ve bunun sonucunda ortaya çıkan işsizlik sorunu
gelmektedir. Kamu istihdam kurumlarının söz konusu uyumsuzluğu çözmesi temel
görevlerinin başında gelmektedir. Bu kapsamda Türkiye İş Kurumu işgücü arzı ve talebi
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arasında aracılık yaparak,
iş arayanların meslek ve
nitelikleri ile işverenlerin
işgücü taleplerini
eşleştirerek uygun işe
uygun işsizin eşleşmesini
sağlayacak politikalar
geliştirmektedir.

• Kayıtlı olmayan
işverenlerin kaydını
alma,

• İşverenlerle
ağ toplantıları
gerçekleştirme,

• İşverenlerin açık işlerini
alma ve ilan etme,

• Teşvikler ve hibe
uygulamaları hakkında
bilgi verme,

İşverenlerin işgücü
talepleri ile iş arayanların
eşleştirilmesinin daha
etkin hale getirilmesi
gayesiyle İŞKUR’a kayıtlı
her iş arayan ve işverenin
bir danışmanı olması
sağlanmıştır. İşveren
danışmanlığı kapsamında
İş ve Meslek Danışmanları
tarafından hem iş yeri
ziyaretleri hem de Kuruma
gelen işverenlerle yapılan
görüşmeler esnasında
Kurum hizmetleri hakkında
bilgi verilmekte ve Kurumla
ilgili tüm işlemlerinde
yardımcı olunmaktadır.

• İşverenlerin ihtiyaç
duydukları işgücünün
bulunması konusunda
yardımcı olma, yurtiçi ve
yurtdışı işe yerleştirmede
aracılık,

İŞKUR’un İşveren
Danışmanlığı
Kapsamında Sunduğu
Hizmetler

• Uygun adayların seçimi
ve işe/kursa-programa
yönlendirme,

TÜRKİYE İŞ KURUMU, İŞ
ARAYAN VE İŞVERENLER
ARASINDA BİR KÖPRÜ
GÖREVİ ÜSTLENEREK
İşgücü ARZ VE
TALEBİ ARASINDAKİ
UYUMSUZLUĞU
GİDERMEYE
ÇALIŞMAKTADIR.

• İşverenlerin mevcut
işgücü ihtiyaçlarını
gidermenin yanı sıra
gelecekte ihtiyaç
duyacakları meslekleri de
belirleyerek onlar için bir
yol haritası çizme,
• Çok sayıda eleman
alacak ve engelli istihdam
edecek işverenler için,
iş arayanlar ile görüşme
ve mülakat yapacak ofis
alanı sağlama,
• İstihdam fuarları
ve kariyer günleri
düzenleme,

• İş yerlerinde iş ve meslek
analizleri yapma,
• İletişim Merkezi
aracılığıyla işverenlerin
memnuniyetlerinin
ölçülmesi ve teşvikler
gibi yeni hizmetler
hakkında bilgiler verme,
gibi temel hizmetler
sunulmaktadır.
Ayrıca İş ve Meslek
Danışmanları İŞKUR’un
temel görevlerinden olan
işgücü piyasası verilerini
yerel ve ulusal bazda
derlemek, analiz etmek,
yorumlamak ve yayınlamak
maksadıyla iş yerlerini
ziyaret ederek işgücü
piyasası araştırmaları
yapmaktadır. Bu kapsamda
2016 yılında 88.966 iş yeri
ziyareti gerçekleştirilmiştir.
Bu ziyaretlerde işverenlerin
mevcut istihdam

İş ve Meslek Danışmanları
işveren danışmanlığı
hizmeti kapsamında;
• Kurum hizmetlerini
tanıtma, aktif ve
pasif işgücü piyasası
programları hakkında
bilgilendirme ve uygun
durumlarda işverenlerin
bu programlardan
yararlanmalarına
yardımcı olma,
• İşverenlerin mevcut
çalışanlarına yönelik
olarak çalışanların
mesleki eğitimleri
düzenleme işlemlerine
yardımcı olma,
• İşverenleri
yükümlülükleri ve
hakları hakkında
bilgilendirme,
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durumları, açık işleri,
temininde güçlük çektikleri
meslekler, gelecek döneme
ait beklenen istihdam
değişimleri ve açık iş
verilen mesleklerde
istenilen becerilerin tespit
edilmesi sağlanmıştır.
Yapılan araştırmalar ve
tespitler İŞKUR tarafından
raporlanarak istihdam
politikaları açısından
önemli bir kaynak
oluşturulmaktadır.1

TABLO 1

İŞ YERİ ZİYARET SAYISI

2012

189.888
2013

376.777
2014

410.734
2015

477.606
2016

552.505
2017*

257.784
KAYNAK: İŞKUR
* OCAK-NİSAN 2017

68 | İSTİHDAM’DA 3İ

İş ve Meslek Danışmanları
aracılığıyla son beş
yılda (2012-2016) iş yeri
ziyaretleri ve alınan açık
işlerde önemli bir yükseliş
sağlanmış ve toplamda 2
milyon 7 bin 510 iş yeri
ziyareti gerçekleştirilmiş ve
8 milyon 357 bin 584 açık iş
alınmıştır.
TABLO 2

AÇIK İŞ SAYISI

2002-2011

2.204.523
2012-2016

8.357.584
KAYNAK: İŞKUR

Söz konusu açık iş
sayısındaki yükselişinde
iş ve meslek danışmanları
tarafından işveren
danışmanlığı kapsamında
yapılan iş yeri

ziyaretlerinin etkisinin
oldukça büyük olduğu
düşünülmektedir. İŞKUR
tarafından alınan açık iş
sayısındaki bu yükseliş
aynı zamanda İŞKUR’un işe
yerleştirme sayılarına da
yansımıştır. Bu kapsamda
son beş yılda alınan açık
iş talepleriyle 3.608.373 iş
arayan işe yerleşmiştir.
İşveren Danışmanlığı
Hizmetinin Önemi
Sosyal Güvenlik Kurumu
kayıtlarına göre ülkemizde
tablo 3’te görüleceği üzere
toplamda 1.740.187 iş yeri
kaydı bulunmaktadır. Bu
iş yerlerinin yaklaşık 1,5
milyonunun çalışan sayısı
bakımından 1-9 çalışanı
olan yani küçük ve orta
ölçekli iş yerlerinden
oluştuğu görülmektedir.
Genellikle 50 ve üstü
çalışanı olan işverenler
nitelikli işgücünü
kendi insan kaynakları
departmanları ya da
özel istihdam büroları
aracılığıyla yüksek

GENİŞ AÇI
maliyetlere katlanarak karşılayabilmektedir. Ayrıca söz konusu firmalar istihdam alanında
sunulan teşviklerden haberdar olma ve yararlanma konusunda yine belirli bir maliyete
katlanarak özel danışmanlık firmalarından hizmet almaktadır. Ancak 1-9 arasında çalışanı
olan işverenlerin büyük bir kısmının insan kaynakları departmanları bulunmadığı gibi
özel istihdam büroları aracılığıyla da ihtiyaç duydukları işgücünü karşılayacak maliyetlere
katlanma imkânları bulunmamaktadır.
Çalışan Sayısı

İş Yeri Sayısı

1-9

1.486.271

10-49

217.906

50-99

19.911

100-499

14.615

500-999

1.094

1000+

390

Toplam

1.740.187

Ülkemizde yer alan
işletmelerin büyük bir
bölümünün küçük ve
orta ölçekli işletmelerden
oluşması (yaklaşık 1,5
milyon) göz önüne
alındığında İŞKUR
tarafından sunulan işveren
danışmanlığı hizmetinin
ne derece önem arz ettiği
ortaya çıkmaktadır. İŞKUR
tarafından sunulan işveren
danışmanlığı hizmeti ile
işletmelerin, daha çok
da küçük ve orta ölçekli
işletmelerin işgücü temini,
teşviklerden haberdar
olma ve yararlanma
konusunda hiçbir
maliyete katlanmadan
yararlanmaların söz
konusu hizmetin işletmeler
açısından önemini
göstermektedir. Nitekim
İŞKUR tarafından işveren
danışmanlığı hizmeti
sunulan işverenlerle
söz konusu hizmetin
etkinliğini hem nicelik hem
de nitelik olarak en üst
seviyede gerçekleştirilmesi
maksadıyla telefon
mülakatı gerçekleştirilerek
uygulanan “müşteri
memnuniyeti” anketi
sonucunda 2016 yılında

Tablo 3

Türkiye’de Çalışan ve İş
Yeri Sayısı
Kaynak: SGK 2015 İstatistik
Yıllığı

üye oda borsa ve birliklerin
yararlanması konularında
oda, borsa ve birliklerde
“İŞKUR Hizmet Noktası”
kurulması maksadıyla
protokoller imzalanmıştır.

İŞKUR İşverenin Yanı
Başında

İŞKUR TARAFINDAN
SUNULAN İŞVEREN
DANIŞMANLIĞI HİZMETİ
İŞVERENLERİN YANI
BAŞINDA
ulaşılan 88.522 işverenin
% 97,97’si, sunulan
hizmetlerden memnun
olduğunu ifade etmiştir.
Söz konusu memnuniyet
oranı işveren danışmanlığı
hizmetinin işverenler
tarafından öneminin
yüksek olduğunu da
göstermektedir.

İŞKUR ile Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ve Türkiye
Esnaf ve Sanatkârlar
Konfederasyonu (TESK)
arasında, etkili işveren
danışmanlığı hizmeti
sunulması, işverenlerin
talep ettikleri nitelikli
işgücünün temin
edilmesi, mesleki
eğitim kursları ve işbaşı
eğitim programlarının
düzenlenmesi, kaybolmaya
yüz tutan mesleklerin
yeniden hayata
kazandırılmasına yönelik
çalışmalar yapılması ve
istihdam teşviklerinden

Bu kapsamda işveren
danışmanlığı hizmetine
işverenlerimizin kolayca
ulaşabilmesi ve etkin bir iş
birliği ve koordinasyonun
sağlanması maksadıyla
organize sanayi bölgeleri,
ticaret ve sanayi odaları
ve teknoloji gelişim
merkezlerinde İŞKUR
hizmet noktaları
kurulmaktadır. Söz konusu
hizmet noktalarında iş
ve meslek danışmanları
görevlendirilerek
işverenlerin etkin bir
işveren danışmanlığı
hizmeti almaları
sağlanmaktadır.

Dipnotlar
1. İŞKUR 2016 Türkiye Geneli İPA
Raporu
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GENÇLERE YÖNELİK İŞ VE MESLEK
DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ
Günümüzde, toplam nüfus içinde üretim yapan nüfusun arttığı “demografik
fırsat penceresi” olarak adlandırılan süreç yaşanmaktadır ve araştırmalar fırsat
penceresinin açık olduğu tarih aralığını 2010-2041 yılları arası dönem olarak
ifade etmektedir. Beşeri sermayenin geliştirilmesi genç nüfusa sahip ülkemiz
açısından önümüzdeki dönem için bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirerek eğitim
kalitesinin ve işgücü niteliğinin artırılması, büyümeyi ve kalkınmayı olumlu
yönde etkileyecektir.
Ülkemizin nüfusu 2016 yıl sonu itibariyle 80 milyona yaklaşmıştır. 15-24 yaş arası
nüfusumuz ise yaklaşık 13 milyondur1 ve ülke nüfusu içerisinde gençlerin oranı % 16,2’dir.

Oğuzhan ÇAVDAR
İstİhdam Uzmanı
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Her yıl yaklaşık 900 bin kişinin dâhil olduğu ve bunların çok büyük bir kısmının
gençlerden oluştuğu işgücü piyasasında, gençlere yönelik temel işgücü istatistiklerine
(Tablo 1) baktığımızda, yıllar itibariyle işgücü ve işgücüne katılım oranında artışlar dikkat
çekmektedir.

GENİŞ AÇI

Yıllar İstihdam

İstihdam
Oranı

İş Gücü

İş Gücüne
Katılma Oranı

İşsiz

İşsizlik
Oranı

2011

3.697.000

%32,1

4.529.000

%39,3

832.000

%18,4

2012

3.647.000

%31,5

4.422.000

%38,2

775.000

%17,5

2013

3.727.000

%32,2

4.584.000

%39,6

857.000

%18,7

2014

3.930.000

%33,5

4.789.000

%40,8

858.000

%17,9

2015

4.039.000

%34,2

4.958.000

%42,0

919.000

%18,5

2016

4.040.000

%34,1

5.025.000

%42,4

985.000

%19,6

Dolayısıyla, mevcut genç
nüfus potansiyelinin iyi
değerlendirilebilmesi ve
fırsat penceresinin bir
tehdide dönüşmemesi için
eğitim, istihdam, sağlık vb.
her alanda etkin gençlik
politikaları üretilmesi
gerekmektedir.

Tüm bu veriler, gençlere
yönelik hizmetlerin ne
kadar önemli olduğunu
ve olacağını ortaya
koymaktadır. Türkiye,
Avrupa Birliği ülkelerine
göre oldukça genç bir
nüfusa sahiptir ancak
5-6 yıllık bir gelecek
içerisinde doğuşta beklenen
ömrün uzaması ve toplam
doğurganlık hızındaki
azalış nedeniyle gittikçe
yaşlanan bir nüfusa
sahip olacağı tahmin
edilmektedir.2 Yapılan
nüfus projeksiyonlarında
da 2050 yılında 15-24 yaş
arası genç nüfusun yaklaşık
11 milyona düşeceği
öngörülmektedir.
Günümüzde, toplam
nüfus içinde üretim yapan
nüfusun arttığı “demografik
fırsat penceresi”
olarak adlandırılan
süreç yaşanmaktadır
ve araştırmalar fırsat
penceresinin açık olduğu
tarih aralığını 2010-2041
yılları arası dönem olarak
ifade etmektedir. Beşeri
sermayenin geliştirilmesi
genç nüfusa sahip ülkemiz
açısından önümüzdeki
dönem için bir fırsattır.
Bu fırsatı değerlendirerek
eğitim kalitesinin ve
işgücü niteliğinin
artırılması, büyümeyi
ve kalkınmayı olumlu
yönde etkileyecektir.

Mevcut genç nüfus
potansİyelİnİn İyİ
değerlendİrİlebİlmesİ
ve demografİk fırsat
penceresİnİn tehdİde
dönüşmemesİ İçİn
eğİtİm, İstİhdam, sağlık
vb. her alanda etkİn
gençlİk polİtİkaları
üretİlmelİdİr.

Ulusal istihdam
politikasının
oluşturulmasına ve
istihdamın korunmasına,
geliştirilmesine ve işsizliğin
önlenmesi faaliyetlerine
yardımcı olmak görevi
doğrultusunda faaliyetlerini
yürüten Kurumumuz,
gençlere sunulan
hizmetlerin istihdamın
artması açısından çok
önemli olduğunun
bilinciyle, gençleri işgücü
piyasasına hazırlama ve
genç istihdamını artırma
anlamında sunduğu hizmet
yelpazesini her geçen gün
genişletmektedir.
Genç istihdamı önündeki
en önemli engeller; genel
işsizliğe yol açan sebeplerin
yanı sıra eğitimden
işgücüne geçişte yaşanan
sıkıntılar, tecrübesizlik,
sahip olunan nitelikler ile
işgücü piyasası gerçekleri
arasında iyi bir eşleştirme
yapamama, meslekler
hakkında yeterli bilgi sahibi
olmama, iş beğenmeme ve
benzeri olarak sayılabilir.

Tablo 1
15-24 Yaş Grubu Gençlere
İlişkin Temel İşgücü
İstatistikleri
Kaynak: TÜİK

Bütün Kurum
hizmetlerinin nihai hedefi
işe yerleştirmedir ve
hem yukarıda belirtilen
engelleri aşabilmek hem
de nihai işe yerleştirme
hedefine ulaşmak adına
faaliyetler yürütülmektedir.
Son dönemlerde yapılan
düzenlemelerle gençlerin
aktif işgücü piyasası
programlarından daha
fazla yararlanabilmesine
imkan sağlanmıştır ve
bu programlar sayesinde
meslek edinme, iş
tecrübesi kazanma,
girişimcilik becerileri
elde etme anlamında
önemli gelişmeler
yaşanmaktadır. Aktif
işgücü piyasası programları
ile gençlere işgücü
piyasası gereklerine uygun
vasıflar kazandırılmakta,
işgücü piyasasına girişte
yaşadıkları sorunlar
ortadan kaldırılmaya
çalışılmakta, ayrıca pasif
işgücü piyasası programları
ile de sosyal devlet olmanın
gereği olarak işgücü
piyasasındaki gençlere
geçici gelir destekleri
sunulmaktadır.
Mesleki Eğitim Kursları,
İşbaşı Eğitim Programları
ve Girişimcilik Eğitim
Programlarının yanı sıra,
aktif işgücü piyasası
programları çerçevesinde
değerlendirilmekte olan
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iş ve meslek danışmanlığı hizmeti, gençlere sunulan hizmetler çerçevesinde en önemli
ve geniş kapsamlı faaliyetlerden birisidir ve gençlerin kendilerine en uygun mesleklere/
işlere/programlara en kısa sürede yönlendirilmeleri hedeflenmektedir. Ulusal İstihdam
Stratejisinde de “Gençlere kariyer planlaması, iş arama yardımları, eşleştirme ve
danışmanlık hizmetleri sunulacaktır” eylemiyle vurgu yapılan iş ve meslek danışmanlığı
hizmetleri, İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerinde İş ve Meslek Danışmanları aracılığıyla
ve iş arayanlar, işverenler ve öğrenciler olmak üzere 3 temel hedef kitlesi üzerinden
yürütülmektedir.
İş ve Meslek Danışmanlarının göreve başladığı 2012 yılından itibaren, daha çok
vatandaşımıza, daha çok gence ulaşılması mümkün hale gelmiş, Kurum hizmetlerinin
gençler nezdinde bilinirliği ve farkındalığı da artmıştır.
Gençlere Bireysel Danışmanlık
İş ve Meslek Danışmanlarıyla yüz yüze gerçekleştirilen bireysel danışmanlık görüşmeleri
ile Kuruma kayıt olma, özgeçmiş (CV) oluşturma, gencin kendini ve meslekleri tanıması,
işgücü piyasası ve açık işler hakkında bilgi edinmesi ve uygun iş/kurs-program araştırma
ve yönlendirme yapılması hedeflenmektedir. Danışmanlık hizmetlerinin yeniden
kurgulandığı 2012’den itibaren, 15-24 yaş arası gençlerle yapılan bireysel görüşmeler,
önceki yıllara göre önemli ölçüde artış göstermiştir.
Tablo 2
15-24 Yaş Grubu Gençlerle
Bireysel Danışmanlık
Görüşmeleri
Kaynak: İŞKUR

Yıllar

Bireysel Danışan Sayısı

Bireysel Görüşme Sayısı

2011

44.591

48.092

2012

214.945

264.573

2013

358.136

462.682

2014

487.875

651.141

2015

617.266

844.974

2016

712.395

985.717

İş Arama Becerileri Seminerleri
Grup görüşmeleri şeklinde gerçekleştirilen İş Arama Becerileri Seminerleriyle işgücü
piyasası, CV hazırlama, mülakat teknikleri ve benzeri konularda bilgi verilmesi,
bireylerin iş hayatına hazırlanması ve kendi özellikleri ile talep ettikleri işin niteliklerini
tanımaları hedeflenmektedir. Gençlere yönelik olarak ortaöğretim kurumları ve fakülte/
yüksekokullarda İş Arama Becerileri Seminerleri düzenlenmektedir.
Tablo 3
Gençlere Yönelik İş Arama
Becerileri Seminerleri
Kaynak: İŞKUR

Yıllar

İş Arama Becerileri Seminerleri
Grup Sayısı

Grup Mevcudu

2011

509

49.047

2012

689

52.682

2013

1.304

97.112

2014

3.386

200.256

2015

3.323

164.440

2016

5.560

173.638

Eğitim-Öğretim Kurumu Ziyaretleri
İş ve Meslek Danışmanları tarafından okullara gerçekleştirilen ziyaretlerle öğrencilerin
meslekler, meslek seçiminin önemi, iş arama becerileri vb. konular hakkında
bilgilendirilmeleri hedeflenmektedir. Meslek seçiminin önemi küçük yaşlardan itibaren
kazandırılması gereken bir bilinçtir ve her geçen yıl daha fazla okul ziyaret edilerek daha
çok gence ulaşılmaya çalışılmaktadır.
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Yıllar

Eğitim-Öğretim Kurumu Ziyaretleri

2011

540

2012

2.098

2013

13.811

2014

19.854

2015

21.884

2016

23.528

Tablo 4
Eğitim-Öğretim Kurumu
Ziyaretleri
Kaynak: İŞKUR

Meslek Seçimine Destek
Dergisi
Işgücünün istihdam
edilebilirliğini artırmak,
işsizlerin ve meslek
seçimi aşamasında
olanların mesleğe/işe
yönlendirilmeleri ve
kariyer planlamalarına
destek olmak, meslek
seçme aşamasında olan
öğrencilerin, velilerinin ve
öğretmenlerinin bilgi ve
ilgi düzeylerini artırmak
gayeleriyle “Meslek
Seçimine Destek
Dergisi” hazırlanmakta
ve Türkiye genelinde
dağıtılmaktadır. 2013
yılında 700 bin, 2014, 2015,
2016 ve 2017 yıllarında ise
1 milyon adet dağıtılan
dergi; İl Müdürlükleri/
Hizmet Merkezleri, Hizmet
Noktaları, Üniversite
İrtibat Noktaları, Meslek
Tanıtım Günleri, Kariyer
Günleri ve İstihdam
Fuarlarında, bunun yanı
sıra eğitim ve öğretim
kurumu ziyaretlerinde
kullanılmaktadır.
Meslek Tanıtım Günleri
Üniversite tercihleri
öncesinde öğrencilere
yardımcı olmak maksadıyla
düzenlenen “Meslek
Tanıtım Günleri”nde
meslekler, mesleğin erbabı
tarafından tanıtılmaktadır.
İl müdürlüklerince
belirlenecek program
çerçevesinde Türkiye’de

İş ve meslek
danışmanlığı; gençlere
sunulan hİzmetler
çerçevesİnde önemLİ
ve genİş kapsamlı
hİzmetlerdendİr ve
gençlerİn kendİlerİne
en uygun mesleklere/
İşlere/programlara
en kısa sürede
yönlendİrİlmelerİ
hedeflenmektedİr.

lisans düzeyinde en çok
tercih edilen 9 meslek dahil
birçok mesleğin tanıtımı
yapılmaktadır. Meslek
Tanıtım Günleriyle yanlış
meslek seçiminin bireysel
ve toplumsal anlamdaki
olumsuz etkilerinin
giderilmesi, kurumumuzun
bilinirliği ve tanınırlığının
artırılması ve kariyer
yolunda gençlerimizin
yalnız kalmaması
hedeflenmektedir. 2015
yılında başlayan bu
etkinliklere bugüne kadar
yaklaşık 55.000 genç
katılmıştır.

Üniversite İrtibat
Noktaları
Kurumumuz hizmetlerinin
sunumunda önemli
yararlanıcı kesimlerden
birini oluşturan üniversite
öğrencilerine doğrudan
danışmanlık hizmeti
verilebilmesi, gençlerin
daha etkin bir şekilde
işgücü piyasasında yer
alabilmeleri ve doğru
kariyer planlaması
yapabilmeleri gayeleriyle
kurumumuz ve
üniversitelerin iş birliğiyle
üniversitelerde “İŞKUR
İrtibat Noktaları”
kurulmaktadır. Hâlihazırda
üniversitelerde toplam
87 irtibat noktası hizmet
sunmaktadır.
Bütün öğrencilerin İşbaşı
Eğitim Programına
katılabilmesi ve üniversite
öğrencilerinin zorunlu
ve zorunlu olmayan
staj programlarının bu
program çerçevesinde
değerlendirilebilmesi,
girişimcilik eğitim
2017 | SAYI23 | 73

programlarından
yararlanmaları irtibat
noktaları aracılığıyla
gerçekleştirilebilmekte ve
irtibat noktalarının daha
çok öğrenciye ulaşmasına
imkân sağlayabilmektedir.
Hazırlanan rehber
doğrultusunda il
müdürlükleri tarafından
üniversite bünyesinde
kurulan irtibat noktaları
sayesinde öğrenciler
istedikleri zaman Kurum
hizmetleri hakkında bilgi
alabilmekte ve yararlanmak
istediği programlar için
başvuru yapabilmektedir.
“İŞKUR Kariyer” Sitesi
Meslekler, mülakat
teknikleri, CV hazırlama,
işgücü piyasası hakkında
güncel bilgiler, haberler
ve makalelere yer verilen
“İŞKUR Kariyer”
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İş ve Meslek
Danışmanlarının
göreve başladığı
2012 yılından İtİbaren
daha çok gence
ulaşılması mümkün
hÂle gelmİş, Kurum
hİzmetlerİnİn gençler
nezdİnde bİlİnİrlİğİ
ve farkındalığı da
artmıştır.

isimli internet sitesi
hazırlanmış ve kullanıma
açılmıştır. Kariyer
yolculuğundaki gençlerin
bilgilendirilmesini
gayeleyen İŞKUR
Kariyere; Kurum resmi
internet sitesi üzerinden
ulaşılabilmektedir: http://
www.iskur.gov.tr/tr-tr/
işkurkariyer.aspx

(Euroguidance) faaliyetleri
ile mesleki rehberlik, eğitim
ve danışmanlık hizmetlerini
geliştirme gayelerini
taşıyan çalışmalar
gerçekleştirilmekte,
gençlere bu kapsamda
danışmanlık hizmeti
sunulmakta ve aynı
zamanda bu alanlarda
çalışanların ağ aracılığıyla
mesleki gelişimleri
sağlanmaktadır. (http://
euroguidance.iskur.gov.tr).
Avrupa’da Öğrenme
Fırsatları ve Yeterlilikler
Portalı (Ploteus)

Avrupa Rehberlik
Merkezi (Euroguidance)
Türkiye Birimi
Ülkemizde Kurumumuzca
yürütülen Avrupa
Rehberlik Merkezi ağı

Avrupa’daki eğitim
ve öğrenme fırsatları,
yeterlilikler, değişim
programları ve burslar gibi
bilgileri tek bir çatı altında
birleştirerek öğrencilere,
iş arayanlara, çalışanlara,
ailelere, danışmanlara ve
eğitimcilere bu alanlarda
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bilgi sunmayı gayeleyen
bir internet portalıdır
(http://ec.europa.eu/
ploteus). Kurumumuzun
üniversitelerle iş birliği
süreci devam etmekte
olup ülkemizdeki eğitimöğretim fırsatlarının
portala aktarımı
gerçekleştirilecektir.
Mesleki Yönelim Test
Bataryası
Genel Yetenek, Mesleki
Eğilim ve Kişilik
Testlerinden oluşan
batarya ile İŞKUR’a
başvuran gençlerin işgücü
profilinin belirlenmesi,
doğru işe/kursa-programa
yönlendirilmesi,
yetenekleri, kişilikleri
ve kendilerine uygun
meslekler hakkında
bilgiler edinmeleri
hedeflenmektedir.
İş Kulüpleri Projesi
Motivasyon ve yöntem
desteği vererek herkese
göre bir iş bulunduğu
fikrinin bireylere aşılanması
gayelerini taşıyan proje
kapsamında kurulmakta
olan ‘İş Kulüpleri’nde;
işverenle mülakat/görüşme
teknikleri, CV hazırlama,
işveren beklentileri gibi
konularda hem teorik
bilgiler verilmekte hem

de uygulama yaparak
pratik edinme imkânı
bulunmaktadır. Kulüplerin
hedef kitlesi içerisinde yer
alan gençlere de teorik
bilgiler ve simülasyonlarla
iş hayatına giriş ve iş arama
konularında pratik yapma
olanağı sağlanmakta,
firmaların insan
kaynakları yetkilileriyle
görüşmeler yapma imkânı
tanınmaktadır.
Tüm bu faaliyetlere ek
olarak, önümüzdeki
günlerde hayata
geçirilmesi planlanan bazı
çalışmalardan da kısaca
bahsetmek gerekirse;
• Mesleklerin gerektirdiği
yeteneklerin ölçülmesi
gayesiyle geliştirilmiş bir
test aracı olan ve daha
önce Kurum danışmanlık
hizmetlerinde kullanılmış
Genel Yetenek Test

Bataryasının güncelleme
çalışmaları sonucunda
özellikle öğrencilerin
dal seçimlerine yardımcı
olacak önemli bir araç
kazanılmış olacaktır.
• 250 mesleğe ilişkin
bilgiler içeren Meslek
Bilgi Kitapçıkları
hazırlanarak kullanıma
sunulacaktır.
Bunların yanı sıra hem
Genel Müdürlük hem İl
Müdürlüğü düzeyinde
çeşitli etkinliklerde
gençlerle bir araya gelmeye
özen gösterilmektedir.
Üniversitelerin kariyer
günlerine etkin katılım
gösterilmekte, ayrıca
talepte bulunan
üniversiteler kurumumuzda
misafir edilerek
istihdam imkanları ve
Kurum hizmetlerimiz
anlatılmaktadır.

Dipnotlar
1. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
İstatistikleri, www.tuik.gov.tr
2. İstatistiklerle Gençlik, 2015,
TÜİK, http://www.tuik.
gov.tr/PreHaberBultenleri.
do?id=21517
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AVRUPA REHBERLİK MERKEZİ
(EUROGUIDANCE)
Türkiye İş Kurumu, Avrupa Rehberlik Merkezi Türkiye birimi olarak;
Avrupa’daki eğitim ve öğrenme fırsatları, yeterlilikler, değişim programları ve
burslar gibi bilgileri tek bir çatı altında birleştirerek öğrencilere, iş arayanlara,
çalışanlara, ailelere, danışmanlara ve eğitimcilere bu alanlarda bilgi sunmak
gayesi ile kurulan “Avrupa’da Öğrenme Fırsatları ve Yeterlilikler Portalı”nda
ülkemizdeki öğrenim fırsatlarını tanıtmaya yardımcı olmaktadır.

Bİlge ÇAKIR
İstİhdam Uzmanı

Ramazan BEĞBOĞA
İstİhdam Uzmanı
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Euroguidance ağı, 1992
yılında faaliyetlerine
başlamış olup ağın
ülkemizdeki faaliyetleri
ilk olarak 2005 yılında
Ulusal Ajans ile 2009
yılından itibaren de
İŞKUR tarafından
yürütülmektedir. 28 AB
ülkesi, Arnavutluk, BosnaHersek, İzlanda, Karadağ,
Lihtenştayn, Makedonya,
Norveç, Sırbistan ve
Türkiye’nin üyesi olduğu
Euroguidance’ın temel
gayeleri arasında mesleki
rehberlik, eğitim ve
danışmanlık hizmetlerini
geliştirmek ve öğrenmeye
destek için hayat boyu

rehberlik ve hareketlilik
kapsamında kaliteli bilgi
sağlamak yer almaktadır.
Bu kapsamda, İŞKUR
olarak ülkemizde yürütülen
başta iş ve meslek
danışmanlığı hizmeti olmak
üzere kariyer danışmanlığı
ve mesleki rehberlik
hizmetlerinde hizmet
kalitesini yükseltmek ve
yaygınlaştırmak, hayat
boyu öğrenme alanına
katkı sunmak üzere çeşitli
çalışmalar yürütülmekte
ve alanın tüm aktörleri
sürece dâhil edilmeye
çalışılmaktadır.
Son yıllarda gerçekleştirilen
çalışmalara kısaca bakacak

olursak; 2013 ve 2014
yıllarında gerçekleştirilen
Uluslararası İş ve
Meslek Danışmanlığı
Kongreleri, 22-23
Aralık 2016 tarihlerinde
gerçekleştirilen Eğitim
İstihdam İlişkisinin
Kurulmasında Kariyer
Yönetimi Çalıştayı, iş
ve meslek danışmanlığı
hizmetlerinden işverenlere
yönelik danışmanlık
hizmetlerini geliştirmek
üzere 375 İş ve Meslek
Danışmanına işveren
danışmanlığı konusunda
eğitimler verilen İşveren
Danışmanlığı Rehberi
Hazırlığı ve Eğitimi
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Faaliyeti, 7-8 Aralık 2016
tarihlerinde gerçekleştirilen
İŞKUR Eşleştirme
Hizmetlerinin
Geliştirilmesi Arama
Konferansı, iş ve meslek
danışmanlığı hizmetinin
başta öğrenciler olmak
üzere belirli bir topluluğa
sunulan hizmetin
niteliğinin artırılması
için 3 gün süren ve 60 İş
ve Meslek Danışmanına
grup görüşmelerine ilişkin
eğitimler verilen Grup
Görüşmesi Rehberi
Hazırlığı ve Eğitimi
Faaliyeti ile Euroguidance
gayelerine katkı sunulması
hedeflenmiştir.
İŞKUR’un sunmakta
olduğu hizmetlerin temel
birleştirici noktası olan iş
ve meslek danışmanlığı
hizmeti ile bireylerin sahip
olduğu bilgi ve beceri
düzeylerinin sağlıklı bir
şekilde tespit edilmesi ve
buradan yola çıkılarak
her bireyin sahip olduğu
özelliklere göre hizmet
sunumunun sağlanması
beşeri sermayenin etkin
bir şekilde kullanılmasında
önemli bir rol oynamaktadır.
Beşeri sermayenin etkin
kullanılması da ülkenin
sahip olduğu diğer
kaynakların etkinliği ve
verimliliğini artırarak
toplumsal üretim
sürecine olumlu girdiler
sağlayacaktır.
Hâlihazırda yürütülen
birçok çalışma sayılan
tüm bu gayelere hizmet
etmekle birlikte genel bir
çerçeve hizmet sunumunun
ortaya konması, alanın
ihtiyaçlarının doğru bir
şekilde tespit edilmesi ve
bu ihtiyaçlar doğrultusunda
temel planlamaların
yapılması Euroguidance
ağının temel prensipleridir.

Avrupa’da Öğrenme
Fırsatları ve Yeterlilikler
Portalı (Ploteus)
“Bir Dünya Bilgi Bir Tık
Ötede”

İŞKUR olarak
ülkemİzde yürütülen
başta İş ve meslek
danışmanlığı hİzmeTİ
olmak üzere karİyer
danışmanlığı ve
meslekİ rehberlİk
hİzmetlerİnde hİzmet
kalİtesİnİ yükseltmek
ve yaygınlaştırmak,
hayat boyu öğrenme
alanına katkı
sunmak üzere
çeşİtlİ çalışmalar
yürütülmekte ve
alanın tüm aktörlerİ
sürece dâhİl edİlmeye
çalışılmaktadır.

Başarılı bir eğitim ve
öğrenim hayatı işgücü
piyasasına girişin en önemli
anahtarlarından bir tanesi
olup küreselleşme süreci
ile birlikte ortaya çıkan
gelişmeler işgücü piyasası
ve istihdam imkanlarını
değiştirmektedir. Günümüz
global dünyasında
gençlerin lise, üniversite
ve yüksek lisans gibi
öğrenim kademelerinde
başka ülkelerdeki eğitim
ve öğrenim kurumlarında
eğitim almaları farklı bir
dilde eğitim görme, farklı
bir kültür içerisinde yaşam
ve farklı işgücü piyasasında
istihdam edilme imkânı
ile birlikte uluslararası
iletişim becerileri kazanma
gibi faydalar sunmasının
yanı sıra dünya gençleri ile
rekabet edilebilirliklerini
artırma yolunda önemli bir
adımdır.
Türkiye İş Kurumu
Avrupa Rehberlik Merkezi
Türkiye birimi olarak;
Avrupa’daki eğitim
ve öğrenme fırsatları,
yeterlilikler, değişim
programları ve burslar gibi
bilgileri tek bir çatı altında
birleştirerek öğrencilere,
iş arayanlara, çalışanlara,
ailelere, danışmanlara ve
eğitimcilere bu alanlarda
bilgi sunmak gayesiyle
ile kurulan “Avrupa’da
Öğrenme Fırsatları ve
Yeterlilikler Portalı”na
ülkemizdeki öğrenim
fırsatlarını tanıtmaya
yardımcı olmaktadır.
Avrupa’da Öğrenme
Fırsatları ve Yeterlilikler
Portalı ya da kısa adı ile

PLOTEUS bir internet
portalıdır. Portal yurtdışında
kısa veya orta vadeli eğitim
görme, staj yapma ya da
eğitimci olarak çalışma
fırsatı arayan rehber
öğretmen, danışman,
akademisyen, öğrenci,
öğretmen ve meslek erbabını
ve eğitim ve öğretim
alanındaki eleman değişimi
için kendine Avrupa
Birliği ülkelerinden ortak
arayan ya da bu ülkeler ile
eğitim ve gençlik projeleri
gerçekleştirmek isteyen,
gerek özel ve gerekse
kamuda bu alanla ilgili tüm
kurum ve kuruluşlara hitap
etmektedir.
Kendilerine uygun bir
Avrupa ülkesi ile iletişime
geçip ortak bulan ve
öğrenci ve eleman
değişimi gerçekleştirmek
isteyen kurum ve
kuruluşlar ile bireysel
imkânlarla yararlanmak
isteyen eğitimci, öğrenci
veya stajyerler, http://
ec.europa.eu/ploteus web
sitesinde yer alan her bir
Avrupa Birliği üyesi veya
adayı ülkeye ait eğitim
kurumlarına ait bilgilere
ulaşabilmektedir.
İŞKUR 2015 Mart ayı itibari
ile “Avrupa’da Öğrenme
Fırsatları ve Yeterlilikler
Projesi” kapsamında gerekli
çalışmaları başlatmış
olup proje süresince
hâlihazırda yer alan http://
ec.europa.eu/ploteus/ web
sitesi aracılığıyla birçok
Avrupa ülkesinin, kendi
ülkelerindeki eğitim ve
öğretim imkânları ve
yeterlilikleri tanıttığı
web sitesi aracılığıyla
ülkemizdeki eğitim ve
öğrenim fırsatlarını
Avrupa’daki öğrencilere
aktaracaktır.
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DANIŞMANLIK HİZMETLERİNDE KULLANILAN
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ARAÇLARI
Kişilerin tüm yaşamlarını etkileyen, geleceğini belirleyen meslek seçimi, eğitim yeri ve
iş bulma sürecinde yapılan tercihler çok önemlidir. Doğru kararlar verebilmeleri için
kişilerin öncelikle yetenek, ilgi, kişilik gibi özelliklerini tanımaları gerekmektedir.

HÜRRİYET SAÇ
EğİTİM UZMANI
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Kurumumuzda
yürütülmekte olan iş
ve meslek danışmanlığı
hizmetleri kapsamında
bireysel danışmanlık
görüşmesinin kendini
tanıma sürecinde
mülakat tekniklerinden
yararlanılmaktadır. Bu
süreçte kişiler eğitim
veya meslek alanlarına
yönlendirilirken
yeteneklerini ve ilgilerini
değerlendirmede; not
ortalaması, öğretmen
gözlemleri ve davranışları
hakkında başkalarının
tepkilerini dikkate alarak
çeşitli özellikleri hakkında
fikir sahibi olabilirler.

Ancak bir kimsenin sahip
olduğu bazı özellikler
hakkında bilgisi açık, kesin
ve doğru olabildiği halde
bazı özellikleri açısından
kendisini yeteri kadar
tanımayabilir. Bu nedenle
kişilerin özelliklerinin
tanımlanmasına yardımcı
olmak gayesiyle
danışmanlık hizmetleri
kapsamında ölçme
araçlarının uygulanmasına
ve sonuçlarının
değerlendirilmesine ihtiyaç
duyulmaktadır.¹
İŞKUR’da Kullanılmış Olan
Ölçme ve Değerlendirme
Araçları

1990’lı yıllarda;
- Prof. Dr. Yıldız KUZGUN
tarafından, ortaokul
son sınıf öğrencilerinin
lise türünü veya
çıraklık eğitimi alanını
seçerken veya lise ikinci
sınıf öğrencilerinin
alan belirlemelerinde
yetenek ve ilgilerini
daha ayrıntılı olarak
değerlendirmelerine
yardımcı olmak
maksadıyla geliştirilen
Akademik Benlik
Kavramı Ölçeği ile,
- Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) sınavlarına
katılacak olan
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yükseköğretim
öğrenci adaylarının,
meslek seçimi kararını
belirlemede etkili olan
yetenekler, ilgiler ve
değerlerini tanımalarında
yardımcı olmak gayesiyle
geliştirilen Kendini
Değerlendirme
Envanteri kullanılmıştır.
2000’li yılların başında;
- Yükseköğrenim görmeyi
planlayan ortaöğrenim
öğrencilerinin
kendilerine uygun
bir alan seçmelerine
yardımcı olmak
maksadıyla kendi
kişisel özellikleri ile
mesleklerin gerektirdiği
özellikleri eşleştirerek
kendilerine uygun
olabilecek yükseköğretim
listesini veren
Bilgisayar Destekli
Meslek Rehberliği
BİLDEMER-2000
kullanılmıştır.
- Yine bu yıllarda
kullanılan Genel
Yetenek Test Bataryası
(GYTB) mesleklerin
gerektirdiği yeteneklerin
ölçülmesi maksadıyla
Amerikan Çalışma
Bakanlığı tarafından
geliştirilmiş, adaptasyonu
İŞKUR tarafından
yapılmıştır. GYTB,
İŞKUR iş ve meslek
danışmanlığı hizmetlerini
desteklemek, meslek
seçme aşamasında
bulunan öğrencilere ve
iş arayanlara bilinçli iş
ve meslek seçiminde
yardımcı olmak
gayesiyle kullanılmıştır.
GYTB, mesleklerin
gerektirdiği yeteneklerin
ölçülmesinde
yararlanılan norma
dayalı objektif bir test
aracıdır.

Günümüzde Kullanılan
Ölçme ve Değerlendirme
Aracı
Kurumumuzda 1991
yılında başlayan ve bu
konuda eğitim almış
yaklaşık dörtyüz çalışanla
yürütülmeye çalışılan
danışmanlık hizmetlerinde,
2012 ve 2013 yılları kadrolu
dört bin iş ve meslek
danışmanının göreve
başlamasıyla atılım yılı
olmuştur. Bu gelişmeyle
birlikte 2013 yılında
Mesleki Yönelim Bataryası
(MYB) danışmanlık
hizmetlerinde kullanılmaya
başlanmıştır.
Bu araç, bireylerin kendi
kişisel özelliklerini
tanımaları ve kendileri
için en uygun mesleği
bulabilmelerini
hedeflemektedir.
Böylece bu bataryanın
kişilerin işe ve mesleki
eğitim programlarına
yönlendirilmelerinde
yardımcı olacağı
düşünülmektedir.² Ayrıca,
söz konusu batarya
orta öğretim okulu
öğrencilerinin üniversite
tercihlerine yardımcı
olmak maksadıyla da
kullanılmaktadır.
MYB genel yetenek,
mesleki eğilim ve
kişilik testlerinden
oluşan bir batarya olup
bilgisayarda iş ve meslek
danışmanları vasıtasıyla
uygulanmaktadır.
Bataryanın uygulanması
sonucunda alınan puanlara
göre uygun olabilecek
meslekler sıralanmaktadır.
Buradan alınan sonuçlar
ile adaylar mesleki
eğitim kursuna veya
uygun olması halinde
açık iş pozisyonlarına
danışmanlarca
yönlendirilmektedir.
Bu batarya ihtiyaç

halinde uygulanmakta
yani mülakatla sonuca
varılamadığı durumlarda
ya da kişinin çok kararsız
olduğu durumlarda
uygulanmaktadır.
Mesleki Yönelim Bataryası
ile doğru mesleklere ve
uygun işe uygun kişiyi
yönlendirmek, buna bağlı
olarak işsizliği azaltmak,
çalışanların iş doyumunu
sağlamak, örgütlerde
toplam kalite ve verimliliği
artırmak hedeflenmektedir.
Bunun yanı sıra, Genel
Yetenek Test Bataryasının
(GYTB) güncelleme
çalışmalarına başlanmıştır.
GYTB güncelleme
çalışmaları sürecinde
öncelikle iş ve meslek
danışmanlığı hizmetleri
kapsamında mesleki
ve teknik ortaöğretim
okul/kurumlarının
alan seçme aşamasında
olan öğrencilere, daha
sonra ise meslek seçme
aşamasında bulunan
öğrencilere, iş arayanlara
bilinçli iş ve meslek
seçiminde yardımcı olmak
maksadıyla kullanılması
planlanmaktadır. GYTB ile
büro algısı, sayısal yetenek,
sözel yetenek, şekil-uzay
algısı, motor koordinasyon,
el ve parmak becerisi

yeteneklerini ölçmektedir.
Özetle, Kurumumuz iş
ve meslek danışmanlığı
hizmetleri kapsamında
alan, meslek ve iş seçimi
konusunda gerçekleştirilen
danışmanlık
görüşmelerinde, danışanın
kendini tanıması ve objektif
bir şekilde değerlendirmesi
konusunda kararsızlık
yaşandığında ölçme ve
değerlendirme araçları
kullanılarak, danışmanlık
görüşmesiyle bir bütün
olarak değerlendirilmelidir.
İş ve meslek danışmanlığı
hizmetlerinin tamamlayıcı
bir parçası olan ölçme ve
değerlendirme araçları bu
hizmeti desteklemek ve
etkinliğini artırmak için
gereklidir. Kurumumuzda
bu alandaki çalışmaları
ilerleyen yıllarda da,
farklı hedef kitlelere
yönelik çeşitli ölçme ve
değerlendirme araçlarının
temin edilip kullanılmasına
yönelik olarak devam
etmelidir.

Dipnotlar
¹ Prof. Dr. Yıldız KUZGUN Kendini
Değerlendirme Envanteri El Kitabı,
1996
² Dia 5 İnsan Kaynakları İŞKUR
Mesleki Yönelim Test Bataryası
Eğitim Kitabı, 2013

2017 | SAYI23 | 79

KAMU İSTİHDAM HİZMETLERİNDE
VATANDAŞ ODAKLI İLETİŞİM MERKEZİ
UYGULAMASI
Bilişim teknolojilerinin dünyayı küçülen bir düzlem hâline getirmesi, yeni
kamu yönetimi anlayışına yönelen bir paradigma değişimine neden olmuştur.
Bu paradigma değişikliği bütün kamu hizmetlerinde olduğu gibi, kamu istihdam
hizmetlerinin sunumunda da vatandaş odaklı stratejilerin oluşturulmasına
zemin hazırlamıştır.

Ayla YILMAZ
Şube Müdürü
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Kamu istihdam
hizmetlerinin sunuluş
biçimi ülkelerin sosyoekonomik kalkınmışlık
düzeylerini belirleyen
önemli göstergelerden
biridir. Dünyada gelişmiş
bütün ülkelerde kamu
istihdam hizmetlerinin
etkinliğini ve verimliliğini
arttırmaya yönelik olarak
bilişim teknolojileri
kullanılmaktadır. Bilişim
teknolojilerinin geniş bir

kullanım alanı da iletişim
merkezleridir. Tüm
dünyada ve Türkiye’de
kamu ve özel sektörün
müşteri memnuniyetine
yönelik politikalarının
öncelik kazanması
iletişim merkezlerinin
önemini de arttırmıştır.
Vatandaşların kamu
istihdam hizmetlerinden
yararlanmaları esnasında
memnuniyet oranının
tespitine yönelik, belirli

kalite standartlarının
oluşturulması ve bunun
sürdürülebilmesinin
hizmet kalitesi açısından
hızlı ve etkin bir ulaşım
aracı olan iletişim/çağrı
merkezleri ayrı bir önem
arz etmektedir.
Ülkemizde de kamu
istihdam hizmetlerini
en etkin ve optimum
düzeyde sunabilmek için
iş ve meslek danışmanlığı
hizmetlerinin etkinliğini
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ölçmek, hizmet kalitesini
artırmak, yaşanan
sorunlarla ilgili önlemler
almak, danışmanlık
hizmetini gerçekleştiren
çalışanları desteklemek ve
güçlendirmek gayesiyle İş
ve Meslek Danışmanlığı
Dairesi Başkanlığı
bünyesinde Temmuz 2015
tarihi itibariyle “İletişim
Merkezi” kurulmuştur.
Hizmet, bu konuda eğitim
almış nitelikli 13 personel
ile yürütülmektedir.
İletişim Merkezinde,
danışmanlık hizmetlerinin
nicelik ve nitelik
olarak en üst seviyede
gerçekleşmesinin
sağlanması maksadıyla
“müşteri memnuniyeti”
ölçülmekte, iş arayan
ve işverenlerden geri
bildirimler alınmaktadır.
Bu kapsamda; iş
arayanlara ve iş yeri
ziyaretleri kapsamında
görüşülen işverenlere
“Müşteri Memnuniyeti
Anketi” uygulanmaktadır.
Telefon mülakatıyla
uygulanan anketler, bir
gün önce gerçekleştirilen
faaliyetlere yönelik
olarak rassal seçilen iş
arayan ve işverenlere
uygulanmaktadır.
Bu kapsamda, 2016 yılında
yapılan aramalarda 88.522
işveren ile 49.125 iş
arayana ulaşılarak verilen
hizmetin memnuniyet oranı
ölçülmüştür (Bkz. Grafik).
Ayrıca; “Çalışma Hayatında
Millî Seferberlik”
kapsamında artı istihdam
teşviki memnuniyet
ölçüm anketi düzenlemek
suretiyle işverenlere
teşvikle ilgili bilgilendirme
yapılmış ve artı istihdam
teşviki konusunda şartları

Grafik: İletişim Merkezi
2016 Yılı Verileri
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İletİşİm merkezİ,
İŞKUR İle vatandaş
arasında bİr köprü
vazİfesİ görerek
sunulan hİzmetlerİn
etkİnlİğİnİ somut bİr
şekİlde arttırmış ve
İş arayan ve İşveren
memnunİyetİnde
belİrgİn ve ölçülebİlİr
bİr artış sağlanmıştır.

taşıyan işverenlerin bu
hizmetten yararlanmaları
sağlanmıştır. Ocak – Nisan
2017 tarihi itibariyle ise
% 97,33 işveren, % 86,34
iş arayan ve % 97,73
artı istihdama yönelik
bilgilendirme yapılan
işverenler sunulan
hizmetlerden memnun
olduklarını belirtmişlerdir.
İletişim Merkezi aracılığıyla
düzenli ve sürekli veri
akışına imkan sağlanarak
vatandaş memnuniyetini
ölçmeye yönelik bir
sistem geliştirilmiş, elde
edilen bilgiler ile hizmet
kalitesinin arttırılmasına
etkide bulunulmuştur.
Memnuniyet anketinden
elde edilen veriler ile
Kurum için gerekli stratejik
bilgileri üretme olanağı
elde edilmiş ve sunulan
bütün Kurum hizmetlerinin
ölçümüne yönelik yeni
argümanlar geliştirilerek
Kurum misyon ve
vizyonuna uygun stratejiler
oluşturulmasına imkan
sağlanmıştır.
İletişim Merkezi, İŞKUR ile
vatandaş arasında bir köprü
vazifesi görerek sunulan
hizmetlerin etkinliğini
somut bir şekilde arttırmış
ve iş arayan ve işveren
memnuniyetinde belirgin
ve ölçülebilir bir artış
sağlanmıştır. Kurum

hizmetlerinin daha da
iyileştirilmesi yönünde
geri dönüş sağlama
olanağı elde edilerek
vatandaş ile iletişim tek
bir merkezden, kontrollü,
kaliteli ve raporlanabilir
bir biçimde sağlanarak
iş arayan ve işverenin,
varsa, şikâyetlerine çözüm
bulma ve İş ve Meslek
Danışmanlığı faaliyetlerini
yönlendirebilme
olanağı elde edilmiştir.
Dolayısıyla İş ve Meslek
Danışmanlarının vatandaşa
yönelik çalışmalarına
olumlu etkide bulunulmuş,
verimliliklerine dolaylı
katkı sunularak İş ve
Meslek Danışmanlığı
hizmetlerinin
etkinleştirilmesi
sağlanmıştır.
İletişim Merkezinde
vatandaş memnuniyetini
ölçmeye yönelik yapılan
bu çalışmalar ile Kurum
imajı, tanınırlığı ve sunulan
hizmetlerin tanıtılmasına
olumlu katkıda
bulunulmuştur.
Sonuç olarak İletişim
Merkezi, hedef kitlenin
memnuniyetini ölçerek
İŞKUR hizmetlerinin
iyileştirilmesi ve hizmet
kalitesinin yükseltilmesi
yönünde çok önemli bir
görev üstlenmiştir.
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TÜRK MESLEKLER SÖZLÜĞÜ,
MESLEK ARAŞTIRMALARI,
MEDAK
Meslek, sahip olunan niteliklerin, insanlara faydalı sonuçlar üretmesiyle
para kazanılan bir uğraşıdır. Küreselleşen işgücü piyasası uluslararası
karşılaştırılabilir mesleki bilgi talebini artırmıştır. TMS meslekler ve mesleki
sınıflandırma bağlamında ülkemizin yegâne kaynağı olup mesleklere ilişkin
derli toplu bir tanımlama ve sınıflandırma sistemini oluşturmaktadır.

Mustafa TİRYAKİ
İSTİHDAM UZMANI
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Meslek, bir kimsenin geçimini sağlamak için bilgi, eğitim veya yeni bir fikir gerektiren
sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve
karşılığında para kazanmak için yapılan etkinlik veya kuralları belirlenmiş iştir (Türk
Dil Kurumu -TDK, 2017). Bu tanımdan hareketle meslek, geçimlik bir ihtiyaç, belli
aşamalardan geçilerek sahip olunan nitelikler ve insanlara faydalı sonuçlar üretmeye dayalı
ve karşılığında para kazanılan bir uğraş olmaktadır. Dolayısıyla insanlar ve toplum için
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oldukça önemli olan meslek
mevzunun tanımlanmasına
ve sınıflandırılarak
günlük hayatta oynadığı
rolün hesaplanmasına da
ihtiyaç duyulmaktadır.
Özellikle küreselleşen
işgücü piyasası uluslararası
karşılaştırılabilir mesleki
bilgi talebini artırmıştır
(International Labour
Organization- ILO, 2010,
s. 3).
Meslek araştırmaları
temelde iki boyutuyla
değerlendirilmelidir.
Bu boyutlar araştırılan
mesleğin sınıflandırma
ölçütlerine göre tespiti
ile mesleğin standart
tanımı ile görevlerinin
belirlenmesi, eğitim
ve belge ihtiyaçlarının
tespit edilmesi şeklinde
özetlenebilir. Her bir
mesleğin gerektirdiği
işlerin (görevlerin)
yanı sıra belli başlı
becerileri de gerektirdiği
düşünüldüğünde
tanımlamanın esas
vurgusunun da işler
ve beceriler temelinde
şekilleneceği söylenebilir.
Dolayısıyla yapılacak
tanımlama ve sınıflandırma
işlere ve beceri seviyelerine
göre şekillendirilmelidir.
Eğitim ve belge ihtiyacı
ise mesleğin zorunlu bir
eğitim veya sertifika şartına
bağlanması durumunda
ortaya çıkmaktadır.
Örneğin diş hekimliği
için lisans seviyesinde Diş
Hekimliği Fakültesinden
mezun olmak gerekirken
Berberlik mesleği için
çıraklık, kalfalık ya da
örgün/yaygın eğitim
imkânlarından geçmeniz ve
bu durumu belgelemeniz
gereklidir. Dolayısıyla
mesleğin işler ve beceriler

ile birlikte olmazsa
olmazı eğitim ve belge
ihtiyaçlarıdır.
Kurumumuz bünyesinde
yapılan meslek
araştırmaları ise tanımlama,
sınıflandırma, rehberlik
ve danışmanlık etme
prensiplerine uygun olarak,
meslek sınıflandırma
faaliyeti, Türk Meslekler
Sözlüğü (TMS) ile mesleki
rehberlik ve danışmanlık
hizmetlerine taban
oluşturmayı hedefleyen
Mesleki Rehberlik
ve Danışma Kurulu
(MEDAK) çalışmalarından
oluşmaktadır.

DOĞRU KARİYER
YÖNLENDİRMESİ
VE MESLEKİ
GELİŞİM SAYESİNDE
KİŞİLER, BECERİ VE
YETENEKLERİNE UYGUN
İŞLERE/MESLEKLERE
YÖNLENDİRİLMELİDİR.

Türk Meslekler Sözlüğü
TMS, ISCO’ya (Uluslararası
Meslek Sınıflandırma
Sistemi) göre iş ve
mesleklerin standart
tanım, görevlerinin ve
kodlarının verildiği,
mesleklerin sınıflandırıldığı
referans bir sözlüktür.
Sözlük; Kurumumuz
hizmetlerinde, istatistik,
istihdam ve mesleki
eğitim programlarının
hazırlanması ile
mesleklerin tanıtımında
kullanılmaktadır. ISCO08, meslekler hakkında
istatistiki ve idari
bilgilerin raporlanması,

karşılaştırılması,
paylaşılması ile mesleklerin
ulusal ve bölgesel
sınıflandırmalarının
geliştirilmesi gayelerine
hizmet etmektedir
(International Labour
Organization- ILO, 2010,
s. 3). ISCO-08 Uluslararası
Çalışma Örgütünce (ILO)
yayınlanmakta ve en son
güncelleme tarihi olan 2008
yılını referans eden “08”
koduyla tanınmaktadır.
ISCO-08, meslek
sınıflandırma sistemlerine
öncelik oluşturmak,
mesleklerin ve mesleki
bilgilerin uluslararası
karşılaştırmasına
imkân vermek üzere
tasarlanmıştır.
TMS sınıflama sisteminin
de belkemiğini oluşturan
ISCO-08 istatistiki
araştırma ve saha
çalışmaları yoluyla elde
edilen mesleki bilgilerin
yanı sıra idari kayıtların
sınıflandırılması ve
toplanması içinde bir
sistem sağlamaktadır.
ISCO-08, tüm işleri 436
birim gruba ayıran, dört
seviyeli hiyerarşik bir
sınıflandırmadır. Bu
gruplar, işler için gereken
beceri seviyesi ve beceri
uzmanlığı açısından
benzerliklerine dayanarak,
130 küçük grup, 43 alt
ana grup ve uluslararası
karşılaştırılabilir veriler
sunan 10 büyük gruba
toplanmıştır. Sınıflamadaki
her grup, bir başlık ve kod
numarası ile belirlenir ve
grubun kapsamını belirten
bir tanımla ilişkilendirilir.
Tanımlar aynı zamanda
grupta yer alan mesleklerde
gerçekleştirilen temel
görevleri özetler ve meslek
grubunun veya meslek
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gruplarının örneklerini
vermektedir (International
Labour Organization- ILO,
2010, s. 2). TMS ise bu
kod yapısını kullanırken
kodlamanın ötesine giderek
standart bir tanımlama
ve bilgilendirme imkânı
sunmaktadır. TMS’de
yer alamayan ve işgücü
piyasasında icra edilen
iş/mesleklere ilişkin, iş
analizleri yapılmaktadır.
TMS meslekler ve mesleki
sınıflandırma bağlamında
ülkemizin yegâne kaynağı
olup mesleklere ilişkin
derli toplu bir tanımlama
ve sınıflandırma sistemini
oluşturmaktadır. TMS
süreci, işgücü piyasasında
icra edilen iş/mesleklerin
tespiti ile başlamaktadır.
İkinci adım bu iş/
mesleklerin iş yerlerinde
gözlem ve işin ehli ile
yapılan mülakatlarla
analizlerinin yapılması
sonrasında verilerin
değerlendirilmesi ile iş ve
mesleklere ait standart
tanım ve görevlerin
hazırlanması aşamasıdır.
Son aşama ise mesleğin
Uluslararası Meslek
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Sınıflandırma Sistemine
(ISCO) uygun olarak kod
verilmesi ve meslek bilgi
yapraklarının oluşturularak
Türk Meslekler Sözlüğünün
dağarcığına ilave
edilmesidir.

GELECEK VE KARİYER
PLANLAMA AŞAMASINDA
DOĞRU BİLGİLENDİRME,
TERCİHLERİN DOĞRU
YÖNLENMESİNİ VE
BAŞARIYA GİDEN YOLUN
DAHA HIZLI GEÇİLMESİNİ
SAĞLAMAKTADIR.

Her yıl Türk Meslekler
Sözlüğü içerisindeki iş ve
meslekler güncellenmekte,
işgücü piyasasında
icra edilen ve sözlük
dağarcığında olmayan
yeni meslekler de
TMS kapsamına dâhil
edilmektedir. TMS’
de, 2017 yılı Mayıs ayı
itibariyle 6900 mesleğin
tanım ve görevleri ile
birlikte uluslararası meslek
kodları yer almaktadır.
TMS kapsamında
tanımlanmış ve kodlanmış
meslekler Kurum
hizmetlerinde, SGK işe giriş
bildirgelerinde, yurtdışı işçi
hizmetlerinde ve meslek
sınıflandırma işlemlerinde
kullanılmaktadır.
Dolayısıyla TMS, meslek
araştırmaları ve mesleki
araştırmalara; standart
oluşturan, veri üreten ve
yol gösteren bir kaynaktır.

Medak ve Meslek Bilgi
Dosyaları
Mesleki gelişim ve
kariyer planlaması
belli bir aşamadaki tüm
bireylerin temel ihtiyacını
oluşturmaktadır. Özellikle
eğitim hayatına devam
eden, mesleki gelişim
ve kariyer planlaması
konusunda yeterince
bilgilendirilmemiş gençler
bazı durumlarda yanlış
kariyer tercihlerine ve
becerileriyle uyumsuz işlere
yönlenebilmektedir. Bu
durumda kişisel verimlilik
düşmekte, yapılan işin
değeri ve katma değeri
düşük olmaktadır. Bu
kişilerin sayılarının
çoğalması durumunda
genel ülke verimliliği ve
katma değeri azalmakta,
kalkınma ve ilerleme
yolunda ülkelere ciddi
hasarlar doğabilmektedir.
Doğru kariyer
yönlendirmesi ve mesleki
gelişim sayesinde kişilerin
beceri ve yeteneklerine
uygun işlere/mesleklere
yönlendirilmesi ile bu
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olumsuzluklar ortadan
kalkmakta verimli bireyler
işlerinde daha başarılı
olmakta ve ülkelerin
kalkınmasına olumlu
etkiler sağlanabilmektedir.
Dolayısıyla eğitim
sürecinin henüz
başlangıcında, meslek
seçme aşamasında gençlere
yardımcı olunması ve
mesleki rehberlik ve
danışmanlık hizmetleriyle
bireylerin kişisel nitelik
ve becerilerine uygun
alanlara yönlendirilmesi
önem arz etmektedir.
Bu süreç iş ve meslek
danışmanlığı sürecinin de
en etkili olduğu alanların
başında gelmektedir.
Buna göre danışmanlar
gençlerin eğilimlerini
ve yeterliklerini çeşitli
ölçme ve değerlendirme
araçlarıyla tespit etmeli
ve onları doğru eğitim ve
iş imkânlarına kanalize
etmelidir.
Meslek araştırmaları
kapsamında yürütülen
Meslek Bilgi Dosyaları bu
tespitin yönlendirilmesinde
kullanılacak temel
faktörlerden birisidir. Bu
dosyaların oluşturulması
ve meslek seçme
aşamasında bulunan,
gençlerin kullanımına
sunulması ile mesleki
rehberlik ve danışmanlık
hizmetleri en etkin
hizmet sunum imkânına
kavuşmaktadır. Özellikle
son sınıf öğrencilerinin
beceri ve eğilimlerini
ölçen, değerlendiren
ve yönlendiren
mekanizmaların etkinliği
ülke kalkınmasına pozitif
etki edecek verimli bireyleri
çoğaltacaktır.

Meslek bilgi dosyaları,
mesleklere ilişkin eğitim
öncesi ön bilgilendirme
danışmanlığı şeklinde
tanımlanmaktadır.
Meslek bilgi dosyaları
ile eğitim imkanlarına
göre bir sınıflandırma
oluşturulmuştur. Bu
sınıflandırma genel ve
bölgesel eğitim/öğretim
imkânlarını gösteren
veriler şeklindedir. Her
bir dosya bir mesleği
tanımlasa da aynı seviyede
yer alan mesleklerin
tamamı o seviyedeki
eğitim imkanlarını
ve alternatiflerini
gençlerin yararlanmasına
sunmaktadır. Bu
dosyalardan yararlanmadan
önce iş ve meslek
danışmanlığı hizmetinden
yararlanılması ve kariyer
planlamasına göre
dosyaların incelenmesi
daha verimli sonuçlar
üretmektedir. Dolayısıyla
dosyalardan yararlanmak
için kişinin hangi seviyede
nasıl bir eğitim almak
istediğine karar vermesi
ve sunulan alternatiflerden
kendisine uygun olanı
seçmesi beklenmektedir.
Bu noktada danışmanlık
hizmetleri ön plana
çıkmaktadır. Kişilerin
bilgilendirilmesi ve
özelliklerinin farkında
olması etkin bir mesleki
rehberlik ve danışmanlık
sürecinin de anahtarını
oluşturmaktadır.
Gelecek ve kariyer
planlama aşamasında doğru
bilgilendirme, tercihlerin
doğru yönlenmesini ve
başarıya giden yolun
daha hızlı geçilmesini
sağlamaktadır. Bireysel

anlamda bu kadar önemli
olan mesleki rehberlik
mevzu başarılı ve işini
seven bireylerin yaşadığı
toplumsal yapılara yönelik
ilk adımı oluşturmaktadır.
Başarılı bireyler gelişmiş
ve kalkınmış bir toplumu
oluşturacaklardır.
Bu kadar değerli sonuçları
olan Meslek Bilgi Dosyaları
hazırlanırken de ayrı
ihtimam gösterilmesi
gereklidir. Bu bağlamda
esas işi bu dosyaların
değerlendirilmesi ve
onaylanması olan
Meslek Danışma
Komisyonu (MEDAK)
oluşturulmuştur. Komisyon
17.09.1992 tarihinde
Meslek Danışmanlığı
Hizmetlerinde İşbirliği
Protokolü ile kurulmuş ve
çalışmalarına başlamıştır.
26.10.2004 tarihli Mesleki
Bilgi, Rehberlik ve
Danışmanlık Hizmetleri
Protokolü ve protokol
doğrultusunda imzalanmış
olan 18.03.2009 tarihli
Mesleki Bilgi, Rehberlik ve
Danışmanlık Hizmetleri
Mutabakat Belgesi ile de
kapsamı genişletilmiş
olup, çalışmalarını
sürdürmektedir. MEDAK
üyesi kurum ve kuruluşlar
1) Milli Eğitim Bakanlığı,
(Mesleki ve Teknik
Eğitim, Hayat Boyu
Öğrenme, Özel Eğitim
Rehberlik ve Danışma
Hizmetleri Genel
Müdürlükleri)
2) Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı,
(Türkiye İş Kurumu)
3) Türkiye İstatistik
Kurumu Başkanlığı,
4) Yüksek Öğretim Kurulu
Başkanlığı,

5) Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeleri Geliştirme
ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı,
6) Mesleki Yeterlilik
Kurumu,
7) Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği,
8) Türkiye İşveren
Sendikaları
Konfederasyonu,
9) Türkiye Esnaf
ve Sanatkârları
Konfederasyonu,
10) Türkiye İşçi Sendikaları
Konfederasyonu,
11) Kalkınma Bakanlığı,
12) Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı,
(Verimlilik Genel
Müdürlüğü temsil
etmektedir)
Alanda çalışan tüm kurum/
kuruluşların yer aldığı
Komisyon’a sunulacak
meslekler; mesleğin icra
edildiği iş yeri, meslek
mensubu, mesleğin
eğitiminin verildiği
eğitim yeri, meslek
kuruluşları ve odalar ile
internet kaynaklarından
yararlanılarak
oluşturulmaktadır.
Hazırlanan meslek bilgi
dosyaları Komisyon
üyelerinin görüşlerine
sunulmaktadır. MEDAK
temsilcilerinden gelen
görüşlerin de dosyalara
yansıtılmasının ardından
ilgili dosyalar MEDAK
onayına sunulmaktadır.
Onaylanmış olan Meslek
Bilgi Dosyaları kullanıma
girmektedir. Halen
MEDAK onayından geçmiş
895 adet Meslek Bilgi
Dosyası bulunmaktadır.
2017 | SAYI23 | 85

AVRASYA TÜNELİ
“MODERN TÜRKİYE VİZYONUNA
YENİ BİR ANIT”
Türkiye artık büyük hayallerin gerçekleştirildiği bir ülke... Dünyada denizin
altından geçen, iki katlı ilk karayolu tüneli olan “Avrasya Tüneli” de bunlardan
biri. Ülkemizin bu yeni gurur abidesi, İstanbul’un ulaşım sorununa şimdiden büyük
rahatlama sağladı. Bütün bilimsel gerekliliklerin yerine getirildiği Avrasya Tüneli,
7.5 büyüklüğündeki bir depreme bile dayanıklı olarak inşa edildi.
86 | İSTİHDAM’DA 3İ

PARANTEZ
2014’te inşaatı başlayan
Avrasya Tüneli, 20 Aralık
2016’da Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
ve Başbakan Binali
Yıldırım’ın katıldıkları
bir törenle açıldı. Dünya
standartlarındaki bu proje
için 700 mühendis ve
toplamda 12 binden fazla
kişi 14 milyon saat çalıştı.
İnşaatı Türk-Kore ortak
yapımı olarak tamamlanan
proje, 1 milyar 245 milyon
dolara mâl oldu.
Gelirinin Yüzde 30’u
Devlete Aktarılacak
Günlük 100 bin araç
geçmesi beklenen tünel,
prestijli bir yatırım olması
ve trafikte sağladığı
rahatlamanın yanında
Türkiye için çok önemli
bir gelir kaynağı da olacak.
Türkiye, hazine garantisi
vererek bu anlamda
projeye olan güvenini de
ortaya koydu. Avrasya
Tüneli günlük 68.500 araç
kapasitesini aştığında
gelirinin yüzde 30’u devlete
aktarılacak. Kısa sürede bu
sayının fazlasıyla geçilmesi
bekleniyor.
Yaklaşık bir ay sabah 09.00
ve akşam 21.00 saatleri
arasında hizmet veren
tünel, 30 Ocak itibariyle
24 saat hizmet vermeye
başladı. Tünelin çevre
düzenlemeleri de mart ayı
sonunda tamamlandı.
Ayrıca Avrasya Tüneli ile
inşaat süresince yaratılan
ekonominin bedeli 1.5
milyon türk lirası.
100 Dakikalık Mesafe 15
Dakikaya İndi
Mesafeleri kısaltan Avrasya
Tüneli, İstanbul Asya
yakasındaki D100 Karayolu
ve Avrupa yakasındaki

Kennedy Caddesi’ni
birbirine bağladı. Bağlantı
yollarında yapılan
iyileştirme çalışmaları
ile İstanbul’un iki yakası
arasındaki mesafe
saatlerle ifade edilirken
bu, dakikalara indi. Bu
işten İstanbulluların
kazancı yılda 52 milyon
saat zaman tasarrufu ve
180 milyon liralık yakıt
tasarrufu. İki yaka arasında
mesafenin azalması sadece
kara trafiğine değil hava
trafiğine de etki edecek;
çünkü Avrasya Tüneli ile
İstanbul’un havaalanlarına
ulaşım da iyice rahatladı.

Avrasya Tüneli’nin
İstihdama ve Ekonomiye
Katkıları
Proje yapım aşamasında,
inşaat çalışmalarında
yapılan harcamalarla
Türkiye ekonomisine
günde 1,5 milyon liralık iş
hacmi yaratıldı.
% 95’ini Türk çalışanların
oluşturduğu projede
günde 1800 kişiye ve 60
alt yükleniciye istihdam
sağlandı. Yaklaşık 500
yerli ve uluslararası firma
projede görev aldı veya
danışmanlık sağladı.
Avrasya Tüneli’nin araç
geçiş ücretlerinden elde

AVRASYA TÜNELİ’NİN
YAPIMI SIRASINDA
MİMAR SİNAN’IN
‘KUBBE TEKNİĞİ’ TEMEL
ALINDI. ÇOK ÖNEMLİ
TARİHî ESERLERDEN
BİRİ OLAN TAC MAHAL
VE ALMANYA’NIN
1800’LERDEN BU
YANA KULLANDIĞI
MECLİS BİNASI, DÜNYA
MİMARLARININ İLHAM
KAYNAĞI OLAN MİMAR
SİNAN’IN BU TEKNİĞİ
ÜZERİNE İNŞA EDİLDİ.
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edilecek gelirin kamu
ile paylaşımı ve ödenen
vergiler sayesinde yılda
yaklaşık 180 milyon tl
devlet geliri hedefleniyor.
Proje’nin açılmasıyla
birlikte yılda toplam 160
milyon liralık (38 milyon
litre) yakıt tasarrufu
hedefleniyor.
Çevreye Duyarlı Tarihe
Saygılı Proje
UNESCO Dünya Miras
Listesi’nde yer alan tarihî
Yarımada, İstanbul’un en
önemli mekânlarından
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biri. Avrasya Tüneli
planlamaları bu önemli
mirasa zarar vermemek
için oldukça hassas ve
detaylı bir biçimde yapıldı.
Proje güzergâhı ayrıca
İstanbul’un meşhur
siluetini de bozmayacak
şekilde belirlendi. Havada
karada ve denizde ekolojik
dengeyi de temel alan
proje, deniz yaşamına da
zarar vermedi. Bu özeni
ile çevreye, topluma ve
şehre, dolayısıyla da
esasında insana duyarlı bir
proje olan Avrasya Tüneli
dünyada da örnek oldu.

AVRASYA TÜNELİ;
SAĞLADIĞI ZAMAN VE
ENERJİ TASARRUFU İLE
ÇEVREYE VE İNSANA
SAYGILI BİR PROJE
OLARAK HİZMET
VERMEYE BAŞLADI.

İki kıtayı denizin 150 metre
altından birleştiren Avrasya
Tüneli, inşasında kullanılan
ileri teknoloji ile hızlı ve
ekonomik; gösterilen üstün
mühendislik çabasıyla
da güvenli ve çevreye
duyarlı bir yatırım olarak
Türkiye’nin hizmetinde.
Güvenlik Konusu
Tünelin Asya tarafında
bulunan tam donanımlı
kontrol merkezi yaşanacak
sorunlara karşı kamu
personeli ve özel uzman
ekibiyle hazır bekliyor. Bu
konuda karşılaşılabilecek

PARANTEZ

sorunlar da önceden
belirlenmiş ve hazırlıkları
yapılmış durumda. Kapalı
devre kamera, algılama
ve uyarı sistemleri ile
7/24 izleniyor. İletişim;
mobil telefon, acil durum
telefonları ve anons
sistemleri ile kesintisiz
olarak her türlü hava
şartında hizmet verecek
şekilde sağlanıyor.
Yılın En İyi Global
Projesi
Yazımızın buraya kadar
olan bölümünde de
anlattığımız üzere Avrasya

Bu da Türkiye’nin tünel
inşaatı ve teknolojisinde
yeni bir boyuta geçtiğinin
ve Dünya’yı da peşinden
sürüklediğinin bir
göstergesi.
Yabancı Basının da
Dikkati Avrasya
Tüneli’nde

Tüneli zamanın ötesinde
bir mühendislik harikası.
Dünyanın önde gelen
dergilerinden Engineering
News-Record Dergisi de
her yıl düzenlediği Global

En İyi Projeler Ödülleri
(Global Best Projects
Awards)’nde bu yıl “köprütünel” kategorisinde
“Yılın En İyisi Ödülü’nü
Avrasya Tüneli’ne verdi.

Dünya çapındaki bu ödüllü
proje yabancı basında da
haber oldu. Bu haberlerde
Türkiye’nin arka arkaya
yaşadığı terör olaylarına ve
başarısız darbe girişimine
rağmen istikrarla yoluna
devam ettiğini vurgulandı.
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GELECEĞİN BECERİLERİ
BİZİ OKUL ÖNCESİ
DÖNEMLERİMİZE Mİ
GÖTÜRÜYOR?
Çalışanlar, meslek seçecek olanlar ve işverenler için gelecekte ihtiyaç duyulan
beceriler hakkında fikir sahibi olmak son derece kritiktir. Bunun için önce nasıl
ve ne kadar zaman ötede bir gelecekten bahsettiğimizi açıklayalım. Hâlihazırda
içerisinde bulunduğumuz ve Sanayi 4.0 Devriminin yaşanacağı düşünülen 21.
yüzyıldan bahsedeceğiz.
Sanayi 4.0 devrimi kısaca
nedir?

EZGİ YÜCE

İSTİHDAM UZMANI
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1. Sanayi Devrimi ile su ve
buhar gücü kullanılarak
üretim mekanize hale
getirilmiş, 2. Sanayi
Devrimi’nde toplu üretim
için elektrik kullanılmış,
3. Sanayi Devrimi’nde
ise elektronik ve bilgi
teknolojileri kullanılarak
üretimde otomasyon

sağlanmıştır. Sanayi 4.0 ise
bilişim, iletişim, internet,
otomasyon, veri toplama
ve yayma teknolojilerinin
yeni üretim imkanları
ile entegrasyonu ve
dijitalleşme anlamına
geliyor ve farklı ülkelerde
Sanayi 4.0, “Nesnelerin
İnterneti” veya “İnternet+”
gibi değişik isimlerle
anılıyor.1 Bu devrim

ile makinelerin ve
insanoğlunun ilişkileri
yeniden kurgulanacaktır
çünkü makine, insan ve
sistemlerin her birinin
birbirleriyle iletişimlerinin
yoğun bilgi teknolojileri
üzerinden yürütülmesi
gündeme gelecektir.2 Bu
değişim beraberinde üretim
süreçlerinde yararlanılacak
farklı ve yeni teknolojileri
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ve araçları getirecektir.
Makine, cihaz, insan ve
sistemlerin oluşturduğu
yapılar yoğun veri akışı,
veri depolama ve analizi
gibi altyapıları ve bunun
sonucu olarak da yeni
kurumsal örgütlenmeleri
ve işletme yapılarını
oluşturacaktır.3
Peki, böyle bir gelecekte
mevcut çalışanları ve
geleceğin çalışanlarını
neler bekliyor?
Daha önceki sanayi
devrimlerinde, ihtiyaç
duyulan yeni beceri
setlerinin4 geliştirilmesi
için işgücü piyasasının
enstitülerinin ve eğitim
sisteminin geliştirilmesi
on yılları alıyordu. Ancak,
4. Sanayi Devrimi’nin
meydana getireceği
değişimin hızı ve kapsamı
düşünüldüğünde böyle
bir süre olmayabileceği
değerlendirilmektedir.
Becerilerin hayat döngüsü
kısalmakta ve değişim
daha önce görülmemiş
boyutlarda yaşanmaktadır.5
Örneğin, bir varsayıma
göre, mevcut teknolojik
trendler, birçok akademik
alandaki müfredatta benzeri
görülmemiş oranlarda
değişimi beraberinde
getirmekte ve 4 yıllık
bir lisans programının
ilk senesinde edinilen
bilgilerin % 50’ye yakınının
mezun olunan tarih
itibariyle geçersiz olacağını
öngörmektedir.6 Teknolojik,
demografik ve sosyoekonomik değişimlerdeki
hız, endüstrileri ve işletme
modellerini dönüştürmekte,
işverenlerin ihtiyaç
duyduğu becerileri
değiştirmekte ve
çalışanların mevcut
becerilerinin raf ömrünü

TEKNOLOJİK, DEMOGRAFİK
VE SOSYO-EKONOMİK
DEĞİŞİMLERDEKİ HIZ,
ENDÜSTRİLERİ VE
İŞLETME MODELLERİNİ
DÖNÜŞTÜRMEKTE,
İŞVERENLERİN İHTİYAÇ
DUYDUĞU BECERİLERİ
DEĞİŞTİRMEKTE
VE ÇALIŞANLARIN
MEVCUT BECERİLERİNİN
RAF ÖMRÜNÜ
KISALTMAKTADIR.

kısaltmaktadır. Örneğin,
robot ve makine
öğrenmeleri gibi teknolojik
değişimler, mevcut işlerin
ve mesleklerin tamamıyla
yerine geçmekten
ziyade işleri oluşturan
belirli görevlerin yerine
geçerek çalışanların yeni
görevlere odaklanmasına
ve mesleklerin temel
becerilerinde hızlı
değişimlere neden
olmaktadır. Her ne kadar
bazı işler teknolojik
değişimden doğrudan
çok etkilenmese ve daha
durağan bir istihdam
görünümüne sahip olsa
da -gelişen piyasalarda
yeni demografi hedefleyen
pazarlama veya tedarik
zinciri uzmanları gibiiçinde bulundukları
ekosistemdeki değişimden
dolayı bugünden çok farklı
beceri setlerine ihtiyaç
duyabilirler. 7 İstenilen bir
işe girmek ve o işte devam
etmek olarak tanımlanan
istihdam edilebilirlik
de ne bildiğinize değil
ancak öğrenmeye ne
kadar yatkın olduğunuza
dayanmaktadır.8

4. Sanayi Devrimi
hız kazanırken hangi
becerilere sahip
olunmalı?
Bilgisayar çağında işlerin
dönüşümü illa insanoğlu ve
robotlar arasında bir savaş
olarak değerlendirilmemeli
ve beşerî bağların değeri
küçümsenmemelidir.9
Dünya Ekonomik
Forumu’nda 4. Sanayi
Devrimi’nin gerektirdiği
beceriler, tabloda
görülebileceği gibi
karmaşık problem çözme,
eleştirel düşünme,
yaratıcılık, insan
yönetimi ve iş birliği gibi
beceriler öncülüğünde
tanımlanmıştır. Burada
becerilerin sıralamasındaki
değişimler dışında dikkat
edilmesi gereken diğer
bir nokta da, ihtiyaç
duyulmayacağı (kırmızı
alanlar) ve duyulacağı
(yeşil alanlar) belirtilen
becerilerdir. 2020 itibariyle
birçok mesleğin temelini
oluşturacak olan becerilerin
üçte biri bugün önemli
sayılmayan becerilerden
oluşacaktır. İkna etme,
duygusal zekâ, öğretme gibi
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sosyal beceriler, programlama veya ekipman işlemleri ve kontrol gibi dar teknik bilgilerden
daha yüksek talep görmektedir. Esasında, teknik bilgilerin güçlü sosyal ve iş birliği
becerileri ile desteklenmesi gerekmektedir.
Tablo 1

Kaynak: Dünya Ekonomik
Forumu, “Geleceğin İşleri
Raporu”, 2016

GELECEĞİN 10 TEMEL BECERİSİ
Sıra

2015

2020

1

Karmaşık Problem Çözme Becerisi

Karmaşık Problem Çözme Becerisi

2

İş Birliği

Eleştirel Düşünme

3

İnsan Yönetimi

Yaratıcılık

4

Eleştirel Düşünme

İnsan Yönetimi

5

Müzakere Becerileri

İş Birliği

6

Kalite Kontrol

Duygusal Zeka

7

Hizmet Oryantasyonu

Yargı ve Karar Verme

8

Yargı ve Karar Verme

Hizmet Oryantasyonu

9

Aktif Dinleme

Müzakere Becerileri

10

Yaratıcılık

Bilişsel Esneklik

Birçok eski teknik mesleğin, yaratıcı ve kişilerarası beceriler üzerinden değişim geçirmesi
bekleniyor. Örneğin sağlık çalışanları için, teknolojik yenilikler, tedavilerin tanı ve
kişiselleştirilmesinde otomasyonun arttırılmasına, bu verilerin hastalara etkili bir
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şekilde aktarılmasına
ve iletilmesine yönelik
birçok tıbbi rolün
yeniden tanımlanmasına
yol açacaktır. Benzer
şekilde, satış ve ilgili
işler, unutulmaz bir
alışveriş deneyimi
sunmak adına yaratıcı
beceriler ve fikirler için
artan bir talep görebilir;
çünkü perakende sektörü,
e-ticaret ve online rekabete
karşı kendisini yeniden
konumlandırmalıdır. 10
Birçok araştırma hem
bilişsel becerilerin (bilinç
gücü, kısa ve uzun süreli
hafıza, görsel ve işitsel
süreçler, hız, mantık ve
muhakeme gibi) hem de
ince becerilerin (bilişsel
becerilerden daha az
zihinsel becerilere dayalı
olan ve bireylerin kişilik,

mizaç, tutum, kişisel
etkileşim gibi özellikler)
mesleki kazanımlar ve
performans üzerindeki
önemini vurgulamaktadır.11

2020 İTİBARİYLE
BİRÇOK MESLEĞİN
TEMELİNİ OLUŞTURACAK
OLAN BECERİLERİN
ÜÇTE BİRİ BUGÜN
ÖNEMLİ SAYILMAYAN
BECERİLERDEN
OLUŞACAKTIR.

Harvard Üniversitesinden
Doç. Dr. David Deming,
empati kurma ve iş birliği
gibi ince becerilerin
öğrenildiği okul öncesi
dönemlerdeki sınıf
yapılarını, bireylerin
farklı roller ve projelerde
görev aldığı günümüz
iş ortamına benzeterek
paylaşma ve müzakere
gibi ince becerilerin
şimdi ve önümüzdeki
dönemde daha önemli
olacağını belirtmektedir.
Deming, son yıllarda
sadece matematiksel
beceriler gerektiren
işlerin birçoğunun
otomatikleştiğini ifade

etmektedir. Banka
memurları, istatistikçiler
bu alanda mağdur olan
gruplardan. Çoğunlukla
sosyal beceri gerektiren
işler ise (çocuk bakımı
gibi) işgücü arzı fazlalığı
nedeniyle düşük ücret
eğilimi göstermektedir.
Çalışmalar geleceğin bilgi
temelli ekonomilerinde
matematiksel ve kişilerarası
becerileri başarılı şekilde
birleştiren çalışanların,
cazip ve kazançlı fırsatlarla
karşılaşacaklarını
göstermektedir.12 Dünya
Ekonomik Forumu’nun
geleceğin becerilerini
araştırmak maksadıyla
900 firmanın katılımıyla
gerçekleştirdiği anketten
elde edilen sonuçlara
göre, firmalar için takım
çalışması, kuralları
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öğrenmeyi içeren), bilişsel
yetenekler (yaratıcılık ve
matematiksel akıl yürütme
gibi) ve süreç becerileri
(eleştirel düşünme gibi)
birçok endüstride temel
beceri gereksinimlerinin
giderek artan bir parçası
olacaktır.14

kavrama ve uygulama,
sorumluluk alma gibi ince
becerilerin gelecekte de
geçerlilik taşıyacağını
ortaya koymaktadır.13
Çeşitli beceriler için
toplam taleple ilgili olarak
2020’de; tüm sanayilerdeki
tüm işlerin üçte birinden
fazlasının (% 36), temel
becerilerden biri olarak
karmaşık problem çözmeyi
gerektireceği, işlerin %
4’ünün ise fiziksel güç gibi
temel becerilere ihtiyaç
duyacağı beklenmektedir.
Bununla birlikte, bu
sektörlerdeki yıkıcı
değişikliklerin etkisiyle,
teknolojinin ileride
otomatikleştirebileceği ve
bu karmaşık görevlerin
daha büyük bir bölümünü
üstlenebileceği, günümüzde
yoğun derecede teknik
olan -örneğin Altyapı ve
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İşverenler ve hükümetler
neler bekliyor ve neler
yapabilir?

GELECEĞİN BİLGİ TEMELLİ
EKONOMİLERİNDE
MATEMATİKSEL
VE KİŞİLERARASI
BECERİLERİ BAŞARILI
ŞEKİLDE BİRLEŞTİREN
ÇALIŞANLAR, CAZİP VE
KAZANÇLI FIRSATLARLA
KARŞILAŞACAKLARDIR.

Enerji gibi- endüstrilerde
karmaşık problem çözme
becerilerinin oldukça
daha az önemli olacağı
beklenmektedir. Bu trendler
yüzünden daha karmaşık
ve analitik olması beklenen
Profesyonel Hizmetler ve
Bilgi ve İletişim Teknolojisi
gibi endüstrilerde karmaşık
problem çözme becerileri
artacaktır. İçerik becerileri
(BT okuryazarlığı ve aktif

Hükümetler ve her
sektörden işverenler olası
bir krizden kaçınmak için
çalışanlarına yeni beceriler
kazandırmak ve onları
yeniden eğitmek için teşvik
edilmektedir.15 Ülkelerin
becerilere yatırım yapması
yalnızca bireylerin işgücü
piyasasına girişlerini
sağlamak ya da onları
düşük kalitede işlerden
veya iş kaybından korumak
için değil uluslararası
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rekabeti ve ekonomik
gelişimlerini devam
ettirmek için de gereklidir.
Unvanların farklı
sektörlerde ve
coğrafyalarda farklı
anlamlar ifade edebileceğini
ortaya koyan raporlar
dikkate alındığında
işverenlerin yeni bir göreve
uygunluk durumunu
tanımlarken artık akademik
başarılara ve daha önceki
unvanlara bakmak yerine
beceri setleri hakkında
düşünmeye başlaması
gerektiği sonucuna
varılmaktadır. İki sektör
arasında becerilerin
örtüşme oranı ne kadar
fazla ise bu iki sektör
arasında beceri transferi
de o derece kolaydır.
Örneğin, LinkedIn’deki
veri çözümleyicisi unvanı
üyeler incelendiğinde,
pazar araştırmaları ile
petrol ve enerji sektörü
arasındaki beceri örtüşmesi
düşükken, finansal

hizmetler ve tüketici
perakende sektöründe çok
büyük benzerlikte beceriler
sergilendiği görülmüştür.16
Unvanlar yerine becerilere
odaklanmak aslında
işverenleri daha geniş bir
havuzla karşılaştırmakta
ve çalışanlar için de daha
fazla ve daha yeni fırsatlar
sunmaktadır. Örneğin,
430 milyon üyesi bulunan
LinkedIn’de, işverenlerin
bulamadıklarını ifade ettiği
ve bir hayli revaçta olan
“Veri Çözümleyici” ve
“Veri Bilimci” unvanlarına
sahip yalnızca 84 bin üye
bulunmaktadır. Ancak
beceriler analiz edildiğinde;
“Veri Çözümleyici” ve “Veri
Bilimci” olmak için sahip
olunması gereken alt ve
öncelikli becerilerden bir
veya daha fazlasına sahip
olan ilave 9,7 milyon kişi
ve bu kişilerin içerisinde
en az bu becerilerin beşine
sahip olan 600 bin üye
olduğu tespit edilmiştir.

Bu göstergeler, tabi ki
bizi bu üyelerin birer veri
çözümleyici oldukları
sonucuna ulaştırmaz ancak
görece makul düzeyde ek
eğitimler ile yeni beceriler
geliştirmek için geniş bir
havuz sağlayacaktır.17
Gelecekteki işler farklı
becerileri gerektiriyor ve
bugünün beceri açıklarını
ve geleceğin beceri
taleplerini karşılamak
için işverenler, yeniden
beceri kazanma ve
becerileri yükseltme
gibi konulara artık daha
fazla odaklanma ihtiyacı
duyuyorlar. İşverenlerin
% 75’i eğitim yoluyla
çalışanlarının becerilerini
güncel tutmasını sağlarken,
% 44’ü beceri setleri için
işe alımlar yapmakta ve
üçte birinden fazlası da
ihtiyaç duyduğu becerileri
yüklenici yoluyla transfer
etmektedir. 18
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YÖNETMEN-SENARİST
ÜMMİYE KOÇAK:

“HEP OLMAMIŞI,
YAPILMAMIŞI
YAPMANIN
PEŞİNDEYDİM”
New York Avrasya Film Festivali’nde ‘Sinemada En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı’
ödülünü alan ‘Yün Bebek’ filminin yazarı ve yönetmeni, Arslanköy Kadınlar
Tiyatro Topluluğu’nun kurucusu Ümmiye Koçak… “Çocukluğumdan beri hayal
kurarım ve şimdi hayalini kurduğum şeyi yapıyorum” diyen Koçak, senaristlik
ve yönetmenliği ne kadar büyük bir tutku ile yaptığını İstihdamda 3i’ye anlattı.
Biz sizi köyünde tiyatro
yapan, sinema filmi
çekip dünya çapında
ödüller alan Ümmiye
Koçak olarak tanıyoruz.
Peki, köyünüzde
bunun dışında ne
yapıyorsunuz?
Geçiminizi nasıl
sağlıyorsunuz?
Köyümde hayvanlarım,
ineklerim yok ama
ekiyorum dikiyorum.
Evimin önünde yerim var
biraz. İhtiyacım kadar
sebze yapıyorum orada.
Yevmiyeye gidiyordum
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eskiden. Hâlâ da fırsat
buldukça gitmeye
çalışıyorum.
Yün Bebek filminde
kadının kadına şiddetini
anlatıyorsunuz. Sizce
kadın kadına neden
şiddet uyguluyor?
Bence kıskançlıktan. Biz
kadınlar çok zekiyiz ama
hemcinsimize hoşgörülü
davranamıyoruz. Bazen
etrafımda görüyorum. Bazı
konulara erkekler daha
çok duyarlı ama kadınlar
karşısındaki yine bir
kadın olduğu halde onu

kıskanıyor. İki elti birbirini
kıskanır, gelin görümce
birbirini kıskanır, iki kız
kardeş birbirini kıskanır.
Ha bunu dile getiren ne
kadar? O ayrı!
Şiddeti yaşamadan
şiddeti anlatabilmek
mümkün mü?
Benim ailemde şiddet yok
ama iyi bir dinleyici, iyi bir
gözlemciyim. Köy yerinde
bir komşumun ineği bir
komşumun tavuğu var
mesela. Bunlardan yaşanan
sorunlardan edepli edepsiz
bir sürü kavga çıkıyor.

Birinin kızı var birinin oğlu.
E sonra ne oluyor? Biri
öldürmeyi öğreniyor, biri
zulmü öğreniyor. Sen ona
iyi bir rol model olmazsan
o çocuk gidip de başka bir
yer de görmüyor! Sen ne
yaparsan onu yapar. İyi
örnek olmalıyız!
Bunun yolu da eğitim
midir?
Eğitim, illa okuma yazma
değildir. Ben eğitim diye
kendimi parçalıyorum.
Kendimizi geliştirmeliyiz
toplum olarak. Altyapımız
sıfır. Bakın! Herkes diyor ki

GENİŞ AÇI

işsizlik işsizlik. Ben gittiğim
bütün sunumlarda “İŞKUR
o kadar güzel destek
veriyor ki iş arayanlara…
Devletle iş birliği içinde”
diyorum. Oraya gidip
müracaat ettiğin zaman
sana “şurada iş var, gel”
diye mesaj atıyor. Bizim
insanlarımız oraya bile
gitmeye üşeniyor ya!
Biraz tembellikten
sanırım…
Çok tembellik! Biraz değil
yavrum inan ki. Arıyor
İŞKUR ya da mesaj atıyor
“Başvurmuştunuz şurada

şu iş var” diye. Oraya gidip
onu takip etmeye üşeniyor
ve İŞKUR’dan mesaj geliyor
ya! Ama gene şikâyet eden
bir toplumuz, öyle bir hale
geldik.
İŞKUR her yerde her
alanda. Geçen gün duydum.
Çok hoşuma gitti. Herkese
anlatıyorum. Burada şehir
hastanesi var. Mesela benim
kızım meslek lisesi bitirdiği
için bir kurs veriyormuş. O
kursu da bitirenler oraya
yerleştiriliyormuş. Kızıma
“Sen de git oraya” dedim.
Bu dönem kayıt bitmiş.

İş eğitimi sizce neden bu
kadar önemli?

Ben gİttİğİm bütün
sunumlarda “İŞKUR
o kadar güzel
destek verİyor kİ İş
arayanlara… Devletle
İş bİrlİğİ İçİnde” dİyorum.
Oraya gİdİp müracaat
ettİğİn zaman sana
“şurada İş var, gel” dİye
mesaj atıyor.

İşin eğitimi almamışsan
karşındaki insana da
faydalı olamıyorsun.
Her şeyin eğitimi şart!
Olduğumuz yerde neden
duralım be yavrum? Millet
nerelere gitti neler yaptı.
Biz daha olduğumuz yerde
sayıyoruz. İlerleyelim,
teknolojiyi kullanalım
ama iyi yönde kullanalım.
İmkânlarımız var. Yapanlar
da var ama nedense biz hep
kolay iş… Masa başında
olsun… Çok paralı olsun…
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Çabucak köşeyi dönelim.
Şimdi bana diyor ki herkes
“Ümmiye Hanım köşeyi
döndün herhalde?” En
çok karşılaştığım soru bu.
Reklamda oynadın diyorlar.
Ben de diyorum ki “Doğru
söylüyorsunuz! Ananız
kurban olsun. Ben bizim
eve varıncaya kadar tam
dört tane köşe dönüyorum.”
Her konuşmanızda
içinizdeki okuma
isteğinizden
bahsediyorsunuz. Kız
kardeşiniz okumak
istemeyince aileniz sizi
ilkokula gönderiyor;
ama devamı gelmiyor.
Peki devamı gelseydi
o zamanki hayaliniz
neydi? Sanatla
ilgilenmek gibi bir
hayaliniz var mıydı?
Evet, tesadüfen okudum.
İnanmayacaksın ama şu
anki aynı şeyleri hayal
ettim hep. Ben hep
olmamışı, yapılmamışı
yapmanın peşindeydim.
Hep zorları yapardım.
Çocukluğumda köyümün
dağına çıkıp Adana’nın
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BEN YOLA ÇIKTIĞIMDA
SESİMİN MERSİN’DE
DUYULMASINI
İSTİYORDUM. AMA
İÇİMDEN BİR SES DE
DİYORDU Kİ BANA,
“ÜMMİYE SEN BÖYLE
GİDERSEN BÜTÜN DÜNYA
DUYAR.”

ışıklarını görüyordum.
Diyordum ki “Ben
Adana’ya gideceğim, bir
gün yakından göreceğim
o ışıkları” diyordum ve
Adana’ya gelin geldim.
Aslanköy’de de köyün
etrafı Toros Dağları
ile çevrili. Bu dağların
arkasında ne var diye
merak edip oraya
çıkıyorum. Ot toplama
bahanesiyle, ‘o dağın
etrafında ne var’, ‘öteki
dağın etrafında ne var’
diye bakıyordum. Hep
merak... Hep azim…
Çocukluğumdan beri
yapmak istediğimi
yapıyorum aslında
ben. Başka bir şey hiç
düşünmedim.
Tiyatroya nasıl
başladınız?
Köyde bana herkes
hikâyesini anlatıyordu.
Burada ne yapabilirim
de kadınların sesini
duyurabilirim diye arayış
içindeyken köye tiyatro
geldi. Gittim izledim.
Oyundaki çocuğa adını
sordum. Başka bir isim

söyledi. Çocuk güldü dedi
ki “O benim rol adım”. Gece
sabaha kadar uyuyamadım.
Dedim ki bunların
yaşadıklarını, isimlerini
değiştirip yazarsam ve
sahnede de oynatırsam;
kocası görür, kaynanası
görür, Ayşe Teyze görür,
Fatma Teyze görür kendini
düzeltir. O şekilde yola
çıktım. Hâlâ da aynı
fikirdeyim.
Gözlemlediğiniz olaylar
arasından oyuna
dökeceğiniz konuyu
nasıl seçiyorsunuz?
Çevremde canımı acıtan
konuları yazıyorum.
Mesela öyküsünü önceden
yazmıştım “Diplomalı
Çiftçi” diye. Bu sene onu
çıkaracağım. Çünkü biz
çiftçilikte de eğitimsiziz.
Hâlâ birbirimize
kullandığımız ilacı sorup
kendi ürünümüze o ilacı
alıyoruz. O ilaç, evde ahırın
altında, yiyecekler bir
tarafta zehirler bir tarafta.
Bilmeden çocuklar içiyor.
Canı sıkılınca gelinler içip
zehirleniyor. Bunları ben

MESLEK BANKASI
görüyorum. Bu sene bu
yüzden “Diplomalı Çiftçi”yi
seçtim. Bu çok canımı
acıtıyordu.
Tam istediğiniz gibi mi
bilmem ama iyi kötü
bir destek buldunuz
çalışmalarınızla ilgili.
Bunu hayal ediyor
muydunuz?
Ben yola ilk çıktığımda
sesimin Mersin’de
duyulmasını istiyordum.
Yani ağzımla öyle
söylüyordum ama içimden
bir ses de diyordu ki
bana “Ümmiye sen böyle
gidersen bütün dünya
duyar.” Kendime bile itiraf
edemiyordum; ama sabırla
azimle iç sesimi dinledim.
Hayal eder miydim? Asla
hayal etmezdim bu kadar
olacağını ama iç sesim bana
hep ilerlememi, devam
etmemi söyledi ve iyi yolda
olduğumu hissettirdi. Ama
yine de bunların çoğunu
rüyamda görsem hayra
yormazdım.

Ronaldo ile reklam filmi
çektiniz. Nasıl gelişti bu
olay? Neler yaşadınız bu
süreçte?
Teklif geldiğinde önce daha
önce çok teklif geldiğini
ama kabul etmediğimi
söyledim. “Benim çizgim
belli rastgele her şeyi
kabul edemem. Para
için yapmıyorum zaten”
dedim. Projeyi anlatınca
bir de Ronaldo’yla
deyince ben bir çığlık
attım, sevindim. Aman Ya
Rabbim! Rüyada görsem
hayra yormazdım. Takdir
ettiğim bir futbolcuydu
ama bundan ziyade onun
başarı hikâyesi, vicdanlı
ve merhametli olması,
yardımseverliği dikkatimi

Her insanın hayatında
başkaları için örnek
alınacak ya da ibret
alınacak durumlar
vardır. Size göre sizin
hayatınıza karşıdan
bakan birisi ne demeli?

Köylü de olsan
dağda da yaşasan
ne yaparsan yap
İstersen her yerde
her şeyİ yapabİlİrsİn.
Başarabİlİrsİn!

Tiyatrodan sonra
sinemaya nasıl
başladınız?
Tiyatroyla bayağı bir kitleye
ulaştığımın farkına vardım
ama tiyatro beleş bile olsa
kimse gitmiyor. Daha çok
kitleye ulaşabilmek için
sinemaya başladım.

İlk okuduğum kitap
Maksim Gorki’nin Ana
kitabı demişsiniz. Bu
kitaptan hatırınızda ne
kaldı?
Geçenlerde, gençler o kitabı
hediye ettiler bana. Tekrar
okumadım daha. Kitabın
kapağını hatırlıyorum.
Elini başının arasına almış
yaşlı bir kadın vardı. O
resmi anama benzettim.
Sonra onun hayal kurduğu
aklımda. Çünkü hayal
kuruyordum ben de.
Kafamda o zamandan bu
zamana çıkmayan şey sanki
bizim evi anlatmıştı.

Karşılaştığınız en büyük
zorluk ne oldu?
En büyük zorluk filmde
oldu. Ben tiyatroyu hep
parasız yaptım. Nişan
elbisemden pelerin yaptım
mesela. Köyden toplardım
malzemeleri ama sinema
bambaşka bir olaydı.
Sonra kurumlar destekledi.
Sponsor oldular. Çok
zorlandım ama sonuç çok
güzel oldu.

Bence helal olsun denmeli
diye düşünüyorum. Çünkü
istediğini yapan birisiyim.
Hırs herkeste var; ama
kadınlarda daha fazla. O
hırsı iyi yönde kullanmak
gerek. Biz tuttuğunu
koparan hırslı birileriyiz
ama iyi yönde.

çekiyordu. Çünkü o da çok
zor şartlarda mücadelelerle
gelmiş bu yerlere. Bir de
internette okumuştum
annesine çok düşkün diye.
O yüzden benim için hayal
bile edemeyeceğim bir
sürpriz oldu.
Orada ben şunun farkına
vardım. Dil, din hiç
önemli değil. Biz onunla
gözlerimizle anlaştık.
Bir evlat gibiydi. O da
beni annesi gibi gördü.
Çok sevdim. İçtendi...
Samimiydi... Bu da zaten
sanırım hissedildi.

Değişik ülkelere
gidiyorsunuz. Kendi
ifadenizle “bir şalvar
bir lastik ayakkabı” ile
dünyayı dolaşmak nasıl
bir duygu?
Çok güzel… Çünkü
istediğim bir şey. İnsan
olmanın köylüsü şehirlisi
yok yavrum. İnsan da
kendine "ben köylüyüm,
bunu yapamam" dememeli.
Köylü de olsan dağda da
yaşasan ne yaparsan yap
istersen her yerde her şeyi
yapabilirsin. Başarabilirsin!

Bundan sonraki
hedefleriniz nelerdir?
Yaptığım işe devam
etmek istiyorum. Bütün
belediyeler bizi çağırsın.
Tek hayalim daha fazla
kişiye ulaşmak. Yün
Bebek TRT Avaz’da
yayınlandı ama başka bir
televizyon kanalında da
yayınlanmasını istiyorum.
Çünkü onu biz kadınlarla
üç metre karda çektik ve
kadının gücünü gösteriyor.
Biz onu başardık,
çektik. Daha çok kitleye
ulaşmasını istiyorum.
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KRALİÇE TACINI ÇIKARDI,
AŞÇI KEPİ TAKTI
2011 yılında Miss Model of Turkey yarışmasında birinci olan İdil Kalender;
İŞKUR, Bornova Belediyesi, Uzman Pastacılar Derneği ve İlçe Millî Eğitim
Müdürlüğü iş birliğiyle Mutfak Atölyesi’nde düzenlenen aşçılık eğitimine
katılarak mesleki kariyerini değiştirdi. Kalender, ‘hayallerinin mesleği’ olarak
tanımladığı aşçılığa İŞKUR ile kavuştu.
2011 yılındaki “Miss Model
of Turkey” yarışmasında
birinci seçilen İdil Kalender,
kraliçelik tacını çıkarıp aşçı
kepini taktı.
İzmir’in Çiğli ilçesinde
yaşayan İdil Kalender, 19
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yaşındayken yakınlarının
tavsiyesi ile bir model
ajansına yazıldı ve bu
mesleği yapmaya başladı.
Ajansın yönlendirmesi
ile de 2011’de Çeşme’de
düzenlenen Miss Model
of Turkey Yarışması’na

katıldı. Bu yarışmaya katılan
yüzlerce genç kız arasında
Kalender, birincilik tacını
taktı.
İdil Kalender elde ettiği
bu başarı ile yarışmadan
sonraki üç yılını podyumda

geçirdi. Ünlü isimlerle çalıştı,
önemli defilelere katıldı,
Türkiye ve yurt dışındaki
organizasyonlarda yer
aldı. Ancak bir gün “artık
modellik değil, hayallerinin
mesleği olan aşçılık” yapmak
istediğine karar verdi.

MESLEK BANKASI
Oldukça zorluydu, elimizi
kestik, yaktık. Yılmadım,
devam ettim. Aklımın 5
karış havada olduğunu
düşündüler. Etraftakiler
model olduğumu
öğrenince ‘yapamazsın,
bitiremezsin’ dediler.
Önce kimse inanmadı.
Ailem de inanmadı. ‘Deli
misin, modellikte deli
para var’ diyenler oldu.
Birisi de ‘aşçılığa mı
düştün’ diye eleştirdi.
Ama ben yükseldiğimi
düşünüyorum. Aşçılık
güzel bir meslek. Fiziğin,
boyun varsa herkes model
olur ama aşçı olamaz.”

HAYALİM AŞÇILIKTI. BEN
ANNEMİN RUJLARINI
DEĞİL, TARİF DEFTERİNİ
KAÇIRIRDIM, ÇİZGİ FİLM
YERİNE YEMEK PROGRAMI
İZLİYORDUM.

İdil Kalender, bu kararı
verir vermez İŞKUR,
Bornova Belediyesi,
Uzman Pastacılar Derneği
ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü iş birliğiyle
düzenlenen meslek
edindirme kurslarına
katıldı. Bornova’daki
Mutfak Atölyesi’nde 6 ay
boyunca derslere katılan
Kalender, yemek yapmayı
öğrendi ve eğitim sonunda
aşçılık kepini taktı.
Mutfak önlüğünü üzerine
geçiren Kalender, ilk işini
Çeşme’deki bir restoranda
buldu.
Kalender modelliği bırakıp
neden aşçı olmak istediğini
şu sözlerle anlattı:
“Miss Model of Turkey
yarışmasına isteyerek
katılmadım. Ajansın
talebiyle bir kampa
girdim, burada saatlerce
mankenlere özel “catwalk”
yürüyüşü çalışmaktan
ayaklarımda yara oluştu.

Türk yemekleri pişirmeyi
çok sevdiğini, meslekte
iyice ilerledikten sonra
kendi restoranını açmayı
istediğini dile getiren
Kalender, “Özel bir menü
çıkarmak istiyorum.
Birbirinin benzeri birçok
kopya restoran var. Benim
yemeğim özel olacak
ve patentini alacağım.
Denemelere başladım” dedi.

Yarışmayı kazandığıma çok
şaşırdım… Üç yıl modellik
yaptım, profesyonel
çekimlere katıldım, sonra
düşündüm ‘ben bu işi
gerçekten yapmak istiyor
muyum’ diye, istemediğime
karar verdim. Hayalim
aşçılıktı. Ben annemin
rujlarını değil, tarif
defterini kaçırırdım, çizgi
film yerine yemek programı
izliyordum. Hayallerimin
mesleği aşçılık için kendime
söz vermiştim. Eylül’de
ilk adımı attım, İŞKUR’un
mesleki eğitim kursunda
6 ay eğitim gördüm.

Eylül’de İlk adımı
attım, İŞKUR’un meslekİ
eğİtİm kursunda 6 ay
eğİtİm gördüm.

Şu anda çok teklif olmasına
rağmen bundan sonra
modelliğe dönmeyeceğini
vurgulayan İdil Kalender,
hayatının sonuna kadar
aşçılık yapmak istediğini
söyledi.
Mutfak Atölyesi
Tesis Yöneticisi Ata
Can Albayrak da İdil
Kalender’i kursta ilk
gördüklerinde çok
şaşırdıklarını ancak sonuçta
İŞKUR öncülüğünde
gerçekleştirilen bu
eğitimlerde 100 alan ilk
öğrencinin de kendisi
olduğunu açıkladı.
2017 | SAYI23 |101

YAPIMCI, SENARİST, YÖNETMEN, OYUNCU

BİROL GÜVEN: YAPTIĞIM İŞTE TEK OLMAK İSTİYORUM
Yeni bir dünyaya uyanıyoruz. Gelecekte neler olacağını bilen yok! Gün gelecek bugün mevcut olan meslekler
yok olacak ve yerine yeni meslekler doğacak. Bu yüzden biraz ufkumuzu ileri çevirip gelecekte neler olup
biteceğini görüp ona göre pozisyon almamız gerekiyor. Hepimizin ezber bozan insanlara ihtiyacı var.
Kendinizi kısaca tanıtır
mısınız?
İnsanın aslında kendini
anlatması gerçekten
zor! Ben 1 Mayıs 1964’te
Kocaeli’de dünyaya
geldim. 1997’den itibaren
profesyonel olarak sinema
televizyon sektöründe çeşitli
işler yaptım. İki binden fazla
bölümlük bir portföyüm
var. Bunun yanı sıra 8 tane
de sinema filmi yaptım.
İki tane tiyatro oyunu
ve 4 tane de kitabım var.
Aslında yapımcıyım ama
senaristlikte, oyunculukta,
yönetmenlikte yaptım.
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Ayrıca yapımcılar meslek
birliği başkanlığını
yürütüyorum. Bu arada
en önemli iki projem var!
Kızım ve oğlum.
Bir akademi kurdunuz
ve burada birçok
öğrencinizi bu sektöre
hazırlıyorsunuz. Zaman
zaman İŞKUR ile de
çalıştınız. İŞKUR’la
tanışmanızdan ve ortak
projelerinizden bahseder
misiniz?
Şu anda bulunduğumuz
bu okulu kurduktan
sonra biz kapıdan giren

herkesin oyuncu olmak
istediğini gördük. Daha
doğrusu oyuncu da olmak
istemiyor “ünlü” olmak
istiyorlar. Ama aslında
bizim kamera arkasında
elemana ihtiyacımız var.
Bizim derken bu sektörün
kamera arkasında çalışacak
elemana ihtiyacı var;
elaman yok. Yani herkes
oyuncu olmak istiyor
ama mesela ışıkçı olmak
isteyen yok. Ya da mesela
sesçi olmak isteyen yok.
Kamera asistanı olmak
isteyen yok. Bunları daha
da çoğaltabiliriz.

Buralarda çok açık var
ve bu sektörde kamera
arkası gerçekten çok
istihdama açık bir alan. Biz
de dedik ki bu alanlara da
eleman yetiştirelim. Işıkçı,
kameraman, sesçi yani
teknik elaman yetiştirelim
dedik. Bu mesleki bir
eğitim olduğu için bir
şekilde yolumuzu İŞKUR’la
kesiştirdi. İŞKUR’un da
çok güzel bir projesi vardı
o dönem. Bizim de bir
ayağımız Kocaeli’deydi.
Orada İŞKUR yetkilileri
ile oturduk konuştuk ve
onlar da memnuniyetle

BAŞARI HİKÂYESİ
karşıladılar ve tam sayı
hatırlamıyorum ama
yaklaşık 300 kişiye kurs
düzenledik. Belki de bizim
sektörde ilk olabilir ve şu
an hemen hemen hepsi
çalışıyor. Hatta bizde
çalışanlar da var. Biz
birçoğuna aldığı eğitimle
paralel olarak dizilerimizde
kamera arkası ya da
önünde çalışma fırsatı
verdik. Hâlâ devam edenler
var. Ayrılıp başka yapım
şirketlerinde çalışanlar
var. Bu sayede yükselen
arkadaşlarımız oldu. Ve
öyle ki biz bu eğitimi hâlâ
vermek istiyoruz ama
maalesef talep yok.
Burada İŞKUR’un önemi
bir kez daha ortaya çıkıyor.
O dönemde eğer İŞKUR’un
desteği olmasaydı biz o
insanları eğitemezdik.
Çünkü Türkiye’de kimse
ışıkçı olmak için eğitim
almak istemiyor. Sinema
TV sektörü sürekli
değişiyor. Yeni yeni
teknolojiler geliyor. Biz
burada bunların eğitimini
verebilecek kapasitedeyiz.
Bizim bu okulumuz tabiri
caizse uygulama hastanesi
gibi. Laboratuvarlarımız,
film, montaj stüdyolarımız,
her şey var! Mesela ses
üzerine. Ses mühendisliği
gibi... Bu konuda tekniker
yetiştirelim dedik ama
maalesef başvuru yok.
Burada eğitim almanın en
büyük avantajı; evet, belki
kişiler bazen okudukları
okullarda bu bölümlerde
teorik bilgiler alabiliyor
ama pratik yapma
açısından çok önemli bir
misyon üstlendiğimizi
düşünüyorum. Örneğin
biz eğitim içerisinde dizi
setlerimize götürüyoruz.
İşin mutfağını görmüş
oluyorlar. Yerinde inceleme
fırsatı buluyorlar.

Sadece oyunculuk
değil; kameramanlık,
yönetmenlik,
makyözlük gibi birçok
alanda eğitimler
veriyorsunuz. Geriye
dönüp baktığınızda
yetiştirdiğiniz
öğrencileriniz hakkında
neler söylersiniz?
Ben yaptığım işte tek olmak
istiyorum. Bugün baktığınız
zaman oyunculuk eğitimi
vermeyen yok. Bu durum
çok ta hoşuma gitmiyor.
Çünkü başta da dediğim
gibi oyunculuk için
gelenlerin çoğu oyuncu
olmak için değil ünlü olmak
için geliyor. Ama mesela bir
ışıkçı olmak isteyen birini
bulursak o ne yaptığını
daha iyi biliyor. Yani daha
kariyerini biliyor, hedefini
biliyor. O yüzden ben
mesleki eğitimi daha çok
seviyorum. Daha faydalı
daha doğru olduğunu

düşünüyorum. Bir de
baktığınız zaman zaten
Türkiye’nin bu kadar çok
oyuncuya ihtiyacı yok
ama kamera arkasında
tam tersine inanılmaz
çok ihtiyaç hâsıl olmakta.

Gelecekte neler
olacağını bİlen yok!
Hepİmİzİn ezber bozan
İnsanlara İhtİyacı var.

Mevcutta çalışanlara
baktığınız zaman da hiç
birinin sertifikası yok.
Bizim istediğimiz tek
şey var, ilgi ve istek. Kişi
ne yaptığını bilecek, bir
de istekli olacak. Bilgili
olmasına gerek yok. Hiçbir
şey bilmeyebilir. Gelsin ben
kamera arkasında şu işi
yapmak istiyorum desin.
Biz onun eğitimini verelim.
Bu sektöre gönül
veren ve bu işi yapmak
isteyenlere neler
söylersiniz?
Yeni bir dünyaya
uyanıyoruz. Gelecekte
neler olacağını bilen yok.
Hepimizin ezber bozan
insanlara ihtiyacımız
var. Yeni meslekler
dedik! Bunun için ARGE
çalışmaları gerekmektedir.
Bu da İŞKUR’da vardır hiç
şüphesiz.
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80’LER DİZİSİNİN DANYAL’I ETEM CANER KARAÜÇ:

“HEDEFLERİNİZE
ULAŞMAK İÇİN
ERKEN DAVRANIN”

İŞKUR ve Mint Ajans’ın düzenlediği eğitimle
hayallerine kavuşanlardan biri de Etem Caner
Karaüç. Kendisi, aldığı eğitim sayesinde şu anda
MİNT Ajans’ta hem kamera arkası yapım ekibinde
çalışıyor hem de kamera önünde oyunculuk
yapıyor. Karaüç, Seksenler dizisinde Danyal
karakterini oynuyor.
Sizi kısaca tanıyabilir
miyiz?
1982 Ermenek
doğumluyum. Lise ve
Üniversite yıllarımı
Konya’da tamamladım. Bu
yıllarda boş da durmadım
ve ÜN TV ve Kanal 1
gibi Konya’nın yerel
kanallarında çalıştım.
Sadece medya sektöründe
değil satış ve pazarlama
üzerinde çalıştığım
zamanlar oldu. Yoğun,
yorucu bir dönem olmasına
rağmen işimi severek
yapıyordum. Askerlikten
sonra Darıca’ya yerleştim
ve şimdi iyi ki yerleşmişim
diyorum.

Tunahan BOzkır
VHKİ, İstanbul
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İŞKUR’da hangi eğitimi
aldınız?
Ben Radyo-TV Program
Yapımcısı eğitim aldım.
Yani tamamen kamera
arkası ile ilgili bir eğitimdi
bu. Burada bir dizinin
başından sonuna kadar
olan süreçleri takip eden
bir ders programımız vardı.
Senaryo, sanat, kurgu
aslında bir yapımın tüm
sürecini öğrendik. Bir
sinema filmi ne süreçte
yapılıyor ve bunun
pazarlanması, marketing
gibi bir yoğun bir ders
programımız vardı.
İŞKUR’la yolunuz nasıl
kesişti?
Ben aslında Fransız Dili
mezunuyum; hiç alakalı
bir bölüm okumadığım
halde televizyonculuğa
büyük ilgi duyuyordum.

BAŞARI HİKÂYESİ
O dönem aslında özel
kurs alma düşüncem vardı
televizyonculuk ile ilgili
olarak. Onu araştırırken
kısmet, yolum İŞKUR’la
kesişti. İŞKUR ile Mint
Ajans’ın ortaklaşa açmış
olduğu kursların ilanını
gördüm ve hemen
başvurdum. Zaten orada
biraz para kazanmak için
bir işte çalışıyordum. Ve
kazandığım parayla özel kurs
alacaktım. Benim için büyük
bir şans oldu diyebilirim.
Nihayetinde mülakat oldu,
eleme sürecinden sonra biz
kursa başladık.
İŞKUR’dan aldığınız
eğitimin ne kadar
faydalı olduğunu
düşünüyorsunuz?
Burada aslında fayda,
biraz da insanın kendisi ile
ilgili. Ben kendi açımdan
inanılmaz faydalı bir
eğitim süreci geçirdiğime
inanıyorum. Çünkü ben
zaten bu sektörde çalışmayı
çok istiyordum. Biraz
önce de söylediğim gibi
ben çalıştığım yerden
kazandığım para ile bu
eğitimi özelden almak
istiyordum zaten. Takdir
edersiniz ki özel kursların
ücretleri bir hayli yüksek
oluyor. Ben hem ücretsiz
kurs aldım; hatta üstüne
15 tl gibi (Şimdi hâlâ
üste para veriliyor mu
bilmiyorum) yol harçlığı
aldım hem de kaliteli
eğiticilerden kaliteli bir
eğitim aldım. Bu süreçte
ailemize yük olmadık.
Bu açıdan baktığınızda
İŞKUR’un müthiş bir
misyon üstlendiğini
düşünüyorum. İŞKUR
sayesinde bu eğitimi
aldım diyebilirim. Belki
özel kurs aldığımda böyle
bir istihdam imkanı
bulamayabilirdim.

Şu anda bilinen
büyük bir ajansta
çalışıyorsunuz. Neler
söylemek istersiniz?
Kurs sürecinde güzel bir
eğitim aldık ve kendi adıma
başarılı bir eğitim süreci
geçirdim. Bununla birlikte
o dönem Mint Ajansı’n
da kendi bünyesinde bir
açık pozisyonu vardı ve
istihdam ettiler. Bana şans
verdiler, tabi ki verilen

TELEVİZYONCULUKLA
İLGİLİ ÖZEL KURS ALMAYI
PLANLIYORDUM. BUNUN
PARASINI BİRİKTİRMEK
İÇİN ÇALIŞIYORDUM. BU
KONUDA ARAŞTIRMA
YAPARKEN İŞKUR’UN
İLANI İLE KARŞILAŞTIM.

şansı iyi kullanmak da
önemli burada. Ben bu
şansı iyi kullandım ve
kurs bitiminden bu yana
burada çalışmaya devam
etmekteyim. Bununla
birlikte küçüklüğümden
beri tiyatroya da ilgim
vardı oyunculuk da yapmak
istiyordum. Burada hem
kamera arkasında asıl
işimi hem de şirketimizin
projelerinde oyuncu olarak
kamera karşısına geçtim
ve geçmeye de devam
etmekteyim. İlk olarak
İŞKUR kursumuz bittiği
zaman Çocuklar Duymasın
dizisinde oynamaya
başladım. Şu anda yine
hem buradaki işime devam
ediyorum hem de Seksenler
dizisinde oyuncu olarak bu
sektörde çalışmaya devam
etmekteyim.
Sizinle birlikte bu
eğitimi alanlardan
görüştükleriniz var mı?
Bu sektörde devam eden
kursiyerler hakkında
neler söylersiniz?
O dönemde birçok
arkadaşım kurs bitiminde

bu sektöre girdi. Bunlardan
aktif devam edenler de var
yapamayacağını düşünüp
bırakan arkadaşlar da oldu.
Kurs süreci devam ederken
iş bulup ayrılanlar da oldu.
Buradan genç adaylara
bir öneriniz var mı?
Ben herkese öncelikle
gençliğin kıymetini bilmeyi
tavsiye ediyorum. Bu
her açıdan; yani insan
hedeflerine ulaşmak için
ne kadar erken davranırsa
başarıya ulaşma imkânı
o kadar erken olur. Ben
burada İŞKUR’u ve
imkânlarını da yakından
takip etmelerini, bu tür
eğitimleri kaçırmamaları
gerektiğini söylemek
istiyorum.
Bize vakit ayırdığınız
için teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim hem
size bu güzel sohbet için
hem de İŞKUR’a bu fırsatı
sağladığı için.
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TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ
VE İSTİHDAM
Tekerleğin üretilmesinden modern otomobile giden uzun dönemde birçok
icat bir araya getirilerek modern otomobilin üretilmesi sağlanmıştır. Modern
anlamda otomobil ortaya çıkana kadar 100.000’den fazla patent alınmıştır1.

ZEKİ DENİZ DOST
İSTİHDAM UZMANI
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Otomobil, 100 yıldan uzun
bir süredir hayatımızı
kolaylaştırmasının yanı
sıra hem üretimi hem de
ticareti ile dünya ekonomisi
için önemli bir sektörü
oluşturmaktadır. Otomotiv
ana sanayisi traktör,
otobüs, minibüs, midibüs,
kamyon, kamyonet ve
binek otomobillerin

üretimini kapsamaktadır.2
Sektör, aynı sınıflandırma
sistemine göre contadan
emniyet kemerine, lastikten
aküye kadar 38 farklı yan
sanayi kolunun da üretime
katılmasıyla tüm dünyada
imalat sanayinin lokomotif
sektörlerinden birisi haline
gelmektedir.

Yoğun bir rekabet ve sürekli
değişen/gelişen müşteri
istekleri nedeniyle sektörde
var olmanın yolu sürekli
ar-ge ve inovasyonla
mümkün olmaktadır.
Ülkemizdeki 218 Ar-Ge
Merkezinin 64’ünün
otomotiv ve otomotiv
yan sanayi firmaları
tarafından kurulması

SEKTÖREL BAKIŞ

tesadüf değildir3. Otomotiv
sektöründeki teknolojik
yenilik potansiyeli ve bu
potansiyelin savunma
sanayi gibi stratejik
alanlara yoğun katkısı,
sektörü devletler için
desteklenmesi ve takip
edilmesi gereken bir alan
haline getirmektedir.4
1900’lerin ilk yarısına kadar
Avrupa ve Amerikalı (ABD)
üreticiler öncülüğünde
gelişen otomobil sektörü,
II. Dünya Savaşı'na kadar
yaklaşık 50 milyonluk
üretim hacmine ulaşmıştır.
Savaş sonrası dönemde de
önemini gittikçe arttıran
otomotiv sektörü, özellikle
70’li yıllardaki petrol
krizlerinden oldukça
etkilenmiştir. Japonya’nın
Avrupa ve ABD’li
otomobil üreticilerine
önemli bir alternatif
olmasıyla sektörde rekabet
gittikçe arttı. Öyle ki
1970-2000 arasında ABD
ve Japonya’nın sanayi
kapasitesinin yaklaşık
yarısını otomobil sektörü
oluşturmaktaydı.

1980’lerden itibaren
artan küreselleşme,
dünya ticaretinin şekil
değiştirmesine ve
çok uluslu şirketlerin
çoğalmasına sebep
oldu. Birbirinden uzak
ülkelerdeki, farklı birçok
üretici aynı çatı altına
girerek kriz ortamından
çıkmanın ve maliyetleri
düşürmenin yollarını aradı.
Teknolojinin gelişmesi,
rekabet gibi nedenlerle
ucuzlayan otomobiller
çoğu ülkede gündelik
hayatın sıradan bir öğesi
ve şüphesiz tüketim
kültürünün önemli bir
metası hâline geldi.
Otomotiv sektörünün
ülkemizdeki gelişimi
ise “2011-2014 Türkiye
Otomotiv Sektörü
Strateji Belgesi Ve Eylem
Planında” 5 dönemde
değerlendirilmektedir:
• 1960’lı yıllarda “ithal
ikamesi” gayeli traktör
ve ticari araçların montaj
üretimi,

• 1970’li yıllarda aksam
parça üretimine yönelik
“Yerlileştirme” ve
“Otomobil Üretimi”,
• 1980’li yıllarda
“Kapasite ve Teknoloji
Yatırımları”,
• 1990’lı yıllarda “Küresel
Rekabet” için yeniden
yapılanma ve küresel
sanayi ile entegrasyon,

1900’LERİN İLK
YARISINA KADAR
AVRUPA VE AMERİKALI
(ABD) ÜRETİCİLER
ÖNCÜLÜĞÜNDE GELİŞEN
OTOMOBİL SEKTÖRÜ,
II. DÜNYA SAVAŞI'NA
KADAR YAKLAŞIK 50
MİLYONLUK ÜRETİM
HACMİNE ULAŞMIŞTIR.

• 2000’li yıllarda daha
yüksek katma değer
yaratarak dünya pazarına
yönelik tasarım ve üretim
için “Sürdürülebilir
Küresel Rekabet Süreci”
ne giriş.5
Ülkemiz otomobil
sektörünün üretim
anlamında ilk gelişmesi,
İstanbul Tophane’de
Serbest Bölge olarak
hazırlanan bölgede Ford
Motor Company’nin(FMC)
Tophane Montaj
fabrikasının kurulmasıdır.
1925 yılında Henry Ford’un
T.C Maliye Vekâletine
bizzat başvurmasının
ardından gerçekleştirilen
bir dizi görüşme ve
mevzuat düzenlemeleri
neticesinde Türkiye
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Cumhuriyeti ile FMC
arasında imzalanan
anlaşmayla otomobil
ve kamyon üretimi
gerçekleştirilecek fabrika
1929 yılında kurulmuştur.
Fabrika, işgücü için önemli
bir cazibe merkezi olmuştu.
İnşaat çalışmalarına dahi
ihtiyacın 10 katı başvuru
olduğu belirtilmiştir.
1930 yılında üretime
başlayan fabrikada
maaşlı 100 personel ve
yevmiyeli 300 işçi istihdam
edilmekteydi. Haftada
5 gün, 8 saatlik çalışma
gerçekleştiriliyordu.
Çalışanların işe giriş ve
çıkışları kartlarla kontrol
ediliyordu. İstihdam
edilecek personelden “alkol
ve sigara kullanmayacağına
dair” taahhütname
alınıyordu. İşe alımda
çocuğu olan adaylara
öncelik veriliyordu. Yıllar
108 | İSTİHDAM’DA 3İ

içinde bu fabrikada üretim
azaltıldı ve “Büyük Buhran”
gibi tüm dünyayı derinden
etkileyen bir ekonomik
ortamın da etkileriyle 1934
yılında çeşitli sebeplerle
fabrika üretimi durdurdu.6

ÜLKEMİZDE OTOMOTİV
SEKTÖRÜNDE 14 ANA
ÜRETİCİ BULUNMAKTADIR.
MOTORLU KARA
TAŞITI ÜRETEN
ANA ÜRETİCİLERİN
BÜNYESİNDE YAKLAŞIK
50 BİN ÇALIŞAN
BULUNMAKTADIR.
DOLAYLI İSTİHDAM İLE
YAKLAŞIK 500 BİN KİŞİLİK
İSTİHDAM SAĞLANDIĞI
TAHMİN EDİLMEKTEDİR.

1950’li yıllarda ilk olarak
“Türk Willys Overland”
fabrikası %75 yerli sermaye
ile kuruldu. İstihdam
açısından da önemli bir
işleve sahip fabrikada
1961 yılında 768 çalışan
bulunuyordu.
1955 yılında Türk
Otomobil Endüstrileri
A.Ş (TOE), Minneapolis
Moline Türk Traktör
fabrikası, 1959’da OTOSAN
fabrikası kurulmuş ve Türk
Otomobil Endüstrisinin
önemli ürünlerinden birisi
olan “Anadol” 1966 yılında
üretilmeye başlanmıştır.7

1960’lardaki İthal İkamesi
Politikası ve Birinci Beş
Yıllık Kalkınma Planındaki
“Otomotiv Sanayinin
Endüstriyelleşmedeki İtici
Gücünden Yararlanma”
kaidesi ve “Montaj Sanayi
Talimatı” ile yerli üretim
teşvik edilmiştir. Bu sayede
sektör ana ve yan sanayi,
yerlileşme temelinde
büyümeye başlamıştır.
Otomotiv üretiminin
artması ülkemizde otomotiv
yan sanayisinin de
gelişmesini sağlamıştır.8
1961 yılına geldiğimizde
ise tamamen Türkiye’de
geliştirilen yerli otomobil
üretme gayesiyle
Eskişehir Devlet Demir
Yolları’nda (bugünkü
TÜLOMSAŞ) çalışan
mühendisler tarafından
sadece 135 günde ilk yerli
otomobil geliştirilmiş ve
proje kapsamında 4 araç
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üretilmiştir. Türk işçiliğinin
ve mühendisliğinin
dönemin zor şartlarında
bile sınırlı sürede neler
başarabileceğinin güzel
örneklerinden birisi
olan “Devrim” arabaları,
maalesef çeşitli sebeplerle
seri üretime geçememiştir.
1960’lı yıllarda Ünver
Otobüs Karoseri Sanayi,
Mercedes ortaklığında
Otomarsan, Türk Otomobil
Fabrikası A.Ş (TOFAŞ),
Termodinamik Sanayi ve
Ticaret A.Ş (TEMSA),
OYAK-Renault gibi halen
üretime devam eden
birçok önemli fabrika
kurulmuştur.
1990’lı yıllarda ise Opel,
Toyota, Honda ve Hyundai
ülkemizde üretime
başlamıştır.
2000’li yıllarda ise
ülkemizdeki fabrikaların
birçoğu çok önemli ihracat
başarıları yakalamış,
üretilen ürünlerin yerlilik
oranları artmış, yerli
ar-ge merkezlerinin
katkısı artmış ve yerli
otomobil üretilmesi
adına Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
tarafından yerli otomobil
üretim çalışmalarına hız
kazandırılmıştır. 2015
yılında ilk örnekleri
üretilen aracın seri üretime
geçmesi için çalışmalar
TÜBİTAK önderliğinde
devam etmektedir.

ÜLKEMİZ OTOMOBİL
SEKTÖRÜNÜN ÜRETİM
ANLAMINDA İLK
GELİŞMESİ, İSTANBUL
TOPHANE’DE SERBEST
BÖLGE OLARAK
HAZIRLANAN
BÖLGEDE FORD MOTOR
COMPANY’NİN (FMC)
TOPHANE MONTAJ
FABRİKASININ
KURULMASIDIR.

ve dolaylı olarak önemli
bir istihdam alanıdır.
Ülkemizde otomotiv
sektöründe 14 ana üretici
bulunmaktadır. Motorlu
kara taşıtı üreten ana
üreticilerin bünyesinde
yaklaşık 50 bin çalışan
bulunmaktadır. Dolaylı
istihdam ile yaklaşık
500 bin kişilik istihdam
sağlandığı tahmin
edilmektedir.
Türkiye Esnaf ve
Sanatkârlar Odası
(TESK) kayıtlarına göre
otomotiv odaklı 27 farklı
işkolunda 90 bine yakın
işyeri bu alanda faaliyet
göstermekte ve bu
işyerlerinde yüzbinlerce
kişi çalışmaktadır.

Otomotiv Sektöründe
İstihdam
Otomotiv sektörü, ana ve
yan sanayideki üretimin
yanı sıra satılan araçların
satış sonrası hizmetleri,
araçlara dönük mal ve
hizmet üretimi ile doğrudan
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Girdi-çıktı tabloları
üzerinden gerçekleştirilen
analizlere göre
otomotiv ana sanayinde
gerçekleştirilen her 1
birimlik istihdamın; tamir,
bakım-onarım, sigorta,
finans, yıkama, taşımacılık
gibi sektörlerde çarpan
etkisiyle 5 birimlik ek
istihdama neden olduğu
hesaplanmaktadır. 1
birimlik istihdam artışının
ulusal ekonomide ise 20
birimlik ek istihdama yol
açtığı tahmin edilmektedir.9
Sektör, dünyada ise 90
milyondan fazla araç
üretimi, 2 trilyon dolarlık
bir ekonomiye ve yaklaşık
50 milyonluk bir istihdama
sahiptir.
Ülkemizin eşsiz konumu,
güçlü yan sanayi
üreticilerinin varlığı ve
yatırımcılara sunulan
cazip destekler sayesinde
Türkiye; önde gelen
otomobil üreticileri
tarafından dünya
110 | İSTİHDAM’DA 3İ

üretim merkezlerinden
birisi olarak seçilmiştir.
Ülkemizde motorlu araç
üretimi, üretime ilk
başlanan dönemlerde 11
bin adet dolaylarındayken
2005 yılında 1 milyon adet
sınırını geçmiştir. 2016
yılına gelindiği zaman
Türk Otomotiv Sanayinin
otomobil üretimini bir
önceki yıla göre %20,
toplam üretimini ise
%9 arttırdığı ve toplam
üretimin 1 milyon 486
olarak gerçekleştiği
görülmektedir.
Ülkemiz ihracatının
zirvesinde bulunan toplam
otomotiv ihracatı 2016
yılında 24,2 Milyar $ olarak
gerçekleşmiştir. Hem
üretim hem de ihracat
anlamında 2016’da tüm
zamanların rekoru kırılmış
ve her 100 aracın 75’i ithal
edilmiştir. 10
Otomotiv sektöründeki
yerimizi güçlendirmek
ve rekabetçi yapımızı

ÜLKEMİZDE MOTORLU
ARAÇ ÜRETİMİ, ÜRETİME
İLK BAŞLANAN
DÖNEMLERDE 11 BİN ADET
DOLAYLARINDAYKEN
2005 YILINDA 1 MİLYON
ADET SINIRINI GEÇMİŞTİR.

korumak için dünyadaki
gelişmeler yakından
takip edilmelidir. Kuzey
Amerika gibi uzak ve farklı
pazarlarda bile ürettiğimiz
araçların satılabilmesi ile
sadece bölgenin değil tüm
dünyanın üretim üssü
olma potansiyelimiz iyi
değerlendirilmelidir. Ana
ve yan sanayi üreticilerinin
işbirlikleri arttırılmalı,
beraber ar-ge yapabilmeleri
teşvik edilmelidir.
Sektörün özellikle orta
ve üst kademelerdeki
işgücüne olan ihtiyacını
karşılayabilmek için
eğitim imkanlarının ve
niteliklerinin geliştirilmesi
hayati öneme sahiptir.
Otomotiv sanayindeki
istihdamın çarpan etkisiyle
1’e 5 ve 1’e 20 kat istihdam
oluşturduğu düşünülünce
bu alandaki İŞKUR
faaliyetlerinin nitelik ve
nicelik olarak daha üst
seviyeye taşınması tüm
ekonomiye büyük faydalar
sağlayacaktır.

SEKTÖREL BAKIŞ
Tablo 1

Faaliyet Alanı

İşe Yerleştirme

Motorlu kara taşıtlarının imalatı

4.384

Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve
yarı treyler (yarı römork) imalatı

1.676

Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımların imalatı

1.997

Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı

7.206

Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının ticareti

465

Diğer motorlu kara taşıtlarının ticareti

93

Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı

932

Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının toptan ticareti

421

Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının perakende ticareti

559

Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların ticareti, bakımı ve onarımı

49

Motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların kiralanması ve leasingi

440

Genel Toplam

18.222
2011

2012

2013

2014

2015

İşçi

35.274

34.681

32.331

33.238

37.554

Büro Personeli

4.250

3.835

3.777

3.893

4.210

İdareci

546

776

590

458

1.355

Mühendis

3.480

3.958

4.191

4.481

4.198

İdareci Mühendis

1.346

1.405

1.441

1.613

1.431

Genel Toplam

44.896

44.655

42.330

43.683

48.748
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Bir
“Halk Adamı”

Âşık Veysel

Gülizar Ana ve Karaca Ahmet’in oğlu Veysel Şatıroğlu… Sivas Avşarlarının
gözü görmez gönlü görür evlâdı, Âşık Veysel’i… 1894’ten 1973’e uzanan hayatı
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kalan bir kültür mirası.
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PORTRE
Âşık Veysel, 25 Ekim 1894’te Sivas Şarkışla’da dünyaya
gözlerini açtı. Doğumundan 21 Mart 1973’te Sivas
Sivrialan’da ölünceye kadarki hayatı; kimine ibretlik yaşam
dersi, kimine de kadere inanç vesilesi olacak türden…
Doğurdu beni Sivas ilinde
Sivralan Köyünde tarla yolunda
Azığı sırtında orak elinde
Taşlı tarlalarda avuttu anam
Ben yürürdüm anam bakar gülerdi
Huysuzluk edersem kalkar döverdi
Hemen kucaklardı okşar severdi
Çirkin huylarımı soyuttu anam
Kendi dizeleri ile anlattığı gibi Âşık Veysel annesinin
çalışmak için gittiği tarla yolunda dünyaya gelir. Anneciği
kendi kendine bebeğini doğurur, göbeğini keser ve sarıp
sarmalayıp köye geri döner. O vakitler için olağan bir
durum olsa da bu yalnızlık; oğlunun daha sonra yaşayacağı
pek çok hazin olayın başladığı yerdi…
Karanlığa Gömülen Çocuk Sevinci
Yaşamının daha ilk yıllarında olan ve çocuksu sevinçlerle
gözleri gülen Veysel, çağımızda artık o kadar da sorun
yaratmayan çiçek hastalığı yüzünden karanlığa bürünür…
Ve aslında tam da bu noktada başlar Âşık Veysel’in bizimle
olan muaşereti. O günü önce kendi ifadesinden okuyalım:
“Çiçeğe yakalanmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti.
Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye
gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü, eve
dönerken ayağım kayarak düştüm. Bir daha kalkamadım.
Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek
beyi çıktı. Sağ gözüme de, solun zorundan olacak, perde
indi. O gün bugündür dünya başıma zindan.”

türkülerinin de bir gün başkaları tarafından çalınacağını
düşünmüş müdür bilinmez ama onun yaşadığı zorlukların
bugün bile bizim içimizde bir yerlere dokunduğu kesin.
Çünkü başına gelen talihsizlikler ve uğradığı haksızlıklar
sadece çocukluğunda kalmamış…
Veysel’i düşürdün ne haldan hala
Kimini garkettin yeşile ala
Zaman gelir sen de eren zavala
Bir gün tepe takla gidersin dünya..
Zaman içinde kendi türkülerini çalmaya başlayan Âşık
Veysel’in tanınırlık anlamındaki dönüm noktası 1930
yılında Sivas Maarif Müdürü Ahmet Kutsi Tecer ile
tanışmasıdır. Tecer’in düzenlediği bir şairler gecesinde
kendisi ile tanışan Âşık Veysel, onun desteği ile birçok
ili dolaşmaya başladı. Âşık geleneğinin son büyük
temsilcisinin ilk adımları da bunlar oldu.
Gençlik Yılları
Veysel’in başına gelenlerin sadece çocukluğunda
kalmadığını belirtmiştik ya hani… O zaman şimdi de
gençliğine bakalım biraz. Zira içimize işleyen eserlerin
kaynağı bu cefadan başka bir şey olmasa gerek...
Anne ve babası genç yaşında iyice karanlıkta kalan
Veysel’i bir akraba kızı ile evlendirirler. Bir oğlu olur
bu evlilikten ancak çok yaşayamaz ve ölür. Çocuğunun
ardından anne ve babası da ölünce, hayata zaten yeterince
küsmüşken eşi de onu terk eder. Ardında bıraktığı iki
aylık kızı da kısa süre sonra hayatını kaybeder. Veysel,
eşinin kendisini terk etmesine rağmen onu sevmeye
ve hatırlamaya devam eder. Öyle ki zaten gideceğini
biliyordu. ‘Gittiği yerde eksik kalmasın, ezilmesin’ diye
gizlice çorabının içine para koyarak ruhunun inceliğini
de ortaya koymuştu koymasına ama eşi, kendisine verilen

Âşık Veysel’in babası “Karaca” lakaplı bir çiftçiydi. Daha
önce de iki kız evlâdını aynı hastalıktan toprağa vermişti.
Oğlunun bu durumuna çok üzülüyordu; ama elinden de
bir şey gelmiyordu. Bir şey yapamadığı gibi yaşanan başka
bir talihsiz kaza nedeniyle Veysel’in son görme umudu da
kaybolmuştu.
Çiçek nedeniyle bir gözünü tamamen kaybeden Veysel,
diğer gözüyle az da olsa ışığı seçebiliyordu. Aldıkları
habere göre Akdağmağdeni’de bir doktor vardı ve Veysel’in
gözünü açabilirdi. Baba Karaca Ahmet bu habere çok
sevinir ancak onun da başlarına gelecek talihsizlikten
henüz haberi yoktur. Onlar Veysel’i doktora götürmek
için para denkleştirmeye çalışırken bir gün ahırdaki öküz,
ansızın yaptığı dönüşle boynuzunu Veysel’in gözüne
sokar… Ve böylece o gözden de umut kesilir.
Bağlama ile İlk Tanışmadan Âşıklığın Zirvesine…
Babası Veysel’e onu biraz mutlu etmek ve biraz oyalamak
için bir bağlama aldı. Veysel de bu bağlama ile başka
ozanların türkülerini çalmaya başladı. O zamanlarda kendi

Bİr İnsan gönül gözü
İle sadece çevresİnİ
değİl geleceğİ de
görebİlİrmİş… Bunun
tecellİsİnİ Âşık
Veysel’de açık bİr
bİçİmde görüyoruz.
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ÂŞIK VEYSEL HER
KESİMDEN İNSANIN
SEVDİĞİ BİR “HALK OZANI”
OLMAYI BAŞARMIŞTIR.

bu kıymeti önemsememişti. Gerçi diyeceğini de demişti
aslında… Paranın yanına bir de not eklemiş, “güzelliğin on
para etmez bu bendeki aşk olmasa…” diye yazmıştı. Veysel,
göremese de bu hanımefendinin güzelliği dillere destandı
çünkü. Hanımefendi’nin sonraları pişman olduğuna dair
anlatılansa, Veysel’in ölüm döşeğinde ondan helallik almak
için kapıya kadar gelmesine rağmen içeri giremeyecek
kadar utandığı şeklinde.
Yeni Bir Başlangıç ve Kişiliği Üzerine
Âşık Veysel bu olaylar üzerine başka bir köye taşınır.
Burada parasını da kaybeden Veysel’in, özel hayatındaki
acılarına bir de parasızlık eklenir. Bu sefaleti daha önce de
ifade ettiğimiz gibi Ahmet Kutsi Tecer’le karşılaşıncaya
kadar devam eder. Daha sonra Gülizar adındaki bir hanımla
evlenir ve yeniden çoluk çocuğa karışır.
Tüm bu acılarına rağmen Veysel’i, Âşık Veysel yapan
şey belki de acılarının altında ezilmeyip hayata sımsıkı
tutunmasıdır. Öyle ki gözleri görmeyen bir adam için
gösterdiği tavırlar ‘acaba görüyor mu’ diye sorduracak
türden. Eserlerinde sıkça yer verdiği doğa sevgisi ona,
yaşadığı yere meyve ağacı getirip diktirecek ve insanların
zaman içinde bunu bir geçim kapısına çevirmesini
sağlayacak ilhamı da verir. Demek ki bir insan gönül gözü
ile sadece çevresini değil geleceği de görebilirmiş… Bunun
tecellisini Âşık Veysel’de açık bir biçimde görüyoruz.
Ağlayı ağlayı vardım pınara
Kirli yağlığımı yuvermediler
Herkes destini doldurdu çıktı
Bana da bir damla su vermediler
Sanatı Ayrıştırıcı Değil Birleştiriciydi
Onun bu şaşırtan hallerini sanatını
icra ederken de ortaya koyduğunu
görebiliriz. Mısralarında Yaradan’a akıl,
bilim ve aydınlıkla yakın olduğunun
ipuçlarını verir. Veysel, her kesimden
insanın sevdiği bir “halk ozanı” olmayı
başarmıştır. Sanatı ona ‘halk ozanı’
dedirtse de tam ifade etmek için ‘halk
adamı’ daha doğru bir tanım olur. Kısacası
Yaradılanı Yaradan’dan ötürü seven; kin ve
düşmanlık beslemeyen usta isim; bugünün
bazı karmaşa seven, kin ve nefret tohumları
eken aydınlarına(!) da örnek olmalı…
Ölümsüzlüğün yolu ayrıştırmaktan
değil birleştirmekten geçer.
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SENLİK BENLİK NEDİR BIRAK
Allah birdir Peygamber Hak
Rabbül âlemindir mutlak
Senlik benlik nedir bırak
Söyleyim geldi sırası
Kürt’ü Türk’ü ne Çerkez’i
Hep Ademin oğlu kızı
Beraberce şehit gazi
Yanlış var mı ve neresi
Kuran’a bak İncil’e bak
Dört kitabın dördü de hak
Hakir görüp ırk ayırmak
Hakikatte yüz karası
Binbir ismin birinden tut
Senlik benlik nedir sil at
Tuttuğun yola doğru git
Yoldan çıkıp olma asi
Yezit nedir, ne kızılbaş
Değil miyiz hep bir kardaş
Bizi yakar bizim ataş
Söndürmektir tek çaresi
Kişi ne çeker dilinden
Hem belinden, hem elinden
Hayır ve şer emelinden
Hakikat bunun burası
Şu âlemi yaratan bir
Odur külli şeye kâdir
Alevi Sünnilik nedir
Menfaattir varvarası
Cümle canlı hep topraktan
Var olmuştur emir Haktan
Rahmet dile sen Allah’tan
Tükenmez rahmet deryası
Veysel sapma sağa sola
Sen Allah’tan birlik dile
İkilikten gelir bela
Dava insanlık davası…
Aşık Veysel Şatıroğlu

FATİH VE ROMA’NIN FETHİ
Prof. dr. fahrİ sakal
19 mayıs üniversİtesİ
fen edebİyat fakültesİ
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Dinleri, mezhepleri ve milletleri bir arada yaşatma felsefesi eskiden beri
imparatorluklarda bulunsa da bu devlet ve idare anlayışını diğerlerinin
ve Roma’nın da üzerine çıkaran Fatih Sultan Mehmed Han olmuştur. Rum
Ortodoks, Ermeni Gregoryen kilise ve cemaatlerine her türlü çağını aşan
haklar bizzat muzaffer hükümdar Fatih tarafından verilmiştir. Aynı haklar
Musevilere ve hahambaşına da bahşedilmiştir. Bu yazının konusunun dışında
olan diğer icraatlarıyla Fatih İstanbul’u bir dünya kentine ve Devlet-i Aliye’yi
de bir cihan imparatorluğuna dönüştürmüştür.

TARİHTEN SAYFALAR

“İstanbul’un Türklerce
fethi tarihin en mühim
anlarından biri, belki en
mühim anıdır”
Franz Babinger, Mehmed
der Eroberer, s. 7.
Bu yazı okuyanın kafasını
epeyce karıştıracak,
okununca mevcut bazı
bilgiler yerle yeksan
olurken, yeni bazı görüşler
de insanların zihinlerinde
daha derin ufukların
açılmasına vesile olacaktır.
Neden bu iddia ile
başlıyoruz? Çünkü;

1- İstanbul herhangi bir
şehir değil, Roma’dır.
2- Roma da herhangi bir
devlet değil, dünya
tarihinin en önemli
imparatorluğudur.
3- Tüm antik Ortadoğu
medeniyet ve
devletlerinin/
imparatorluklarının
varisi iddiasındadır.
4- Ondan sonraki
bütün Avrupa
imparatorlukları
da Roma’nın varisi
olduklarını iddia
etmektedirler.
5- Roma dışında dünyada

a)
b)
c)
d)

imparatorluk kurma
kültürü sınırlı sayıdadır.
Bunlar;
Türk Hakanlığı
İran Şehinşahlığı
Çin İmparatorluğu
İslam Hilafeti. Başka
yoktur!

Diğer imparatorluk
iddiasında bulunanlar,
bunların tâc ü tahtına
sahip olarak, bu yolla
kazandıkları itibarla
çevrelerine hükmetme
iktidar ve yetkisine sahip
olmaya çalışmaktadırlar.
Bu yolla edinilen manevi

güç, karizma (Türkçesi kut)
olarak adlandırılmıştır.
İşte II. Mehmed
-uzaklığından dolayı
ulaşamayacağı Çin
hariç- bu hâkimiyetlerin
tamamını ele geçirerek
dünyadaki bütün büyük
imparatorlukların
taç ve tahtına sahip
olma iddiasında idi.
İslâm peygamberi
Hz. Muhammed (sav)
de bu cihan başkenti
Konstantiniyye’nin sıradan
bir şehir olmadığını
bildiğinden onu fethetmesi
için ümmetini teşvik
eylemişti. İstanbul’un
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fethi ile hem Peygamberin
gösterdiği hedefe
ulaşılacak, hem Roma
tacına, hem Ortodoksluğun
ve Katolik âleminin
hükümdarlığına sahip
olunacaktı.
İstanbul neden Roma’dır
veya Roma ne demektir?
Roma; Avrupa dışında,
Yunan-Helenistik
imparatorluğunu,
Firavunların Mısırını,
Pers/Sasanî arazilerinin
batı kısımlarını ve Asur
ülkesini fetih yoluyla
ele geçirdiğinden dünya
hâkimiyeti iddiası taşıyacak
tahtların -Çin ve Türkler
hariç- hepsinin sahibi
olmuştu. Kurumları,
yolları, yönetim anlayışı,
hukuku ve diğer etkileriyle
Avrupa’nın geçmişini adeta
tek başına oluşturmuş ve
uzun ömrü ile de istikrarı
sağlamıştır. İrili ufaklı
milletleri veya henüz
milletleşmemiş kabileleri
asimilasyon veya soykırıma
tabi tutmadan barış
içinde bir arada yaşatmak
imparatorlukların belirgin
hususiyetidir. Bugün
BM’nin gayesi olan ama
başaramadığı ve başarmak
da istemediği dünya
barışını gerçekleştirmek,
halkları huzur ve sükûn
içinde yaşatmak gayesiyle
tarihî çağlarda büyük
milletler imparatorluklar
kuruyordu. İşte Roma ve

118 | İSTİHDAM’DA 3İ

Roma’nın barış düzeni
(Pax Romana) bu idi. Roma
İmparatorluğu Avrupa
tarihinde kıtayı birleştiren
ve halklar/milletler-üstü
ilk ve tek imparatorluktur.
Yunan Medeniyetini ve
Hıristiyanlığı da temsil
ettiği ve Avrupa’nın bencil
toplumlarının kavgalarını
önleyip kıtayı birleştirdiği
için, Roma’nın yıkıldığı
tarihten bu yana, kıtada
düşünen beyinlerin
hasretini çektiği bir “Roma
Barışı ve düzeni” vardır.
Bundan dolayı Avrupa
tarihinde birazcık güçlenen
ve kıtayı birleştirme ülküsü
taşıyan her devlet, adının
başına “Kutsal Roma”
sıfatı getirmiştir. Öyle ki
Romalı olmayan Germenler
bile bu Romalı karizmasına
sarılmışlardır. Batı Roma
yıkılınca Doğu Roma bu
unvanı sürdürüp 2. Roma
olarak anılmıştır. Türkler
Doğu Roma’yı fethedince
Moskova Knezliği 1453
sonrasında 3. Roma
iddiasını ileri sürmüş,
Roma mirasının sahibi
ve Ortodoksların meşru
İmparatoru ve hamisi
olduğu tezini işlemiştir.
Çar unvanı da zaten
Sezar-Çasar-Kayzer’den
gelmektedir. Ancak dünya
devleti anlamına gelen

imparatorluk felsefesi
açısından 3. Roma
unvanına yerli yabancı
düşünürler Çarlığı değil,
Osmanlı İmparatorluğunu
layık görmüşlerdir.

Müslüman Türk’ün
anlayışına göre fetİh
bİr ülkeyİ, bİr şehrİ
ele geçİrmek ve İstİla
etmek değİldİr; bİr
belde, bİr bölge veya
ülkeyİ İnsanlığın
hİzmetİne açmaktır.
Dİğer bİr İfade İle o
yöreye daha üstün,
daha adİl ve daha
güvenlİ bİr dünya
nİzamı sunmaktır.

Doğu Roma başkenti
Konstantiniyye, diğer ifade
ile 2. Roma bu mirasın
meşru varisi olarak 1000 yıl
hüküm sürmüştür. Bugün
yanlış olarak Bizans diye
adlandırılan bu yapı aslında
kendisi tarafından (Doğu)
Roma olarak adlandırılmış,
kendilerine hiç Bizanslı
veya İmparatorluklarına
Bizans İmparatorluğu
dememişlerdir.1 Hatta
başkaları onlara doğrudan
Roma (Rum) derler; onlar
da kendilerini Yunanca
olarak Romaioi (Romalı)
olarak adlandırırlardı.
Harun Reşid yapılan
antlaşmayı bozduğu
için Bizans imparatoru
I. Nikephoros’a yazdığı
bir mektupta “ey kötü
kadının çocuğu, Roma
köpeği” sıfatlarıyla hakaret
etmişti. Anadolu o yıllarda
“memleketü’r-Rum”,
Erzurum da “Erzeni’rRum” diye adlandırılmıştı.
Anadolu’ya göçen Türkler
için “Rum’a gitti” dedikleri
gibi, Mevlana’ya da
Konya’ya yerleştiği için
Rumî demişlerdi. Hâsılı
Bizans, ülkesi ve halkı
ile Roma (Arapça Rûm)
olarak biliniyor, öyle
adlandırılıyordu.
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Alpaslan ile Başlayıp
Fatih ile Bitti
İşte Selçuklu Sultanı
Alpaslan ile başlayıp Fatih
ile biten Anadolu’daki
Türk fütuhatı Roma mülkü
üzerinde yapılmış oluyordu.
Réne Grousset “Roma’nın
fethi işini Osmanlılar
başardılar” derken bunu
anlatmıştı. Kendisinden
önceki imparatorluk
mülklerini, tac ve tahtlarını
ele geçirmiş bir Roma’dan
sadece Roma mirası değil,
öncekilerin mirası da
tevarüs edilmiş oluyordu.
Öncelikle Osmanlılar Oğuz
Han’ın torunu Kayı Han
neslinden olarak Türk
hanlığına sahiptiler. Türk
Devlet geleneğinin icabınca
ancak Oğuz neslinden
biri hanlık iddiasında
bulunabilirdi. İnançlarına
göre Tanrı ülkeyi yönetme
yetki ve kabiliyetini
kimlere verirse ülkeyi o
yönetmeliydi. Türkler o
tanrı vergisi değere Kut
diyorlardı.2 Türk hanlığına
ilave olarak Selçuklunun
1040’ta ele geçirdiği İran
şehinşahlığının ve Orta
Doğu sultanlığının tacı
da Türklerin elindeydi.
Tuğrul Bey 1055’te Abbasi
halifesinin dünyevi
yetkilerini devralmıştı.
İşte Osmanlılar uhrevî
yetkilerini de almayı
istiyorlardı. Ümmeti
emniyet, sulh, sükûn ve
huzur içinde ancak böyle
yaşatabilirlerdi. II. Mehmed
bunun için Mısır’ın
fethinden önce bile halife
unvanını kullanmıştır.
Bunlardan sonra da Roma
İmparatoru sıfatıyla
dünyaya düzen verme
projelerini tamamlamayı
düşünmüş, bunu başardığı
için Fatih unvanını
kazanmıştı. Bizans’ın son
tarihçilerinden Yorgios
Trapezuntios bunu şöyle
ifade etmişti: “Kimse şüphe

Osmanlılar Oğuz
Han’ın varİsİ oldukları
İçİn Hakan/Han,
İran tacının varİsİ
olarak Şah veya
Şehİnşah, Orta doğu
ve Mısır hükümdarlık
geleneğİnİn varİsİ
olarak Sultan, İslam
hİlafetİnİn sahİbİ,
(Peygamber’İn halefİ)
olarak Halİfe ve
Roma’nın varİsİ olarak
da İmparator unvanını
kullanıyorlardı.

edemez ki Sultan Mehmed
Roma İmparatorudur.”
Fransız tarihçi Grenard
ise “Osmanlı tarihini
kavrayabilmek için
Osmanoğullarını Doğu
Roma’nın ikinci kurucuları
olarak incelemek gerekir…
Osmanoğullarının Roma
İmparatorluğu’nun yerini
aldığını, onların meşru
halefi olduklarını…
Dukas, Chalchondylas,
Kritovoulos, Trapezuntios
gibi Fatih’in muasırı olan
Bizanslı tarihçiler çok iyi
anlatmıştır.”3 Bu konuda İ.
Ortaylı’nın tasnifi de çok
manidardır: Batı Roma (I.
Roma) pagan, Doğu Roma
(II. Roma) Hıristiyan ve
Osmanlı İmparatorluğu (III.
Roma) Müslüman Romadır.4
Osmanlılar Oğuz Han’ın
varisi oldukları için
Hakan/Han, İran tacının
varisi olarak Şah veya
Şehinşah, Ortadoğu
ve Mısır hükümdarlık
geleneğinin varisi olarak
Sultan, İslam hilafetinin
sahibi, (Peygamber’in
halefi) olarak Halife
ve Roma’nın varisi
olarak da İmparator
unvanını kullanıyorlardı.
İşte Sultan Mehmed
bu unvan politikasını

dünya hâkimiyeti için
uygulamıştır. Aynı gaye
ile yine benzer bir isim
verme siyaseti de güdülmüş
olduğunu biliyoruz.
Kendisi peygamberin
adını taşımaktadır:
Muhammed. Oğullarına
Cem ve Bayezid isimleri
vermiştir ki bu isimler
efsanelere konu olan büyük
İran şahlarının adlarıdır.
Bir torununa Oğuz Han
adını vermiş; diğer bir
torununu da Avgustus
diye çağırmıştır. Böylece
İslam dünyasında fağfur
unvanı ile anılan Çin
imparatorluk sıfatları
hariç, dünya hâkimiyeti
ülküsü taşıyan isim,
unvan ve sıfatların hepsi
Fatih tarafından Osmanlı
ailesinde toplanmıştır. Prof.
Dr. Osman Turan’ın “cihan
hâkimiyeti mefkûresi”5
dediği politika işte bu idi.
Günümüz aydınları bunu
bir yayılmacı tasavvur,
hatta ham hayal olarak
görebilirler. Hiç de öyle
değildir. Bunu anlatmak
için önce Türk fütuhat
felsefesi ve devlet anlayışını
açıklamalıyız.
Fetih Anlayışı
Müslüman Türk’ün
anlayışına göre fetih
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bir ülkeyi, bir şehri ele
geçirmek ve istila etmek
değildir; bir belde, bir bölge
veya ülkeyi insanlığın
hizmetine açmaktır. Diğer
bir ifade ile o yöreye daha
üstün, daha adil ve daha
güvenli bir dünya nizamı
sunmaktır. Çünkü bu
istilalar, o memleketleri
dönemin en ideal insan
haklarına ve en mütekâmil
insanî idare anlayışına
göre yönetme iddiası ile
yapılıyordu. Osmanlı
Balkanları önce yerli halkın
gönlüne girdiği için ele
geçirmiş, silah gücüyle
fethetmemiştir. Diğer bir
ifade ile önce gönüller,
sonra kaleler ve beldeler
fethedilmiştir.6 Osmanlı
yönetim anlayışı bu kadar
adil ve insanî olduğu için,
Timur istilasından sonra
Türklerin yaşadığı Anadolu
parçalandığı halde,
Hristiyanlarla meskûn
Rumeli parçalanmamış ve
Çelebi Mehmed ikinci defa
Osmanlı’yı önce Rumeli’de
kurmuştur. Rumeli’nin
parçalanmamasının sebebi,
oranın Hristiyan halkının
‘Osmanlı giderse önceki
yerli despotların zulüm,
baskı ve kölelik düzeni geri
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Osmanlı Balkanları
önce yerlİ halkın
gönlüne gİrdİğİ İçİn ele
geçİrmİş, sİlah gücüyle
fethetmemİştİr. Dİğer
bİr İfade İle önce
gönüller, sonra
kaleler ve beldeler
fethedİlmİştİr.

gelecek’ diye korkması ve
Çelebi Mehmed’in etrafında
bu sebeple toplanmasıdır.
Hâlbuki Anadolu’daki
Türklerin böyle bir
korkusu yoktu; Osmanlı
giderse, Karamanlı, Karesi
veya Germiyanlı gibi bir
beylik hâkim olur; onlar
da Türk devlet anlayışını
sürdürürdü. Yani Anadolu
için ‘giden ağam, gelen
paşam’ meselesi iken,
Rumeli Hıristiyan halkı
için ‘köle olmak veya
olmamak’ durumu söz
konusu idi. Fatih İstanbul’u
fethedince Mora halkı
kendisine haber göndererek
“gel burayı da al” diye
yalvarmışlardı. Bulgarların
ana dilleriyle ibadetini
Patrikhane yasaklarken,
Osmanlı idaresi
Patrikhaneyi engelleyerek
Bulgarları ve Bulgarcayı
korumuştu. Balkan dil ve
kültürlerinin yüzyıllarca
Osmanlı yönetiminde
korunmalarının sebebi
budur. Görüldüğü gibi
bu batılı anlamda bir
hegemonya kurmak
değil, insanlığın ve insani
değerlerin hâkimiyetini
sağlamayı gaye edinen bir
Nizam-ı Âlem davası idi.

Bazı İmparatorluklar
Asimilasyonu
Hedeflemiştir
Bazıları imparatorluk ile
emperyalizmin aynı kökten
gelmesine dayanarak,
imparatorlukları
emperyalist yapılar
olarak sunarlar. Bu her
zaman doğru değildir.
Çünkü imparatorluklar
irili ufaklı halkları ve
milletleri asimile etmeden,
soykırıma uğratmadan
binlerce yıl yönetmişler
ve korumuşlardır. Bu
korumayı yapmayan
imparatorluklar azdır,
ulus-devletler ise
çoktur. Özellikle ulusdevletler hâkim oldukları
topraklardaki azınlıkları
eritmeyi, dillerini inkârı,
kültürlerini silmeyi
hedeflemişlerdir. Gerçek
imparatorluklar bu
hataları yapmayanlardır;
yapanlar milletlerin sevgi
ve güvenine mazhar
olamamışlardır. Bugün
birçok millet Ortadoğu ve
Balkanlarda asimilasyona
uğramamış ise dil, din ve
kültürlerini koruyarak
20. asra ulaşabilmişlerse
bunu Roma ve Osmanlı

TARİHTEN SAYFALAR
imparatorluklarına
borçludurlar. İşte bu
adaleti sağlayanlar tarihte
büyük imparatorluk
kurabilmişlerdir. Pax
Romana (Roma barışı)
ve Pax Ottomana
(Osmanlı Barışı, Nizam-ı
Âlem) bu devlet anlayış
ve yönetim felsefesi ile
kurulmuştur. Bu anlayışla
Osmanlı ülkelerine
“Memalik-i Mahrûse-i
Şahâne” (Padişahın
koruduğu memleketler)
deniyordu. Memleketleri
ve üzerinde yaşayan
halkların her türlü kültür
ve ekonomik çıkarlarını
gözeterek koruma gayesi
ile hareket edilmişti. A.
Toynbee Osmanlıdan
ayrılan milletlerin bu
korumadan mahrum
kaldıkları için çok da mutlu
olmadıklarını, başlarına
bazı belalar geldiğini
açıkça söyleyebilmiştir.7
Zaten Osmanlı’nın dağılma
döneminde Balkan ve
Kafkasya halklarından
insanlar anadilleri Türkçe
olmadığı hâlde, Osmanlı
o topraklardan çekilirken
Osmanlı ile birlikte
Anadolu’ya göç etmişlerdir.
Arnavut, Boşnak,
Çeçen, Çerkez, Gürcü
ve diğerlerinin mağlup
Osmanlıyı seçmelerinin
sebebini bu noktada
görüyoruz.
Dinleri, mezhepleri
ve milletleri bir arada
yaşatma felsefesi eskiden
beri imparatorluklarda
bulunsa da bu devlet ve
idare anlayışını diğerlerinin
ve Roma’nın da üzerine
çıkaran Fatih Sultan
Mehmed Han olmuştur.
Rum Ortodoks, Ermeni
Gregoryen kilise ve
cemaatlerine her türlü
çağını aşan haklar bizzat
muzaffer hükümdar Fatih
tarafından verilmiştir.

Aynı haklar Musevilere
ve hahambaşına da
bahşedilmiştir. Bu yazının
konusunun dışında
olan diğer icraatlarıyla
Fatih İstanbul’u bir
dünya kentine ve
Devlet-i Aliye’yi de bir
cihan imparatorluğuna
dönüştürmüştür.
Sonuç olarak Fatih A) Oğuz
Han neslinden “kutlu”
bir Kayı boyu mensubu
olarak Türk Hakanıdır.
B) Selçuklulardan beri
Dârâ’ların, Cem’lerin,
Feridûnların tahtlarının
varisi, Acem ülkesinin şahı,
şehinşahtır. C) Fatih kendi
döneminde bile “halife”
unvanı kullandığına göre
Hz. Peygamber’in de
halefidir. Osmanlı’nın bu
unvanı da ele geçirmesini
hedeflemiş ve 1517 yılından
itibaren Osmanlı Sultanı
halife-i müslimîndir. D)
Roma’nın varisi olarak
“Rub’-ı Meskûn’un8 adalet
dağıtıcısı ve hâkimidir.9
İstanbul’un fethi bu
durumda şu anlamlara
geliyor: 1) Dört büyük
imparatorluk tacının
üzerine Roma tacının
ele geçirilmesidir. 2)
Kıtaların, denizlerin, ticaret
yollarının, medeniyet ve
dinlerin kavşak noktasında
bulunan en stratejik
dünya şehrinin fethidir. 3)
Tarihte en uzun süre ve
iki büyük imparatorluğa
başkentlik yapan bir dünya
şehrinin alınmasıdır. 4)
Köleliğin, sınıf kavgası
ve adaletsizliğin sürdüğü
yerlere Nizam-ı Âlem
ve “ilâ-yı kelimetullah”
mefkûresinin
yerleştirilmesidir. 5) Haz.
Muhammed’in hadisindeki
methiyeyi hak etmektir.
Sözün özü: İstanbul’un
fethi cihan tarihinin en göz
kamaştırıcı noktalarından

biridir. Türkiye’de
çağ açma edebiyatı ile
süslenerek anlatılırken,
batılılar bunu Roma
gücünün el değiştirmesi,
diğer bir ifade ile Osmanlı
Devleti'nin cihan devletine,
dünya imparatorluğuna
dönüşmesi olarak görürler.
Fatih’i de ufkunun genişliği
ile bu büyüklüğe hükmeden
bir dâhi devlet adamı
olarak selamlamaktadırlar.
Ekonomik, siyasî, kültürel
ve dinî alanlarda hâlâ
dünya başkenti olacak
potansiyele sahip olduğu
halde, Türkiye Cumhuriyeti
İstanbul’un ağırlığını

kaldıramamaktadır. Hâlbuki
bu şehir iyi planlanır
ve yönetilirse bir dünya
iş, finans, sanat, kültür
ve siyaset kenti olarak
temayüz edebilir. Ama bu
yollarla, ulaşım sistemiyle
ve çevre ile olmayacağını
biliyoruz. Geniş yolları,
rahat ulaşım imkânları,
bol oksijen üreten yeşil
alanları ile tarihî, kültürel
ve sanatsal altyapısı
geliştirilirse bu dünya şehri
sadece turizmden 60-70
milyar dolar getiri sağlar
ve aynı oranda Türkiye’ye
kazandırdığı itibarla
gözbebeğimiz olur.
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Tarihindeki Yeri” Osmanlı ve
Dünya (Haz. Kemal H. Karpat),
Ufuk Kitap İst. 2006, s. 36-37.
8. Üzerinde insan yaşayan
coğrafyanın dörtte biri demektir. Osmanlı memleketleri kast
ediliyor.
9. Arnold Toynbee de Roma’nın
Osmanlı’da devam ettiğini
düşünüyordu. 1922 Yılında
Saltanatın kaldırılmasını Roma
İmparatorluğu’nun sonu diye
adlandırmıştır(!)
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İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya;
Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.
Necip Fazıl KISAKÜREK
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GENİŞ AÇI

Marmara bölgesinin doğusunda bulunan Sakarya, işlek bir yol güzergâhı olan Ankara-İstanbul
illeri arasında bulunması nedeniyle, tarihin en eski çağlarından beri çeşitli kavimlerin ilgisini
çekmiştir. Bugün de tabii kaynaklarıyla, doğal güzellikleriyle, coğrafi özellikleriyle ülkemizde
ve Marmara bölgesinde adından söz ettiren şehirlerimizin başında gelen Sakarya, iklimi, verimli
toprakları, ormanları, akarsuları, gölleri, yaylaları ve önemli göç yolları üzerinde bulunması
nedeniyle önemli bir yerleşim merkezi olmuştur.
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Anadolu’nun bağrından
kaynayıp kopan Sakarya
Nehri, Sapanca Gölü’ne
bir selam verip, geçtiği
coğrafyaya bereket
savurmak istercesine
geniş bir S mührü
vurarak, emanetini
nihayetinde Karadeniz’e
kavuşturmaktadır. Milattan
önceki uygarlıklardan
Osmanlı Dönemine,
Osmanlı Döneminden
Cumhuriyet’e uzanan
zamanın akışındaki
göçler… Kafkaslardan,
Balkanlardan ve daha türlü
çeşitli mekânlardan gelen
toplulukların oluşturduğu
kültürlerin barış içinde
yaşadığı Sakarya,
günümüzde de yine
mekânın dört bir yanından,
şairin dediği gibi su misali
kıvrım kıvrım akıp gelen
insan kültürlerini sarıp
sarmalayarak, farklı
yaşam tarzlarının neşesini,
acısını, kokusunu, tadını,
velhasıl insana dair her
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SAKARYA’DA SON
15 YILDA SANAYİ
SEKTÖRÜNDE
ÖNEMLİ GELİŞMELER
KAYDEDİLMİŞTİR.
UYGUN KONUMDA
OLMASI, HAMMADDE
KAYNAKLARINA ULAŞIM
KOLAYLIĞI, NİTELİKLİ
İNSAN GÜCÜ İMKÂNLARI
DIŞ YATIRIMCILAR İÇİN
SAKARYA’YI CAZİP
BİR YATIRIM MERKEZİ
YAPMIŞTIR.

şeyi buluşturmak ister
gibidir. Anadolu’nun
kuzeybatısındaki bu şehir,
şanlı Sakarya Meydan
Muharebesi’nin zaferine
bizzat şahit olmanın verdiği
keyifle, Anadolu’nun
dört köşesinden birine
kurulmuş, o köşeden
diğer kahraman vatan
şehirlerinin gururunu
paylaşırcasına, onlara
bir kardeş sıcaklığıyla
bakmaktadır.
Marmara bölgesinin
doğusunda bulunan
Sakarya, işlek bir yol
güzergâhı olan Ankaraİstanbul illeri arasında
bulunması nedeniyle,
tarihin en eski çağlarından
beri çeşitli kavimlerin
ilgisini çekmiştir. Bugün
de tabii kaynaklarıyla,
doğal güzellikleriyle,
coğrafi özellikleriyle
ülkemizde ve Marmara
bölgesinde adından söz
ettiren şehirlerimizin

başında gelen Sakarya,
iklimi, verimli toprakları,
ormanları, akarsuları,
gölleri, yaylaları ve önemli
göç yolları üzerinde
bulunması nedeniyle
önemli bir yerleşim merkezi
olmuştur.
Ayrıca, hızlı kalkınması ve
gelişmesiyle Türkiye’nin
önemli şehirlerinden birisi
olan Sakarya, yöresel
kültürünün zenginliğiyle de
dikkat çekmektedir.
Sakarya, 976.948 can
barındırmakta, nüfus
yönünden diğer şehirler
arasında 22. sırada
bulunmakta, nüfusunun
yaklaşık yarısı erkek,
yarısı da kadın nüfustan
oluşmaktadır. 4.824 km2
yüzölçümü ile de cennet
vatanın köşelerinden biri
olan bu şehir, yüzölçümü
yönünden ise diğer
şehirler arasında 66. sırada
bulunmaktadır.
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SANAYİ

Sakarya’da son 15 yılda
sanayi sektöründe önemli
gelişmeler kaydedilmiştir.
Yatırım yapmak için
uygun konumda olması,
hammadde ve mamul
madde kaynaklarına ulaşım
kolaylığı, uygun yatırım
alanlarının bulunması
(Organize Sanayi
Bölgeleri), büyük firmaların
Sakarya’yı yatırım üssü
olarak seçmeleri (Koç
Holding, Sabancı Holding,
Çukurova Grubu, Ülker
Grubu, Toyota, Yazaki
Otomotiv vb), nitelikli
insan gücü (Sakarya
Üniversitesi, Meslek
Liseleri ve Çıraklık Eğitim
Merkezleri) imkanları dış
yatırımcılar için Sakarya’yı
cazip bir yatırım merkezi
konumuna getirmiştir.
Toyota Otomotiv Sanayi
Türkiye A.Ş.
Sakarya’da son yıllarda
özellikle otomotiv, tekstil
ve gıda sektörlerinde büyük
gelişmeler yaşanmıştır.

SAKARYA’DAKİ KAMU
KURUMLARI İLE SİVİL
TOPLUM KURULUŞLARI
TARAFINDAN
OLUŞTURULAN “SİNERJİ
EKİBİ” HER AY FARKLI BİR
YERDE TOPLANARAK,
İSTİHDAMA YÖNELİK
FAALİYETLERİN
ARTTIRILMASI gayesİyle
KARARLAR ALMAKTADIR.

Otomotiv devi olan
Toyota, Otokar, Yazaki
ve Tırsan firmalarının
önemli yatırımlarını
bu şehirde yapmaları,
beraberinde otomotiv yan
sanayi üreticilerinin de
hızla büyümelerine neden
olmuştur.
Gıda sektöründe özellikle
süt ürünleri ve tavukçuluk
alanında önemli yatırımlar
gerçekleştirilmiştir. Ülker
grubunun Pamukova ve
Akyazı ilçelerinde, Şenpiliç

A.Ş.’nin Geyve ilçesinde
yapmış olduğu yatırımlar
mevcut diğer üreticiler için
de bir ivme kazandırmıştır.
Tüm üreticiler üretim
teknolojisinin geliştirilmesi
ve rekabet güçlerinin
arttırılması için önemli
bir mücadelenin içine
girmişlerdir. Yine bununla
birlikte özellikle süt
ürünlerinin işlenmesi
ile ilgili makine ve
ekipmanların üretiminde
Türkiye’de söz sahibi olan
firmalar daha da büyümeye
başlamıştır. Bu gelişmeler
hayvancılığın gelişmesine
de katkı sağlayacaktır.
Günümüzde sanayi
yatırımlarını teşvik,
düzenli şehirleşme ve
istihdam sorunlarını
çözümlemeye yönelik etkili
bir kalkınma aracı olarak
görülen Organize Sanayi
Bölgesi, Sakarya’da 1993
yılında kurulmuştur. Daha
sonraları Sakarya’da, şehri
yatırımcı yönünden cazip
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kılan İstanbul-Ankara,
Bursa-Kocaeli gibi büyük
şehirlere yakın olması,
ayrıca kara, deniz ve hava
ulaşımı açısından uygun
bir konumda bulunması
ve hızla artan yatırım
talepleri nedeniyle 2. ve 3.
Organize Sanayi bölgeleri
kurulmuştur.
TÜİK verilerine göre;
2016 yılı işsizlik oranı
Türkiye genelinde yüzde
10,9 iken TR42 (Kocaeli,
Sakarya, Düzce, Bolu,
Yalova) bölgesinde bu
oran yüzde 10,7 olarak
gerçekleşmiştir. İstihdam
oranı yüzde 47,9; İşgücü
katılma oranı yüzde 53,6;
İşsizlik oranı yüzde 10,7’dir.
Sakarya İŞKUR’un 2016
Yılına Ait Temel İşgücü
Verileri;
Özel sektörden 38.517
açık iş alınmış, 5.416
kadın 12.545 erkek olmak
üzere toplam 17.961
kişi işe yerleştirilmiştir.
Ayrıca, 61.317 kişiye iş
ve meslek danışmanlığı
hizmeti verilmiştir.10.510
kişiye (Lise son sınıflara,
üniversitelerde ve kurs
bitimlerinde) İş Arama
Teknikleri seminerleri
verilmiştir. Aktif
işgücü programları
kapsamında düzenlenen
1.882 mesleki eğitim
kurs ve programlarına
14.019 kursiyer katılımı
sağlanmıştır. Ayrıca, 11.017
iş yeri ve Eğitim Kurumuna
Yüz yüze gerçekleştirilen
ziyaretlerle işverenlerin
ve eğitim kurumlarının
mevzuat çerçevesinde
bilgilendirmeleri
sağlanmış ve taleplerini
karşılamalarına yardımcı
olunmuştur.
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Sakarya İŞKUR’un 2017
Yılı İlk Dört Ayına Ait
Temel İşgücü Verileri;
Özel sektörden 11.954
açık iş alınmış 1.899
kadın 4.689 erkek olmak
üzere toplam 6.588 kişi
işe yerleşmiştir. 9.625 iş
ve meslek danışmanlığı
hizmeti verilmiştir.
5.950 kişiye (Lise son
sınıflara, üniversitelerde
ve kurs bitimlerinde)
İş Arama Teknikleri
seminerleri verilmiştir.
561 mesleki eğitim
kurs ve programlarına
3.018 kursiyer katılım
göstermiştir. Ziyaretler
kapsamında, 8.066 iş yeri
ve Eğitim Kurumuna
yüz yüze gerçekleştirilen
ziyaretlerle işverenlerin
ve eğitim kurumlarının
mevzuat çerçevesinde
bilgilendirilmeleri
sağlanmış ve taleplerini
karşılamalarına yardımcı
olunmuştur. Çalışma
Hayatında Milli Seferberlik
kapsamında SGK
kayıtlarına göre 687 sayılı
K.H.K ile getirilen teşvik
uygulamaları neticesinde,
2017 yılı başından Nisan
2016 sonuna kadar 7.958
kişiye ilave istihdam
sağlanmıştır.
“İş-Sizi Arıyor!” ana
temasıyla bu yıl 4’üncüsü
düzenlenecek olan SAGİF
(Sakarya Girişimcilik ve
İnsan Kaynakları Fuarı)
18-20 Mayıs 2017 tarihleri
arasında Demokrasi
Meydanı’nda yapılacaktır.
Fuarın İstihdam Seferberliği
de dikkate alındığında
öneminin artması sebebiyle
daha fazla firmanın ve
iş arayanın katılımının
sağlanabilmesi için çaba

sarf edilmektedir. Ayrıca
03 Nisan- 05 Mayıs 2017
tarihleri arasında 1.211
iş yerine yönelik olarak
işgücü piyasası analiz
çalışması yapılmıştır.
Çalışma hayatında Milli
Seferberlik Faaliyetleri
İşyeri Ziyaretleri
Sakarya İŞKUR tarafından
rutin olarak gerçekleştirilen
programlı iş yeri
ziyaretlerine ilaveten
“Çalışma Hayatında Milli
Seferberlik” kapsamında
gerek Çalışma ve Sosyal
Güvelik Bakanımız
Mehmet Müezzinoğlu
ile gerekse Bakanlık
ekibiyle Ildeki iş yerleri
ziyaret edilerek konu
hakkında bilgilendirmeler
yapılmıştır. Dolayısıyla,
Goodyear Lastikleri A.Ş.,
Başak Traktör, Toyota
Otomotiv, Talu Tekstil (LC
Wakiki), Federal Elektrik
ve ASAŞ Alüminyum
fabrikaları ziyaret edilerek

seferberlik kapsamındaki
teşvik uygulamaları ve
işbaşı eğitim programları
hakkında bilgilendirme
yapılmıştır. Ayrıca,
Bakanlık ekibi ve Ildeki
iş yerleri temsilcilerinin
katılımıyla Sakarya Ticaret
ve Sanayi Odasında İşbaşı
Eğitim Programları toplu
imza töreni düzenlenmiştir.
Ilde Engelli Projeleri
kapsamında açılan 3
iş yerine ziyaretler
yapılmıştır.
Ev Ziyaretleri
“Çalışma Hayatında
İstihdam Seferberliği”
kapsamında İŞKUR ve
SGK personelleriyle
birlikte 100 kadar ev
ziyareti gerçekleştirilmiştir.
Ziyaret edilen evlerde
vatandaşlarımıza sigorta
teşvikleri, işbaşı eğitim
programları ve İŞKUR
hizmetleri hakkında
bilgilendirme yapılmıştır.
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AVM de İŞKUR standı
Ilde en fazla insan
yoğunluğunu olduğu
alış-veriş merkezlerinde
“Çalışma Hayatında Milli
Seferberlik” kapsamında
İŞKUR standları kurulmuş
ve konu hakkında
bilgilendirme yapılmıştır.
STK’larda Programlar
Ilde bulunan Sivil Toplum
Kuruluşları Sakarya Ticaret
ve Sanayi Odası, Sakarya
Ticaret Borsası, Sakarya
Esnaf ve Sanatkârlar
Odaları Birliği, Sakarya
Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası, Sakarya
Genç İşadamları Derneği,
Müstakil İşadamları
Derneği ile Sakarya 1. 2. ve
3. Organize Sanayi Bölge
Müdürlüklerinde yapılan
toplantılarla bölgeye bağlı
iş yerleri temsilcilerine
“Çalışma Hayatında Milli
Seferberlik” kapsamında
uygulanmaya başlanan
sigorta teşvikleri, işbaşı
eğitim programları ve
İŞKUR hizmetleri hakkında
bilgilendirme yapılmıştır.
Sakarya Üniversitesiyle
Kariyer Günü
Etkinlikleri
Sakarya Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlüğünce,
Sakarya Üniversitesine
bağlı okulların son sınıf
öğrencilerine yönelik,
“Çalışma Hayatında Milli

Seferberlik” kapsamında
uygulamaya konulan
teşvikler ile kişisel
gelişimlerine katkı
sağlamak ve çalışma
hayatının beklentileri
hakkında bilgilendirme
yapmak gayesiyle,
farklı iş alanlarında
faaliyet gösteren iş yeri
temsilcilerinin katılımıyla
Kariyer Günü Etkinlikleri
düzenlenmeye devam
edilmektedir.

HIZLI KALKINMASI
VE GELİŞMESİYLE
TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ
ŞEHİRLERİNDEN BİRİSİ
OLAN SAKARYA,
YÖRESEL KÜLTÜRÜNÜN
ZENGİNLİĞİYLE DE DİKKAT
ÇEKMEKTEDİR.

mesleki eğitim ve nitelikli
eleman yetiştirilmesine
yönelik işbirlikleri
konularında görüşmeler
yapılmıştır.
Meslek Tanıtım Günleri
Sakarya Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlüğünce,
Milli Eğitime bağlı
okulların 7. ve 8. Sınıf
öğrencilerine yönelik,
kişisel gelişimlerine katkı
sağlamak ve meslekleri
tanıyarak kendilerine
uygun olan doğru mesleği
seçmelerine destek vermek
gayesiyle, değişik meslek
gruplarına dair uzmanların
katılımıyla Meslek Tanıtım
Günleri etkinlikleri
düzenlenmiştir.

Sinerji Grubu
Toplantıları
Sakarya’daki kamu
kurumları ile sivil toplum
kuruluşları tarafından
oluşturulan “Sinerji Ekibi”
her ay farklı bir yerde
toplanarak, istihdama
yönelik faaliyetlerin
arttırılmasına yönelik
kararlar almaktadır. 2017
Nisan ayında evsahipliğini
Sakarya Büyükşehir
Belediyesinin yaptığı
toplantı gerçekleştirilmiştir.
“Çalışma Hayatında Milli
Seferberlik”, Sakarya’da bir
marka haline gelen SAGİF
(Sakarya Girişimcilik ve
İnsan Kaynakları Fuarı) ile
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Çark Caddesi
Karadeniz ve Marmara
bölgesinde hüküm süren
iklim şartlarının tesiri
altında bulunan şehrin,
Karadeniz kıyısı ve
doğusunda Karadeniz
iklimi, batı ve güneyinde
ise Marmara bölgesi iklimi
görülür. Hemen hemen
her yerde kayın başta
olmak üzere gürgen, kavak,
kestane, ıhlamur, çınar,
akçaağaç ve meşe başlıca
ağaç türlerini oluşturur.
Çayırlar ve dağ otlakları
dışında dağların etekleri ile
platolarda başlıca türleri
böğürtlen, kocayemiş ve
kermez meşesi olan çeşitli
maki alanları görülür.
Evliya Çelebinin
“ormanlarının büyük
kısmının şimşir ağaçlarıyla
dolu” olduğunu söylediği
Taraklı’da 1970’lerde halkın
% 79’unun kaşıkçılıkla
geçimini sağladığı, yapılan
kaşıkların da uzun yıllar
Arap ve doğu ülkelerine
ihraç edildiği bilinmektedir.
468 farklı türden kaşık
yapıldığı tespit edilen
yörede, bugün için “kaşık
evi” denen odalarda
Alballar, Kemaller, Esenyurt
ve Mahdumlar köylerinde
az da olsa üretim devam
etmektedir.
Sakarya ilindeki ovalar
yurdun en verimli tarım
alanları arasında yer alır.
Modern tarım yapıldığı
için verim fazladır. Başlıca
tarım ürünleri: Buğday,
arpa, mısır, fasulye,
şekerpancarı, ayçiçeği,
patates, soğan, kabak ve
tütündür. İstanbul’un sebze
ihtiyacının çoğunu bu bölge
karşılar. Yazlık, kışlık ve
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turfanda sebzeleri çoktur.
Meyve de bol ve çeşitlidir.
Başlıcaları; elma, armut,
ayva, erik, kiraz, şeftali,
ceviz, fındık, kestane, çilek
ve üzümdür. Patates ve
şekerpancarı iki önemli
ürünüdür. Patates denilince
akla Adapazarı gelir.
Sakarya ili hayvancılık
bakımından da oldukça
zengindir. Meraların
azalmasıyla koyun ve keçi
miktarı azalmış, fakat sığır
sayısı artmıştır. 200 köyde
ipekböcekçiliği yapılır.
Bu bölgede dut ağacı
boldur. Koza yetiştiriciliği
Akyazı, Geyve ve Kayalar
bölgesinde ikinci bir gelir
kaynağıdır. Sakarya ilinin
Karadeniz kıyıları balık
bakımından çok zengin
sayılmaz. Buna rağmen
kalkan, palamut, hamsi,
mersin ve lüfer balığı
avlanır.
Meşhur Kabak Tatlısı
Sakarya Tarımsal
Araştırmalar Enstitüsü
tarafından “Adapazarı
Kestane Kabağı” ismiyle
tescil edilen sebzeden
yapılan kabak tatlısı, şehrin
mutfak kültüründe, ıslama
köfte ile birlikte Sakarya ile
özdeş hale gelmiştir.
Meşhur Islama Köftesi
Yirminci yüzyılın
başlarında Balkanlardan
yöremize göçlerle geldiği
sanılan ıslama köftenin,
diğer yöre köftelerinden
en belirgin özelliği,
Sakarya’daki yaylalarda
yetişen hayvanların
etlerinden yapılan “köftesi”
kadar, “kemik unu ve
toz biberli sosa batırılıp
kızartılmış” olan enfes
ekmeğidir.
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Sapanca Gölü
Sakarya’ya bağlı Sapanca
ilçesinin en önemli yeri
muhakkak ki Sapanca
Gölü’dür. 16 km uzunlukta
olan gölün çevresi ormanlar
ve yüksek tepelerle çevrili
olmakla birlikte, gölün
etrafında yürümek ve
bisiklete binmek çok
keyiflidir.
Beşköprü (Justinianos
köprüsü)
Anadolu’nun kuzey
batısında, Adapazarı’na 5
km mesafede tarihi Bitinya
Bölgesinde yer almaktadır.
Geç Roma dönemi tarihçisi
Prokop’a göre birbirlerine
bağlanmış kayıklardan
oluşan seyyar köprü yerine
inşa edilmiştir. Güçlü
akıntı nedeniyle kayıklar
sık sık kopup akıntıyla
yok olunca Sakarya nehri

iskan edilerek şimdiki
şehrin bulunduğu yerde bir
köy kurulur. Bugün “Orhan
Cami” diye anılan caminin
yerinde de “Orhan Bey”
namına bir cami yapılır.
üzerindeki ulaşımın
her seferinde kesilmesi
nedeniyle, İmparator
Justinianos’un taştan bir
köprü yaptırmasının, nehir
geçişinin büyük stratejik
önemi ile ilgili olduğu da
tahmin ediliyor.
Orhan Cami
Osmanlıların Anadolu’yu
fetih zamanında,
Orhangazi’nin silah
arkadaşı olan Konuralp,
Akyazı’yı ve Sakarya’nın
iki tarafındaki küçük
kaleleri zaptettiği sırada
ormanlık ve suluk olan bu
yerlere bir miktar Türkmen

Gazi Süleyman Paşa
Cami
Pazarköy’deki Süleyman
Paşa Camisi’nin bir kısım
kerestesiyle 1909 yılında
bugün ki selvi ağacının
dibinde inşa edilmiş,
ancak 1967 depreminde
bu caminin minaresi
yan yatmış ve halatlarla
çekilirken minare caminin
üstüne düşmüştür. Bunun
üzerine cami tamamen
yıkılarak, 1968 yılında
yeniden inşasına başlanmış
olup, Gazi Süleyman Paşa
Cami 1972’de ibadete
açılmıştır.
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Latin Amerika’nın en büyük ekonomisi olan Brezilya, Latin Amerika ve Karayipler
bölgesindeki en büyük ve ürün çeşitliliği en fazla olan sanayi merkezidir. Tarım
ürünleri kahve, soya, şekerkamışı, kakao, pirinç, mısır, portakal, pamuk, buğday,
tütün, kırmızı et, tavuk eti, ağaç ürünleri, deri ve ayakkabı ile mineral ve metal
ürünlerinde (demir-çelik ve alüminyum) dünyada üstünlüğe sahiptir.

ÜLKE TANITIMI
Brezilya, Amerika
Kıtası’nın ABD’den sonra
en kalabalık ülkesidir.
Güney Amerika’nın ise
toprak olarak en büyük,
nüfus olarak en kalabalık
ülkesi durumundadır.
Ekvator çizgisinin geçtiği
ülke, farklı ekosistemleri
bir arada bulunmaktadır.
Biyoçeşitlilikte görülen
farklılıklar, vahşi yaşamda
da kendini gösterir. Bitki ve
hayvan türünün çeşitliliği
dört milyonun üzerindedir.
Brezilya denilince akla
‘samba’ ve ‘futbol’ gelir.
Ama bunun yanında
tarihsel ve kültürel olarak
da zengin bir ülkedir.
Atlas Okyanusu’na olan
kıyısı sebebiyle oldukça
geniş plajlara sahiptir.
Ipenema ve Copacabana
plajları bunların en
ünlülerindendir.
Yaklaşık 210 milyon
nüfusa sahip olan ülkenin
resmi dili Portekizcedir.
İdare şekli ise Federal
Cumhuriyet Yönetimidir.
Ülkenin kuzeybatısı
Amazon yağmur
ormanlarıyla kaplıdır.
Ülkede en ilkel yaşamdan
en lüks yaşama kadar her
şeyi bulmak mümkün.

ve kahve yönünden zengin
oluşu sömürünün dozajını
artırmış katliamlar baş
göstermiştir. Avrupa
topraklarından sürülen
ya da bu ülkenin
zenginliklerinden istifade
etmek isteyen Batılılar,
zamanla bu topraklara
yerleşip yurt edindiler. Bu
sebepledir ki, ülkenin
% 47’si beyaz, % 43’ü melez
% 7’si de siyahidir.
Latin Amerika’nın En
Büyük Ekonomisi
Tarihî ve kültürel
zenginlikleri yanında
ekonomik olarak da
kendine yeten ülkelerin
başında gelir Brezilya.
Dünyanın yedinci büyük
ekonomisine sahiptir.
Ülkenin yer altı ve yer
üstü zenginlikleri oldukça
fazladır.
Latin Amerika’nın en
büyük ekonomisi olan
Brezilya, Latin Amerika ve
Karayipler bölgesindeki en
büyük ve ürün çeşitliliği
en fazla olan sanayi
merkezidir. Tarım ürünleri
kahve, soya, şekerkamışı,
kakao, pirinç, kakao,
mısır, portakal, pamuk,

Zengin Doğal Kaynakları
Batının Dikkatinden
Kaçmadı
Brezilya’nın bilinen tarihi,
1500 yılında Portekizlilerin
ülkenin kuzeydoğusunda,
Bahia’da bulunan Porto
Seguro kasabasına
ayak basmalarıyla
başlar. O zamana kadar
şehirleşmenin olmadığı,
yerlilerin yaşadığı ülke
kısa zamanda Portekiz
himayesine geçer. Ülkenin
şekerkamışı, altın, gümüş

BREZİLYA’DA BİTKİ VE
HAYVAN TÜRÜNÜN
ÇEŞİTLİLİĞİ DÖRT
MİLYONUN ÜZERİNDEDİR.
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buğday, tütün; canlı hayvan
ürünleri kırmızı et, tavuk
eti; ağaç ürünleri kâğıt,
kâğıt hamuru; deri ve
ayakkabı ile mineral ve
metal ürünlerinde (demirçelik ve alüminyum)
dünyada üstünlüğe sahiptir.

Samba; Brezilya’ya özgü
bir dans türü ve müzik
çeşididir. Her yıl Rio’da
gerçekleştirilen meşhur
Rio Karnavalı’nın kutlama
dansıdır. Figürlerinin
temelinde Afrika’nın
geleneksel danslarının
etkisi vardır. Bireysel olarak
yapıldığı gibi, özellikle
yarışmalarda eşli olarak da
yapılmaktadır.

Dört Mevsim Eğlence ve
Rio Karnavalı
Brezilya, ılıman ve
sıcak iklim kuşağında
olmasından dolayı turizm
dört mevsim hareketlidir.
Özellikle yılbaşı veya
Rio Karnavalı önemli
turizm gelirinin olduğu
dönemlerdir.
Bir eğlence ülkesi olarak
adlandırılan Brezilya’nın
halkı, ön yargıdan
uzak, enerjik insanlar
topluluğudur. Eğlence
deyince ilk akla gelen
burada Samba’dır.
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Olmazsa olmaz… Futbol

EKVATOR ÇİZGİSİNİN
ÜZERİNDEN GEÇTİĞİ
BREZİLYA’DA, EN İLKEL
YAŞAM ŞEKLİNİ DE
EN MODERN VE LÜKS
YAŞAM ŞEKLİNİ DE
GÖREBİLİRSİNİZ.

Futbol, Brezilya’nın
dünyadaki en önemli
ekolü. Kısa pas, bol çalım,
sertlikten uzak bu ekol tüm
dünyada kabul görmüş,
taraftar kazanmıştır.
II. Dünya Savaşı’nın
olduğu yıllardaki Dünya
Kupası hariç tüm Dünya
Kupalarına katılma başarısı
gösteren bir ekoldür. Beş
Dünya Kupası’yla en çok

kupayı kaldıran futbol
ülkesi; Taçsız Kral Pele,
Didi, Ronaldo, Taffarel,
Cafu, Roberto Carlos,
Zico, Socrates, Falcao gibi
tüm dünyanın ünlüleri
yetiştirmiş bir futbol ülkesi.
Brezilya’da Tatmanız
Gereken Lezzetler
Kültürel zenginliği
mutfağına da yansımış
bir ülkedir Brezilya.
Gittiğinizde tatmanız
gereken bazı yemekler
şunlar:
Mandioca: Patatese
benzeyen ve kızartılarak
yenen bir bitkidir. Bunun
yanında öğütülüp un
hâline de getirilebiliyor.
Madioca ununun tereyağı,
soğan, sarımsak, maydanoz
pişirilerek yenmesi enfes
bir damak zevki vermekte.

Espenedas / Pastel:
Peynir, tavuk, bazı sebzeler
kullanılarak yapılan börek.

Polenta: Mısır unu,
tereyağı ve peynirin
karıştırılıp eritilmesiyle
yapılan bir yemek.
Dünya’nın En İyi Plajı
“Praia do Cassino”

Brezilya’da bunun
dışında tarihî, kültürel ve
coğrafi yapısı nedeniyle
görebileceğiniz oldukça
fazla yer vardır. Bunlardan
bazıları:

Brezilyalıların olmazsa
olmazıdır et. Doğal ateşte,
tavada her ne şekilde olursa
tüketimi had safhada olan bir
tüketim ürünüdür.

Havainas parmak arası
terlik, ülkede üretilen güveç
ve çömlekler ve tabii ki
kavrulmuş koyu Brezilya
Kahvesi.
y
Bili or

uyd nuz
u

Güney Amerika’nın
doğusunda yer alan
Brezilya, Güney
Amerika’nın en kalabalık
ve en büyük ülkesidir.
Dünyanın yüzölçümü
bakımından beşinci, nüfus
bakımından sekizinci
büyük ülkesidir
ç ır

mayı

n?

Ka

Iguazu Şelaleler Vadisi
Iguazu Şelaleleri ve
vadisi Dünya’nın 7 Doğa
Harikasından biridir.
Niagara Şelalesi’nden
daha büyüktür ve vadi
birçok canlı türünün
barındırmaktadır.

lı
e A nır

m

Dünyanın en iyi 25
plajı sıralamasında bir
numaraya yazılan Praia
do Cassino Plajı, 245 km
uzunlukta olup büyük bir
otel, iskeleler, trapezler,
çiçek bahçeleri de
bulundurmaktadır.

Yenir

?

Carne Seca: Dana etiyle
soğanın birlikte pişirilerek
sunulduğu yemek.

Ne

?

Prato Feito: Siyah fasulye,
pilav, et veya tavuktan
yapılarak sunulan bir
yemek.

Amazon ormanlarının
ortasındaki bu dağ 2770
metre yüksekliğindedir.
Biliminsanlarının ‘kayıp
dünya’ olarak adlandırdığı
dağ, sert kuvars taşından
oluşmaktadır. Dağın
tepesinde

?

Roraima Dağı

Gidil

2001 yılından bu yana
Türkiye’den Brezilya’ya
vizesiz ve tüm pasaport
çeşitleri ile turizm
maksadıyla gidilebiliyor.
Ankara ve İstanbul’dan
direkt ya da aktarmalı
uçuşlar bulunmaktadır.

N

1931 yılında Rio
de Janeiro’ya inşa
edilen heykel 28 m
yüksekliğindedir.
Corcovado Tepesi’nin
üzerine yapılan heykel
şehri tepeden görmektedir.

s ıl

ir?

Kurtarıcı İsa Heykeli

Na

ÜLKE TANITIMI

Büyük Amazon Nehri’nin
geçtiği ülkede nehrin görsel
güzelliğini keşfetmeyi
unutmayın!
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TÜRK SİNEMASINDA
GEÇMEYEN MODA

HABABAM SINIFI

Her sanat eserinin kendine has bir ruhu vardır. Bu ruh, ait olduğu çağa
her zaman uymayabilir ama illaki bir gün gelir o eser, sahip olduğu ruhun
anlaşılacağı çağa ulaşır. Bununla birlikte bir de ruhu, her çağa uygun sanat
eserleri vardır. ‘Zamanın ruhuna uygun’ denir ya hani genel algıyı üzerinde
toplamayı başaran eserler için… Bazıları da her çağın ruhuna uyarak zamansız
bir biçimde keşfedilir.
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SİNEMA
Rıfat Ilgaz’ın kitabından
uyarlanan ‘Hababam
Sınıfı’ filmi de kuşkusuz
zamansız ve mekânsız bir
biçimde herkesin sevdiği,
sahiplendiği filmlerden
biridir. İlk film 1975 yılında
yapıldı ve o gün bugündür
büyüsü hâlâ bozulmadı.
Hababam Sınıfı, 40 yılı
aşkın bir süredir neredeyse
üç kuşağı aynı anda
güldürüyor.
Üç Kuşağı Birleştiren
Maya
Hababam Sınıfı her
izlediğimizde lise
yıllarımıza götürür bizi.
Bu nedenle birazcık
geçmişimizdir Hababam
Sınıfı… Birazcık ilk gençlik
yıllarımızdır, zaman
zaman geri dönmek isteyip
de dönemediğimiz, bir
daha yaşamak isteyip
de yaşayamadığımız. 80
kuşağının yaşanmışlıkları,
90 kuşağının kıyısından
köşesinden yakaladıkları
ve 2000’lerin kaçırdıkları
hisleri buluyoruz biz
Hababam Sınıfı’nda. Üç
nesli bir araya getiren şey
budur belki de… Üç neslin
içini okuyan, geçmişten
bugüne uzanan, bugün
geçmişe dokunan, insanı
böylece yakalayan bir
film. Televizyonlarda
defalarca yayınlanan,
kişi başına belki en az
dört beş kez izlediğimiz
Hababam Sınıfı’nı biraz
daha derin okumaya
çalıştığımızda aslında
İstanbul’da bir araya
gelmiş gençler vasıtasıyla
Anadolu insanının hisli,
samimi, dürüst dünyasını
görüyoruz. Hayata belki
biraz boş vermiş olsa da
değerlerine sahip çıkan
Anadolu insanının bugünkü
resmini görüyoruz.

Çünkü o insanımızı
çok derinden, gülmece
ile yakalamış nadir bir
başyapıt. Üç kuşağı aynı
anda güldürmek ve her
defasında güldürmek… Dile
kolay!

Filmin uyarlandığı kitapta
anlatılan lise, yazar
Rıfat Ilgaz’ın okuduğu
Kastamonu Öğretmen
Lisesi’dir. Karakterler
ise Rıfat Ilgaz ve lisedeki
arkadaşları. Rıfat Ilgaz’ın
kendisini Güdük Necmi
karakteri ile eşleştirdiği
biliniyor. Ilgaz’ın
karakterleri öylesine bizden
ki size de zaman zaman
sanki sizin lisenizi anlatmış
gibi gelmiyor mu? Her
nasıl yazmışsa hepimiz,
kendi okuduğumuz liseyi
anlatmış gibi sahiplenmiyor
muyuz filmi? İllaki bir
hayta, illaki bir damat ve
hatta illaki bir külyutmaz
yok muydu sizin de
lisenizde? Kim bilir belki de
o sizdiniz…
Modanın Modası Geçse
Hababam Sınıfının
Geçmez
Hababam sınıfı Türk
Sinema Tarihi’nin en çok
izlenen filmlerden biridir.
Kel Mahmut, Hafize Ana,
İnek Şaban, Güdük Necmi,
Damat Ferit karakterleri ile
devleşen Münir Özkul, Adile
Naşit, Kemal Sunal, Halit
Akçatepe ve Tarık Akan
gibi isimlerin başrolünde
olduğu Hababam Sınıfı’nın;
modasının geçmesi ya da
eskidiğinin düşünülmesi
bile mümkün görünmüyor.

1975’teki ilk Hababam
Sınıfı’ndan sonra beş
devam filmi daha çekildi.
Hababam Sınıfı Sınıfta
Kaldı (1975), Hababam
Sınıfı Uyanıyor (1976),
Hababam Sınıfı Tatilde
(1977), Hababam Sınıfı
Dokuz Doğuruyor (1978)
ve Hababam Sınıfı Güle
Güle (1981). Bu filmlerden
Hababam Sınıfı Dokuz
Doğuruyor’u Kartal Tibet,
diğerlerini Ertem Eğilmez
yönetti. Neşeli sahnelerinde
ağır ağır, hüzünlü
sahnelerinde yavaş yavaş
çalan müzik ise Melih
Kibar’ın eseri.

HABABAM SINIFI’NDA
80 KUŞAĞININ
YAŞANMIŞLIKLARINI,
90 KUŞAĞININ
KIYISINDAN KÖŞESİNDEN
YAKALADIKLARINI VE
2000’LERİN KAÇIRDIĞI
HİSLERİ BULUYORUZ.
GEÇMİŞTEN BUGÜNE
UZANAN, BUGÜNDEN
GEÇMİŞE DOKUNAN, ÜÇ
NESLİN İÇİNİ OKUYAN BİR
FİLM.

Efsane İsimler Hababam
Sınıfı’nda Ölümsüzleşti
Hababam sınıfı Türk
sinema tarihinin en
büyük ustalarının yer
aldığı bir film olması
ile de kalplerimizde yer
etti. Son birkaç yılda pek
çoğunu kaybettiğimiz
ustalar aslında bu film
ile ölümsüzleşti. Adile
Naşit, Kemal Sunal, Halit
Akçatepe, Tarık Akan,
Savaş Dinçel kaybettiğimiz
usta oyuncular. Münir
Özkul, İlyas Salman, Şevket
Altuğ, Ayşen Gruda ve
Mehmet Ali Erbil ise bu
filmlerde oynayan yaşayan
efsane isimler.
Onların yetenekleri, Rıfat
Ilgaz’ın kalemi ile birleşip
Ertem Eğilmez ve Kartal
Tibet’in gözünden perdeye
yansıyınca ortaya ölümsüz
bir eser çıkmış. Eserde
emeği geçen pek çok ismini
bilmediğimizi insanı da
unutamayız. Hepsinin
emeğine sağlık…
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ÖRNEKLERLE
KOLAY
EKONOMİ
Mahfi Eğilmez’in Örneklerle Kolay Ekonomi
Kitabı; kişisel gelişimlerini ve ekonomi
bilgilerini artırmak isteyenlerin, ekonominin
işleyişini merak edenlerin, kullanılan kavram
ve ifadelerin ne anlama geldiği konusunda
tereddütleri olanların okuduklarında faydasını
göreceği bir kitap.

ÖRNEKLERLE KOLAY
EKONOMİ KİTABI İLE
MAHFİ EĞİLMEZ, EKONOMİ
İLE HİÇ İLGİLENMEYEN
KİTLELERE DE KONUYU
KOLAYLIKLA ANLATMAYI
HEDEFLİYOR.

YILMA HALİS DÖRTLEMEZ
İSTİHDAM UZMANI
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Televizyonların ekonomi
programlarında görmeye
alışkın olduğumuz
Mahfi EĞİLMEZ bugüne
kadar 15 kitap yazmıştır.
Yazdığı kitapların büyük
bir çoğunluğu ekonomi
ile ilgili konulardan
oluşmaktadır. Kişisel web
sitesinde yaptığı sıralamada
yazar Örneklerle Kolay
Ekonomi kitabını Ekonomi
Eğitimi Almakla Birlikte
Ekonomi Bilgisini
Yenilemek İsteyenler veya
Amatör Olarak İlgilenenler
başlığı altında ilk sıraya
koymuştur.
Gerçekten de gerek
kullanılan dilin sadeliği
gerekse de ekonomik
kavramlarının ele alınış

biçimi ile Örneklerle
Kolay Ekonomi kitabı ile
yazarın ekonomi konusu
ile hiç ilgilenmeyen
kitlelere konuyu
kolaylıkla anlatmayı
hedeflediği, kitabı
okurken kendiliğinden
anlaşılmaktadır.
Ekonominin tanımı ile
başlayan kitap ekonomik
birimlere, arz ve talep
ilkelerinin işleyiş
mantığına kadar tüm
temel kavramların soru
ve cevaplarını içerisinde
barındırmaktadır.
İşsizliğin nasıl ölçüldüğü,
kimlere işsiz denildiği,
kamuoyunun işsizlik
oranlarına yaklaşımı
ve istatistiki ölçümler

neticesinde oluşan sonuçlar
arasındaki farkların
nelerden kaynaklandığı
gibi konular da kitabın
içerisinde yer alan ve
İŞKUR ile doğrudan ve
dolaylı ilgili bulunan
konuların başında
gelmektedir.
Kişisel gelişimlerini
ve ekonomi bilgilerini
artırmak isteyenlerin,
ekonominin işleyişini
merak edenlerin, kullanılan
kavram ve ifadelerin ne
anlama geldiği konusunda
tereddütleri olanların
ve kavramları doğru
kullanmak isteyenlerin
bu kitabı okumaları
kendilerine ciddi katkılar
sağlayacaktır.

1
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SUNUŞ

İŞKUR’A KAYDOLMAK ARTIK ÇOK KOLAY
SGK işyeri sicil numaranızla www.iskur.gov.tr
adresi üzerinden Kurumumuza kaydınızı kendiniz
gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca size en yakın İŞKUR
birimine başvurarak iş ve meslek danışmanlarımızın
yardımıyla da Kurumumuza kaydolabilirsiniz.

2
4

YURTDIŞI İŞGÜCÜ
TALEPLERİNİZİ DE
KARŞILIYORUZ

5

Yurtdışında çalıştırmak
istediğiniz işgücünün temininde
sizlere yardımcı oluyoruz.

6

AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİMİZDEN
HABERDAR MISINIZ?

İŞ VE MESLEK
DANIŞMANLARIMIZLA
YANINIZDAYIZ
Her iş ve meslek
danışmanımızın işyerlerinin
sektörü, büyüklüğü ve
coğrafi konumları dikkate
alınarak oluşturulmuş
işveren portföyüyle sizlere
profesyonel ve ücretsiz
danışmanlık hizmeti
veriyoruz.

Mesleki eğitim kurslarımız, işbaşı eğitim
programlarımız ve girişimcilik eğitim
programlarımızla istihdamın geliştirilmesine
yardımcı oluyoruz.

8

ZOR ZAMANLARINDA
İŞVERENLERİMİZİN
YANINDAYIZ

10

Kısa Çalışma Ödeneği ve Ahilik
Sandığı ile zor zamanlarınızda
da yanındayız.

12

11
İŞ ARAYAN VE İŞVERENLERİ
BULUŞTURUYORUZ

İSTİHDAMI TEŞVİK
EDİYORUZ

İstihdam fuarları yoluyla
işletmenizin tanınırlığını
artırıyor, işgücü piyasasındaki
yerini güçlendirmesine destek
oluyoruz. İşçi, işveren ve ilgili
kuruluşları aynı platformda
buluşturuyoruz.

Sağladığımız teşviklerle
maliyetleri düşürerek
istihdamın artırılmasına
katkıda bulunuyoruz.

İŞGÜCÜ PİYASASININ
NABZINI
TUTUYORUZ
İŞKUR olarak hem yerel
hem de ulusal düzeyde
işgücü piyasasına ilişkin
verileri derleyerek ve
analiz ederek İşgücü
Piyasası Analizi
(İPA) çalışmalarını
gerçekleştiriyoruz.

İŞKUR’A KAYDOLMAK

ARTIK ÇOK
KOLAY

İŞKUR’un sağladığı hizmetlerden yararlanabilmeniz için kurumumuz
veri tabanına kayıtlı olmanız yeterlidir.
• Kaydınızı SGK iş yeri sicil numaranızla www.iskur.gov.tr adresi
üzerinden kendiniz gerçekleştirebilir,
• Ayrıca size en yakın İŞKUR birimine başvurarak iş ve meslek
danışmanlarımızın yardımıyla Kurumumuza kaydınızı
yapabilirsiniz.

2

İŞKUR’a kaydolduktan sonra aşağıdaki hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz:
• Bilgilerinizi güncelleyebilir,
• Aylık işgücü çizelgelerini gönderebilir,
• Aradığınız işgücünü (meslek, yaş, eğitim vb. kriterler) sorgulayabilir,
• İşgücü talebinde bulunabilir,
• İşyerinize ait açık işleri takip edebilir,
• Başvuran adayların davet-görüşme sonuçlarını işleyebilir,
• İşgücü yetiştirme kursları için başvuruda bulunabilir; eğitmenleri bildirebilir,
kursiyer seçimi yapabilirsiniz.
Ayrıca;
İş ilanlarında bilgilerinizin gizli tutulmasını sağlayarak tüm işlemlerinizin
İŞKUR tarafından yürütülmesini talep edebilirsiniz.
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Yurtdışı İşgücü Taleplerinizi de Karşılıyoruz
İŞKUR olarak yurtdışında çalıştırmak istediğiniz işgücünün temininde
size yardımcı olmanın yanı sıra;
• İş arayanların yurtdışı istihdamına yönelik işlemlerini yapıyor,
• Özel istihdam bürolarının yurtdışı istihdam hizmetlerinin
düzenlemensine ilişkin işlemleri yerine getiriyor,
• Yurtdışı hizmet akitlerinin düzenlenmesi ve onaylanması iş ve
işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

Kota Takibi Yoluyla Yasal
Yükümlülüklerinizi Yerine Getirmenize
Destek Oluyoruz
İş Kanununa göre çalıştırılması zorunlu olan
dezavantajlı grupların takibini yapıyoruz.
50 ve daha fazla çalışanı bulunan;
• Özel sektör işyerlerinin
toplam çalışan
sayısının % 3’ü,
• Kamu kurumlarının ise
% 4’ü oranında engelli
personeli istihdam etmekle
yükümlüdür.
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İŞ VE MESLEK
DANIŞMANLARIMIZLA

YANINIZDAYIZ
İşverenlerimize Profesyonel ve Ücretsiz Danışmanlık
Hizmeti Veriyoruz
Her iş ve meslek danışmanının, iş yerlerinin sektörü, büyüklüğü ve coğrafi
konumları dikkate alınarak oluşturulmuş işveren portföyü bulunmaktadır.
Danışmanlarımız, portföylerinde yer alan işverenlerimizi belirli aralıklarla
ziyaret ederek;
• İŞKUR’un sağladığı teşvikler hakkında işverenlerimizi bilgilendirmekte,
• İşverenlerin kısa, orta ve uzun vadede eleman ihtiyaçlarının tespit
edilmesine yardımcı olmakta,
• İşyerlerinin kurum kayıtlarına alınmasını sağlamakta,
• İşyerleri için işe alım yöntemlerinin tespit edilmesine
yardımcı olmakta,
• Personel seçimi için ön elemenin
yapılmasını sağlamakta,
• İŞKUR hizmetlerini tanıtmakta,
• Mesleki Yeterlilik Belgesi
zorunluluğu, teşvikleri ve cezaları
konularında işverenlere yardımcı
olmaktadır.

Sizin İçin Yol Haritası
Çiziyoruz
İşgücü piyasasının arz ve talep yönünü buluşturan
İş ve Meslek Danışmanlarımız, işverenlerin mevcut
ihtiyaçlarını gidermenin yanı sıra gelecekte ihtiyaç
duyacakları meslekleri de belirleyerek onlar için bir yol
haritası çizmekte böylece kalıcı istihdamın sağlanması
noktasında önemli bir hizmet sağlamaktadır.
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AKTİF İŞGÜCÜ
HİZMETLERİMİZDEN

HABERDAR MISINIZ?
İşi İşbaşında Öğretiyoruz
Siz de işbaşı eğitim programlarımızdan yararlanarak ihtiyaç duyduğunuz
işgücünü hiçbir ücret ödemeden kendi iş yerinizde yetiştirebilirsiniz.
Program süresince işbaşı eğitiminden yararlanan katılımcıların asgari
ücret tutarındaki giderleri ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta
primleri ve genel sağlık sigortası primini İŞKUR olarak biz karşılıyoruz.

İş Kurmak ve İşini Geliştirmek İsteyenlere
Destek Oluyoruz
Girişimciliğin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, ekonomide yeni
işlerin yaratılması ve sürdürülebilir işletmelerin kurulmasını ve
bunların geliştirilmesini sağlamak amacıyla girişimcilik eğitim
programları ile kişilerin kendi işlerinin sahibi olmalarına
katkı sağlıyoruz.

Mesleksizlikle Mücadele
Ediyoruz
İş arayan, işveren ve
çalışanlara yönelik
düzenlediğimiz mesleki
eğitim kurslarımızla işgücüne
nitelik kazandırıyoruz.

Kalifiye İşgücü
Yetiştiriyoruz
İşgücü piyasasından alınan talepler
sonucunda ihtiyaç duyulan mesleklerde
düzenlenen mesleki eğitim kurslarımız
ile işverenlerin nitelikli işgücü ihtiyacını
karşılarken işsizlerin de işgücü piyasasında
geçerli bir meslek edinmelerini sağlıyoruz.
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Engelleri Kaldırıyoruz
İŞKUR olarak toplumda diğer kişilere ve gruplara göre işgücü piyasasına ulaşmada daha
dezavantajlı olan kişi ve gruplara yönelik özel ve öncelikli hizmetler sunuyoruz. Bu kişi
ve grupların İŞKUR’un bütün faaliyetlerine öncelikli olarak katılmalarını sağlıyoruz.
İŞKUR olarak, hem kendi kaynaklarımız ile hem de engelli ve eski hükümlü
çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonu kaynaklarını
kullanarak aşağıdaki projeleri destekliyoruz:
• Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
• Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
• Engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,
• Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve iş yerine uyumunun sağlanmasına
yönelik projeler,
• Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik
projeler.

Mesleki Yeterlilik Belgesi
Olmayan Çalışan
Kalmayacak
Çalışanlarımızın sahip olması
gereken ve bazı mesleklerde zorunlu
olan Mesleki Yeterlilik Belgesi için,
işverenlerimiz ve sektör temsilcileriyle
ortaklaşa kurslar düzenleyerek çalışanların
belge sahibi olmalarını sağlıyoruz. Mesleki
yeterlilik belgesi sınavında başarılı olanların
sınav ve belge masraflarını da ödüyoruz.

7

ZOR ZAMANLARINDA

İŞVERENLERİMİZİN
YANINDAYIZ
Kısa Çalışma Ödeneği ile İşverenlerimize
Destek Oluyoruz
Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ve yangın, deprem, sel vb.
zorlayıcı sebeplerle geçici olarak iş yerinizdeki faaliyetlerinizi önemli
ölçüde azaltmanız veya tamamen/kısmen durdurmanız halinde,
işçilerinize 3 aya kadar çalışamadıkları dönem için kısa çalışma
ödeneği ödüyoruz.
İşçilerinizin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için;
• Kısa çalışma uygulama talebinizin uygun bulunması,
• İşçileriniz adına kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki
son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi
ödenmesi,
• İşçilerinizin kısa çalışmanın başladığı
tarihten önceki son 120 gün
içinde sürekli çalışması
gerekmektedir.
Kısa çalışma ödeneği
miktarı, aylık brüt asgari
ücretin % 150’sini geçmeyecek
şekilde işçilerinizin son 12 aylık
ortalama brüt kazancının % 60’ı
olarak belirlenmektedir.
Kısa çalışma ödeneğinden
yararlananların kısa çalışma ödeneği
aldıkları dönemde genel sağlık sigortası
primlerini de İŞKUR olarak biz karşılıyoruz.
Bu sayede işçileriniz ve bakmakla
yükümlü oldukları kişiler sağlık sigortası
hizmetlerinden yararlanabilmektedir.
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ESNAF AHİLİK
SANDIĞI

İLE HİZMETİNİZDEYİZ
Kendi nam ve hesabına çalışanların işlerini kaybetmeleri halinde kendilerinin ve
aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önlemek amacıyla Esnaf Ahilik Sandığı
hayata geçirildi.
Zorunlu bir sigorta kolu olan Esnaf Ahilik Sandığı, sigortalının prime esas aylık
brüt kazançlarından % 2 sigortalı ve % 1 devlet payından oluşuyor.
Kanun kapsamına giren, halen faaliyette olanlar kanunun yürürlüğe girdiği
tarihte (01.01.2018), faaliyetine daha sonra başlayanlar ise başladıkları
tarihten itibaren Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı olacaklar.
Ayrıca ödeneği hak eden kişilerin genel sağlık sigortası primlerini
ödüyor, yeni iş bulma ve aktif işgücü hizmetleri kapsamında
kurs ve programlarımızdan faydalanmalarını
sağlıyoruz.
aydalanabilmek için;
• İflasa tabi olanlar için iflas
istemiyle mahkemeye başvurmak,
• İflasa tabi olmayanlar için iş yerini
kapatmak suretiyle sigortalılığın sona
ermiş olması,
• Son 120 günü sürekli olmak üzere son 3
yılda en az 600 gün prim ödemiş olmak,
• Sigortalılığın sona erdiği tarihten itibaren
30 gün içerisinde şahsen ya da elektronik
ortamda Kurumumuza başvuruda bulunmak
gerekmektedir.
Ödenek süresi son 3 yıl içerisinde ödenen prim gün
sayısına göre 6-10 ay arasında değişmektedir.
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İŞGÜCÜ PİYASASININ

NABZINI TUTUYORUZ
İŞKUR olarak hem yerel hem de ulusal düzeyde işgücü piyasasına ilişkin
verileri derleyip analiz ederek İşgücü Piyasası Analizi (İPA) çalışmalarını
gerçekleştiriyoruz.
Kapsamı ve sonuçları itibarıyla ülkemiz tarihinin en büyüğü olma
özelliğine sahip bu talep araştırmaları ile ülke genelinde ve il
düzeyinde sektörler ve meslekler itibarıyla;
• Çalışan sayısı,
• Açık iş sayısı,
• Temininde güçlük çekilen meslekler,
• Gelecek dönem istihdam eğilimlerine dair bilgileri
derliyoruz.
İşverenlerle yüz yüze görüşerek alınan bu bilgiler
doğrultusunda işverenlerin işgücü ihtiyaçlarını tespit
ediyor ve ihtiyaçlarına uygun eleman yetiştiriyoruz.
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İŞ ARAYAN VE
İŞVERENLERİ

BULUŞTURUYORUZ
İstihdam fuarları yoluyla işletmenizin tanınırlığını artırıyor, işgücü piyasasındaki
yerini güçlendirmesine destek oluyoruz.
İstihdam fuarlarımız ile işçi, işveren ve ilgili kuruluşları aynı platformda;
• Yüz yüze buluşturuyor,
• İşverenlerin işgücü taleplerini değerlendirmelerine imkân sağlıyor,
• Adaylarla firma temsilcileri arasında ön görüşme imkânı sağlıyoruz.
• Mesleki eğitim, istihdam ve insan kaynakları konusunda istihdamın
tarafları arasında kalıcı ve kurumsal bir iletişim mekanizması
kurulmasına zemin hazırlıyoruz.
Fuarlar aracılığıyla;
• İşletmelerin işgücü ihtiyacının karşılanmasını
kolaylaştırıyor,
• İşletmelerin kısa, orta ve uzun
vadede ihtiyaç duyacağı
işgücünün yetiştirilmesine destek
oluyor,
• Yereldeki kurum ve kuruluşlar
ile işletmeler arasındaki diyaloğun
gelişmesine katkıda bulunuyor,
• Kurum ve kuruluşların işletmelere yönelik
hizmet ve destekleri hakkında bilgilendirme
yapıyor,
• Yerel düzeyde işletmeler arası işbirliğinin
güçlendirilmesine katkı sağlıyor,
• Üniversite işbirliğiyle işletmelerin AR-GE
faaliyetlerinin artırılmasına katkıda bulunuyor,
• İşletmelerin yerel ve ulusal düzeyde tanıtımına katkı
sağlıyoruz.

11

İSTİHDAMI

TEŞVİK EDİYORUZ
1) İşbaşı Eğitim Programı Teşviki
En az iki kişi çalıştıran işyerlerine bir çalışan da İŞKUR’dan…
İşbaşı eğitim programı süresince katılımcı zaruri giderini (günlük 54 TL)
ve kısa vadeli sigorta prim giderlerini İŞKUR olarak biz karşılıyoruz.

2) İşbaşı Eğitim Progamı Sonrası Prim
Teşviki
Programa katılan kişilerin istihdam edilmesi durumunda işveren
primi İŞKUR tarafından karşılanıyor.
İşbaşı eğitim programını tamamlayan; 18 yaşından büyük, 29
yaşından küçük olanlardan program sonrasında en geç üç
ay içinde tamamladıkları işbaşı eğitim programlarına ilişkin
meslek alanında işe alınması durumunda işe alan işverenler;
• İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay,
• Diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay
süre ile,
SGK işveren primini işsizlik
Sigorta Fonundan
karşılıyoruz.
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3) Genç ve Kadın İstihdamı Teşviki
31.12.2020 tarihine kadar; yeni işe aldığınız işçilerin sigorta primlerinin işveren hisseleri
İŞKUR’dan…
Yeni işe aldığınız işçiyi sahip olduğu nitelik ve mesleki belgeye uygun işte çalıştırmanız
koşuluyla 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük
kadınlardan;
• Mesleki yeterlik belgesine sahip olanların 48 ay süreyle,
• Mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya mesleki eğitim kurslarını
bitirenlerin 36 ay süreyle,
• Hiçbir belge veya niteliğe sahip olmayanların 24 ay süreyle,
• 29 yaşından büyük erkeklerden, mesleki belge veya niteliğe sahip olanların 24
ay süreyle,
SGK işveren primini biz karşılıyoruz.

Ayrıca;
• Yukarıdaki maddelerde sayılan niteliklere sahip olan işçilerin İŞKUR’a
kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak 6 ay süreyle,
• Çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki
belge veya niteliğe sahip olanların 12 ay süreyle,
• 18 yaşından büyüklerden; hiçbir mesleki belge veya
niteliğe sahip olmayanların İŞKUR’a kayıtlı işsizler
arasından işe alınmaları halinde ise 6 ay
süreyle,
SGK işveren primini İŞKUR
ödemektedir.

4) Engelli Çalıştırma
Teşviki
En az % 40 engeli bulunan işçi çalıştıran
işverenlerin, çalıştırdıkları her bir engelli
işçinin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden
hesaplanan sigorta primine ait işveren hissesinin
tamamı Hazinece karşılanmaktadır.
Bu teşvikten yararlanabilmek için engelli işçinin
raporunun İŞKUR’a onaylatılması ve engelli işçinin
emekli olmaması gerekmektedir.
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5) İlave İstihdama SGK ve Gelir Vergisi Desteği
İşverenler, 31/12/2017 tarihine kadar 2016/Aralık ayına ilişkin aylık prim
ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave aldıkları her bir sigortalı
için bu teşvikten yararlanabilirler.
Bu teşvikten faydalanabilmek için; işverenlerin 01/02/2017 tarihinden
itibaren mevcut çalışanlarına ilave alacakları sigortalıların;
• İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları
• İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik
Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya
muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar
dışında olmaları gerekmektedir.

Prim ve Vergi Teşvik Tutarı
Uygulanacak teşvikle işverenler, mevcut çalışanlarına ilave
olarak işe alacakları her 1 sigortalı için sadece 1.404 TL
ödeyecekler.
Geriye kalan 773 TL (Prim= 666,60 TL, Gelir Vergisi= 93,32
TL. Damga Vergisi= 13,49 TL) tutarındaki prim ve vergi
yükümlülükleri devlet tarafından karşılanacaktır.
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6) İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Teşviki
Bu teşvikten yararlanabilmek için;
• İşe alınacak/alınan sigortalının işe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya
hak kazanmış olması,
• Sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık dönemde
aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave
olarak işe alınmış olması,
• İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalının, işsizlik ödeneği
almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı iş yeri haricindeki bir iş yerinde
işe başlamış olması gerekmektedir.
Bu teşvikten kapsama giren her bir sigortalı için, işe alındığı tarihten,
hizmet akdinin devam etmesi kaydıyla işsizlik ödeneğinin kalan süresince
yararlanılabilir.
Teşvik kapsamında;
• Kısa vadeli sigorta kolları priminin 1 puanlık
kısmı,
• Malullük yaşlılık ve ölüm sigortası
priminin tamamı,
• Genel sağlık sigortası priminin
tamamı,
İşsizlik Sigortası Fonundan
karşılanmaktadır.

15

7) Beş Puanlık İndirim Teşviki
İndirimden Yararlanabilmek İçin;
• İşverenlerin Özel Sektör işvereni olması ve (4/a) kapsamında sigortalı
çalıştırması (isteğe bağlı sigortalılar hariç eski adıyla BağKur’lular,
yeni adıyla 4/b’li de teşvikten yararlanmakta),
• Aylık prim ve hizmet belgesinin İŞKUR’a yasal süresi içinde
verilmesi
• İşveren hissesi (Hazinece karşılanan tutar hariç) ile sigortalı
hissesine düşen sigorta primlerinin veya 4b’linin sigorta
primlerini yasal süresi içinde ödenmesi
• İşverenin/4b’linin kuruma borcunun bulunmaması veya diğer
kanunlara göre yapılan tecil ve taksitlendirmelerinin devam
etmesi gerekmektedir.
Teşvik kapsamında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları
primlerinden işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet
eden tutar Hazinece karşılanır (isteğe bağlı sigortalılar
hariç 4/b kapsamındaki sigortalılar için de indirim yöntemi
aynıdır).
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