EDİTÖRDEN

Nazan Öksüz
Edİtör

Sayı 24
Temmuz-Ağustos-Eylül 2017
Üç ayda bir yerel süreli yayın
olarak yayımlanır ve abonelerine
ücretsiz olarak gönderilir.
Dergide yayınlanan tüm yazılar
kaynak adı belirtilerek iktibas
edilebilir.
Dergide yayınlanan yazılar
yazarların kişisel görüşüdür,
İŞKUR’u bağlamaz.

Başarılı istihdam
politikalarının tesis
edilebilmesi, hem yerel
hem de ulusal bazda
işgücü piyasası verilerinin
derlenmesi ve analiz
edilmesiyle yakından
ilişkilidir. Ülkemizde
istihdam politikalarına yön
veren en önemli aktörlerden
biri olan İŞKUR, 81 ilde
gerçekleştirdiği kapsamlı
analizlerle işgücü piyasasının
en güncel görünümünü
düzenli olarak kamuoyuyla
paylaşmaktadır. Bu
analizlerle işgücü piyasasını
talep boyutuyla ele alan
Kurumumuz, işverenlerin
bugün ve gelecekte ihtiyaç
duyduğu işgücünün
özelliklerini belirlemekte,
elde ettiği verilerle
politika yapıcılara karar
alma sürecinde yardımcı
olmaktadır. Bu bilinçten
hareketle dergimizin bu
sayısının “Geniş Açı”
bölümünde İŞKUR’un
gerçekleştirdiği “İşgücü
Piyasası Araştırmaları”nı
ele aldık. Bu araştırmaların
politika yapım sürecindeki
rolünü sizler için
değerlendirdik.

“Ekonomik Görünüm”de
“Yatırımların Etkisiyle
Büyüme Hız Kazanıyor
Küresel Ekonomideki
Toparlanma Sürdürülebilir
Refah Artışı için Yeterli
Değil” yazısıyla Aktif
İşgücü Hizmetleri Dairesi
Başkanı Volkan Öz’ün analiz
ve değerlendirmelerine
yer verdik. “Aktüel” ve
“İŞKUR’dan Haberler”
bölümlerinde Kurumumuzda
yaşanan gelişmelere
değindik. “Perspektif”
bölümünde Dr. Resul Kurt,
50’den az çalışanı olan az
tehlikeli işyerlerinde iş
sağlığı ve güvenliğine ilişkin
yenilikleri sizler için yazdı.
“Parantez” bölümünde
İstihdam Uzmanı Tuğba
Çıkrıkçı, 2011’den bu yana
Almanya’da giderek daha
fazla gündeme gelen
4. sanayi devrimi ve işgücü
piyasasına olası etkilerini,
Mesleki Yeterlilik Kurumu
Sınav ve Belgelendirme
Dairesi Başkanı Mehmet
Ordukaya ise MYK mesleki
zorunluluğu çerçevesinde
çalışma hayatına getirilen
yenilikler kapsamında MYKİŞKUR işbirliğini ele aldı.
“Genç Sayfalar” bölümünde

Prof. Dr. Ertuğrul Yaman,
“Gençlik ve Gelecek” başlıklı
dizinin ilk yazısıyla insan
yetiştirme politikasının
oluşturulmasının önemini
sizler için kaleme aldı.
“Başarı Hikayesi” bölümünde
Türk iş adamı, doktor
ve Trabzonspor Kulübü
Başkanı Muharrem Usta
ile başarılı kariyeri üzerine
bir söyleşi gerçekleştirdik.
Ayrıca; İŞKUR’dan aldığı
destek ile kendi işini kuran
Emel Yurtvermez’in başarı
hikayesini anlattık. “Meslek
Bankası” bölümünde
son günlerin en popüler
konularında biri olan
“Youtuber” mesleğini ele
aldık. Youtuber Merve
Özkaynak ile mesleğinin
incelikleri üzerine bir söyleşi
gerçekleştirdik. “Portre”
bölümünde Türk dünyasının
çok yönlü ve efsanevi
yazarı Cengiz Aytmatov’u
inceledik. “Tarihten Sayfalar”
bölümünde Prof. Dr. Fahri
Sakal “Bozkır Usulü Savaşın
Son Zaferi Ankara ÇubukOva Muharebesi”ni sizler için
kaleme aldı. “Kültür-Sanat”
bölümünde ise birbirinden
ilginç konulara yer verdik.
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ÖNCELİĞİMİZ… İSTİHDAMI ARTIRMAK
VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE…

Jülİde Sarıeroğlu
Çalışma ve sosyal güvenlİK bakanı

Ülkemizin yer aldığı
coğrafya başta olmak
üzere dünya çok önemli
bir süreçten geçiyor.
Gerek gelişmiş ekonomiler
gerekse de gelişmekte olan
ekonomiler, her ne kadar
birbirinden farklı da olsa,
ciddi ekonomik ve siyasi
gelişmelerle karşı karşıya
kalmaktalar. Dünyada,
bölgemizde ve ülkemizde
yaşanan tüm gelişmelere
rağmen ekonomimizin
yılın ilk çeyreğinde yüzde
5,2 ikinci çeyreğinde
ise yüzde 5,1 büyümesi
son derece önemlidir.
Özellikle ikinci çeyrekte
yakalamış olduğumuz
büyüme ile G20 üyesi
ülkeler arasında üçüncü
sırada yer aldığımızın
altını çizmek istiyorum.
İstihdama yansımayan,
istihdamı yeteri kadar
desteklemeyen büyümenin
daha huzurlu bir Türkiye
için yeterli olmadığının
da farkındayız. Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma
Teşkilatı tarafından Haziran
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ayında yayımlanmış
olan küresel ekonomik
görünüm raporunda, küresel
büyümenin geçtiğimiz
yıla kıyasla iyi durumda
olduğuna, ancak bunun
özellikle OECD ülkelerinde
yaşayanların refahını
sürdürülebilir biçimde
artırmak için yeterli
olmadığına yer verilmiştir.
Bunun için her zaman
olduğu gibi önümüzdeki
dönemde de istihdamı
destekleyecek adımlar
atmaya devam edecek
ve ekonomik büyümede
yakaladığımız ivmenin
istihdama da yansımasını
sağlayacağız.
Önümüzdeki üç yıl
boyunca izleyeceğimiz
politikalara yön verecek
olan ve makroekonomik
hedeflerimizi, öncelikli
politikalarımızı içeren
Orta Vadeli Programımız
yayımlandı. Orta Vadeli
Programda, önümüzdeki üç
yıl için yüzde 5,5 büyümeyi
hedefliyoruz. Aynı zamanda,
işgücüne katılımı ve

istihdamı artırırken işsizliği
de kademeli olarak azaltmayı
hedefliyoruz. Ancak
rakamsal hedeflere ulaşmak
bizim için tek başına yeterli
değil. Biz rakamsal hedeflerle
birlikte daha huzurlu bir
Türkiye için vatandaşlarımızı
ve ailelerimizi mutlu edecek
bir anlayışla bugüne kadar
hareket ettik, bundan
sonra da bu anlayışla
politikalarımızı sürdürmeye
devam edeceğiz.
Kadınlarımız üretimde,
işgücü piyasasında ve
toplumsal hayatta daha
etkin bir şekilde yer
almadan; sağlıklı bir
şekilde kalkınmamız
mümkün olmayacaktır.
Son yıllarda çalışma hayatına
dair önemli mesafeler
kat ettik. Bu alanların
başında kadın istihdamı
gelmektedir. Çünkü
kadınların kalkınmanın
temel unsuru olduğuna
inanıyoruz. Kadınlarımız
üretimde, işgücü piyasasında
ve toplumsal hayatta
daha etkin bir şekilde yer

almadan, sağlıklı bir şekilde
kalkınmamız mümkün
olmayacaktır. Bu anlayışla
kadın istihdamını güçlü
bir şekilde destekledik.
2004 yılına kıyasla 2016
yılı sonu itibariyle; kadın
işgücümüzü 5 milyon 669
binden, 9 milyon 637 bine,
kadın istihdamımızı ise 5
milyon 47 binden, 8 milyon
312 bine yükselttik. Oransal
olarak baktığımızda, söz
konusu dönemde kadın
işgücümüzü yüzde 70, kadın
istihdamımızı ise yüzde 65
artırdık. Bir diğer ifadeyle,
son 12 yılda 3 milyon 265 bin
kadınımıza istihdam imkânı
sağladık. 2004 yılında yüzde
23 seviyelerinde olan kadın
işgücüne katılma oranı, 2017
Temmuz döneminde yüzde
34’ü aştı. Bununla birlikte
geldiğimiz noktayı kendimiz
için yeterli görmüyoruz.
Cumhuriyetimizin
100'üncü yılı olan 2023’te
işgücüne katılma oranında
yüzde 41’lere ulaşmayı
hedefliyoruz.

BAKAN SUNUŞ
Eğitimde ve istihdamda
olmayan gençlerin oranı
Eurostat verilerine göre
son 10 yılda 39,2'den
yüzde 23,9’a gerilemiştir.
Ülkemiz dinamik ve genç
bir nüfusa sahiptir. Bu
genç nüfusumuzun sahip
olduğu potansiyelden
ülkemizin azami ölçüde
faydalanabilmesi için
gençlerimizin üretim ve
eğitim süreçlerine katılması
son derece önemlidir.
Bu çerçevede, eğitimde
ve istihdamda olmayan
gençlerimizin oranına
bakıldığında, ülkemiz
son yıllarda başarılı bir
performans sergilemiştir.
Atalet oranı olarak
ifade edilen eğitimde
ve istihdamda olmayan
gençlerin oranı Eurostat
verilerine göre son 10 yılda
yüzde 39,2’den, yüzde 23,9’a
gerilemiştir. AB28 genelinde
bu oran yüzde 11,6’dır.
Önümüzdeki dönemde
hedefimiz bu oranı AB28
ortalamasına yaklaştırmaktır.
Bu çerçevede, eğitimde
ve istihdamda olmayan
gençlerimize hızlı bir
şekilde ulaşmaya yönelik
çalışmalarımıza başladık.
Aynı zamanda bu
gençlerimizi istihdama ya
da eğitime kazandıracak
aktifleştirme modellerimizi
de oluşturuyoruz. İlk
adımımızı geçtiğimiz
günlerde İstanbul
Beyoğlu Hizmet
Merkezimizde açılışını
gerçekleştirmiş olduğumuz
ve tüm Türkiye’de
yaygınlaştıracağımız “İş
Kulüplerimizle” attık.
Eğitimde ve istihdamda
olmayan gençlerimizin
yanında kadınlarımız,
engellilerimiz ve uzun
süreli işsizlerimiz başta
olmak üzere dezavantajlı
gruplarda yer alan tüm
vatandaşlarımıza daha etkin
bir şekilde ulaşarak onlara
daha uzun süre danışmanlık
hizmetini iş kulüplerimizde
sunacak, işverenlerimizle

kendilerini bir araya
getireceğiz.
Çalışma hayatı başta
olmak üzere toplumsal
hayatta engellilerimizin
daha etkin bir şekilde
yer alabilmeleri için bir
zihniyet dönüşümünü
gerçekleştiriyoruz.
Çalışma hayatında önem
verdiğimiz bir diğer konu da;
engelli vatandaşlarımızın
istihdamıdır. Engellilerimizin
çalışma hayatı başta olmak
üzere toplumsal hayatta
daha etkin bir şekilde
yer alabilmeleri için bir
zihniyet dönüşümü şarttır.
Bu dönüşümü sağlarken
yardım eksenli bir bakış
açısından ziyade hakların
sahiplerine teslim edilmesi
anlayışıyla hareket ediyoruz.
Hükümetlerimiz öncesinde
kamuda 5 bin seviyesinde
olan engelli istihdamı
bugün için 52 binin üzerine
çıkmıştır. Kamu ve özel
sektörde işçi olarak istihdam
edilen engellilerimizin
sayısı ise 2002 yılında 45 bin
seviyelerinde iken bugün
103 bine ulaşmıştır. Bunun
yanında engellilerimize
kendi işini kurma hibe
desteği sağlıyoruz. Bugüne
kadar 674 engellimizin
projesini destekleyerek kendi
işlerinin patronu olmalarını
sağladık. Önümüzdeki
dönemde engellilerimize
yönelik desteklerimizi
daha da artırarak devam
ettireceğiz.
Ulusal ve uluslararası
toplantılarda ana gündem
maddelerinden birini “Sanayi
4.0”, başka bir deyişle
dördüncü sanayi devrimi
oluşturuyor. Genetik,
yapay zekâ, robot bilim,
nanoteknoloji, 3 boyutlu
baskı ve biyoteknoloji
alanındaki gelişmeler
çalışma hayatını yakından
ilgilendirmektedir. Çünkü
bu alanlardaki değişim
nedeniyle birçok meslek
yapısal bir dönüşümden
geçmektedir. Bazı meslekler

işgücü piyasasından
silinirken bazıları ise
hızla ortaya çıkmakta ve
gelişmektedir. Bulut bilişim
uzmanı, mobil uygulama
tasarımcısı, siber güvenlik
uzmanı gibi meslekler son
yıllarda çalışma hayatımıza
giren ve hızla yaygınlaşan
meslekler arasında
kendine yer bulmaktadır.
Bunun yanında, işgücü
piyasasındaki mevcut
mesleklerde gerekli olan
beceri setleri de değişim ve
dönüşümden geçmektedir.
Genç ve dinamik bir
nüfusa sahip olan ülkemiz
açısından "Sanayi 4.0"ın
önemli fırsatları ve riskleri
barındırdığını biliyoruz. Bu
fırsatlardan ülkemizin azami
düzeyde yararlanabilmesi
ve risklerin azaltılması için
gerekli planlamalarımızı
yapıyor ve altyapı
çalışmalarını yürütüyoruz.
Bu anlamda, geleceğin
mesleklerine yönelik
aktif işgücü programları
hayata geçirilmiş olup, bu
sayede ülkemizin ihtiyaç
duyduğu nitelikli işgücünü
yetiştireceğiz.
Son 10 yıllık dönemde
istihdam artışı, AB üyesi
28 ülkenin toplamına
yakın, Avro alanını
oluşturan 19 üyenin
toplamının 2,5 katıdır.
İstihdamı artırmak ve
işsizlikle mücadele etmek için
atmamız gereken çok adım ve
kat etmemiz gereken önemli
mesafeler var. Milletimize ve
ülkemize bir şükran borcu
olarak ifade etmeliyim ki
2007 yılının ikinci çeyreği ile
2017 yılının ikinci çeyreği
arasında işgücüne katılım ve
istihdam verilerini birlikte
değerlendirdiğimizde,
Avrupa Birliği'ne üye ve aday
ülkeler içerisinde en başarılı
performansı sergileyen ülke
olmayı başardık. 2007 yılının
ikinci çeyreğine kıyasla 2017
yılının ikinci çeyreğinde
işgücü Avrupa Birliği’nin
28 üye ülkesi arasında (AB
28) 9 milyon 625 bin, avro

alanında 6 milyon 86 bin
ve ülkemizde 8 milyon 506
bin kişi artmıştır. Başka bir
deyişle, ülkemizde işgücü
avro alanında yer alan 19
ülkenin tamamından
2 milyon 419 bin kişi daha
fazla artmıştır. Oransal olarak
baktığımızda söz konusu
dönemler arasında işgücü;
AB 28’de yüzde 4,1 avro
alanında yüzde 3,9 artarken,
ülkemizde yüzde 36,7
artmıştır. 2007 yılının ikinci
çeyreğine kıyasla 2017 yılının
ikinci çeyreğinde Avrupa
Birliği'ne üye ve aday ülkeler
arasında işgücünün en hızlı
arttığı ülke Türkiye olmuştur.
Uyguladığımız istihdam
politikaları ile küresel krize
rağmen, işgücümüzdeki bu
artışı istihdama kazandırmayı
başardık. 2007 yılının ikinci
çeyreğine kıyasla 2017 yılının
ikinci çeyreğinde istihdam;
AB 28’de 7 milyon 569 bin,
avro alanında 2 milyon 821
bin artarken, ülkemizde
7 milyon 167 bin artmıştır.
Verilerde de görüldüğü üzere
10 yıllık dönemde ülke olarak
istihdam artışımız AB üyesi
28 ülkenin toplamına yakın,
avro alanını oluşturan 19
üyenin toplamının 2,5 katıdır.
Söz konusu dönemde işgücü
piyasasına katılan her 100
kişiden 84’üne istihdam
imkânı sağlamış olduğumuza
dikkatlerinizi çekmek
istiyorum.
İçinden geçmekte
olduğumuz zorlu döneme
rağmen ülkemizi dünyanın
en büyük ve müreffeh 10
ekonomisinden biri hâline
getirmekte kararlıyız. 2023
hedeflerimiz çerçevesinde
gerçekleştirdiğimiz
faaliyetlerimiz ve
sunduğumuz hizmetlerimizle
büyük ve güçlü Türkiye
idealine bir adım daha
yaklaşmanın mutluluğu
ve heyecanı içerisinde
çalışmalarımızı
sürdürmekteyiz.
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TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASININ NABZINI
SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KALICI İSTİHDAM İÇİN
TUTUYORUZ…
İşverenlerin talep ettikleri niteliklerin işgücü piyasasında emeğini arz edenlerinki ile uyuşması, işgücü
piyasasından doğru ve tutarlı bilgilerin alınabilmesi yoluyla gerçekleşecektir. İŞKUR, İşgücü Piyasası
Araştırmaları ile işverenlerin hangi nitelikte ve hangi beceri türünde işgücünü istihdam etmek istediklerini
ortaya çıkarma çabasındadır.

Cafer Uzunkaya
İşkur genel mÜDÜRÜ
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Etkin işleyen bir
işgücü piyasası,
ekonomik büyümenin
istihdama yansımasının
sağlanabilmesi için
vazgeçilmez bir unsurdur.
Rakamlardan ibaret kalan
ve istihdama yansımayan
bir ekonomik büyümenin
toplumu mutlu ve huzurlu
kılması imkansızdır. Bu
nedenle, işgücü piyasasının
yapısal özelliklerinin
belirlenmesi ve yol gösterici
analizlerin yapılması,
işgücü piyasasına yönelik
politikaların sağlıklı
şekilde belirlenmesinde
ve sorunlarının çabuk ve
etkin şekilde çözümünde
önemlidir. Bu yaklaşımla,
istihdamı artırmak ve
işsizlikle etkin bir şekilde
mücadele etmek için
yenilikçi bir vizyon ile
hareket eden Kurumumuz,
uygulamakta olduğu aktif
ve pasif işgücü piyasası
politikalarına işgücü
piyasası analizleri ile yön
vermektedir.
Geride bıraktığımız
yıllar içerisinde işgücü
piyasamızın önemli
bir aktörü haline gelen
Kurumumuz, çeşitlenen
hizmet sunumu ve vatandaş
odaklı yaklaşımıyla birlikte
günbegün etkinliğini
artırmaktadır. 2003 yılında
65 bin 398 vatandaşımız
İŞKUR aracılığıyla iş

sahibi olurken, 2016
yılında bu sayı 790 bine
yaklaşmıştır. 2017 yılının
ilk dokuz ayında ise 791
bin 542 vatandaşımız
İŞKUR vesilesiyle iş sahibi
olmuştur. Mesleki eğitim
kursları, işbaşı eğitim
programı ve girişimcilik
eğitim programından
oluşan aktif işgücü
hizmetlerimizden 2016 yılı
sonu itibariyle 420 binin
üzerinde vatandaşımız
yararlanmıştır. 2017’nin
dokuz ayında ise 381 bin
764 vatandaşımız aktif
işgücü hizmetlerimizden
yararlanmıştır. Söz konusu
kurs ve programlarımızdan
yararlanan her 10 kişiden
6’sını 15-29 yaş grubundan
yer alan gençlerimiz
oluşturmaktadır.
Kurumumuz tarafından zor
zamanlarında işsizlerimize,
çalışanlarımıza ve
işverenlerimize destek
vermeye yönelik pasif
işgücü piyasası politikaları
uygulamaktayız. İşsizlik
ödeneği, kısa çalışma
ödeneği, ücret garanti
fonu ödemesi, yarım
çalışma ödeneği ve iş kaybı
tazminatını içeren pasif
işgücü piyasası politikaları
kapsamında 2016 yılında;
1 milyon 197 bin 537
vatandaşımıza 3 milyar 682
milyon TL ödeme yaptık.
2017 Eylül sonu itibariyle

BAŞYAZI
1 milyon 32 bin 959
vatandaşımıza 3 milyar 205
milyon TL ödedik.
Bunun yanında;
dünyada, bölgemizde ve
ülkemizdeki değişim ve
dönüşümleri yakından
takip ederek ülkemizin
istihdam politikalarını
oluşturmaktayız. Şöyle ki,
Kurumumuzun aktif işgücü
piyasası programlarından
biri olan mesleki eğitim
kurslarımızı geleneksel
mesleklerimizin yanında
geleceğin mesleklerine
yönelik olarak da
düzenlemekteyiz.
Ülkemiz yaşadığı bütün
olağanüstü dönem ve
olaylara rağmen bir yandan
büyümeye ve kalkınmaya
devam ederken bir yandan
da istihdam alanında
başarılı sonuçların altına
imza atmaya devam ediyor.
Ülkemiz Avrupa’da genç
nüfusu ile dikkat çeken bir
ülkedir. 15 ve üzeri yaştaki
nüfusu ifade eden çalışma
çağındaki nüfus 2016 yılı
sonunda Avrupa Birliği (AB)
ülkelerinde yaklaşık 425
milyon kişidir. Türkiye’deki
çalışma çağındaki nüfus, AB
genelindeki nüfusun yüzde
12,2’sini oluşturmaktadır.
Sayısal olarak 15+ nüfusu en
fazla artan ülke Türkiye’dir.
2007-2016 yılları arasında
AB 28’de çalışma çağındaki
nüfus 9 milyon 645 bin kişi
artarken Türkiye’de bu artış
8 milyon 745 bin kişidir.
Açıkça görülmektedir
ki Türkiye’nin çalışma
çağındaki nüfus artışı AB
geneli kadardır.
Çalışma çağındaki nüfusun
hızlı bir şekilde artması
yeni istihdam alanlarının
oluşturulmasını gerekli
kılmaktadır. Ayrıca
Ülkemizin çalışma
çağındaki nüfusunun yaş
durumunun AB’ye göre
daha genç olduğu da göz
önüne alındığında işgücü
piyasasında karşı karşıya

kaldığımız durumun
zorluğu daha iyi ortaya
çıkmaktadır. Türkiye’nin
AB üyesi ülkelere göre daha
fazla yeni istihdam alanları
oluşturması gerekmektedir.
İşgücü piyasasının temel
göstergelerinden olan
işgücü verilerini analiz
ettiğimizde; Ülkemiz hem
sayısal hem de oransal
olarak son 10 yılda AB’ye
üye ve aday ülkeler arasında
en başarılı ülke olduğunu
görmekteyiz. 2007 yılından
2016 yılına kadar Türkiye’de
işgücü sayısı 7 milyon 775
bin kişi artmıştır. Bu artış ile
Ülkemiz, AB üyesi ülkeler
içerisinde ilk sırada yer
almıştır. Öte yandan, AB
28 ülkesinde toplam işgücü
artışı 7 milyon 842 bin
kişidir. Tek başına ülkemizin
işgücünde görülen artış, AB
28 genelinde görülen artışa
oldukça yakındır.
AB genelinde İşgücüne
Katılma Oranı Ortalaması
yüzde 57,7’dir. Türkiye son
10 yılda İşgücüne Katılma
Oranını 6,5 puan arttırarak
en fazla artış gösteren
ülkedir. Bu değişim AB
28’de 0,5 puan AB 19’da 0,2
puan olarak gerçekleşmiştir.
İşgücündeki artışın
istihdama yönlendirilmesi
önem arz etmektedir.
İşgücüne dahil olanlar
istihdam edilemeyip
işsiz sayısını arttırması
işgücü piyasasını olumsuz
etkileyecektir. İşgücündeki
artışın önemli kısmının
istihdama yansıtılması
gerekmektedir. Bu nedenle
de istihdam politikalarına
yön verirken işgücünde
görülen eğilimin dikkate
alınması önem arz
etmektedir.
Türkiye 2007 yılından 2016
yılına kadar yaklaşık 6,5
milyon kişiyi istihdama
kazandırmıştır. AB 28
genelinde bu rakam
3 milyon 810 bin kişidir.
Ülkemiz istihdamda
gösterdiği başarılı

performansı istihdam
oranında da sürdürmüştür.
2007 yılına göre 2016 yılında
AB 28 ile AB 19’da istihdam
oranlarında bir azalış
görülürken Türkiye ilgili
dönemde istihdam oranını
en fazla arttıran dördüncü
ülke olmuştur.
İhtiyaçların gerçekçi
bir şekilde ortaya
çıkarılmasında işgücü
piyasası göstergelerinin
doğru bir şekilde
yorumlanması büyük
önem arz etmektedir.
Eğer işgücü piyasasında
arz ve talep arasında
dengesizlik mevzu bahis
ise bu noktada yapılması
gereken işverenlerin talep
etmiş olduğu nitelikler
çerçevesinde işgücünün
yetkinliğini geliştirmektir.
İşgücü piyasasında kadınlar,
gençler, uzun süreli işsizler,
engelliler vb. dezavantajlı
gruplar özelinde işsizlik
sorunu mevcut ise işgücü
piyasasında bu gruplar
için istihdamı arttırıcı
politikalarının uygulanması
öne çıkmaktadır. İstihdam
politikalarını oluşturmadan
önce işgücü piyasasının
eğilimlerini belirlemek bu
noktada stratejik bir öneme
sahiptir.
Kurumumuz, 2007 yılından
bu yana sistematik olarak
gerçekleştirdiği ulusal ve
yerel düzeydeki İşgücü
Piyasası Araştırmalarımız
ile işgücü piyasasının talep
ettiği nitelikleri ortaya
çıkararak işgücü piyasasının
eğilimlerini belirlemekte,
arz ve talep dengesini
sağlama yönünde önemli
çalışmalar yürütmektedir.
İşgücü piyasasında nitelik
ihtiyacı özellikle işsizlik ile
mücadelede önemli bir yer
tutmaktadır. İşverenlerin
talep ettikleri niteliklerin
emeğini arz edenlerinki
ile uyuşması, işgücü
piyasasından doğru ve
tutarlı bilgilerin alınması
yoluyla mümkündür. İşgücü

Piyasası Araştırmalarımızla
işverenlerin hangi nitelikte
ve beceri türünde işgücünü
istihdam etmek istediklerini
tespit etmekteyiz.
2017 yılı İşgücü Piyasası
Araştırması kapsamında
17 sektörde 2+ istihdamlı
işyerlerinden 1 milyon
111 bin 226 işyerine
yönelik yüzyüze görüşme
yöntemi ile veri derlenmiş
olup, 10 milyon 242 bin
294 çalışan olduğu tespit
edilmiştir. İşverenlerin
mevcut istihdamının
mesleklere göre dağılımı ve
açık işlerin meslek, asgari
eğitim düzeyi, talep edilen
beceriler bazında bilgisi,
temininde güçlük çektikleri
meslekler ve temininde
güçlük çekme nedenleri
ve istihdam beklentilerine
yönelik önemli bilgileri bu
araştırmada sektörel bazda
elde ettik.
“Doğru politika üretmek
doğru analizden geçer”
prensibiyle, İŞKUR olarak
elde etmiş olduğumuz
bu veriler, başta mesleki
eğitim olmak üzere
eğitim politikalarının
belirlenmesinde politika
yapıcılar tarafından referans
alınması gerekliliğini
ortaya çıkarmaktadır. Bu
araştırmaların sonuçlarının
esas alarak mesleki
eğitim kurslarımız, işbaşı
eğitim programlarımız
ve girişimcilik eğitim
programlarımızdan oluşan
aktif işgücü piyasası
programlarımız öncelikli
olmak üzere İŞKUR olarak
sunmakta olduğumuz
tüm hizmetlerimize yön
vermekteyiz. Beklentimiz,
diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının da ilgili
hususlarda politikalarını
oluştururlarken
araştırmalarımızdaki
kıymetli verileri dikkate
almalarıdır.
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BAKANIMIZ JÜLİDE SARIEROĞLU
İŞKUR’U ZİYARET ETTİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide Sarıeroğlu, İŞKUR’u ziyaret
ederek çalışmalar hakkında brifing aldı.
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanımız
Jülide Sarıeroğlu, 7
Ağustos 2017 tarihinde
Genel Müdürlüğümüzü
ziyaret ederek hem
mevcut çalışmalarımız
ve İŞKUR’un daha etkili
ve etkin hizmet sunması
maksadıyla hazırlanan
geleceğe dair projeler
hakkındaki hakkında
Genel Müdürümüz Cafer
Uzunkaya’dan bilgi aldı.
Bakanımıza, İŞKUR
ziyareti sırasında Bakan
Yardımcımız Orhan Yeğin
ile Müsteşarımız Ahmet
Erdem de eşlik etti.
Genel Müdürümüz
Uzunkaya gerçekleştirdiği
sunumda, İŞKUR’un
hizmet kalitesini artırmak
gayesiyle yapılan
çalışmaların yanı sıra
yapılacak yeni projeleri
Bakanımız Sarıeroğlu’nun
takdirlerine arz etti.
Bu kapsamda;
- İşgücü piyasasının
nabzını tutmak üzere
her yıl düzenli şekilde
yaptığımız İşgücü
Piyasası Araştırmalarının
kapsamı, yöntemi ve
niteliğini artırmanın
yolları,
- Girişimcilik kültürüne
destek olmak amacı
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ile İŞKUR tarafından
düzenlenen eğitimlerin
içeriğini daha da nitelikli
hale getirmek için
yapılacak çalışmalar,
- İş ve meslek danışmanlığı
hizmetinin niteliğinin
artırılması ve işsizlere ve
işverenlere daha etkili
hizmet sunma araçları,

araştırılması ve yeni
modellerin geliştirilmesi,

- Uzaktan eğitim
yöntemleri ile Kurum
hizmetlerini sunma
yolları,

- İstatistik altyapısının
geliştirilmesi,

- Çalışma hayatı ve
istihdam (işsizlik, genç,
kadın işsizliği) ile
ilgili olarak yurt dışı
muadil kurumların
uygulamalarının

- Bilişim sektöründe
nitelikli işgücü
ihtiyacının karşılanması,
gibi konular üzerinde
değerlendirmelerde
bulunulmuştur.

AKTÜEL

ELAZIĞ'DA YENİ HİZMET
BİNAMIZI AÇTIK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide Sarıeroğlu, Çalışma ve İş Kurumu
İl Müdürlüğü yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanımız Jülide
Sarıeroğlu, beraberindeki
heyetle birlikte Çalışma ve
İş Kurumu İl Müdürlüğü
yeni hizmet binasının
açılışını gerçekleştirmek
üzere Elazığ’a gitti.
Bakanımızın bu ziyaretine;
Müsteşarımız Ahmet
Erdem, Sosyal Güvenlik
Başkanı Mehmet Selim
Bağlı ve Genel Müdürümüz
Cafer Uzunkaya da katıldı.

Elazığ Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlüğü yeni
hizmet binası geçtiğimiz
günlerde 94 personelle
hizmete başladı. İşsizlikle
mücadelede kente önemli
katkılar sağlamak üzere
çıkılan yolda, vatandaşa
daha iyi hizmet sunmak
gayesiyle yapılan binanın
açılışını Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanımız Jülide
Sarıeroğlu gerçekleştirdi.
Bakanımızın ifadesi
ile Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı bir
“umut bakanlığı” olarak
yola devam ediyor. İŞKUR
aracılığı ile de umutlar,
çarelere dönüşüyor.
İşsizlikle mücadele
konusunda çok çalışan ve
somut projelerle vatandaşın
çalışma hayatındaki yerini
sağlamlaştıran İŞKUR,
verdiği mesleki eğitimlerle
çalışan niteliğine de katkı
sağlıyor. Nitelikli eleman
ve işgücünün; hem sosyal

hayata hem de ekonomiye,
hesaplanabilecek oranların
çok üzerinde katkı
sağlayacağı biliniyor.
İŞKUR Türkiye’nin Kalbi
Konumundadır
Elazığ’daki yeni hizmet
binasının açılışında yaptığı
konuşmada Bakanımız
Jülide Sarıeroğlu, İŞKUR’un
“Türkiye’nin kalbi”
konumunda olduğunu
söyleyerek, Kurumumuzun
eğitim programları ve
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tüm İŞKUR kadrolarımızla
hem iş arayanı hem de
işçi arayanı bir araya
getirip, buluşturmaya çaba
sarf ediyoruz. İş arayan
kardeşlerimizin tüm
niteliklerini, iş imkânlarıyla
uyumlaştırmaya devam
edeceğiz.”
İşsizlikle Mücadele
Temel Önceliğimiz
desteklerinin çalışma
hayatına pozitif katkı
sağladığına dikkat çekti.
İŞKUR'un bu konuda yoğun
mesai harcadığını kaydeden
Sarıeroğlu, “İŞKUR şu
anda ‘Türkiye'nin kalbi’
konumunda. İŞKUR
yeniden yapılanma
sürecini gerçekleştirdi
ve gerçekleştirmeye
devam ediyor. İnşallah bu
dönemde de tüm İŞKUR
personelimizle 81 ilimizde
tüm vatandaşlarımıza etkin
hizmet etmeye devam
edeceğiz. Girişimcilikle
ilgili destekler veriyoruz.
Engelli kardeşlerimizin
iş kurmalarına yardımcı
oluyoruz. Kadınlarımızın
işe giriş imkânlarıyla
ilgili yaşadıkları sorunları
aşmaya yönelik faaliyetleri
gerçekleştiriyoruz. Çok
yoğun bir biçimde mesleki
eğitim kursu sağlıyoruz.”
dedi.
Millî İstihdam
Seferberliği Son Sürat
Devam Ediyor
Elazığ’daki konuşmasında
Millî İstihdam
Seferberliğinede
değinen Bakanımız
Jülide Sarıeroğlu edinilen
kazanımlar ve hedefler
hakkında şunları söyledi:
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İstihdama sağlanan katkıda
önümüzdeki aylarda
rakamların daha yukarı
çıkacağına inandığını
vurgulayan Bakanımız,
işsizlikle mücadelenin
şu anki temel öncelikleri
olduğunu söyledi ve şöyle
devam etti:

“Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip
Erdoğan'ın çağrısıyla
başlatılan istihdam
seferberliği, bakanlığımız
koordinasyonunda
yürütülüyor.
Gerçekleştirdiğimiz
seferberlik kapsamında
son 7 ayda 1 milyonun
üzerinde ek istihdam
sağlamış durumdayız.
İşsizlikle mücadele, yeni
istihdam alanlarının
oluşturulması, genç, kadın
ve engellilerimizin yeni
niteliklerle donatılması için
var gücümüzle çalışacağız.
Biz işsiz kardeşlerimizi
yeni niteliklerle ve
imkânlarla buluşturarak,
çalışma hayatına girişlerini
kolaylaştırmak için
elimizden gelen çabayı
gösteriyoruz. Bu imkânları
oluşturduktan sonra da

Bakanımız Jülide Sarıeroğlu,
Elazığ programında İŞKUR hizmet
binasının açılışının ardından
birtakım ziyaretlerde bulundu.
İŞKUR'un işyeri açmak için
desteklediği KOSGEB belgeli engelli,
maaşı olmayan engellilere sağlanan
hibe yardımı kapsamında iş yeri
açan kadın girişimci Esma Erdem'in
işyeride bunlardan biriydi.

“Önümüzdeki dönemde
hayata geçirilecek
faaliyetlerle alakalı 6 aylık
bir program oluşturuldu.
Bu programda Türkiye'nin
hedefleriyle doğru orantılı
olarak kadınların, gençlerin
ve engellilerin istihdamda
önceliği olacak. İşbaşı
eğitim programlarını,
tekrar düzenleyerek
devam ettireceğiz. Toplum
yararına programlarla
ilgili faaliyetleri ihtiyaçlar
doğrultusunda yeniden
revize ederek sürdürmeyi
planlıyoruz. Elazığ’da
yaklaşık 6 aydır toplum
yararına programlar
kapsamında kamu ve
kuruluşlar ile belediyelerde
görev yapan vatandaşlar
için süreyi 3 ay daha
uzattık.”
Geleceğin Mesleklerine
Hazırlık
Türkiye’nin çalışma
hayatında yaptığı
mevcut iyileştirmeler
geleceğin dünyasında

AKTÜEL
yeterli olmayacak. Ortaya
çıkan yeni meslekler
ve çalışma şartlarına
uyumlu, bu mesleklere
göre donanımlı elemanlara
ihtiyaç duyulacak. Hatta
mevcut mesleklerin
geleceğin şartlarında şekil
değiştirmesi de söz konusu.
Bütün bunlar dikkate
alındığında yapılması
gerekenlerin boyutu da
değişiyor. Bakanımız
Jülide Sarıeroğlu, hem
bakanlığının hem de ilgili
kurum olarak İŞKUR’un
bu vizyona sahip olduğunu
dile getirdi ve şunları
söyledi: “Mesleki eğitim
kurslarımız etkinleştirilerek
ve yeni mesleklerle daha
aktif şekilde yeterliliğe
dayalı olarak sürdürülecek.
Bu bağlamda bilişim bizim
için önemli. Geleceğin
mesleklerine ilişkin format
değişikliğine giderek,
İŞKUR'un eğitim alanını
daha da genişleteceğiz.
İşsizlikle mücadele, yeni
istihdam alanlarının
oluşturulması, genç, kadın
ve engellilerimizin yeni
niteliklerle donatılması için
var gücümüzle çalışacağız.”
Yeni hizmet binasının
açılışının ardından,
Bakanımız Jülide Sarıeroğlu
ve beraberindeki heyet
Organize Sanayi Bölgesinde
ziyaret ettiği fabrikada
işçilerle bir araya gelip
sorunlarını dinledi. OSB
Konferans Salonunda
yapılan “Çalışma
Hayatı Değerlendirme
Toplantısın”da konuşan
Bakanımız Jülide Sarıeroğlu
“Elazığ’da bulunmaktan
büyük bir gurur ve onur
duymaktayım. Elazığ’da
ilgi ve alakanın yüksek

Bakanımız, Elazığ El Sanatları
Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ndeki ev
kadını kursiyerlerin sergisini gezdi.
Sarıeroğlu’na kurum yetkilileri
tarafından çeşitli el işi ürünleri
hediye edildi.

olduğu bir program
gerçekleştirmekteyiz.
Bütün hemşerilerime
teşekkür ediyorum.
Ben Elazığ’ın kızıydım
ama artık Elazığ’ın bir
bakanıyım. Ana ocağı
candır. İlk ziyaretimizi
bu sebeple ana ocağımıza
yaptık. Elazığ’ı daha
güçlü ve kalkınmış bir
şehir haline getirmek için
çalışacağız” dedi.

Bakanımız Sarıeroğlu
konuşmasında daha
sonra bakanlığının görev
sahasındaki konular
ve projeler hakkında
değerlendirmelerde bulundu.
Bakanımız Sarıeroğlu
OSB’deki programlarının
ardından Tarım Bakanlığı
El Sanatları Eğitim Merkezi
Müdürlüğü’nü ziyaret

ederek kursiyerlerin
faaliyetlerini inceledi.
Bakanımız Sarıeroğlu
OSB'deki programlarının
ardından Elazığ Çalışma ve
İş Kurumu İl Müdürlüğü ve
Tarım Bakanlığı El Sanatları
Eğitim Merkezi Müdürlüğü
işbirliğinde açılan ev kadını
kursiyerlerin sergisini
gezdi.
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İŞKUR'DAN DEZAVANTAJLI GRUPLAR İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM

"İŞ KULÜPLERİ PROJESİ"
İşgücü piyasasında dezavantajlı konumda bulunan kadınlar, engelliler, gençler, uzun süreli işsizler, madde
bağımlıları, sosyal yardım yararlanıcıları gibi kişilere iş arama motivasyonu ve yöntem desteği vermeyi
hedeflediğimiz “İş Kulüpleri” projemizin tanıtım programı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide
Sarıeroğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşti.
Çalışma ve İş Kurumu
İstanbul İl Müdürlüğü
Beyoğlu Hizmet
Merkezi’ndeki İŞKUR İş
Kulüpleri Projesi tanıtım
toplantısına Bakanımız
Jülide Sarıeroğlu, Sosyal
Güvenlik Başkanı Mehmet
Selim Bağlı, İŞKUR
Genel Müdürümüz Cafer
Uzunkaya, Çalışma Genel
Müdürü Nurcan Önder,
TİSK Genel Sekreteri
Akansel Koç, TÜRK-İŞ
1.Bölge Temsilcisi Adnan
Uyar, Beyoğlu Kaymakamı
Savaş Ünlü, İstanbul Ticaret
Üniversitesi Yönetim
Kurulu Üyesi Hasan
Erkesim, SGK İstanbul İl
Müdürü Murat Göktaş ve
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İŞKUR İstanbul İl Müdürü
Yunus Yelmen de katıldı.
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanımız Jülide
Sarıeroğlu, İŞKUR'un İş
Kulüpleri Projesi tanıtım
toplantısında yaptığı
konuşmada, İŞKUR, son
8 ayda bugüne kadarki
en yüksek performansına
ulaştı. “716 bin 858 kişinin
bu yılın ilk 8 ayında İŞKUR
desteği ile iş bulduğunu
ifade eden Sarıeroğlu: “Yine
aynı dönemde 2 milyon 640
vatandaşımıza iş ve meslek
danışmanlığı konusunda
hizmet sunuldu. İstihdam
ve işsizlik konusunda ortak
akılla çözümler üretmeye

ve yeni modeller hayata
geçirmeye önem veriyoruz.
Büyüme oranlarının
istihdama aynı şekilde
yansımasını sağlamayı
hedefliyoruz.”
Sarıeroğlu, istihdam
seferberliğinin kadın,
genç ve engellilere öncelik
sağlanarak devam etmesi
konusunda yeni aksiyonlar,
programlar, uygulamalar
geliştirmek için bakanlık
olarak çaba içinde
olacaklarını dile getirdi.
İş Kulüpleri Projesi İş
Bulmada İvme Sağlayacak
Bakanımız Sarıeroğlu, bazı
pilot illerde uygulanan

ve tanıtımını yaptıkları
İş Kulüpleri Projesiyle
istihdam ve işsizlikle
mücadele konusunda
yeni bir ivme oluşacağını
belirterek şu açıklamalarda
bulundu: “İnşallah
çalışmalarımız verimli
şekilde yürüyecek. Bu
konuda tüm çalışma
arkadaşlarımızla özveri
ve titizlikle etkin
şekilde çalışacağız.
İş Kulüpleri, 81 ilde,
ilçelerde yaygınlaştırmayı
hedeflediğimiz yeni bir
modeldir. Bu modelde
önceliğimiz dezavantajlı
durumdaki işsiz
kardeşlerimiz olacaktır.
Uzun süredir işsiz olan,

AKTÜEL
iş arayan, iş arama
yollarını bulamayan ya da
iş bulmaktan umudunu
kesmiş işsizlerimiz birinci
hedef gruplarımız içindedir.
Yine kadınlarımız çeşitli
sebeplerle iş hayatına
girmekte zorluk yaşayan,
bazı sebeplerle iş hayatına
girmekte çekinen kadın
iş gücümüz de hedef
gruplarımızdan birisi
olacaktır. Bu anlamda
gençlerimiz de önemli bir
fırsat penceresi olması
sebebiyle bizim için büyük
önem teşkil etmektedir.
İş kulüplerinde
özellikle gençlerin iş
hayatına atılmaları
için yoğunlaştırılmış
danışmanlık desteği
verileceğini kaydeden
Sarıeroğlu, Roman
vatandaşların ve herhangi
bir bağımlılık sorunu
yaşayanların da hedef
kitle içinde yer aldığını
vurguladı.
Sarıeroğlu, yeni
projeyle dezavantajlı
gruplara yönelik yeni
bir modeli hayata
geçirdiklerini, işsizlere
iş arama motivasyonu
kazandıracaklarını ve en
kısa zamanda mümkün
olan en iyi işe girmeleri
konusunda imkân
oluşturacaklarını, ayrıca
danışmanlık faaliyetleriyle
de bu kişilere psikolojik ve
özgüven yükseltici destek
vereceklerini ifade etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Jülide Sarıeroğlu,
İŞKUR'un iş ve meslek
danışmanlığı konusunda
önemli hizmetler verdiğini
vurgulayarak, şunları
söyledi: “2012 ve 2013'te
iş ve meslek danışmanı
olarak işe aldığımız 4 bin

çalışma arkadaşımızla etkin
bir şekilde danışmanlık
faaliyetlerimizi yapmaya
çalışıyoruz. 'İnsana
değer veren geleceğine
değer verir' diyoruz. İş
gücü piyasamızda tüm
kesimlere değer vererek, 80
milyonun refahı, huzuru ve
mutluluğu için çalışıyoruz.
Bu 4 bin arkadaşımızın iş ve
işçi bulma faaliyetleri için
de etkin biçimde bundan
sonra da büyük emek
vereceklerine inanıyoruz."
İstanbul'da Personel
Sayısını Artıracağız
İstanbul'da personel
sayısının artırılmasına
ihtiyaç olduğuna dikkat
çeken Sarıeroğlu, bina
şartlarını daha da
iyileştireceklerini ve
İstanbul'dan başlayarak tüm
Türkiye'de İŞKUR olarak

daha aktif çalışmalar ortaya
koyacaklarını ifade etti.
Bakanlığın en temel
gündem maddesinin
istihdam olacağını
vurgulayan Bakanımız
Sarıeroğlu sözlerine
şöyle devam etti: “Tüm
personel bu yönde gece
gündüz çalışacak. Aksayan
yönlerimizle ve eşleştirme
sistemimiz ile ilgili diğer
kurumlarla da bağlantı
kurarak gerekenleri
yapacağız. İş ve meslek
danışmanlarımızın kendi
alanları dışında da yaptığı
çalışmalar var.
Bunun da çalışmasını
yapıyoruz. Herkes
sadece görev yaptığı
alanla ilgili konuya
odaklanacak. Danışmanlık
hizmeti verdiğimiz
vatandaşlarımızın her türlü

konuda yanında olacak
şekilde çalışmalarımızı
gerçekleştirmek için
planlamalarımızı yapıyoruz.
Bu konuda paydaşlarımızın
da desteklerini bekliyoruz.
Ortak akılla, birlikte
çalışarak başarılı sonuçlara
ulaşacağız.”
Bakanımız Jülide
Sarıeroğlu, konuşmalarının
ardından İŞKUR Genel
Müdürümüz Cafer
Uzunkaya, SGK Başkanı
Mehmet Selim Bağlı ve
Çalışma Genel Müdürü
Nurcan Önder ve
Sivil Toplum Kuruluş
temsilcileriyle iş kulübün
açılış kurdelesini kesti. İş
Kulübü katılımcılarıyla
sohbet eden Sarıeroğlu, iş
kulüplerinde kursiyerlerin
çocukları için oyun alanları
yapılması talimatı verdi.
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BAKANIMIZ JÜLİDE SARIEROĞLU:

"15 AB ÜLKESİ İSTİHDAM KAYBI
YAŞARKEN TÜRKİYE İSTİHDAM
ARTIŞINDA REKOR KIRDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide Sarıeroğlu bir dizi etkinlikte
bulunmak üzere Adana’ya çalışma ziyaretinde bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide Sarıeroğlu bir
dizi etkinlikte bulunmak üzere Adana’ya çalışma ziyaretinde
bulundu. Ziyarete Bakanımız Sarıeroğlu’nun yanı sıra SGK
Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Müsteşar Yardımcımız Bilge
Aydın, Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya, Çalışma Genel
Müdürü Nurcan Önder, MYK Başkanı Adem Ceylan, İş Teftiş
Kurulu Başkanı Hulusi Ay ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürü Orhan Koç da katıldı.

Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanımız
Jülide Sarıeroğlu,
Adana’da çalışma hayatı
ve istihdam üzerine
önemli açıklamalarda
bulundu. İŞKUR sayesinde
çalışma hayatında kadın
istihdam oranının arttığına
dikkat çeken Sarıeroğlu,
kadınlarımızın daha
iyi yerlere gelmesi için
çalıştıklarını vurguladı.
Sarıeroğlu Adana Valisi
Mahmut Demirtaş ile
görüşmesinin ardından
iş dünyasında faaliyet
gösteren kadınların
katılımıyla düzenlenen
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"Kadınlar Konuşuyor"
toplantısına katıldı. Kendisi
de Adanalı olan Bakanımız
Jülide Sarıeroğlu, kadın
istihdamını artırma
sürecinde yapılanları şöyle
anlattı:
“Yönetim kademelerindeki
kadın sayısını arttırma
anlamında, çalışma
hayatındaki kadınlarımızın
sıkıntılarına, sorunlarına
daha iyi cevap verme
anlamında, çalışma
hayatına kadınların
daha yoğun bir biçimde
girişlerini sağlama,
niteliklerle donatma, işe
girişte yaşadıkları çocuk
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bakımı gibi aile içi rol ve
sorumluluklarıyla ilgili
yükümlülüklerini daha da
azaltma anlamında, yine
girişimci kadınlarımızın
sayılarını arttırma,
daha güçlü bir şekilde
işgücü piyasasında yer
edinmelerini sağlama
anlamında güçlü adımlar
atacağımız, güçlü
hedeflerimizin olduğu
bir bakanlık dönemi
planlıyoruz.
2006 yılından itibaren
çok güçlü teşvik
uygulamalarıyla kadınların
iş hayatına girişleri arttı.
Bu konuda yeni modeller
üzerinde çalışıyoruz.
Ocak-Ağustos döneminde
İŞKUR tarafından 717 bin
işe yerleştirmemiz oldu.
Kadınların işe yerleştirme
oranı 2016 yılının aynı
dönemine göre yüzde 41
artmış. 230 bin kadını bu
dönemde işe yerleştirmişiz.
İŞKUR açısından bu,
bugüne kadar ulaştığımız
en yüksek seviye.”
Adanalı İşverenlerden
İstihdam Seferberliğine
Tam Destek
Bakanımız Sarıeroğlu,
Adana’da iş dünyasının tüm
paydaşlarıyla düzenlenen
"Çalışma Hayatı
İstişare Toplantısı"nda
da bir konuşma yaptı.
Bakanımızın buradaki
konuşmasında gündemi
istihdamın artırılması
için yapılan çalışmalar
oldu. İş dünyasının
Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan'ın
himayesinde yürütülen
millî istihdam
seferberliğine büyük
destek verdiğini belirten

edilmiştir. Diğer taraftan
bunu 28 AB ülkesi ile
kıyasladığınızda geçtiğimiz
zor günleri de ortaya
koyduğunuz zaman
ülkemizin önümüzdeki
dönemine ilişkin
potansiyelini açıklıkla
ortaya koyuyor."
"İş Sağlığı ve
Güvenliğinden Asla
Taviz Vermeyeceğiz"

Sarıeroğlu, Adanalı iş
adamlarının da bu konuda
35 bin 400 istihdamla öncü
olduğuna dikkat çekti.
Türkiye’nin son 10 yılda
atmış olduğu adımlarla
tüm dünyaya örnek işlere
imza attığını ifade eden
Bakanımız buradaki
konuşmasında şunları
söyledi:
“Türkiye son on yıldaki
teşvik uygulamalarıyla,
destekleriyle, yeniden
yapılandırmalarıyla iş
gücü piyasamızdaki tüm
sıkıntıların istihdam
önündeki engellerin
işverenler bazında
kaldırılmasıyla ilgili çok
önemli çalışmalara imza
atmıştır. Bunların etkisiyle
Türkiye Avrupa'da son
on yılda istihdam etme
anlamında en başarılı
ülkelerden biri konumuna
geldi. İnşallah biz bu
konumumuzu daha da
güçlendireceğiz. Özellikle

15 AB ülkesİ son 1.5
yılda İstİhdam kaybı
yaşarken Türkİye
yüzde 31.2'lİk İstİhdam
artışı İle rekor
kırmıştır.

Türkiye için çalışma
hayatında önemli
konulardan biri de iş
sağlığı ve güvenliği.
Söz konusu olan insan
hayatı olduğu için asla
taviz verilemeyecek
bir konu olan iş sağlığı
ve güvenliği hakkında
Bakanımızın açıklamaları
bu konudaki kararlılığı
net bir şekilde ortaya
koyuyor: “Bu konuda sıfır
tolerans diyoruz, hem
işçilerimiz açısından hem
işverenlerimiz açısından.
Söz konusu insan hayatı,
canımız yandığı zaman
hepimiz gerçekten
büyük acılar yaşıyoruz.
Soma'yı hatırlıyoruz.
Limanlarımızda, tekstil iş
yerleri, inşaatlarda yaşanan
iş kazaları... Bu bağlamda
biz hem işçilerimiz hem de
işverenlerimiz açısından
süreçlerin kolaylaştırılması
anlamında üzerimize düşen
adımları atacağız.”
Kolay İşverenlik Geliyor

15 AB ülkesi içinden
geçtiğimiz son 1,5 yılda
istihdam kaybı yaşarken
Türkiye'de yüzde 31,2'lik
istihdam artışıyla bir rekor
kırılmıştır. Türkiye'de
2007-2017 arasında 6,5
milyon kişi yeni istihdam

Sarıeroğlu, Adana için
üzerinde durulması gereken
sorunlardan biri olan
mevsimlik tarım işçilerinin
çalışma şartları ve sosyal
güvenlikleri ile ilgili
olarak “kolay işverenlik”
uygulamasını devreye
sokacaklarını dile getirdi.
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SIVAS'TA MESLEKİ TEKNİK
EĞİTİM ZİRVESİ...

Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya Sivas 3. OSBÜK Mesleki Teknik Eğitim
Zirvesi’ne katıldı. Uzunkaya burada yaptığı konuşmada işgücü piyasasıyla
ilgili tüm illerde karşılaştığımız durum, en az işsizlik kadar, 'aranan elemanı
bulamama' sıkıntımız var, dedi.

Organize Sanayi Bölgeleri
Üst Kuruluşu (OSBÜK)
tarafından Sivas'ta
düzenlenen ve 81 ilden çok
sayıda OSB temsilcisinin,
eğitim ve iş dünyasının
önemli isimlerinin yer
aldığı zirveye; Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü, Milli Eğitim
Bakanı İsmet Yılmaz,
Genel Müdürümüz Cafer
Uzunkaya, MEB Mesleki
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Tekinik Eğitim Genel
Müdürü Osman Nuri
Gülay, MEB Özel Öğretim
Kurumları Genel Müdürü
Kemal Şamlıoğlu ve OSBÜK
Başkanı Memiş Kütükcü
katıldı.
Zirvenin açılış töreninde
konuşan Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü, her gencin bileğine
altın bilezik takılması

gerektiğini belirterek; “Bu
da ancak mesleki eğitimle,
meslek okullarıyla ve
teknik kolejlerle mümkün
olabilir. Bizim bu noktada
en temel çabamız, zekâyı
ürüne dönüştürmek
olmalıdır. Biz ‘Ali topu
tut, Ayşe ip atla’ fişleriyle
büyüdük. Tamam, Ali
topu tutsun; ama Ali aynı
zamanda robot yapsın.
Tamam, Ayşe ip atlasın

ama aynı zamanda yazılım
da üretsin.” dedi.
Milli Eğitim Bakanı
İsmet Yılmaz da mesleki
eğitimin önemine
işaret etti. Meslek lisesi
öğretmenlerinin gelişimi
için çalıştıklarını ifade eden
Yılmaz, “Mesleki eğitimde
olan öğretmenlerimizin
kendi alanlarındaki
yabancı dillerini
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geliştirmelerini istiyoruz.
Bu maksatla İngiltere´ye
bu yıl 64, gelecek yıl da
100 öğretmeni dil için
göndereceğiz. 81 ilimizde
gerek sektör temsilcileriyle
gerekse üniversitelerimizle
protokoller yapıyoruz
ki kendi meslek
öğretmenlerimizi
eğitelim. Bu yıl 10 bin
öğretmenimizin eğitimini
planladık. Altı binini bu
ana kadar gerçekleştirdik.
Geri kalanını da yıl sonuna
kadar tamamlayacağız.
Çıraklık eğitimini zorunlu
eğitim kapsamına aldık.
76 bin olan çıraklığa giden
öğrenci sayımız 117 bine
çıktı.” şeklinde konuştu.

önemli meselesi olduğunun
altını çizdi. Türkiye’de her
100 gençten 27’sinin ne
okuduğunu ne de çalıştığını
vurgulayan Kütükcü, “15-29
yaş grubundaki 18 milyon
kişiden 5 milyona yakını
eğitimde de yok, üretimde
de. Bizim bu insanları bir
an önce üretime dahil
etmemiz şart.” şeklinde
konuştu.

Genel Müdürümüz
Cafer Uzunkaya ise
konuşmasında, işgücü
piyasasında aranan
elemanın bulunmasında
yaşanan sıkıntıları
dile getirdi. Genel
Müdürümüz “Özellikle
işgücü piyasasıyla ilgili
tüm illerde karşılaştığımız
husus, en az işsizlik kadar
aranan elemanı bulamama
sıkıntımız var.” dedi ve
sözlerini şöyle sürdürdü.
“Sanayicilerimiz,
iş adamlarımız ve
esnafımız aradığı elemanı
bulamamaktan yakınıyor.
Ve bize sitemde bulunuyor.
İŞKUR olarak son dönemde
gerçekleştirdiğimiz meslek
edindirme kurslarımıza
1 milyon 400 bin insanımız
katıldı ve bunlar için
2 milyar ödeme yapıldı.
800 bin insanımız işbaşı
eğitim programlarımızdan
yararlandı, bunlar için
de 3 milyar ödeme
gerçekleştirildi. İŞKUR
olarak işgücü piyasasının
nabzını tutan bir
kurumuz. Bu süreçte her

CAFER UZUNKAYA,
İŞ GÜCÜ PİYASASININ
ÖNEMLİ SORUNLARINDAN
BİRİ OLAN “NİTELİKLİ
ELEMAN BULAMAMA”
KONUSUNDA İŞKUR’UN
İŞBAŞI EĞİTİMLERİNİN
ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.

yıl Türkiye’nin 81 ilinde
tüm işyerlerimizle yüz
yüze yaptığımız işgücü
piyasası araştırmalarımızla
görüyoruz ki
işverenlerimizin yüzde 45’i
aradığı elemanda mezun
olunan okuldan ziyade
işin gerekli kıldığı vasıf
ve niteliklere sahip olup
olmadığını önemsiyor.
Bu sorunu çözümlemek
için bir yandan mesleki
eğitim kurslarımız devam
ederken diğer yandan
da nitelik meselesini
kökten halletmek için
işbaşı eğitim programları
gerçekleştiriyoruz.”
OSBÜK Başkanı Memiş
Kütükcü de mesleki
eğitimin Türkiye’nin en

Gün boyu süren panelde
MEB Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel Müdürü Osman
Nuri Gülay, MEB Özel
Öğretim Kurumları Genel
Müdürü Kemal Şamlıoğlu,
Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Sanayi Bölgeleri
Genel Müdürü Yaşar Öztürk,
MEB Okulları Daire Başkanı
Mehmet Baran, Özel İkitelli
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Müdürü Rasim Arslan,
ENKA Müdürü Hüseyin
Kayan, ASO Teknik Koleji
Müdürü Mustafa Daşcı ve
MOSTEM Okul Müdürü
Mehmet Yiğitkanlı mesleki
teknik eğitim, mevcut
uygulamalar, beklentiler ve
hedeflerle ilgili sunumlar
yaptı.
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2 BİN 545 ENGELLİ VATANDAŞIMIZ
KAMUDA İŞE YERLEŞTİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı ile birlikte düzenlediği Engelli Vatandaşların Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve kura yöntemiyle
yerleştirilmesi töreni, ATO Congresium’da gerçekleştirildi.
Törene, Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ın
eşi Emine Erdoğan,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanımız Jülide Sarıeroğlu
ile Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanımız Fatma Betül
Sayan Kaya katıldı.
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Törende konuşan Emine
Erdoğan, Türkiye'nin ilk
engelliler kanununun
2005'te çıkarıldığını
hatırlattı. 2012'de ise
dünyada bir ilke imza
atılarak engellilerin
eğitim seviyesi ve

engel gruplarına uygun
sınavlara tabi tutulup
şeffaf bir yöntemle uygun
kadrolara yerleştirilmeye
başlandığını vurguladı. Bu
uygulamayla engellilere
dilediği yere tayin
hakkının da getirildiğini

aktaran Erdoğan, "Kamu
kurumlarında daha fazla
ve daha iyi şartlarda
engelli memur istihdamı,
devletimizin son yıllarda
önemle üzerinde çalıştığı
bir sosyal politikadır." dedi.

AKTÜEL
"Aslolan Zihinlerdeki
Engeli Kaldırmaktır"
Erdoğan, sadece kamuda
değil, özel sektörde de,
engelli istihdamının
teşvik edildiğini belirterek
“Engelli çalıştıran
işverenlere prim teşviki
sağlanmaktadır. Ayrıca,
girişimcilik eğitimi alan ve
kuracağı meslekte eğitim
almış engellilerden kendi
işini kurmak isteyenlere
hibe desteği verilmektedir.
Spordan sanata çok
farklı alanlarda engelli
kardeşlerimizin başarılarına
şahit oluyoruz. Bu
hepimizi gururlandırıyor.
Göğsümüzü kabartan
uluslararası başarılar,
dünyanın dört bir
yanında bayrağımızı
dalgalandırıyor. Buradan
da şu sonuç çıkıyor;
aslolan zihinlerdeki engeli
kaldırmaktır. Bu engeller
kalktığında yapılamayacak
hiçbir şey yok.” dedi.
“Engelli Kardeşlerimizin
İstihdamı Temel
Önceliğimiz Oldu”
Hükümet olarak her zaman
engelli vatandaşların
problemlerine çözüm
ürettiklerini belirten
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanımız Sarıeroğlu,
"Özellikle bakanlığımın
görev alanına giren,
engellilerin mesleki eğitim
ve rehabilitasyonu, işe
alımlarının sağlanması,
girişimciliklerinin
desteklenmesine yönelik
çok önemli adımlar attık.
15 yıl boyunca engelli
kardeşlerimizin istihdamı
temel önceliğimiz oldu.
Bu bağlamda engelli
istihdamının artırılmasına
ilişkin birçok teşviki,
birçok adımı, tedbiri ve
yasal düzenlemeyi hayata

geçirdik. Bu adımlar
sayesinde kamuda ve
özel sektörde engelli
istihdamında ciddi bir
ilerleme sağladık. 2002 yılı
ile 2017'nin Temmuz ayı
arasında 363 bin 458 engelli
kardeşimizin istihdamını
gerçekleştirdik." diye
konuştu.
Son 15 yılda kamudaki
engelli istihdamı
sayısında önemli oranlara
ulaşıldığına işaret eden
Sarıeroğlu, şunları söyledi:
"Kamuda istihdam edilen
engelli personelimizin
yüzde 89'u son 15 yılda
yapılan atamalar sayesinde

yerleştirilmiştir. İktidarı
devraldığımız zaman 5
bin 777 olan kamudaki
engelli personel sayımız,
bugün atayacağımız 2 bin
545 engelli kardeşimizle
50 bini aşacaktır. İnşallah
önümüzdeki dönemde de
yapacağımız atamalarla bu
sayıyı arttırmaya devam
edeceğiz."
Bakan Sarıeroğlu,
kısa bir süre önce
imzaladıkları 4. dönem
toplu sözleşme metninde
de engellilerle ilgili
kapsamlı düzenlemelerin
bulunduğunu hatırlatarak,
"Toplu sözleşmede,

engelliler için mesleki
uyum eğitimine yer
verdik. Çalışma alanlarının
fiziki imkanlarının
engelli kardeşlerimiz için
düzenlenmesine yönelik
hükümleri ekledik. Kamu
konutlarından engelli
kamu görevlilerinin
öncelikli faydalanmasına
yönelik hükümlerimiz söz
konusu oldu. Benim en
çok önemsediğim, engelli
çocuğu bulunan kamu
çalışanlarımıza çocuk
yardımı ödeneğinin çok
ciddi miktarda artırılmasını
sağladık." diye konuştu.
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Fatma Betül Sayan
Kaya da 2002'de 5 bin 777
olan engelli memur sayısının
51 bin 492'ye çıkarılacağını,
böylece kamudaki engelli
istihdamının hükümetlerimiz
döneminde 9 kat artırılmış
olduğunu bildirdi.
Erdoğan, Sarıeroğlu ve
Kaya'nın törenin sonunda
bilgisayar tuşuna basarak
başlattığı kurayla 2 bin 545
engelli kamu kurum ve
kurumlarına yerleştirildi.
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BAKANIMIZ SARIEROĞLU’NDAN
TÜSİAD’A ZİYARET
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide Sarıeroğlu, Genel Müdürümüz
Cafer Uzunkaya’nın da yer aldığı Bakanlığımız üst düzey bürokratları ile
TÜSİAD’ı ziyaret etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanımız Jülide Sarıeroğlu
ve Genel Müdürümüz Cafer
Uzunkaya’nın da yer aldığı
Bakanlığımız bürokratları
TÜSİAD üyeleri ile bir
araya geldi. TÜSİAD
Genel Merkezi’nde yoğun
katılımla gerçekleştirilen
istişare toplantısında;
işgücü piyasasına ilişkin
yapısal reform önerileri,
istihdam teşvikleri ve
sanayi 4.0’ın çalışma
hayatına etkisi konuları ele
alındı.
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İkinci çeyrekte ulaştığı
yüzde 5,1’lik büyüme ile
G20 üyesi ülkeler arasında
üçüncü sırada yer alan
ülkemizin önemli bir ivme
yakaladığını belirterek
sözlerine başlayan
Bakanımız Jülide Sarıeroğlu
yüksek büyümenin
istihdama yansımasını
gerektiğini de vurguladı.
Bakanımız; sanayi 4.0 ile
birlikte dünyanın yeni
bir dönüşüm sürecine
girdiğini, ülkemizin genç

AKTÜEL
ve dinamik nüfusundan bu
dönüşüm sürecinde azami
ölçüde yararlanabilmesi
için mesleki eğitimle ilgili
altyapı çalışmalarına hızlı
bir biçimde başlanılması
gerektiğinin üzerinde
durdu.
Geride kalan 10 yılda 3,5
milyon kadınımıza istihdam
imkanı sağlandığını
belirten Sarıeroğlu şu
sözlerde konuşmasına
devam etti: kadınların
istihdam oranı yüzde
30'lara ulaşmış. İşgücüne
katılma oranlarısya yüzde
34'leri aşmıştır. Ulusal
İstihdam Stratejimizde
temel hedefimiz 2023’e
kadar bu oranı yüzde
41’e ulaştırmak. Ancak
bu noktanın da yeterli
olmadığını düşünüyoruz.
Bu noktada güvenceli
esnek çalışma modellerinin
uygulanması oldukça
önemli. Bu konuda da
adımlar atıyoruz”.

üzerine çıktığını ifade
Sarıeroğlu; “Engelli
kardeşlerimizin kotalara
bağlı kalmaksızın iş
hayatında nasıl daha fazla
yer alabilecekleri üzerinde
çalışıyoruz” dedi.
Bakanımız Jülide
Sarıeroğlu; “İşçi, işveren
ve hükümetimiz ortak
çalışma kültürüyle
istihdam büyük başarılar
elde etmiştir. Bundan
sonra da sosyal taraflarla
diyalog ve işbirliği
içerisinde çalışmalarımız
sürdüreceğiz” diyerek
konuşmasını tamamladı.
Dezavantajlı grupların
istihdamına büyük
önem verildiğini ifade
eden Bakanımız, engelli
istihdamı konusundaki
yaklaşımlarından ötürü iş
dünyasına teşekkürlerini
iletti. 2002 öncesinde
kamuda 5 bin seviyesinde
olan engelli istihdamının
bugün için 52 binlerin

TÜSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Erol Bilecik; işgücü
piyasamızın Türkiye’nin
potansiyel büyümesinin
yukarı çekilebilmesi
için çok önemli fırsatlar
barındırdığını ve
işgücümüzün eğitim
seviyesinin artırılmasının
ekonomik büyümeye

olağanüstü bir katkı
sağlayacağını ifade etti.
İstihdam teşvikleri
konusunda son yıllarda
oldukça önemli mesafelerin
kat edildiğini belirten
Başkan Bilecik, istihdam
teşviklerine ilişkin
yürütülen çalışmalar için
Bakanımıza teşekkürlerini
iletti.
Orta gelir tuzağından
kurtulabilen ülkelerin ortak
özelliklerinden birinin
yüksek katma değerli
sanayi üretimi olduğunu
belirten Başkan Bilecik,
dünya ekonomisinin hızla
yeni bir sanayi devrimini
ve dijital dönüşümünü
yaşadığını ifade ettikten
sonra insanı merkeze alarak
dijital dönüşüme uyum
sağlayacak şekilde eğitim
ve hayat boyu öğrenme
politikalarımızı gözden
geçirmemiz gerektiğini
belirterek konuşmasını
tamamladı.
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ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK
HİZMET KAPSAMINI GENİŞLETİYORUZ
İstihdamın geliştirilmesi ve sosyal içerme anlayışı çerçevesinde her geçen
gün hizmetlerini hedef kitle odaklı olarak geliştiren İŞKUR, bu kapsamda
özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin staja ve işgücüne katılımlarının
artırılmasına yönelik faaliyetlerine hız verdi.
Özel eğitime ihtiyacı
olan öğrencilerin meslekî
gelişim süreçlerini
güçlendirmek, mezuniyet
sonrası istihdam oranlarını
artırmak ve iş ve mesleğe
yönelik beceriler
kazandırmak gayesiyle
5 Mayıs 2017 tarihinde
Genel Müdürlüğümüz
ile Milli Eğitim Bakanlığı
Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü arasında
yapılan protokol
kapsamında Kurumumuza
bağlı olarak görev yapan iş
ve meslek danışmanlarının
katılımı ile “İş ve Meslek
Danışmanlarına Yönelik
Özel Eğitim Farkındalık
Eğitimi” düzenlendi.
Eğitimin açılış konuşmasını
yapan Milli Eğitim
Bakanlığı Özel Eğitim
ve Rehberlik Hizmetleri
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Genel Müdürü Celil
Güngör, katılımcılara
hafif düzey zihinsel
yetersizliği bulunan
öğrencilerin meslekî
eğitim aldıkları özel eğitim
meslekî eğitim merkezleri
hakkında bilgi verdi. Bu
merkezlerde eğitim gören
öğrencilerin bir mesleği
tam ve donanımlı bir
şekilde edinerek mezun
olmalarının hedeflendiği
belirten Celil Güngör
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu faaliyette İŞKUR’a
bağlı olarak görev yapan
iş ve meslek danışmanları
4 günlük bir eğitim
alacaklar. İş ve meslek
danışmanları eğitimden
sonra öğrencilerimizi
kendi portföylerine
ekleyerek istihdam
piyasasına arz edecekler.
İŞKUR’un öğrencilerimizin
özelliklerini tanıma

isteğini son derece anlamlı
bulduğumuzu belirtmek
istiyorum. İnanıyorum
ki verimli çalışmalarımız
hem öğrencilerimize hem
ülkemizi pek çok yarar
sağlayacaktır.”
Eğitimin açılış töreninde
konuşan Genel Müdürümüz
Cafer Uzunkaya, iş ve
meslek danışmanlığı
hizmetlerinde niteliğin
arttırılması adına
dezavantajlı gruplara
yönelik hizmetleri
kapsayan bu tarz

eğitimlerin fırsat
niteliğinde olduğunu
belirtti. Ayrıca, iş ve meslek
danışmanlığı hizmetinde
günün ihtiyaçlarını
karşılayabilecek hedef
gruba yönelik alanda
branşlaşmanın önemli
olduğunu ve gerekliliğini
vurguladı. Uzunkaya ayrıca,
ülkemizin son yıllardaki
istihdam oluşturma
potansiyelini sürdürebilir
kılınması için milletçe
çalışmamız gerektiğinin
önemine vurgu yaptı.

AKTÜEL

İŞ ARAYAN VE İŞVERENLER BURSA
YILDIRIM’DA BULUŞTU
İŞKUR’un katkılarıyla Bursa’nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen İstihdam
Seferberliği Buluşması vatandaşlardan yoğun ilgili gördü. İki gün süren ve
25 bin kişinin ziyaret ettiği etkinlikte hayallerindeki işe kavuşmak isteyen
Bursalılar, firma temsilcileriyle yüz yüze görüşerek iş başvurusu yaptı.

Bursa Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlüğü’nün
Bursa Valiliği, Yıldırım
İlçe Belediye Başkanlığı
ile Bursa Ticaret ve Sanayi
Odası (BTSO) işbirliğinde
düzenlediği “İstihdam
Seferberliği Buluşması”
kentin önde gelen
firmalarıyla Bursalıları
bir araya getirdi. Yıldırım
Barış Manço Kültür
Merkezinde 29-30 Eylül
tarihlerinde düzenlenen
ve 63 firmanın stant açtığı
etkinliği 25 bin kişi ziyaret
ederek firmaların açık iş
pozisyonlarına 22 bin 837

başvuru gerçekleştirdi.
Etkinlik süresince ayrıca;
ziyaretçilere özgüven,
cesaret, etkili sunum
teknikleri, zaman yönetimi,
iletişim teknikleri ve etkili
karar verme teknikleri
konularında sunumlar
yapıldı.

gerçekleştirilen bu etkinliğin Bursa’da istihdama önemli bir
güç katacağını söyledi.
Etkinliğe Genel Müdürümüzün yanı sıra AK Parti Bursa
Milletvekili Hüseyin Şahin, Yıldırım Belediye Başkanı
İsmail Hakkı Edebali, Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın,
Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü F. Eren Türkmen ve
BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran katıldı.

“İstihdam Seferberliği
Buluşması”na Genel
Müdürümüz Cafer
Uzunkaya da katıldı.
Fuarların istihdama
sağladığı katkıya değinen
Uzunkaya, Yıldırım
Belediyesi öncülüğünde
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BATMAN’DA KANSER
TEDAVİSİ GÖREN KADINLARA
EL SANATLARI KURSU
İŞKUR, Batman Bölge Hastanesi,
HEM ve Batman Belediyesi işbirliğiyle
kanser tedavisi gören kadınlara
yönelik projeyi hayata geçirdi. Proje
kapsamında 16-45 yaş arası kanser
tedavisi gören 15 kadına yönelik
açılan kursta kadınlar yapma çiçek,
kokulu taş, gelin damat süsleri, nikâh
şekerleri, keçe çanta gibi el sanatlarını
öğrenerek geleceğe umutla bakıyor.

İZMİR’DEN AB PROJESİ’NE
DESTEK
Türkiye İş Kurumu Genel Müdür
Yardımcımız Kadri Kabak ile İzmir
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür
Vekilimiz Emin Dank, Avrupa
Birliği (AB) destekli ‘Konfeksiyon
ve Hazır Giyim Sektöründe Kayıt
Dışı İstihdamın Çözümünde Mesleki
Eğitim ve Yenilikçi Yaklaşımlar’ adlı
proje kapsamında gerçekleştirilen
törene katıldı. İŞKUR’un da destek
verdiği projenin kapanış töreninde
dikiş makinesi eğitimi alan
kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.
Törende konuşma yapan İŞKUR Genel
Müdür Yardımcımız Kadri Kabak,
hazır giyim sektörünün ülke genelinde
ilan edilen istihdam seferberliğine
önemli katkı sağladığını söyledi.

KKTC HEYETİ İŞKUR’U
ZİYARET ETTİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Çalışma Dairesi Müdürü Sayın Yusuf
Önderol ve Sosyal Sigortalar Dairesi
Müdürü Sayın Ayşe Avseve‘den
oluşan heyet Genel Müdürlüğümüzü
ziyaret etti. Konuk heyeti makamında
kabul eden İŞKUR Genel Müdür
Yardımcımız Bekir Aktürk,
ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek KKTC ile istihdam
politikaları alanında ikili ilişkilerin
etkinleştirilmesinin önemine değindi.
Görüşmenin ardından KKTC heyetine
İŞKUR hizmetlerini anlatan bir sunum
yapıldı.

ZİHİNSEL ENGELLİ
ÇOCUKLARA İŞKUR DESTEĞİ
Tekirdağ'da sabun yapma kursuna
katılan zihinsel engelli çocuklar sabun
üreterek hem para kazanıyor hem de
eğlenceli vakit geçiriyor.
İŞKUR Tekirdağ İl Müdürlüğümüz ile
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme
ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) işbirliğinde
açılan "El Yapımı Sabun Kursu"na
katılan zihinsel engelli çocuklar
topluma entegre oluyor.
Çocukların şekiller verdiği hediyelik
sabunlar, paketlenerek satışa hazır
hale getiriliyor. Çocuklar, hoşça vakit
geçirdikleri ve sosyalleştikleri kursta
verdikleri emeklerinin karşılığında bir
miktar da para kazanıyor.
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İŞKUR'DAN KADINLARA
EL EMEĞİ, GÖZ NURU 'EDİRNE MODEL GEMİ YAPIMI KURSU
Karadeniz'de yüz yıllar boyu balıkçılık
BEBEĞİ'
ve taşımacılıkta kullanılan ancak
Edirne'de Trakya bölgesinin
geleneksel kıyafetleri, İŞKUR ve Halk
Eğitim Merkezi işbirliğiyle Sosyal
Dayanışma Merkezi'nde (SODAM)
açılan 'Edirne Bebeği Kursu’yla
yaşatılmaya çalışılıyor. Kadınların
sosyal yaşamda ekonomik özgürlüğe
ulaşmasının hedeflendiği kursta 5
aylık eğitimin ardından Edirne bebeği,
mis sabunu gibi kente özgü eşyalar
satışa sunulmaya başlayacak.

günümüzde unutulmaya yüz tutan
"çektirmeler", balıkçı kenti Sinop'un
Gerze ilçesinde açılan kursta
maketleri yapılarak yaşatılmaya
çalışılıyor. İŞKUR desteğiyle Gerze’de
açılan kursta kadınlar, yörenin tekne
modellerinin maketlerini geleceğe
taşımak için çalışıyor. Yaklaşık 6 ay
süren kurs sonrasında kursiyerler,
yaptıkları maketleri hediyelik eşya
olarak satıyor.

İŞKUR’DAN HABERLER

KADINLAR İÇİN DAHA ÇOK VE SİVAS İŞKUR’DAN MADEN
DAHA İYİ İŞLER
VE İNŞAAT FİRMALARINA
‘Kadınlar için Daha Çok ve Daha
ZİYARET
İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır
İş için Kadınların Güçlendirilmesi’
projesi kapsamında düzenlenen kursu
tamamlayan kursiyerlerin sertifika
töreninde açıklama yapan Kayseri
İŞKUR İl Müdürümüz Ahmet Ayçiçek:
“Kanunen bu tarz programlarda
yüzde 50 istihdam garantisi yeterli
olurken, firmamız kursa başlayan 11
kursiyerimizi de işe başlatarak yüzde
100 istihdam sağladı. Kadın istihdamının
geliştirilmesine ve kadınlarımızın iş
hayatında daha fazla yer almalarına
vermiş oldukları destek sebebiyle
firmamıza teşekkür ediyor ve başarılı
çalışmalarının devamını diliyorum.” dedi.

SANDALYE İMALATINDA
KADIN ELİ
İŞKUR, Karabük Yenice Halk Eğitim
Merkezi ve SM Sandalye firması
arasında devam eden istihdam
garantili kurs, İlçe Kaymakamı
Muhammet Fatih Demirel ve
İŞKUR İl Müdürümüz Coşkun
Güven tarafından ziyaret edilerek,
incelemelerde bulunuldu. Ziyarette
konuşan İŞKUR İl Müdürümüz
Coşkun Güven; kurslara özel önem
verdiklerini, bu alanda 9’u kadın 12
kursiyere 5 ay sürecek olan kursun
finansman desteğini sağladıklarını,
kursiyerlerin çoğunlukla kadın
olmasının kadın istihdamı açısından
ayrıca önemli olduğunu belirtti.

Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğümüz ve Sosyal Güvenlik
Kurumu İl Müdürlüğü Sivas’ta
faaliyet gösteren bazı maden ve
inşaat firmalarının şantiyelerine
bir dizi ziyarette bulundu. İŞKUR
İl Müdürümüz ve SGK İl Müdürü
yapmış oldukları ziyarette iş sağlığı ve
güvenliği hakkında firma yetkilileri
ve çalışanlarına bilgiler vererek fikir
alışverişinde bulundular. İş sağlığı
ve güvenliğiyle ilgili firmaların
almış oldukları önlemleri yerinde
incelediler.

İŞKUR İLE HAYALİNİ
GERÇEKLEŞTİRDİ
Trabzonlu İlmiye Çiçek, 7 yıl önce
çalışmaya karar vererek aldığı eğitim
ve sertifikalarla pastacılık sektörüne
atıldı. İki çocuk annesi 53 yaşındaki
Çiçek, çocuklarını büyüttükten
sonra eşine destek olmak gayesiyle
2010 yılında İŞKUR bünyesinde
açılan girişimcilik kurslarına katıldı.
Ardından Ortahisar Mesleki Eğitim
Merkezi’ne kayıt yaptırarak kalfalık
ve ustalık belgesi alan Çiçek, hayalini
gerçeğe dönüştürerek pasta imalatı
üzerine iş yeri kurdu.

GİRİŞİMCİ BALÇİÇEĞİ
KADINLARI
İzmir'in Karaburun ilçesinde tadilattan
geçirdikleri eski bir düğün salonunda
unutulmaya yüz tutmuş yöresel
yemekleri ziyaretçilerin beğenisine
sunan 40-60 yaş aralığındaki
"Balçiçeği Kadınları", Halime Derya,
Halise Derya, İlknur Devrim ve
Şadiye Tuncer girişimcilikleriyle
gençlere örnek oluyor. Eğlenhoca'ya
gelenler, yöreye özgü "öküz köftesi",
"keşkek", "tatar makarnası", "masır
böreği" ve "sürdürme tatlısı" gibi
lezzetleri tadabiliyor. Kadınlar, İŞKUR
tarafından açılan kursta öğrendikleri
el emeği ürünleri de iş yerinde
sergiliyor.

BURSA İŞKUR
KÜÇÜK SANAYİ'DE
Bursa İŞKUR, Millî İstihdam Seferberliği
kapsamında Küçük Sanayi Sitesi’nde
işbaşı eğitim programını tanıtmak
için işyeri ziyaretleri gerçekleştiriyor.
Bursa İŞKUR’da görevli İş ve Meslek
Danışmanları tarafından Bursa Küçük
Sanayi Sitesi'nde işverenler ziyaret
edilerek İşbaşı Eğitim Programı,
teşvikler ve İŞKUR faaliyetleri hakkında
bilgilendirme yapılıyor. İşverenler
tarafından memnuniyetle karşılanan
ziyaretler esnasında işverenlerimiz
İŞKUR’a taleplerini iletme fırsatı
bulunuyor.
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UÇAKLAR İŞKUR’A EMANET
Havacılık sektöründe ara eleman
ihtiyacını karşılamak gayesiyle kolları
sıvayan İŞKUR, düzenlediği kurslarla
ihtiyaç duyulan personeli sektöre
kazandırmaya devam ediyor. Son 5
yılda İŞKUR kurslarından mezun olan
kursiyerler sektörün eleman açığının
kapatılmasına katkı sağladı. İŞKUR’un
düzenlediği uçak bakım teknisyeni
(gövde-motor) kurslarına katılmak
isteyenler kendilerine en yakın İŞKUR
İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezi'ne
başvurarak ya da www.iskur.gov.
tr adresi üzerinden kursa katılım
şartlarıyla ilgili bilgi alabilirler.

TRABZON’DA ENGELLİLERE
İSTİHDAMA YÖNELİK SUNUM

EV HANIMLARININ YÜZÜNÜ
GÜLDÜREN ÇİNİ KURSU

Engelli bireylerin toplum yaşamına
etkin katılımının sağlanması ve
toplumun diğer kesimleriyle eşit hak
ve imkanlara sahip olmalarının önünü
açmak gayesiyle, Türkiye Sakatlar
Derneği Trabzon Şubesi’nin organize
ettiği engelli istihdamı seferberliği
“İstihdamda Engellinin Önünden Bir
Tuğla da Sen Kaldır” başlıklı seminer,
Trabzon Çalışma ve İş Kurumu
İl Müdürümüz Adnan Zengin,
Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar
İl Müdürü Ahmet Kurt ve Türkiye
Sakatlar Derneği Trabzon Şubesi
Başkanı Tayfun Serdar’ın katılımıyla
gerçekleştirildi.

Sinop'un Gerze ilçesinde İŞKUR
ve Sinop Belediyesi tarafından
ortaklaşa açılan çini kursu, aile
bütçesine katkıda bulunmak isteyen
ev hanımlarının yüzünü güldürdü. İlk
kez 2012 yılında açılan ancak son iki
yıldır yoğun katılımın olduğu kurs
sayesinde kadınlar, kursta yaptıkları
eserleri internet üzerinden satışa
sunarak hem aile bütçelerine katkıda
bulunuyor hem de boş zamanlarını
değerlendirme fırsatı yakalıyor.

MERSİN’DE ENGEL
TANIMAYAN PROJE

İŞKUR, ÖĞRENCİLERE İŞ
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ
ANLATTI

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğümüz ve Mersin Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen
"Simit Arabam Engel Tanımam"
projesi kapsamında 25 engelliye, iş
hayatında aktif rol oynamaları için
kendilerine özel dizayn edilen simit
arabaları dağıtıldı. Proje kapsamında
simit arabası verilmesi uygun görülen
bireyler Mersin Büyükşehir Belediyesi
uzman personeli tarafından 10 gün
boyunca eğitime tabi tutuldu ve
bu eğitimlerle eş zamanlı olarak
kendilerine ve ailelerine İŞKUR İş
ve Meslek Danışmanları tarafından
danışmanlık hizmeti verildi.

Bornova Selçuk Yaşar Boyacılık
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
ile Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’ndeki öğrencilerle bir
araya gelen Çalışma ve İş Kurumu
İl Müdür Vekilimiz Emin Dank,
öğrencilere iş sağlığı ve güvenliğinin
önemini vurgulayarak şunları söyledi:
“Modern iş sağlığı güvenliği yaklaşımı
ile iş kazalarını önleyici ve sürekli
iyileşmeye odaklı bir yapılanma
içine girilmiştir. İş sağlığı güvenliği
konusunda önlemlerimizi ne kadar
erken alırsak bu kültürü hayatımıza
yerleştirmiş olacağız ve daha az ölümlü
kazayla karşı karşıya kalacağız.”
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İŞKUR’DAN HÜKÜMLÜLERE
SERAMİK KURSU
Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğümüz ile Çanakkale E-Tipi
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu işbirliği
ile 22 Mayıs–17 Ağustos arasında
hükümlülere yönelik “Seramik İmal
Kursu” düzenlendi. Kursiyerleri
ziyaret eden Çanakkale Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürü Ali Çalışkan ile
İş ve Meslek Danışmanı Bülent Ezer;
kursiyerlerin kursla ilgili görüşlerini
dinledi.

İŞKUR’DAN HABERLER

İŞKUR’DAN ROMAN
VATANDAŞLARA EĞİTİM

SİVAS'TA YENİ HİZMET
BİNASININ TEMELİ ATILDI

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğümüz, Isparta Ticaret ve
Sanayi Odası, Süleyman Demirel
Üniversitesi, Isparta Belediyesi ile
ortak düzenlenen “Dezavantajlı
Kişilerin Sosyal Entegrasyonu
ile İstihdam Edilebilirliğinin
Geliştirilmesi Hibe Programı”
kapsamında Roman vatandaşlarımızın
iş hayatına entegre edilmesi ve
işgücü piyasasına kazandırılmasını
sağlamak hedefiyle “Romanlara Açılan
Pencere” projesinin ilk çalışmaları
gerçekleşmeye başladı.

Başbakanımız Binali Yıldırım’ın
katılımıyla 5 Ağustos’ta gerçekleştirilen
toplu açılış ve temel atma töreninde,
Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğümüze ait hizmet binasının
temeli atıldı. Sivas Belediyesine ait
Kurumumuz taşınmazları arasına
katılan 1197.40 m2’lik arsa üzerine
yapılmakta olan yeni bina 4 bin 161
m2, bodrum ve zemin ile birlikte yedi
kattan oluşacak. İnşaatın 450 gün
sürmesi planlanıyor.

AMASYA’DA EKMEĞİNİ
TAŞTAN ÇIKARAN KADINLAR
ELAZIĞ’DA KADIN SEYİSLER
YETİŞİYOR
İŞKUR Elazığ İl Müdürlüğümüz, Tarım
Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü,
Türkiye Jokey Kulübü Elazığ
Hipodrom Müdürlüğü ve Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından ortaklaşa
düzenlenen "Kırsalda Kadın Seyisler
Yetişiyor" projesi kapsamında "Atlar
Emin Ellerde" sloganıyla 40 kadına
46 gün seyislik eğitimi veriliyor.
Eğitimler sonunda seyis olmaya hak
kazanan kadınlar Türkiye'nin ilk
lisanslı seyisleri...

Türkiye genelinde yürütülen "Çalışma
Hayatında Millî Seferberlik" programı
kapsamında iş sağlığı ve güvenliği
alanında başlatılan millî seferberlik
çalışmaları ve bilgilendirme
faaliyetleri, Amasya’da da hızla
devam ediyor. İl Müdürü Osman
Yılmaz, OSB’de faaliyet gösteren
bir mermer fabrikasında işbaşı
eğitim programından desteklenen
kadınlarımızın çalışmalarını
inceleyerek kendilerine özveriyle
çalıştıkları için teşekkür etti. İŞKUR
ailesi olarak, istihdamda her zaman
dayanışma ve işbirliği içinde
olduklarını belirten Yılmaz, çalışan
kadınlarımızın, ilimizde çalışma
hayatında yer almayan kadınlarımıza
örnek teşkil edeceğini belirtti.

MANTAR YETİŞTİRİCİLERİ
MEZUN OLDU
İŞKUR ile Denizli İl Millî Eğitim
Müdürlüğü bünyesindeki Halk
Eğitim Merkezleri ortaklığında
ihtiyaç duyulan alanlarda kurslar
düzenlenmeye devam ediliyor. Son
olarak Çardak Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğü, Çardak Belediyesi ve
İŞKUR’un ortak çalışması ile açılan
Mantar Yetiştiriciliği Kursu ilk
mezunlarını verdi. Kursu tamamlayan
23 kursiyerden 21 kişinin Çardak
Belediyesi ile İŞKUR’un düzenlediği
Girişimcilik Eğitim Programı’na
kayıtları yapıldı. Programı
tamamlayanlar KOSGEB’den 50 bin
TL’ye kadar hibe ve 100 bin TL’ye
kadar uygun faizli kredi desteği alma
şansına sahip olacak.

GİRİŞİMCİ KURSİYERLER
SERTİFİKALARINI ALDI
Edirne’de girişimcilik ruhunun
geliştirilmesi ve yeni iş sahalarının
kurulması maksadıyla "Romanların
Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde
Sosyal İçermenin Desteklenmesi
Operasyonu" (SİROMA) Projesi
kapsamında, 25 dezavantajlı vatandaşa
verilen 'Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimleri'nde kursiyerler sertifikalarını
aldı. Sertifikalar, Edirne Çalışma ve
İş Kurumu, KOSGEB, Aile ve Sosyal
Politikalar Müdürlüğü ve SİROMA
Projesi işbirliğinde gerçekleşen eğitimler
kapsamında başarılı olan kursiyerlere,
Edirne Sosyal Dayanışma Merkezi'nde
düzenlenen törenle dağıtıldı.
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YATIRIMLARIN ETKISIYLE BÜYÜME HIZ KAZANIYOR

KÜRESEL EKONOMIDEKI
TOPARLANMA SÜRDÜRÜLEBILIR
REFAH ARTIŞI IÇIN YETERLI DEĞIL
Küresel ekonomide görülen toparlanmaya bağlı olarak dış talepte görülen
canlanmanın etkisiyle net ihracat üçüncü çeyrekte de büyümeyi yukarı
çekecektir. Motorlu taşıt imalatı gibi ihracata yönelik sektörlerdeki
hareketlenme de büyümeye güç kazandıracaktır.

VOLKAN ÖZ
AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ DAİRESİ
BAŞKAN VEKİLİ
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Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından Dünya Ekonomik Görünümü (WEO) raporunun
Temmuz ayında yayımlanmış olan güncellemesinde, Nisan ayında küresel büyümenin ılımlı
bir şekilde toparlandığı yönündeki tespitin geçerliliğini koruduğu belirtilmiş ve küresel
büyümenin 2017 yılında yüzde 3,5, 2018 yılında ise yüzde 3,6 olacağı öngörülmüştür. Her
ne kadar, IMF’nin küresel büyüme tahmininde bir değişim olmasa da ülkelere yönelik
büyüme tahminleri değişim göstermiştir.

EKONOMİK GÖRÜNÜM

Nisan Ayına Kıyasla
Farklılaşma

Tahmin

Ülke Grupları/Ülkeler

2017

2018

2017

2018

Küresel Büyüme

3,5

3,6

0,0

0,0

Gelişmiş Ekonomiler

2,0

1,9

0,0

-0,1

ABD

2,1

2,1

-0,2

-0,4

Avro Alanı

1,9

1,7

0,2

0,1

Almanya

1,8

1,6

0,2

0,1

Fransa

1,5

1,7

0,1

0,1

İtalya

1,3

1,0

0,5

0,2

Japonya

1,3

0,6

0,1

0,0

Birleşik Krallık

1,7

1,5

-0,3

0,0

Gelişmekte Olan Ekonomiler

4,6

4,8

0,1

0,0

Rusya

1,4

1,4

0,0

0,0

Çin

6,7

6,4

0,1

0,2

Hindistan

7,2

7,7

0,0

0,0

Brezilya

0,3

1,3

0,1

-0,4

Tablo 1

Küresel ve Ülke Grupları
Bazında Büyüme
Tahminleri
Kaynak: IMF, Veri Tabanı

Nisan ayına kıyasla ABD’nin büyüme tahmini, maliye politikasında ortaya çıkan
belirsizliğin etkisiyle aşağı yönlü güncellenmiştir. Daha önceki varsayımların aksine, 2018
yılında ABD’de maliye politikasının daha az genişlemeci olacağı tahmin edilmekte ve
bu nedenle büyümeye ihtiyatla yaklaşılmaktadır. Öte yandan, Japonya ve özellikle Avro
Alanı için büyüme tahmini yükseltilmiştir. Devam eden mali destek ile 2017 yılının ilk
çeyreğindeki güçlü büyümenin ve gerçekleştirilen arz yönlü reformların etkisiyle Çin’in
büyüme tahmininde de yukarı yönlü güncelleme yapılmıştır. Ayrıca, 2010 yılındaki reel
hasılayı 2020 yılında iki katına çıkarma hedefine ulaşmak için uygulamaya konulacağı
duyurulan yüksek miktardaki kamu yatırımlarının ertelenmesi, Çin’in büyüme tahmini
yukarı çeken bir diğer gelişmedir.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 7 Haziran 2017’de açıklanan
ekonomik görünüm raporunda küresel ekonominin geçtiğimiz yıla kıyasla canlanmaya
başladığı dile getirilmektedir. Rapora göre; güven göstergeleri, sanayi üretimi ve ticaret
pek çok ekonomide gelişmekte ve buna bağlı olarak küresel ölçekte ılımlı bir büyüme
söz konusu olmaktadır. Ancak bu ılımlı büyümenin dönemsel nitelikte olduğu ve henüz
güçlü bir yapıda olmadığına dikkat çekilmektedir. Gelişmiş ekonomilerde büyüme yüzde
2 civarında durağan bir görünüm sergilerken, gelişmekte olan ekonomilerde, özellikle
Çin’de kamu altyapı yatırımlarındaki desteğe bağı olarak, büyüme ivmelenmiştir. Talepteki
bu ivmelenme, küresel ticareti güçlendirmiş ve emtia fiyatlarında artışı da tetiklemiştir.
Bununla birlikte, halihazırda OECD genelinde kişi başına hasıla büyümesi küresel kriz
öncesindeki 20 yıllık ortalamasına kıyasla yüzde 0,5 daha az olduğu hesaplanmıştır. Bu
veriden yola çıkılarak raporda, küresel ekonomik görünümün geçen yıla kıyasla daha iyi
durumda olduğu; ancak OECD ülkelerinde yaşayanların refahını sürdürülebilir şekilde
iyileştirmek için yeterli olmadığı değerlendirmesine yer verilmiştir. Aynı zamanda, her
ne kadar finansal piyasalarda oynaklık düşük seviyelerde seyrediyor olsa da ekonomi
politikasına ilişkin belirsizliklerin orta vadede büyüme üzerinde aşağı yönlü baskı
oluşturduğu değerlendirmesine de yer verilmiştir.

Avrupa Bİrlİğİ’nde
ekonomİdekİ
toparlanmaya bağlı
olarak İşsİzlİk
oranı gerİlese
de hÂlÂ küresel
krİz öncesİndekİ
sevİyesİnİn üzerİnde
seyretmektedİr.
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Şekil 4

Çin'de Yatırım
Harcamalarındaki Büyüme
(%)
Kaynak: OECD, Economic
Outlook.

OECD tarafından büyümenin daha güçlü ve kapsayıcı olması ve mevcut küresel risklerin
yönetilebilmesi için kapsamlı ve kolektif bir politikalara ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.
Özel yatırımları canlandıracak ve uzun dönemli kapsayıcı büyümenin önündeki engelleri
kaldıracak yapısal reform paketleri ile etkili finansal teşvikler her ülkenin ve bölgenin
karşı karşıya olduğu özel sorunlar ile birlikte önemini korumaktadır. Entegre politikaların
uygulamaya konulamaması durumunda, daha yüksek hasıla büyümesi ve tüketimin
sürdürülebilirliğini sağlamak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, mali, parasal ve yapısal
alanda uygulamaya konulacak uluslararası politikalar, her ülkenin kendi vatandaşlarının
refahını yükselteceği gibi aynı zamanda “taşma etkisi” ile diğer ülkeleri olumlu etkileyerek
küresel büyümenin mevcut yukarı yönlü hareketini sürdürülebilir kılacaktır.
Türkiye G20 İçinde En Hızlı Büyüyen Üçüncü Ülke Oldu
Türkiye ekonomisi 2017 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyümüştür. Söz konusu
büyüme oranı ile Türkiye, G20 üyeleri arasında Çin ve Hindistan’dan sonra en hızlı
büyüyen ülke olmuştur. Daha önce yüzde 5 olarak açıklanan birinci çeyrek büyümesi ise
yüzde 5,2 olarak güncellenmiş ve Türkiye ekonomisi yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 5,1
büyüme kaydetmiştir. Öte yandan, söz konusu dönemde mevsim ve takvim etkilerinden
arındırılmış büyüme yüzde 2,1 olarak gerçekleşmiş ve son 13 çeyrek içerisinde en iyi ikinci
performansını sergilemiştir.

Şekil 4

Harcama Kalemlerinin
Çeyreklik Büyüme Katkısı

Harcama kalemlerinin ikinci çeyrek büyümesine katkıları incelendiğinde; en büyük
katkının yatırımdan geldiği görülmektedir. Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla, yılın
ikinci çeyreğinde yüzde 9,5 oranında büyüme kaydeden yatırım harcamaları, büyümeye
2,9 puan katkı sağlamıştır. Söz konusu dönem itibariyle inşaat yatırımlarında görülen
yüzde 25’lik dikkat çekici artışın etkisiyle yatırım harcamaları ikinci çeyrekte ciddi
sıçrama yaparak büyümeye en fazla katkı sağlayan harcama kalemi olmuştur. Bunun
yanında, TL’deki değer kaybına ve süregelen belirsizliğe bağlı olarak makine-teçhizat
yatırımlarındaki zayıf görünüm devam etmiştir.

Kaynak: TÜİK verilerine
dayalı olarak yazar tarafından
hesaplanmıştır.

Yılın ikinci çeyreğinde büyümeye olumlu katkı sağlayan bir diğer harcama kalemi net
ihracat olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yılın ikinci çeyreğinde ihracat
%10,5 artarken, ithalat %2,3 artmıştır. İhracattaki güçlü artışa bağlı olarak net ihracat ikinci
çeyrek büyümesini 1,7 puan yukarı çekmiştir. Her ne kadar net ihracatın/dış talebin Yılın
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ikinci çeyreğinde büyümeye olumlu katkı sağlayan bir diğer harcama kalemi net ihracat
olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yılın ikinci çeyreğinde ihracat yüzde
10,5 artarken, ithalat yüzde 2,3 artmıştır. İhracattaki güçlü artışa bağlı olarak net ihracat
ikinci çeyrek büyümesini 1,7 puan yukarı çekmiştir. Her ne kadar net ihracatın/dış talebin
büyümeye sağlamış olduğu katkı, ilk çeyreğe kıyasla ikinci çeyrekte azalmış olsa da 2016
ve 2015 yıllarının üzerinde seyretmiştir. Özellikle bir önceki yıla kıyasla otomotiv ve altın
ihracatında görülen artışlar bu dönemde ihracatı yukarı çekmiştir.
Geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu yılın ikinci çeyreğinde yurtiçi tüketim yüzde 3,2
artış kaydetmiştir. Bunun yanında, yurtiçi tüketim ikinci çeyrekteki büyümeye 1,3 puanlık
katkı sağlamıştır. Bir önceki çeyreğe kıyasla yurtiçi tüketimin büyümeye olan katkısının
sınırlanmasında kamunun tüketim harcamalarında görülen gerilemenin rol oynadığı
değerlendirilmektedir. İkinci çeyrekteki büyümeye özel tüketim harcamaları 1,9 puanlık katkı
sağlarken, kamunun tüketim harcamaları bu çeyrekte büyümeyi 0,6 puan aşağı çekmiştir.
Bu gelişmenin etkisiyle yurtiçi tüketim önceki çeyreklere kıyasla bu çeyrekte büyümeye
sınırlı katkı sağlamıştır. Öte yandan, kamunun tüketim harcamalarındaki gerilemenin, kamu
kaynaklarının yatırım harcamalarına yönlendirildiğine işaret ettiği düşünülmektedir.

Türkİye İkİncİ çeyrekte
G20 üyelerİ arasında
Çİn ve Hİndİstan’dan
sonra en hızlı büyüyen
ülke olmuştur.

Üretim yönünden ikinci çeyrek büyümesine sektörlerin katkıları incelendiğinde; tüm
sektörlerin büyümeyi pozitif etkilediği görülmektedir. İmalat sektöründe görülen
ivmelenmenin etkisiyle sanayi sektörü yılın ikinci çeyreğinde %6,3 büyümüş ve çeyreklik
büyümeye 1,3 puanlık katkı sağlamıştır. Yılın ikinci çeyreğinde %6,8 büyüyen inşaat
sektörü büyümeyi 0,6 puan yukarı çekmiştir.
İkinci çeyrekte yüzde 4,7 genişleyen tarım sektörü, büyümeye 0,2 puanlık katkı sağlamıştır.
Tarım sektörü ikinci çeyrekte sergilemiş olduğu performansla büyümeye, son yedi çeyreğin
en yüksek katkısını sağlamıştır.
Şekil 3

Sektörlerin Çeyreklik
Büyümeye Katkısı
Kaynak: TÜİK verilerine
dayalı olarak yazar tarafından
hesaplanmıştır.
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Yılın ikinci çeyreğinde büyümenin sürükleyicisi hizmetler sektörü olmuştur. İkinci çeyrekte
yüzde 4,9 büyüyen hizmetler sektörü, büyümeye 2,7 puanlık katkı sağlamıştır. Kredi
Garanti Fonu aracılığıyla sağlanan kredilerin hem diğer sektörlerde yatırım harcamalarını
desteklediği hem de bankacılık ve finans sektörü üzerinden hizmetler sektörünün
büyümesine olumlu katkı sağladığı değerlendirilmektedir.
Sanayi Üretimi Üçüncü Çeyreğe Güçlü Bir Başlangıç Yaptı
Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksinde, bir önceki yılın aynı ayına
kıyasla 2017 Temmuz ayında yüzde 14,5’lik dikkat çekici artış yaşanmıştır. Böylelikle, ilk
çeyrekte yüzde 2,1; ikinci çeyrekte ise yüzde 4,6 artış gösteren sanayi üretimi, üçüncü
çeyreğe oldukça güçlü bir başlangıç yapmıştır.
Şekil 4

Takvim Etkisinden
Arındırılmış Sanayi
Üretimindeki Değişim (%)
Kaynak: TÜİK.

Sanayi üretimindeki ciddi ivmelenme ana gruplar bazında incelendiğinde, dayanıklı
tüketim malı ve sermaye malı imalatının öne çıktığı görülmektedir. Geçen yılın aynı ayına
kıyasla 2017 Temmuz’da sermaye malı imalatı yüzde 24,1 artarken dayanıklı tüketim
malı imalatı yüzde 28,4 artmıştır. Alt sektörler bazında sanayi üretimine bakıldığında; bir
önceki yılın aynı ayına kıyasla 2017 Temmuz’da elektronik ve optik ürünlerin imalatının
yüzde 95,5, mobilya imalatının yüzde 31,7, ulaşım araçları imalatının yüzde 21,8 ve
motorlu kara taşıtlarının imalatının yüzde 20,2 arttığı görülmektedir. İhracata yönelik
ürünlerin üretiminde Temmuz ayında görülen artışın önümüzdeki aylarda da devam
etmesi durumunda, üçüncü çeyrekte daha yüksek bir büyüme oranının yakalanabileceği
değerlendirilmektedir.
İstihdam Seferberliği Etkisini Göstermeye Başladı Mı?
Ekonomide başlayan toparlanma ile birlikte yılbaşından itibaren gerilemeye başlayan
işsizlik oranı, istihdamda görülen artışın da etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde daha hızlı
bir şekilde gerilemiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2017
Haziran dönemi hanehalkı işgücü anketi sonuçlarına göre; işsizlik oranı hem geçen
yılın aynı dönemine hem de bir önceki döneme kıyasla değişmeyerek yüzde 10,2 olarak
gerçekleşmiştir. Benzer seyir tarım dışı işsizlik oranında da gözlemlenmiş ve 2017 Haziran
dönemi itibariyle tarım dışı işsizlik oranı yüzde 12,2 olmuştur.
Şekil 5

Temel İşgücü
Göstergelerinin Seyri
(2014/01-2017/06)
Kaynak: TÜİK.
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Geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2017 Haziran döneminde işgücü 1 milyon 176 bin kişilik
artışla 31 milyon 954 bine ulaşmıştır. Bunun yanında, söz konusu dönemde istihdam edilen
kişi sayısı 1 milyon 52 bin artmış ve 28 milyon 703 bine yükselmiştir. Bir diğer ifadeyle, bir
önceki yılın aynı dönemine kıyasla, 2017 Haziranda gerek işgücü gerekse de istihdam yüzde
3,8’lik artış göstermiştir. İşgücü ve istihdamda ortaya çıkan oransal artışlardaki denklik işsizlik
oranının 2017 Haziran döneminde değişmeyerek yüzde 10,2 seviyesinde kalmasını sağlamıştır.
İşsizlik oranı 2017 yılı başından itibaren aşağı yönlü seyir izlemiş olsa da Ocak-Mayıs
dönemlerinde gerileyen işsizlik oranı 2016 yılın Ocak-Mayıs dönemlerindeki işsizlik
oranının üzerinde seyretmiştir. Bununla birlikte, 2017 Haziran döneminde işsizlik
oranı hem geçen yılki seviyesini korumuş hem de yılbaşından bu yana izlediği seyri
sürdürmüştür. Bu gelişmenin önümüzdeki dönemde işgücü piyasası açısından olumlu bir
sinyal olduğu değerlendirilmektedir.

Bİr öncekİ yılın aynı
dönemİne kıyasla 2017
Hazİran dönemİnde
1 mİlyon 52 bİn kİşİlİk
İlave İstİhdam
oluşturulmuştur.

2017 Haziran döneminde istihdam artışında sürükleyici sektör hizmetler olmuştur. Bir
önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2017 Haziranda hizmetler sektöründe istihdam edilen
kişi sayısı 713 bin kişi artış göstermiştir. Bunun yanında, söz konusu dönem itibariyle
istihdam edilen kişi sayısı sanayi sektöründe 53 bin kişi artarken inşaat sektöründe 106 bin
artmıştır. Bu çerçevede, inşaat sektöründe istihdam edilen sayısındaki artışın, sektöründeki
yatırım harcamalarında görülen ciddi artışlar ve konut satışlarında yaşanan ivmelenme
ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Söz konusu dönemde tarım dışı
sektörlerde görülen toplam istihdam artışı 872 bin kişi olmuştur. Tarım dışı sektörlerdeki
bu istihdam artışı, son 6 yılda Haziran dönemlerinde görülen en yüksek artıştır. 2017
Haziran döneminde istihdam artışında sürükleyici sektör hizmetler olmuştur. Bir önceki
yılın aynı dönemine kıyasla 2017 Haziranda hizmetler sektöründe istihdam edilen kişi
sayısı 713 bin kişi artış göstermiştir. Bunun yanında, söz konusu dönem itibariyle istihdam
edilen kişi sayısı sanayi sektöründe 53 bin kişi artarken inşaat sektöründe 106 bin artmıştır.
Bu çerçevede, inşaat sektöründe istihdam edilen sayısındaki artışın, sektöründeki yatırım
harcamalarında görülen ciddi artışlar ve konut satışlarında yaşanan ivmelenme ile birlikte
değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Söz konusu dönemde tarım dışı sektörlerde
görülen toplam istihdam artışı 872 bin kişi olmuştur. Tarım dışı sektörlerdeki bu istihdam
artışı, son 6 yılda Haziran dönemlerinde görülen en yüksek artıştır.
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Şekil 6

Sektörlerin İstihdam
Artışına Katkıları (2014/012017/07)
Kaynak: TÜİK.

2014 Ocak dönemi ile 2017 Haziran dönemi arasında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla
sektörlerin istihdam artışına katkıları incelendiğinde; 2016 yılının ikinci çeyreğinden
itibaren işgücü piyasasında bir bozulmanın ortaya çıktığı ancak 2017 yılının Şubat
döneminden itibaren bir toparlanmanın söz konusu olduğu değerlendirilmektedir. 2016
yılının ilk altı aylık döneminde 821 bin olan dönemlik ortalama istihdam artışı, ikinci altı
aylık dönemde 341 bine gerilemiştir. Öte yandan, 2017 yılında dönemlik ortalama istihdam
artışı ilk çeyrekte 464 bine, ikinci çeyrekte ise 731 bine yükselmiş ve yılın ilk atlı aylık
döneminde 600 bine yaklaşmıştır.
Şekil 7

Temel İşgücü
Göstergelerinin Haziran
Dönemleri İtibariyle
Karşılaştırması (2015/062017/06),Bin Kişi)
Kaynak: TÜİK.

“İstihdam seferberliği etkisini göstermeye başladı mı?” sorusuna dönülecek olursa, veriler
ışığında istihdam seferberliğinin etkisini göstermeye başladığı söylenebilir. 2015, 2016 ve
2017 Haziran dönemlerindeki temel işgücü göstergeleri incelendiğinde; işgücüne katılımın
ve istihdamın 2017 Haziran döneminde yeniden ivmelendiği ve 2015 yılındaki değerlerinin
üzerine çıktığı görülmektedir. Ayrıca, 2014-2017 Haziran ayları arasında Sosyal Güvenlik
Kurumu’nun 4/a kapsamındaki sigortalı sayısındaki değişime bakıldığında; 2017 yılı
Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla sigortalı sayısının 1 milyon 57 bin kişi
arttığı görülmektedir. 2015 Haziran ayına kıyasla 2016 Haziran ayında 4/a kapsamındaki
sigortalı sayısı 309 bin 33 artarken 2017 Haziranında bu artış 1 milyonu geçmiştir. Bu
çerçevede, söz konusu artışta istihdam seferberliğini etkisi olduğu değerlendirilmektedir.
Tüketici Enflasyonu Ağustosta Yeniden İki Hane
2016 yılının son çeyreğinden itibaren TL’de başlayan değer kaybının yanında, Aralık
ayından itibaren gıda ve petrol fiyatları ile vergilerde görülen artışların etkisiyle tüketici
enflasyonu ivmelenerek Nisan ayında yüzde 12 seviyesine yaklaşmıştır. Özellikle kırmızı
et fiyatlarında görülen artışlar, hem gıda fiyatlarını hem de yemek hizmetleri fiyatlarını
yukarı çekerek tüketici enflasyonunu ivmelendirmiştir. Mayıs ayından itibaren gerilemeye
başlayan yıllık tüketici enflasyonu Temmuz ayında 1,11 puan azalarak yüzde 9,79 olmuştur.
Beklentiler enflasyonun ılımlı seyrini koruyacağı yönünde olmasına rağmen, Ağustos
ayında tüketici enflasyonu piyasa beklentilerinin üzerinde yüzde 0,52’lik artış kaydetmiştir.
Bu gelişmeye bağlı olarak yıllık enflasyon 0,89 puan artmış ve yüzde 10,68 olarak
gerçekleşmiştir.
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Şekil 8

TÜFE, Özel Kapsamlı TÜFE
ve Gıda Fiyatlarının Seyri
(Yıllık % Değişim)
Kaynak: TÜİK.

Bu dönemde TL’deki değerlenme temel mal enflasyonunu aşağı çekerek enflasyonun
gerilemesine etki etmiştir. Bunun yanında, bu dönemde enflasyondaki gerilemenin temel
belirleyicisi taze meyve ve sebze grubu öncülüğünde gıda fiyatları ile giyim ve ayakkabı
fiyatlarındaki aşağı yönlü hareket olmuştur. Ağustos ayında gıda fiyatları bir önceki
aya kıyasla yüzde 0,22 gerilemiş ve tüketici enflasyonunu 5 baz puan aşağı çekmiştir.
Alt gruplar bazında gıda fiyatlarındaki gelişmeler incelendiğinde, gıda enflasyonundaki
yavaşlamanın işlenmemiş gıda fiyatlarından kaynaklandığı görülmektedir. Bununla
birlikte, giyim ve ayakkabı fiyatları Temmuz ayına kıyasla Ağustos ayında yüzde 3,1
gerileyerek tüketici enflasyonunu 23 baz puan aşağı çekmiştir. Kurban Bayramı nedeniyle
giyim ve ayakkabı grubundaki ürünlere yönelik yoğun talebin, fiyatlardaki aşağı yönlü
seyri sınırlandırdığı değerlendirilmektedir. Ağustos ayında tüketici enflasyonunu yukarı
çeken ana harcama grupları; konut, ulaştırma ile ev eşyası olmuştur. Bir önceki aya
kıyasla Ağustos ayında tüketici enflasyonunu; konut 11 baz puan, ev eşyası 13 baz puan
ve ulaştırma 33 baz puan yukarı çekmiştir. Ulaştırma grubunda fiyatlar, şehir içi (metro,
belediye otobüsü, vapur vd.) ve şehirlerarası ulaşım ile benzin fiyatlarındaki artışa bağlı
olarak yükselmiştir.
Önümüzdeki Döneme İlişkin Beklentiler
Küresel ekonomide görülen toparlanmaya bağlı olarak dış talepte görülen canlanmanın
etkisiyle net ihracatın üçüncü çeyrekte de büyümeyi yukarı çekeceği tahmin edilmektedir.
Ayrıca, motorlu taşıt imalatı başta olmak üzere ihracata yönelik üretim yapan sektörlerdeki
hareketlenme de büyümeye güç kazandıracaktır. İkinci çeyrekte büyümenin sürükleyicisi
olan yatırım harcamalarının, uygulanmakta olan desteklerin ve referandum sonrası
zayıflayan belirsizliğin etkisiyle üçüncü çeyrekte de büyümeyi yukarı çekeceği tahmin
edilmektedir. Bunun yanında, inşaat yatırımlarında görülen ciddi artışın yanında konut
satışlarındaki olumlu seyrin desteğiyle inşaat sektörünün büyümeye desteğinin üçüncü
çeyrekte de devam edeceği beklenmektedir. İstihdam seferberliği kapsamında uygulamaya
konulan tedbirlerle birlikte kademeli bir şekilde toparlanan işgücü piyasasının yılın
ikinci yarısında da ılımlı seyrini koruyacağı değerlendirilmektedir. Özellikle 2017 Haziran
dönemindekine benzer istihdam artışlarının gerçekleşmesi durumunda, işsizlik oranı ve
tarım dışı işsizlik oranı aşağı yönlü hareketini sürdürecektir. Bununla birlikte, enflasyonun
görünümüne, temkinli yaklaşılması gerektiği ve Temmuz ayında geçici olarak gözlemlenen
iyileşmenin kademeli bir toparlanmanın başlangıcı olduğu değerlendirilmektedir. Zira,
yılın son çeyreğinde mobilya ve beyaz eşyadaki vergi indirimlerinin geri alınacak olması
enflasyonda dalgalanmaya neden olabilecek gelişmelerin başında gelmektedir. Ayrıca, gıda
fiyatlarında söz konusu olan gerilemenin henüz beklentilerin gerisinde olması gerilemenin
kalıcılığı konusunda soru işaretleri oluşturmaktadır. Bu çerçevede, enflasyonun Aralık
ayına kadar çift haneli seyrini devam ettireceği değerlendirilmektedir.
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50’DEN AZ ÇALIŞANI OLAN
AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE
YENİLİKLER
Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan
işyerleri için iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüğünün 01.01.2017 itibariyle
başlaması öngörülmüş ancak 1 Temmuz 2017’de 7033 sayılı kanunla yapılan
değişiklik ile bu süre 01 Temmuz 2020’ye ertelenmiştir.
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Ülkemizde iş kazalarının azaltılması, işletme ve çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği
kültürünün oluşturulması ve en önemlisi çalışan ve üçüncü kişilerin işletmelerde güvenli
bir çalışma ortamının sağlanması gayesiyle 2012 yılından itibaren uygulamada bulunan
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre
farklılık göstermektedir.

PERSPEKTİF
İşyerinde yapılan işin
tehlike derecesi, iş
kazasının sonucunun
ağırlığına göre
belirlenmekte, çalışan sayısı
ise tehlikelere karşı koruma
alanın güçlüğünü ifade
etmektedir.
İşyerlerinde tehlike sınıfları,
Çok Tehlikeli-Tehlikeli ve
Az Tehlikeli olmak üzere üç
farklı gruba ayrılırken, her
bir tehlike sınıfı ise çalışan
sayısına göre 10’dan az, 1049 arasında ve 50’den daha
fazla çalışanı olan şeklinde
ayrılmaktadır.
Bu çerçevede işyerlerinin
tehlike sınıfı ve çalışan
sayısına göre iş sağlığı ve
yükümlülükleri değişmekte
olup, idari yaptırımlar da
bu sınıflandırmaya göre
derecelendirilmektedir. Az
tehlikeli sınıf gibi temel
olarak büro ve benzeri
nitelikteki işler, iş kazası
riskinin ve sayısının en
az olduğu işyerleridir.
İş sağlığı ve güvenliği
konusundaki toplumsal
hassasiyeti yüksek olan
iki sektör bulunuyor.
Bunlardan biri inşaat, diğeri
ise maden işyerleridir.
Bu yazımızda 7033 sayılı
kanun çerçevesinde 50’den
az çalışanı olan ve az
tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerinde iş sağlığı ve
güvenliği yükümlülüklerine
yer verilmiştir.
II. Hangi İş Sağlığı
ve Güvenliği
Yükümlülüklerinde
Erteleme Oldu?
6331 sayılı kanunun
iş sağlığı ve güvenliği
yükümlülükleri açısından
ise yine tehlike derecesi ve
çalışan sayısı esası dikkate
alınmıştır. Buna göre;

• İşyeri hekimi ve iş
güvenliği uzmanı
zorunluluğu 50’den çok
çalışanı olan işyerlerinde,
01.01.2013 tarihinde,
• 50’den az çalışanı olan
tehlikeli ve çok tehlikeli
sınıfta yer alan işyerleri
için de 01.01.2014
tarihinde başlamıştır.
Kamu kurumları ile 50’den
az çalışanı olan ve az
tehlikeli sınıfta yer alan
işyerleri için iş sağlığı ve
güvenliği yükümlülüğünün
01.01.2017 tarihi itibariyle
başlaması öngörülmüş
ancak 1 Temmuz 2017
tarihinde 7033 sayılı
kanunla yapılan değişiklik
ile bu süre 01 Temmuz 2020
tarihine ertelenmiştir.

III. 50’den Az Çalışanı
Olan Az Tehlikeli
İşyerlerinde İş Sağlığı ve
Güvenliği Hizmetleri
6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanununun
6. maddesinde işverenin
yerine getireceği iş sağlığı
ve güvenliği hizmetlerinin
kapsamı düzenlenmiştir.
Buna göre iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerinin
sunulması için işveren;
a) Çalışanları arasından
iş güvenliği uzmanı
ve işyeri hekimi
görevlendirmek ya da
çalışanları arasında
belirlenen niteliklere
sahip personel
bulunmaması hâlinde
ortak sağlık ve güvenlik
birimlerinden (OSGB)
hizmet almak,
b) Görevlendirdikleri
kişi veya hizmet aldığı
kurum ve kuruluşların
görevlerini yerine
getirmeleri gayesiyle
araç, gereç, mekân ve
zaman gibi gerekli bütün
ihtiyaçlarını karşılamak,
c) İşyerinde sağlık ve
güvenlik hizmetlerini
yürütenler
arasında işbirliği ve
koordinasyonu sağlamak,

İŞVEREN VEYA İŞVEREN
VEKİLLERİ, İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİ
YERİNE GETİRMEK
İÇİN ÇALIŞAN BAŞINA
AYLIK BELİRLİ BİR SÜRE
AYIRMAK ZORUNDA
OLACAKLAR.

d) Görevlendirdikleri kişi
veya hizmet aldığı kurum
ve kuruluşlar tarafından
iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili mevzuata uygun
olan ve yazılı olarak
bildirilen tedbirleri
yerine getirmek,
e) Çalışanların sağlık
ve güvenliğini
etkilediği bilinen veya
etkilemesi muhtemel
konular hakkında
görevlendirdikleri kişi
veya hizmet aldığı kurum

ve kuruluşları, başka
işyerlerinden çalışmak
üzere kendi işyerine
gelen çalışanları ve
bunların işverenlerini
bilgilendirmek
zorundadır.
Yukarıda sayılan
yükümlülükler, 1 Temmuz
2017 tarihinde 7033 sayılı
kanunla yapılan düzenleme
ile kamu kurumları ve
50’den az çalışanı olan ve
az tehlikeli sınıfta yer alan
işyerleri için 1 Temmuz
2020 tarihine ertelenmiştir.
Bir başka ifadeyle 50’den az
çalışanı olan ve az tehlikeli
sınıfta yer alan işyerleri
için işyeri hekimi ve iş
güvenliği uzmanı çalıştırma
yükümlülüğü 01 Temmuz
2020 yılında başlayacaktır.
Tehlikeli ve çok tehlikeli
işyerlerinde iş sağlığı ve
güvenliğine ilişkin tüm
yükümlülükler devam ettiği
gibi 50’den az çalışanı olan
az tehlikeli işyerlerinde
de işyeri hekimi ve iş
güvenliği uzmanı çalıştırma
yükümlülüğü dışındaki
risk değerlendirme raporu
ve acil durum planlarının
hazırlanması, İSG
eğitimleri, çalışan temsilcisi
ve destek elemanı atamaları
gibi yükümlülükler aynen
devam etmektedir.
IV. 50’den Az
Çalışanı Olan Az
Tehlikeli İşyerlerinde
İşveren veya İşveren
Vekilleri Tarafından
Yürütülebilecek
Hizmetler
50’den az çalışanı bulunan
ve az tehlikeli sınıfta yer
alan işyeri işverenleri veya
işveren vekili tarafından
gerekli eğitimleri
tamamlamak kaydıyla
iş sağlığı ve güvenliği
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hizmetlerinin yürütülmesi
mümkün hâle getirilmiştir.
Buna göre Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından ilan edilen
eğitimleri tamamlamak
şartıyla işveren veya
işveren vekilleri iş sağlığı
ve güvenliği hizmetlerini
yürütülebilirler; ancak tıbbi
uzmanlık gerektiren işe giriş
ve periyodik muayeneler
ve tetkikleri yapmaları
mümkün değildir.
İşveren veya işveren
vekilleri, iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerini
yerine getirmek için çalışan
başına aylık belirli bir süre
ayırmak zorunda olacaklar,
iş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerinin tamamını
ya da bir kısmını hizmet
alımı yoluyla da temin
edebileceklerdir.

sağlık muayenelerinin işe
girişlerde, iş değişikliğinde,
iş kazası, meslek hastalığı
veya sağlık nedeniyle
tekrarlanan işten
uzaklaşmalarından sonra
işe dönüşlerinde talep
edilmesi halinde, işin
devamı süresince belirli
aralıklarla yapılması
öngörülmüştür.

İş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerini yürütmek
isteyen işveren veya
işveren vekillerinin
İSG-KATİP sistemine
kaydolabileceklerdir.
50’dan az çalışanı bulunan
ve az tehlikeli sınıfta yer
alan işyerinde iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerinin
üstlenilmesine ilişkin
eğitim programları,
eğitimin süresi ve
eğiticilerin nitelikleri
ile görevlendirmeye
ilişkin hususlar hakkında
yönetmelik çıkarılacak
olup detayları yönetmelikle
birlikte belirlenecektir.
V. 50’den Az Çalışanı
Olan Az Tehlikeli
İşyerlerinde Sağlık
Raporları
6331 Sayılı Kanunun
15. maddesinde işveren
sağlık gözetimi yapmakla
yükümlü tutulmuş olup
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İş sağlığı ve güvenliği
hizmetleri kapsamında
sağlık raporları
işyeri hekiminden
alınabilmektedir.
Ancak 7033 Sayılı Kanunla
yapılan düzenlemeye göre
50’den az çalışanı bulunan
ve az tehlikeli işyerleri için
kamu hizmet sunucuları
veya aile hekimlerinden de
sağlık raporu alınmasına
imkân sağlanmıştır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
HİZMETLERİNİN TAMAMI
YA DA BİR KISMI HİZMET
ALIMI YOLUYLA DA TEMİN
EDEBİLECEK.

VI. Sonuç
Kamu kurumları ile 50’den
az çalışanı olan ve az
tehlikeli sınıfta yer alan
işyerleri için iş sağlığı ve
güvenliği yükümlülüğünün
01.01.2017 tarihi itibariyle

başlaması öngörülmüş
ancak 1 Temmuz 2017
tarihinde 7033 sayılı
kanunla yapılan değişiklik
ile bu süre 01 Temmuz 2020
tarihine ertelenmiştir. Buna
göre, 6331 Sayılı Kanun
kapsamında iş sağlığı ve
güvenliği hizmetleri, kamu
kurumları ile 50’den az
çalışanı olan ve az tehlikeli
sınıfta yer alan işyerleri
için 01.07.2020 tarihinde
başlayacaktır.
50’den az çalışanı bulunan
ve az tehlikeli sınıfta yer
alan işyeri işverenleri
veya işveren vekilinin,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından verilen
eğitimleri tamamlamak
şartıyla işe giriş ve
periyodik muayeneler ve
tetkikler hariç iş sağlığı
ve güvenliği hizmetlerini
yürütebilmeleri
mümkündür. Sağlık
raporları ise 50’dan az
çalışanı bulunan ve az
tehlikeli işyerleri için
kamu hizmet sunucuları
veya aile hekimlerinden
alınabilmektedir.

PERSPEKTİF

İŞGÜCÜ PİYASASINDA ÖZEL POLİTİKA
GEREKTİREN GRUPLARA YENİLİKÇİ
YAKLAŞIMLAR
İşgücü piyasasına girişte ve tutunmada çeşitli zorluklarla karşılaşan grupların bu
zorlukları aşması gayesiyle dünyadaki iyi uygulamaları ve ülkemiz dinamiklerini/
gerçeklerini yakından takip eden İŞKUR, mevcut politika ve uygulamaların yanı
sıra kendi toplum ve yönetim yapımıza uygun şekilde çok sayıda yeni politika
ve projeyi de hayata geçirmeye hazırlanmaktadır. Söz konusu projeler Kurumsal
kültürümüze uygun olarak makro düzeyde bir bakış açısı ile sorunlara çözüm
arayan, tüm tarafların desteğini önemseyen ve bireye odaklanan bir yaklaşım
çerçevesinde şekillenmektedir.
İşgücü piyasasında dezavantajlı gruplar içinde konumlandırılan; kadınların, gençlerin,
engellilerin, eski hükümlülerin, madde bağımlılarının, uzun süreli işsizlerin, sosyal yardım
yararlanıcılarının, yaşlıların, geçici koruma kapsamında bulunanların ve burada sayamadığımız
daha pek kişinin ‘insana yakışır işlerde’ istihdamını sağlamak ülkemizin en önemli gündem

GÜLER ÇUHADAROĞLU COŞAR
İSTİHDAM UZMANI
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maddelerinden birisidir.
Bu gruplara yönelik
kamu kurumları ve sivil
toplum kuruluşunca atılan
adımlar sayesinde şimdiye
kadar önemli ilerlemeler
kaydedilmiş ve çok sayıda
yasal düzenleme ve proje
hayata geçirilmiştir. Fakat
baş döndüren teknolojik
hızla birlikte işgücü
piyasaları dinamiklerinin ve
sorunlarının hızlı değişimi
göz önünde bulundurularak
yapılan bu çalışmaların
geliştirilme zorunluluğu
da inkâr edilemez bir
gerçekliktir.
Bu kapsamda
günümüz işgücü
piyasalarında kırılgan
grupların istihdama
kazandırılmasının önündeki
en önemli sorunlardan biri
olan beceri uyumsuzluğu
konusu, esasında kişilerin
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niteliklerinin işgücü
piyasası ihtiyaçları
ile uyumlu olmaması,
niteliklerine uygun iş
bulunamaması, niteliğe
uygun ücret alınamaması,
kullanılmayan becerilerin
körelmesi veya bu konulara
ilişkin olumsuz ön kabuller
şeklinde sıklıkla karşımıza
çıkmaktadır. Arz ve
talep arasında böyle bir
uyumsuzluk, her gruptan
ve düzeyden işgücünün
mevcut işlerle eşleşmesini
engellemenin, çalışanlarda
iş tatminini azaltmanın ve
yüksek işçi devir oranlarına
yol açmanın yanı sıra işyeri
verimliliğinin düşmesine,
işgücü piyasasından
kopuşlara ve işsizlik
oranları üzerinde yukarı
yönlü bir baskıya ve aynı
zamanda sadece bireyler
adına değil ülkemiz
adına da ekonomik ve

sosyal kayıplara neden
olmaktadır. Dolayısıyla
işgücü piyasasına girişte
zorluk yaşayan bireylerin,
karşılaştıkları zorluklarının
giderilmesi çalışmalarında
beceri uyumsuzluğu
konusu tüm boyutlarıyla
ele alınmalıdır.
Beceri uyumsuzluğu
ile mücadeleye ilişkin
yapılan çalışmaların yanı
sıra işgücü piyasasından
dışlanma ve kayıt dışı
işlerde düşük ücretlerle
çalışma riski yüksek olan
kırılgan grupların işgücü
piyasasına katılmalarına
engel olan faktörlerin
ortadan kaldırılmasını
da sağlayacak şekilde
güvenceli-esnek
çalışma modellerinin
yaygınlaştırılarak hayata
geçirilmesi üzerinde
hassasiyetle durulan

konulardan bir diğeridir.
Bu kapsamda işgücünün
sektörel durumunu,
işyerlerinin işgücü
ihtiyaçlarını, iş yapma
şekillerini ve özellikle
KOBİ’lerin özel politika
gerektiren gruplar
için ‘iyi iş’ oluşturma
kapasitesini de göz önünde
bulunduracak şekilde yeni
teşvik uygulamalarının
hayata geçirilmesi tartışılan
konular arasında yer
almalıdır.
İş ve üretim
organizasyonunun
yeniden şekillendirilmesi
ve esnetilmesi ihtiyacı
küresel rekabet artışının,
bilgi ekonomisinin, hızla
değişen teknolojinin ve
çok uluslu şirketlerin
süratle yayılmasının
kaçınılmaz bir sonucu
olmuştur. Günümüzde,
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işsizliğin azaltılmasında,
işletmelerin verimliliğinin
artırılmasında ve işgücüne
katılımların artırılmasında
esnek çalışma biçimlerinin
yaygınlaştırılması etkin
bir ara çözüm olarak
değerlendirilmektedir.
Çok yakın bir dönemde
tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de Sanayi
4.0 olarak adlandırılan
ve işin-işyerininişçinin teknolojik/dijital
dönüşümünü kapsayan
ve önemli fırsatlar ile
tehditleri beraberinde
getirmesi öngörülen
süreçlere her açıdan
kendimizi hazırlamak ve
‘yok olma’ tehlikesini
bertaraf etmek için de
farkındalıkların oluşması
adına büyük gayretler
ortaya konulmalıdır. Bu
farkındalıktan hareketle
geleceğin yönetimi
konusuna tüm tarafların
dikkatini çekmek adına
2017 yılı Aralık ayında
düzenlenesi planlanan
Uluslararası İstihdam
ve Kariyer Kongresi’nde
bu konuya özel bir yer
ayrılmıştır.

üniversiteler ile
işbirliklerine özel önem
verilmesi gerekmektedir.
Hedef grup odaklı
yürütülen çalışmalarda
işgücü piyasasının talep ve
arz tarafının beklentilerini,
algılarını ve sorunlarını iyi
okumak; buradan edinilen
bilgiler neticesinde yine
uluslararası kuruluşların,
işverenlerin, sosyal
tarafların, üniversitelerin,
yerel yönetimlerin ve
ilgili kamu kurumlarının
desteği ile özel politika
gerektiren grup etiketinden
uzaklaşmadan her bir
bireyin karşılaştığı soruna
çözüm üretecek şekilde
‘kişiye özel/ özelleştirilmiş’
projelerin üretilmesi
hedeflenmektedir. Örneğin,
kişilerin dezavantajlı olarak
nitelenmesine sebep olan
verimlilik kaybı, beceri
uyumsuzluğu gibi konuları
göz önünde bulundurarak
hizmetlerin genişletilmesi,
doğum sonrası annelerin
iş hayatına dönüşünün
hızlandırılması, şiddet
mağduru kadınlara
sağlanan sosyal korumanın
artırılması veya istihdamda

ve eğitimde olmayan
gençlerin tespiti ve
hizmet sunumunda yeni
yaklaşımların geliştirilmesi
gibi çok sayıda özel politika
alanına ilişkin çalışmalar
önümüzdeki dönemde
İŞKUR gündeminde
yer alacak olan konu
başlıklarından sadece bir
kaçıdır.
Sonuç olarak, yeni
yaklaşımlarda hedef
yalnızca bu kişilerin
bir şekilde istihdama
kazandırılması
ve istihdamda
kalmalarının sağlanması
değildir. Geliştirilen
politikalarının üç ana
aşamada ele alınması
ve bu kapsamda çözüm
önerileri geliştirilmesi
gerekmektedir. İlk
aşamada kadının, gencin
veya engellinin evinden
çıkarak işgücü piyasasında
var olabileceğine dair
inancının artırılmasına,
motivasyonunun
yükseltilmesine yönelik
çalışmalara öncülük
edilmelidir. İkinci aşamada
işgücü piyasasında özel
politika gerektiren kişilerin

becerilerine uygun işlere
yerleştirilmesinin veya
beceri kazanmalarının
desteklenmesine ilişkin
aktif işgücü piyasası
çalışmaları artırılmalıdır.
Son aşama da ise kırılgan
grupların işlerinde
karşılaşabilecekleri ve
istihdamdan kopmalarına
neden olabilecek engellerin
ortadan kaldırmasına
yönelik gerekli tedbirler
alınmalıdır. Nihai anlamda
ise hedefimiz, yaptığı işe
değer katan ve ortaya
koyduğu işler dolayısıyla
değer gören çalışanların
varlığını işgücü piyasasının
tamamına hâkim kılmak
ve toplumun her bir
ferdinin refahını artırmak
olmalıdır. Bu kapsamda
kişinin işinden duyduğu
memnuniyetle yakından
ilişkili olan ücret, işin
niteliği, sosyal dışlanma
durumu ve mesleki gelişime
açıklık gibi çok sayıda
konuda yapılabilecek
iyileştirmeler üzerine
ilgili taraflarla birlikte
yeni yaklaşımlar hayata
geçirilmelidir.

Ülkemiz işgücü piyasasının
yapısal sorunlarının
başında gelen ve özel
politika gerektiren
grupların istihdama
kazandırılmasında
hayati öneme sahip olan
konulardan bir diğeri
ise okuldan iş yaşamına
geçişin hızlandırılması ve
eğitim-istihdam ilişkisinin
güçlendirilmesidir.
Özellikle genç istihdamını
destekleyerek beşeri
sermayenin niteliğinin
artırılması gayesiyle
mesleki eğitim ve
staj programlarına,
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İŞGÜCÜ PİYASASI
TALEP ARAŞTIRMALARI
İŞKUR, işgücü piyasasını hem aktif hem de pasif işgücü piyasası politikaları
ile kontrol ve koordine etmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede, İŞKUR hem yerel
hem de ulusal bazda işgücü piyasasına ilişkin verileri derlemek ve analiz etmek
gayesiyle İşgücü Piyasası Analizi (İPA) çalışmalarını gerçekleştirmektedir.
Günümüzde toplumların ekonomik, sosyal ve siyasi anlamda yaşadıkları problemlerin
arasında işsizlik, sadece ülkeler özelinde değil kıtalararası bir sorun olarak da karşımıza
çıkmaktadır. Yüksek düzeyde ekonomik performans sergileyen ülkelerde dahi işsizliğin
ortaya çıkardığı çok yönlü problemler, devlet erkinin işsizlik sorununa karşı güçlü bir duruş
sergilemesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Ülkemizde de özellikle yasal ve kurumsal düzenlemeler ışığında işsizlik ve istihdam
sorununa çözüm bulacak gelişmeler yaşanmaktadır.

AYDIN ALABAŞ
İŞGÜCÜ PİYASASI VE İSTATİSTİK DAİRESİ
BAŞKAN VEKİLİ
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Anayasamızda temel haklardan birisi olarak düzenlenen “Çalışma Hakkı” bilincinden
hareketle işsizlerin iş bulmasına yardım ederek istihdama katmak ve istihdamı geliştirmek
gayesiyle “Sosyal Devlet” mefhumu içerisinde vücut bulan Türkiye’nin Kamu İstihdam

GENİŞ AÇI
Kurumu İŞKUR, gerek
ulusal sınırlar içerisinde
gerekse uluslararası
mahiyette çalışmalarına
devam etmektedir.
Türkiye İş Kurumu,
Türkiye’de işgücü
piyasasının yönetilmesi
ve yönlendirilmesi
bakımından en önemli
aktördür. İŞKUR, işgücü
piyasasını hem aktif hem
de pasif işgücü piyasası
politikaları ile kontrol
ve koordine etmeye
çalışmaktadır. Bu çerçevede,
İŞKUR hem yerel hem
de ulusal bazda işgücü
piyasasına ilişkin verileri
derlemek ve analiz etmek
gayesiyle İşgücü Piyasası
Analizi (İPA) çalışmalarını
gerçekleştirmektedir. Söz
konusu analiz çalışmaları
kapsamında özellikle

YÜKSEK DÜZEYDE
EKONOMİK PERFORMANS
SERGİLEYEN ÜLKELERDE
DAHİ İŞSİZLİĞİN
ORTAYA ÇIKARDIĞI ÇOK
YÖNLÜ PROBLEMLER
MEVCUTTUR.

işgücü piyasasının
talep tarafına, başka
bir deyişle işverenlere
yönelik bir araştırma
gerçekleştirmektedir.
İŞKUR’a ait bu araştırma
hem kapsamı hem de
sonuçları itibariyle Türkiye
tarihinin en büyük talep
araştırması olma özelliğini
haizdir. Araştırma ile
Türkiye genelinde
sektörler, meslekler ve ana
meslek grupları itibariyle
çalışan sayısı, açık iş
sayısı, temininde güçlük
çekilen meslekler ile
geçmiş ve gelecek dönem
istihdam eğilimlerine dair
bilgiler derlenmektedir.
Buna ek olarak,
araştırma sonuçlarından
yararlanılarak; işverenlerin
işgücü ihtiyaçları hızlı
bir şekilde karşılanmaya
çalışılmaktadır.

İşgücü Piyasası
Araştırmalarının
Mahiyeti ve Önemi
İŞKUR’un her yıl periyodik
olarak yaptığı İşgücü
Piyasası Araştırmaları,
işgücü arzı ile işgücü
talebi arasındaki köprünün
temellerini oluşturmaktadır.
Bu araştırmalar
sayesinde Türkiye
işgücü piyasası hakkında
önemli veriler elde
edip, işgücü piyasasının
düzenlenmesinde aktif rol
oynayan İŞKUR, işsizlik
kaygısı taşıyan tüm politika
yapıcılarına rehberlik etme
bilinciyle hizmetlerine
devam etmektedir.
Ülkemizde işsiz sayısı,
işsizlerin temel özellikleri,
çalışanlar ve çalışanların
profillerine ilişkin
olarak TÜİK tarafından
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veriler üretilmekteyken,
işgücü piyasasının
ihtiyaç duyduğu işgücü
sayısı, işgücünde aranan
özelliklerin ne olduğunu
tespit etmeye yönelik
yani işgücü piyasasının
talep yönünü ortaya
koyan çalışmalar oldukça
sınırlıdır. Bu ihtiyaçtan
yola çıkılarak Türkiye İş
Kurumu Kanunu 3. maddesi
gereği “İşgücü piyasası
verilerini, yerel ve ulusal
bazda derlemek, analiz
etmek, yorumlamak ve
yayınlamak, işgücü arz ve
talebinin belirlenmesine
yönelik işgücü ihtiyaç
analizleri yapmak,
yaptırmak”1 görevi İşgücü
Piyasası ve İstatistik
46 | İSTİHDAM’DA 3İ

Dairesi Başkanlığına
tevdi edilmiştir. Bu
kapsamda işgücü piyasası
araştırmaları, “işgücü
piyasasını tüm yönleriyle
ele alarak piyasanın talep
ihtiyacını analiz etmek”
konusu üzerine inşa
edilmiştir. Bu kapsamda
il düzeyinde ve sektörel
tahmin verebilecek
şekilde işgücü piyasası
araştırması yapılmakta ve
işgücü piyasasının talep
tarafının nabzı ölçülmeye
çalışılmaktadır.
İşgücü Piyasası
Araştırmaları kapsamında
işverenlere uygulanan soru
formu; sektörler bazında
çalışanların mesleklere ve

İŞKUR AKTİF İŞGÜCÜ
PİYASASI POLİTİKALARI
KAPSAMINDA UYGULAMIŞ
OLDUĞU MESLEKİ
EĞİTİM KURSLARININ
AÇILMASI ŞARTLARINDAN
BİRİSİ OLARAK İŞGÜCÜ
PİYASASINDAN GELEN
TALEBİ GÖZ ÖNÜNE
ALMAKTADIR.

cinsiyete göre dağılımları,
ihtiyaç duyulan işgücü
için talep edilen eğitim ve
beceri durumları, temininde
güçlük çekilen meslekler
ve teminde güçlük çekme
nedenleri ve işverenlerin
1 yıl sonraki mesleki
değişim beklentilerine
ilişkin verilere sahip olacak
şekilde tasarlanmaktadır.
Soru formlarından elde
edilen bu bilgiler işgücü
piyasasının talep tarafını
resmetmek ve bu sayede
işgücü piyasasında arz ve
talebin etkin bir şekilde
uyumlaştırılabilmesi
için oldukça önemlidir.
Çünkü biliyoruz ki; işgücü
piyasasının etkinliği için,
işgücü arz ve talebinin
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talep gelmesi gerekir.”
maddesi2, ilgili meslekte
kurs açılması için Yıllık
İşgücü Eğitim Planını
yeterli görmemekte,
İşgücü Piyasası Araştırma
sonuçlarının da dikkate
alınmasının gerekliliğini
ortaya koymaktadır.

temel niteliklerinin
incelenip bunlara uygun
önlemlerin zamanında
alınması gereklidir. Nitekim
ülkemizdeki işsizlik
problemi, özellikle işgücü
piyasasındaki aktörlerin
eşleşme sorunundan
kaynaklı “yapısal” bir
görünüm sergilemektedir.
Bu bağlamda işgücü
piyasasındaki yapısal
işsizlikle mücadele
edecek politikalar bizi
İŞKUR’un aktif işgücü
piyasası politikalarına
götürmektedir. İşgücü
piyasasının beklentilerine
uygun mesleki eğitim
kursları ile İŞKUR,
kurslara katılan
kişilerin “nitelikli insan

kaynağı” olma yönünde
çalışmalarını İşgücü
Piyasası Araştırmalarının
sonuçlarına
dayandırmaktadır.
İŞKUR aktif işgücü piyasası
politikaları kapsamında
uygulamış olduğu Mesleki
Eğitim Kurslarının açılması
şartlarından birisi olarak
işgücü piyasasından
gelen talebi göz önüne
almaktadır. Aktif İşgücü
Hizmetleri Yönetmeliği
9. maddesi birinci fıkrası
gereği “Yıllık işgücü
eğitim planında yer
alan mesleklerde
kurs açılabilmesi için
işgücü piyasasından
veya işverenlerden

Ayrıca; İl İstihdam ve
Mesleki Eğitim Kurulları
Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında yönetmeliği 6.
madde f bendinde “İşgücü
piyasası araştırma
sonuçları da dikkate
alınarak İl Millî Eğitim
Müdürlüğü ve Kurum
tarafından hazırlanan
işgücü yetiştirme
faaliyetlerine ilişkin
planları onaylamak
ve bunların uygulama
sonuçlarını izlemek”,
ve 6. madde ğ bendinde
“İşgücü ihtiyaç analizleri
sonuçlarını da dikkate
alarak, ilde bulunan
tüm mesleki ve teknik
eğitim veren okul veya
kurumların bünyesinde
yer alacak alan ve
dalların belirlenmesi,
kısa, orta ve uzun
vadede ilin mesleki
ve teknik eğitim
okul yatırımlarının
planlanması ile beraber
eğitimi yapılacak alan
ve dal ihtiyaçlarını
belirleyerek, Millî
Eğitim Bakanlığına
görüş sunmak” maddeleri
gereğince3 İşgücü Piyasası
Araştırmaları İİMEK’i de
bağlayıcı hâle gelmiştir.
Araştırma Sonuçları
Başarılı Uygulamaların
Arkasındaki Güç Olacak
Her sene gerçekleştirilen bu
araştırmaların daha iyiye
nasıl götürülebilir gayesini
taşımaktayız. Bu sebeple

akademisyenler, sosyal
taraflar ve ilgili kamu
kurumları ile birlikte İşgücü
Piyasası Bilgi Danışma
Kurulu toplantıları
ve İşgücü Piyasası
Çalıştayı gibi ortamlarda
araştırmalarımızla ilgili
görüş alışverişinde
bulunmaktayız. Özellikle
TÜİK desteği ile bu
araştırmaların istatistiki
alt yapısı mevcut olup,
bununla birlikte hem
istatistik hem de sosyal
yönüyle soru formlarının,
araştırma metodolojisinin
ve raporlama tekniklerinin
daha da geliştirilmesine
açık bir durumdayız.
Sadece İŞKUR olarak değil,
gayesi istihdam olan tüm
kurum ve kuruluşların
yararlanmasına açık
olan, büyük emeklerle
gerçekleştirilen böylesine
güzide bir araştırmanın
sonuçları elbet başarılı
uygulamaların arka
planında yerini almış ve
almaya da devam edecektir.

Dipnotlar
1

2

3

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu
Kanunu.
Aktif İşgücü Hizmetleri
Yönetmeliği.
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim
Kurulları Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik.
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TÜRKİYE’NİN ARA ELEMAN
PROBLEMİ VE İŞKUR'UN ÇABALARI
Türkiye’de sadece patronların yetenekli ve bilgili olması yetmiyor, işlerin çekip
çevrilmesi için yetişmiş nitelikli ve gocunmadan, yüksünmeden iş yapan bir ara
eleman kültürüne ihtiyaç vardır. Bu ülkemiz için çok büyük bir problem olarak
gözüküyor.
Bundan yaklaşık on yıl önce bir Alman elektronik firmasıyla ortaklık masasına oturduk
ve haftalar süren çalışmalarla ortaklık hukuku yazmaya çalıştık. Ortaklık hukuku
oluştururken o kadar detaylı konular üzerinde tartıştık ki Türk bakış açısı olarak mesele
bizi yormaya başlamıştı. Şirket kuruluşundan şirket hukukuna, kurumsal finanstan
muhasebeye onlarca konu detaylı bir şekilde ele alınıyordu ve Alman ticaret hukukuyla
Türk ticaret hukuku hemen hemen aynı olduğu için aslında özünde zorlanmadığımız
konular da vardı.

İHSAN AKTAŞ
GENAR BAŞKANI
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Konuların detayına girildikçe Alman şirketinin sahibi ve CEO’su bir konuya dikkat çekti.
“Sizde ve diğer Türk iş adamı patronlarda bir şey fark ettim. Ele aldığınız konuların hemen
hemen hepsiyle alakalı bilginiz ve tecrübeniz var. Hangi konuyu konuşursak konuşalım
uzmanlara danışmadan bilgi ve kanaat serdedebiliyorsunuz. Fakat bizde durum tam
tersi. Belki patronlar olarak her konuda yüksek derecede bilgili değiliz. Fakat bir yönetici
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olarak işin vizyonunu
ortaya koyup finans
kaynaklarını ayarladıktan
sonra ara elemanlarımız
bir işi alıp bizim
adımıza profesyonelce
yönetebiliyorlar. Üretim
ayağındakiler üretimi,
pazarlama ayağındakiler
pazarlamayı, finans
bölümündekiler de finans
işini ustaca yönetirler
ve bütün departmanlar
kendilerine lazım olan ara
elemanı kolayca bulup
çalıştırabilirler.”
Türkiye’de Ara Elemana
Kader Mahkûmu Olarak
Bakılıyor
Türkiye’de sadece
patronların yetenekli ve
bilgili olması yetmiyor,
işlerin çekip çevrilmesi
için yetişmiş nitelikli
ve gocunmadan,
yüksünmeden iş yapan
bir ara eleman kültürüne

TOPLUM İÇERİSİNDE
DOKTOR, AVUKAT,
ÖĞRETMENE NE KADAR
İHTİYAÇ DUYULUYORSA
ARA ELEMAN VE
ZANAATKÂRA DA
O KADAR İHTİYAÇ
DUYULMAKTADIR.

ihtiyaç vardır. Bu ülkemiz
için çok büyük bir problem
olarak gözüküyor.
Türkiye’de var olan bir
psikolojinin kırılması
gerektiğine inanıyorum.
Bütün aileler çocuklarını
üniversite kazanıp,
mühendis, doktor ya da
avukat olmalarını istiyor.
Üniversite kazanamayıp
bir mesleğe atılan öğrenci
ya da gence neredeyse
kader mahkûmu gözüyle
bakılıyor. Ülkemiz
sanayisi olan, imalat
yapan ve bölgede üretim
ekonomisinden ciddi
anlamda pay alan bir ülke
iken teknik elemanların
ve fabrika çalışanlarının
kendilerine kader
mahkûmu gibi bakmaları
oldukça problemli bir
alandır.
İŞKUR’ un üniversite
gençlerini hayata

hazırlamak için desteklemiş
olduğu iş başı eğitimleri,
sanayi üretiminde, hizmet
sektöründe yeni işe giren
gençlere vermiş olduğu
prim desteği, proje bazlı
çalışmalarda yapmış olduğu
desteklemeler, gençleri iş
hayatına hazırlamak için
yürütülen çabalardandır.
İşgücü yetiştirme
faaliyetleri kapsamında
İŞKUR’ a kayıtlı işsizler
arasından nitelikleri
çerçevesinde seçilen
bireylere meslek edindirme,
değiştirme ve geliştirme
eğitimleri verilerek
bireyleri işgücü piyasasında
talep edilebilir konuma
getirmek hedeflenmektedir.
İŞKUR Hem Yeteneği
Geliştiriyor Hem Cesaret
Veriyor
Girişimcilik eğitimleri
sayesinde kuruma kayıtlı
işsiz bireylere kendi işlerini
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hâle gelmesine katkıda
bulunmaktadır.

kurabilmeleri adına destek
sağlanmanın yanına staj
programları ile de en az
lise mezunu işsiz bireylerin
mesleki yeterliliklerini
geliştirebilecek
programlarından
faydalanma imkânı
verilmektedir. Toplum
yararına çalışma
programları sayesinde ise
işsizliğin yoğun olduğu
dönemlerde işsizlerin
kısa süreli istihdamı
hedeflenmektedir.
İŞKUR en temelde cari
ücret düzeyinde iş arama
isteği olmasına karşı iş
edinememiş işsiz bireylere
yönelik bir istihdam
seferberliği başlatmıştır. Bu
seferberlik süresince vermiş
olduğu eğitim ve destekler
sonucu piyasadaki
işsizliklerin tercih edilebilir
50 | İSTİHDAM’DA 3İ

İŞGÜCÜ PİYASASINDA
TALEP EDİLİR HÂLE
GELMEK ADINA NİTELİK
EDİNME YERİNİN
YALNIZCA ÜNİVERSİTE
OLDUĞU FİKRİ
YANILTICIDIR.

Dünyada ve ülkemizde
devletin erişemediği
boşlukların doldurulması
ve işsizlik boyutlarındaki
artışın önüne geçilmesi
adına yapılan çalışmaların
farkında olunarak,
çeşitlendirilmesi noktasında
mesleki eğitimin önemi
İŞKUR’ un da üzerinde
durmakta olduğu oldukça
mühim bir noktadır.
Her ne kadar meslek
edindirmek adına
üniversiteler etkili bir
eğitim alanı olarak
belirtilebilirse de alternatif
eğitim alanı oluşturan
kurum ve kuruluşlarında
önemine dikkat çekmek
oldukça elzem bir konudur.

Geçmişten bugüne
varlığını koruyan her genç
üniversite okumalıdır
anlayışı çoğu zaman
bireylerin nitelik olarak
uygun olmadığı meslekleri
hayat boyu sürdürmelerine
ve mutsuz bir ömür
geçirmelerine neden
olabilmektedir. Çoğu
zaman toplumda çalışma
sürecini mutsuz geçiren
gençlerin gelecek kaygıları
dolayısı ile mevcut olumsuz
duruma devam etme
eğilimini gösterdiklerini
ve bu eğilimler sonucu
mutsuz aile ve zihin
yapılarına sahip olduklarını
görmekteyiz.
Bu duruma neden olan en
temel faktör; toplumda
var olmuş ve yaşanılan
çevrede yeniden var edilen
kimi tanımlamaların, bir
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kaç meslek dalını öncelikli
tutması ve bireyleri bu
alanda tercih yapmaya
zorunlu hâle getirmesidir.
Öğretmen, Doktor
ve Avukat Kadar Ara
Elemana da İhtiyaç Var
Tüm bu anlatılardan
sonra altının çizilmesi
gerekli temel noktalara
değinmenin faydalı
olacağı düşüncesi ile
işgücü piyasasında talep
edilir hâle gelmek adına
nitelik edinme yerinin
yalnızca üniversite olduğu
fikrinin yanıltıcı olduğunu
belirtmek isterim.
İçinde yaşadığımız toplum
farklı parçalardan oluşan
bir bütündür. Eğitim ise bu
bütünlüğün temel noktasını
oluşturan farklılığa fırsat
tanımaktadır. Toplum
içerisinde doktor, avukat,
öğretmene ne kadar ihtiyaç
duyuluyorsa ara elaman
ve zanaatkâra da o kadar
ihtiyaç duyulmaktadır.
Fakat geçmişten günümüze
varlığını koruyan birtakım
düşünce biçimi ihtiyaç
duyulan ara elemanlığı
ve zanaatkârlığı ikinci
bir tercih veya tercih
edilmeyen konumuna
sokmaktadır.

sahipliği yapan İŞKUR,
katılımcılarına tıpkı bir
üniversite gibi eğitim ve
meslek edindirme fırsatı
sunan bir mekân olarak
değerlendirilmelidir.
İŞKUR’ un üstlenmiş
olduğu bu sorumluluğu
gerçekleştirirken izlediği
adımlar ise; işgücü
piyasasında ihtiyaç duyulan
işgücünü, işgücünün
talep edildiği illeri ve
öncelik verilecek hedef
kitleyi belirlemek şeklinde
sıralanabilmektedir.
İŞKUR yapmış olduğu
atılımlar sayesinde ülke
ekonomisine katkıda
bulunmakta ve istihdam
edilemeyen birçok
işgücünü piyasaya
dâhil edilebilir hâle
getirmektedir. Bu nedenle

üniversiteye bir alternatif
olarak belirtebileceğimiz
gibi üniversite eğitimlerinin
önemini de gözden
kaçırmamak gereklidir.
Üniversiteler gençlere bir
mesleğin yanında bilinç
ve fikir eğitimi sağlayan
bir eğitim kurumu olması
bakımından oldukça
önemlidir.
Fakat mevcut eğitimlerden
faydalanırken bilinçli bir
tercih yapılmamış olması
yani niteliklere uygun bir
mesleği tercih etmemiş
olmak; gençlerin mesleki
bakımdan şekillenebilecek
en önemli zamanlarını
gözden kaçırmaya neden
olmaktadır. Bu nedenle
yapılması geren gençlerin
yatkınlıklarını üniversite
eğitimi için gerekli yaş

aralığına ulaşmadan okulaile işbirliği ile belirleyerek
doğru yönlendirilmelerine
katkı sağlamaktır.
Nihayetinde işgücü
piyasasındaki işsizliğin
azalacağı gibi, mesleğin
tüm niteliklerini
özümsemiş usta ara
elamanlar ve zanaatkârlar,
mesleğinin gerekliliklerini
gerçekleştirirken mutlu
doktor, avukat ve
öğretmenler edinilmiş
olacaktır.
Farklılıkları bütünlüğe
çevirmek adına İŞKUR gibi
kurumların üniversiteler
ile yapacağı iş birliği ise
gençleri doğru yönlendirme
konusunda öneminin
belirtilmesi gereken
ikinci bir unsurdur.
Yapılabilecek iş birlikleri
sayesinde teorik eğitim
alan bireyler mevcut zaman
içerisinde pratik bilgiler
de edinebileceklerdir.
Bu sayede başlangıçta
belirttiğimiz; her bakımdan
bilgi sahibi, yaptığı işi
seven ve niteliklerinin
farkında olan bireyler
oluşturarak ülke ekonomisi
ve toplum huzuruna büyük
katkılar sağlanacaktır.

Oysa toplumumuz sanayi
toplumudur ve işinde
uzman, mesleki nitelikleri
bakımından yeterliliğe
erişmiş ara çalışanımız
henüz yeterli doygunluğa
ulaşamamıştır. Bu alandaki
açıklığa karşı yaşam
içerisinde bireylerin en
temel mutsuzluk problemi
olan işsizlik ise bir şekilde
artmaya devam etmektedir.
Bu durumun farkında
olunarak geliştirilmiş
proje ve eğitimlere ev
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İSTİHDAM POLİTİKALARININ HAYATA GEÇİRİLMESİNDE
KURUMSAL YÖNETİM VE SORUMLULUK:

PROF. DR. HAKKI HAKAN YILMAZ
AÜ SBF MALİYE BÖLÜMÜ

İŞKUR STRATEJİK
PLANI VE MAKRO
BELGELERLE UYUM
Türkiye’nin makro problemlerinin başında istihdam sorunu gelmektedir.
Özellikle izleyen dönemde okullaşma oranlarındaki artış, üniversite
mezunlarında beklenen yığılma ve hanenin ihtiyaçlarındaki çeşitlenme
işgücüne katılım oranını yukarıya çekecektir.
I. Stratejik Planlama: Teorik ve Kavramsal Çerçeve ile Kamu Kurumlarında
Uygulanması

Mustafa ÖZEN
İSTİHDAM UZMANI
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Planlama; toplumların, yönetimlerin geleceğe ilişkin alacağı politika kararlarının beyanlara
dayandığı metinlerdir. Bu şekilde geleceğe ilişkin belirsizlikler plan, program gibi
dokümanlarla karar alıcılar, uygulayıcılar ve süreçten etkilenen tüm kesimler açısından
daha belirgin hâle gelmektedir. Plan, politika oluşturma sürecinin odağında tutulacak yol
ve yöntem olarak tanımlanırken, planlama eylemi ise sistematik bir şekilde gaye, hedef,
faaliyet ve projelerin öncelikler ve kısıtlar çerçevesinde ortaya konması şeklinde ele
alınmaktadır (Yılmaz, 2012).

GENİŞ AÇI
Planlama, belli bir dönemde
belirli sosyo-ekonomik
gayelere ve sayısal olarak
ifade edilen hedeflere
ulaşabilmek için, bu işle
görevlendirilmiş organlar
tarafından ve daha
önceden saptanan araçları
kullanmak suretiyle belli
bir bölgede yürütülen
faaliyetlerin tümüne
iktisadi plancılık denir
(Öney 1983: 20). İktisadi
planlama bu şekilde
tanımlanırken günümüzde
kurumsal düzeyde
hazırlanan stratejik planlar
ise daha esnek, daha
katılımcı formda hazırlanan
kurumun hizmet ve görev
tanımları ile müdahalede
bulundukları alanla sınırlı
daha operasyonel bir
planlama türüdür.
Stratejik planlama “bir
organizasyonun ne
olduğunu, ne yaptığını

BUGÜN BİRÇOK ÜLKEDE
HÜKÜMETLERİN VE
KURUMLARIN YÖNETİM
BAŞARISI O ÜLKEDEKİ
İSTİHDAM SEVİYESİ
VE İŞSİZLİK ORANI İLE
ÖLÇÜLMEKTEDİR.

ve bunu niçin yaptığını
şekillendiren ve bu sürece
rehberlik eden temel
karar ve eylemleri üreten
disiplinli bir çalışma”
olarak tanımlanabilir
(Bryson 2004:6). Stratejik
planlama kuruluşların
mevcut durum, misyon ve
temel ilkelerinden hareketle
geleceğe dair bir vizyon
oluşturmaları, bu vizyona
uygun hedefler saptamaları
ve ölçülebilir göstergeler
geliştirerek, başarıyı izleme
ve değerlendirme sürecini
ifade eden katılımcı
ve esnek bir planlama
yaklaşımıdır.
Stratejik planlamanın
kökeni askeri
organizasyonların strateji
geliştirme süreçlerine
dayanır (Bruton ve Hildreth
2000). Savaşta düşmana
karşı avantaj sağlayabilmek
için zayıflık ve

üstünlüklerin belirlenmesi
ve bu doğrultuda stratejiler
geliştirilmesi gereklidir
(Erkan 2008: 7). Stratejik
planlama yaklaşımının
askeri alan dışında stratejik
yönetimin bir unsuru
olarak ele alınması aslında
1950’li yıllara gitmektedir.
Kamu sektöründe
stratejik planlama yeni
bir uygulama olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Kamu kesiminin büyümesi,
kurumların sayısının
artması ve bütçe sistematiği
içinde kaynak tahsisinin
ve kullanımının hesap
verme sorumluluğu ile
etkin işlemesine yönelik
çaba arayışlar özel sektörde
kullanılan araçların kamu
sektöründe de kullanımı
konusundaki yaklaşımların
gelişmesine yol açmıştır.
Bu anlamda iyi uygulama
örneği olan Amerika’da
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1993 yılında çıkarılan Kamu Performansı ve Sonuçları Kanunu (Government Performance
and Results Act-GPRA) ile kamu kuruluşlarında stratejik planlama uygulamasına geçiş
başlatılmıştır. Kanun; kamu kuruluşlarına stratejik plan, yıllık performans planı ve
performans raporu hazırlama zorunluluğu getirmiştir. Uygulama sürecinde performans
planı ile bütçe daha sonra tek bir metin haline getirilmiştir. 1993 yılında başlayan reform
süreci 1997 yılında bütün kurumlarda uygulamaya başlanmıştır. İngiltere’de 1990’ların
sonunda başlayan tartışmaların ışığında 2000’li yıllarda kurumlar stratejik planlarını
hazırlamaya başlamışlardır.
II. Türkiye’de Kamu Kurumlarında Stratejik Planlama
Türkiye stratejik plan uygulamasına 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
(KMYKK) ile geçmiştir. Kanunda stratejik plan kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli
gayelerini, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini,
bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan şeklinde
ifade edilmiştir. Kanunun mali yönetim sistemine ilişkin temel yaklaşımını ortaya
koyan 9. maddesi ile kamu idarelerinin, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat
ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını
oluşturmak, stratejik gayeler ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını
önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve
değerlendirmesini yapmak gayesiyle katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamaları
öngörülmüştür.
Politika oluşturma, planlama ve bütçeleme süreçleri arasındaki ilişkiyi güçlendiren ve
hesap verme sorumluluğunu bunun üzerine kurgulayan yeni yapıda temel öncelik gayeye
yönelik bir yönetim sistemine geçiş olmuştur. Dolayısı ile süreç kurumsal düzeyde stratejik
planlar, performans programları ve faaliyet raporlarıyla güçlendirilmiş, bütçe sisteminin bu
yeni yapıya uygun hazırlanması ve uygulanması öngörülmüştür (Yılmaz, 2011: 4).
Şekil

Kurumsal Yönetim Süreci
ve Genel Çerçeve

Stratejik Plan

Performans
Programı

Bütçe dı ı
alan

Amaçlar
Hedefler

SP Performans
Göstergeleri

Bütçe

Uygulama
Sonuçları

Performans
Hedefleri

PP
Performans
Göstergeleri

Uygulama
Sonuçlarının
De erlendirilmesi

Stratejiler

Faaliyetler

Stratejik Planın
De erlendirilmesi

Performans Programı-Bütçe
De erlendirilmesi

III. İŞKUR Stratejik Planının Yapısı ve İstihdam Politikaları Temelinde
Değerlendirme
III.1 Politika ve Program Dokümanlarında İstidam Meselesi ve İŞKUR
Türkiye’nin makro problemlerinin başında istihdam sorunu gelmektedir. Özellikle izleyen
dönemde okullaşma oranlarındaki artış, üniversite mezunlarında beklenen yığılma ve
hanenin ihtiyaçlarındaki çeşitlenme işgücüne katılım oranını yukarıya çekecektir. Bu
54 | İSTİHDAM’DA 3İ

GENİŞ AÇI
şekilde hızlanacak olan işgücüne katılım oranlarındaki artışla birlikte genç işsizliği ve
kadın işsizliğinin bugün çıktığı seviyelerin de üstüne çıkma riski bulunmaktadır. Düşük
faktör verimliliği sorunu ile birlikte istihdam ve işsizlik konusu hükümetlerin en öncelikli
alanlarının başında gelmektedir. Bugün birçok ülkede hükümetlerin ve kurumların yönetim
başarısı o ülkedeki istihdam seviyesi ve işsizlik oranı ile ölçülmektedir.
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Onuncu kalkınma planında büyüme istihdam ile ilişkili olarak politika yenilikçi üretim ve
istikrarlı yüksek büyüme temelinde alanı aşağıdaki çerçevede ortaya koyulmuştur:
“Türkiye hızlı gelişme sürecini destekleyecek genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahiptir.
Önümüzdeki dönemde nüfus dinamiklerinin sunduğu fırsattan en yüksek düzeyde
yararlanmak gayesiyle işgücüne katılımın artırılması, eğitimin niceliksel ve özellikle niteliksel
yapısının geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, işgücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu
eğitim politikalarına da gerek duyulmaktadır. Beşerî sermayenin geliştirilmesine yönelik
bu politikaların yanı sıra uygun çalışma ortamı sağlanarak üstün nitelikli insan gücünün
ülkemize çekilmesi, büyümeye doğrudan katkı sağlayacağı gibi, teknoloji geliştirme yeteneği
ve kurumsal kalite alanlarına da önemli girdi sağlayacaktır. Bütün bu politikalar, nüfus
dinamiklerinin zayıflayacağı döneme ilişkin uzun vadeli önlem niteliği de taşıyacaktır.”
Bu eksende 2023 hedeflerine ve Onuncu Kalkınma Planının gayelerine ulaşılabilmesi
açısından önem taşıyan, temel yapısal sorunlara çözüm olabilecek, dönüşüm sürecine
katkıda bulunabilecek, genellikle birden fazla bakanlığın sorumluluk alanına giren,
kurumlar arası etkin koordinasyon ve sorumluluk gerektiren kritik reform alanlarına
yönelik olmak üzere 25 adet “Öncelikli Dönüşüm Programı” plan kapsamında
belirlenmiştir.
Öncelikli dönüşüm programlarına bakıldığında İŞKUR’la plan ve program kapsamında
ilişkilendirilen başlıklar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
1.8. İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Programı: Hedef kitlesi işsizler, işgücü
piyasası dışındaki kadınlar, kayıt dışı çalışanlar ve işverenler olan bu programla işgücü
piyasası daha etkin hâle getirilerek, rekabetçi bir ekonominin gerektirdiği nitelikli
ve insana yaraşır istihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması, işgücü verimliliğinin
yükseltilmesi hedeflenmiştir.
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1.10. İstatistiki Bilgi
Altyapısını Geliştirme
Programı: Yönetim
sürecinde bilgi temelli
etkinliği artırmaya
yönelik olmak üzere
Resmi istatistik üretim
sürecinde yer alan kurum
ve kuruluşların idari kayıt
sistemlerinin istatistik
üretiminde kullanılmak
üzere TÜİK’e açılması
öngörülmüştür.
1.19. Temel ve Mesleki
Becerileri Geliştirme
Programı: Bireylerin,
çalışma hayatının
gerektirdiği bilgi ve iletişim
teknolojileri, yabancı dil,
finansal okuryazarlık,
problem çözme, eleştirel
düşünme, iletişim, liderlik,
kariyer planlama ve iş
arama gibi temel beceriler
ile sanatsal ve sportif
becerilere sahip olması
hedeflenmiştir.
56 | İSTİHDAM’DA 3İ

1.20. Nitelikli İnsan
Gücü için Çekim Merkezi
Programı: Yurt dışından
nitelikli insan gücüne
ihtiyaç duyulan alanların
belirlenmesi ve buna göre
istihdam politikalarının
şekillendirilmesi
öngörülmüştür.

TÜRKİYE HIZLI
GELİŞME SÜRECİNİ
DESTEKLEYECEK GENÇ
VE DİNAMİK BİR NÜFUS
YAPISINA SAHİPTİR.

1.24. Rekabetçiliği ve
Sosyal Uyumu Geliştiren
Kentsel Dönüşüm
Programı: Büyükşehirlerde
Sosyal Sorunların
Yoğunlaştığı Alanlarda
Uyumun Güçlendirilmesi
başlığı altında aktif
işgücü programlarıyla
hedef kesimin istihdam
edilebilirliğinin artırılması
hedeflenmiştir.
Ayrıca bu yapıyı
desteklemek üzere Ulusal
İstihdam Stratejisi (20142023) belgesi ile makro
politikaların bir ulusal

strateji temelinde ortaya
konması hedeflenmiştir.
Onuncu Kalkınma Planı
ile çerçevesi oluşturulan
politikalar her yıl Orta
Vadeli Program ve
Yıllık Programlarla
değerlendirilerek
güncellenmektedir.
Buna göre değişen
öncelikler çerçevesinde
kurumsal sorumluluk
alanları belirlenmektedir.
Bu dinamik yapının
kurumların stratejik
planlarına ve özellikle
performans programlarına
yansıması beklenmektedir.
III.2 İŞKUR Stratejik
Planın Yapısı ve Kısa Bir
Değerlendirme
İŞKUR 2013-2017 stratejik
planına bakıldığında
program seviyesinde dört
ana gayenin ve on yedi

GENİŞ AÇI
hedefin (alt gayenin)
belirlendiği görülmektedir.
Gayeler seviyesinde
baktığımızda:
HEDEF 1: İşgücü
Piyasasının İhtiyaçları
Doğrultusunda
İstihdam Hizmetlerini
Çeşitlendirmek ve İşe
Yerleştirmede Aktif Rol
Oynamak.
HEDEF 2: İşgücünün
İstihdam Edilebilirliğini
Artırmaya Yönelik Olarak
Aktif İşgücü Programları
Uygulamak, Geliştirmek,
Yaygınlaştırmak ve
Etkinliğini Artırmak.
HEDEF 3: İşsizliğin
Sosyo-Ekonomik Etkilerini
Azaltmaya Yönelik Pasif
Programları Etkin Olarak
Yürütmek.
HEDEF 4: İşgücü
Piyasasındaki Gelişme ve
Değişmelere Yön Veren
Güçlü Bir Kurumsal Yapı
Oluşturmak.

Gaye ve hedefler
incelendiğinde kurumsal
olarak makro politika ve
program metinlerinin
stratejik planda kapsandığı
görülmektedir. Yine gaye
ve hedeflerin sayısı ile
dağılımının kurumsal
stratejik plan çerçevesine
oldukça uygun olduğu
görülmektedir.
Bununla birlikte aşağıdaki
hususlar temelinde stratejik
plan ve performans
programın geliştirileceği
düşünülmektedir:
§ Özellikle alt gayeler
bazında ortaya konan
hedeflerin bazılarının
hayata geçmesi kurumun
doğrudan etkileyebileceği
ama doğrudan kendisinin
kontrol edemeyeceği
hususlar niteliğinde
olduğu görülmektedir.
Bu tespit birinci gaye için
özellikle öne çıkmaktadır.
Bu çerçevede performans
göstergeleri belirlenirken
bu ayrımın iyi yapılması,

plan ve programlarda
açıklanması önem
taşımaktadır.
§ Performans hedeflerinin
stratejik plan hedefleriyle
olan ilişkisinin gözden
geçirilmesi ve dönemsel
hedefler bazında ifade
edilmesi gerekmektedir.
Performans göstergesi
her yıl çok daha yüksek
bir seviyede hedefe
ulaşılacağından ziyade
mevcut politikaların
aynı etkinlik seviyesinde
sürdürülmesi olarak da
düşünülmelidir.
§ En temel revizyon
konusunun performans
programında faaliyetler
olduğu görülmektedir.
Faaliyetler, faaliyet
ve proje niteliğinde
olmayıp daha çok
hedef formunda ifade
edilmiştir. Bu ise hem
göstergelerin yapısını
bozmakta hem de iyi
bir maliyetlendirme
yapılmasının da önüne
geçmektedir.
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İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZLERİ:

POLİTİKA VE AKSİYON
GELİŞTİRMEDEKİ ROLÜ

İşgücü piyasası analizleri, emek piyasasına ilişkin istatistiksel verilerin
derlenmesi, incelenmesi ve işlenerek kullanıma uygun hâle getirilmesi
sürecidir. Hanehalkı anketleri, piyasa araştırmaları ve kayıtlı veriler
kullanılarak gerçekleştirilen işgücü piyasası analizleri birçok açıdan oldukça
önemli veri setleri üretilmesine imkan sağlar.

PROF. DR. TEKİN AKGEYİK
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
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Analizler, öncelikle, istihdam politikalarının geliştirilmesinde temel bir girdi niteliğindedir.
Ayrıca İŞKUR ve Özel İstihdam Büroları gibi kuruluşlar için işgücü piyasası analizleri
bilgilendirme, yönlendirme, danışmanlık ve eşleştirme işlevlerinde yol gösterici bir role
sahiptir. İşgücü piyasası analizleri aynı zamanda bilimsel çalışmalar açısından da değerli
bir veri kaynağıdır. Bu çalışmanın gayesi, işgücü piyasası analizi kavramını tanımlamak,
analizlerin niteliğini, veri kaynaklarını ve işlevlerini açıklamaktır.

GENİŞ AÇI
1. Tanımsal Çerçeve
İşgücü piyasaları emeğini
sunan bireylerle emek
talebinde bulunan
kişilerin karşı karşıya
geldiği alanlardır. Analiz,
bir şeyin niteliğini ve
bileşenlerini anlamak
için sayısal (kantitatif)
ve sayısal olmayan
(kalitatif) yöntemlerin
kullanılmasıyla yapılan
sistematik çalışmalardır.
İşgücü piyasası analizi
ise, emek piyasası
aktörleriyle (işçi ve
işveren) ilişkili ekonomik
ve sosyal faktörlerin
(nüfus değişimleri,
teknolojik gelişmeler,
istihdam şartları, ücret
düzeyleri gibi) ölçülmesi ve
değerlendirmesine ilişkin
metodik bir yaklaşımdır.
İşgücü piyasası analizleri,
kişiler, kurumlar
ve organizasyonlar
arasında bir network
oluşturulmasına zemin
yaratır. Oluşturulan
network işgücü piyasası
verilerinin toplanmasına,
değerlendirilmesine ve
yayılmasına imkan sağlar.
Bu açıdan işgücü piyasası
analizleri, emek piyasası
dinamiklerinin sayısal bazlı
olarak işlenerek kullanıma
uygun hale getirilmesini
sağlayan bir mekanizmadır.
Bu mekanizma ile
hazırlanan çıktılar politika
geliştirmede, uygulamada
ve değerlendirmede
oldukça işlevsel bir role
sahiptir. İşgücü piyasası
analizleri işgücü talep
ve arz dengesi, mevcut
emek piyasası şartları
ve gelişmelere ilişkin
eğilimlerin takip edilmesine
yardımcı olur. Bu sayede
meslek trendlerini ve

beceri taleplerindeki
değişimleri güncel olarak
izlemek mümkün olur.
Analizler, ayrıca, öncelikli
sorun alanlarının ve hedef
grupların tanımlanmasına
ve uygun aksiyonlar
geliştirilmesine katkı
sağlar. Nihayet, işgücü
piyasası analizleri
aracılık, yönlendirme
ve bilgilendirme
sorumluluğunu üstlenen
kurum ve kuruluşlar için
oldukça değerli bir veri
tabanı yaratır.

OLDUKÇA DİNAMİK
YAPILAR OLAN İŞGÜCÜ
PİYASALARINDAKİ
PARAMETRELER
DÖNEMSEL OLARAK ÇOK
HIZLI DEĞİŞEBİLİR.

2. Analizlerin Niteliği
İşgücü piyasası analizi
yerel, bölgesel ve ulusal
ölçekte çalışanlar ve
işverenler arasındaki
dinamik ilişkileri
değerlendiren çalışmalardır.
Analizler işsizlerin ve iş
arayanların niteliklerine,
açık iş pozisyonlarının
talep ettiği becerilere
kadar birçok emek piyasası
verilerinin derlenmesini
sağlar. İşgücü piyasası
analizleri, yetersizlikleri
(işsizlik, eksik istihdam
gibi) ve gelişmeleri (işe
yerleştirmeler, açık iş
pozisyonları, beceri
talepleri, meslek trendleri)
izlemede, değerlendirmede
ve bunlara karşı ilgili
kurum (İŞKUR gibi),
kuruluş (sendikalar, ticaret
ve sanayi odaları gibi) ve
şirketlerin (özel istihdam
büroları gibi) uygun
aksiyonlar geliştirmesinde
oldukça önemli bir role
sahiptir.
İşgücü piyasası analizleri
bazı temel niteliklere sahip
olmalıdır. Her şeyden
önce işgücü piyasası
analizleri çok katmanlı bir
karakter sergilemelidir.
Diğer bir ifade ile analizler
lokasyon (il, bölge ve
ulusal düzeyde), sektör
(tarım, sanayi, hizmetler),

işkolu (metal, tekstil,
eğitim, inşaat gibi) ve ölçek
(küçük, orta ve büyük
ölçekli işletme) detaylarını
yansıtacak şekilde
gerçekleştirilmelidir.
Analizler ayrıca meslek
(teknisyen, tornacı,
elektrikçi, kasiyer gibi),
vasıf (formel eğitim düzeyi)
ve beceri (teknik ve sosyal
yetkinlikler gibi) trendlerini
gösterebilmelidir.
İkinci olarak işgücü
piyasası analizleri güncel
nitelikli verileri üretmelidir.
Oldukça dinamik yapılar
olan işgücü piyasalarındaki
parametreler dönemsel
olarak çok hızlı değişebilir.
Dolayısıyla verilerin
toplanması, analizi ve nihai
kullanıcılara sunulmasında
zaman oldukça önemli bir
faktördür.
Geçerlik ve güvenirlik
işgücü piyasası
analizlerinin bir diğer
niteliğidir. Geçerlik,
kullanılan anket ya da veri
toplama formlarının hedefe
uygun veri toplamasını
ifade eder. Güvenirlik ise,
kullanılan anket ya da
veri toplama formlarıyla
derlenen verilerin
ve analiz çıktılarının
tekrarlanan ölçümlerde
aynı sonucu verme
derecesinin göstergesidir.
Geçerlik ve güvenirlik
verilerin derlenmesinde
ve işlenmesinde bilimsel
kriterleri esas alınmasıyla
sağlanabilir.
Nihayet, işgücü piyasası
analizi çıktıları ilgili kişi
ve kurumların kolaylıkla
kullanmasını sağlayacak
şekilde dokümante
edilmelidir. Veri kaynakları,
veri toplama dönemi
ve teknikleri ile analiz
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yöntemleri gibi bilgilere
hazırlanan raporlarda
detaylı bir şekilde yer
verilmelidir.
3. Veri Kaynakları
İşgücü piyasası analizleri
üç farklı kaynaktan gelen
verilerle gerçekleştirilebilir.
Bunlar hanehalkı anketleri,
işgücü piyasası anketleri
ve kayıtlı verilerdir. Her üç
kaynaktan gelen verilerin
bir arada kullanılması
üretilen analizlerin
kalitesini ve değerini
arttırır.
3.1. Hanehalkı Anketleri
Hanehalkı anketleri işgücü,
harcama ve gelir gibi
konularda ekonominin
tüm sektörlerini ve
tüm çalışan (bağımlılar,
işverenler, kendi
hesabına çalışanlar gibi)
kategorilerini kapsayacak
şekilde periyodik
olarak gerçekleştirilir.
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İŞKUR HER YIL DÜZENLİ
OLARAK HEM İL BAZINDA
HEM DE ULUSAL DÜZEYDE
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ
İŞGÜCÜ PİYASASI
ANKETLERİNİ “İŞGÜCÜ
PİYASASI ARAŞTIRMASI
RAPORU” OLARAK
YAYINLAMAKTADIR.

Hanehalkı anketleri
ülkemizde Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından gerçekleştirilir
ve yayınlanır. Hanehalkı
anketleriyle ulaşılan veriler
ilgili bireysel ve kurumsal
aktörlerin geleceğe ilişkin
trendleri öngörmesini
mümkün kılar. Örneğin
TÜİK verileri, ülkemizde
son 5 yıllık dönemde
istihdam açısından en
hızlı büyüyen işkolunun
imalat sanayi olduğunu
göstermektedir. İmalat
sanayi, bu dönemde
yaratılan 4,2 milyon
istihdamın %18’ini
üretmiştir. Bu durum,
imalat sanayinde gelecekte
işgücü arzının azalacağı
ve sektördeki şirketler
arasında çalışanlar için
yoğun bir rekabetin
yaşanacağı anlamına
gelmektedir. Veriler,
aynı dönemde tarım
sektöründe istihdamın,

%5 daraldığına işaret
etmektedir. Dolayısıyla
sektörde potansiyel işgücü
arzının artacağı sonucuna
ulaşılabilir.
3.2. İşgücü Piyasası
Anketleri
Bir diğer veri kaynağı
spesifik konularda (işsizlik,
emek talebi, ücretler gibi)
işgücü piyasası aktörleriyle
anket yöntemi kullanılarak
gerçekleştirilen işgücü
piyasası anketleridir.
Anketler yerel ya da ulusal
ölçekte, spesifik alanları
(ücret, çalışma şartları gibi)
ve belirli meslek gruplarını
(evden çalışanları, engeliler
gibi) kapsayacak biçimde
kurgulanabilir. İşgücü
piyasası anketleri zaman
içinde aynı bireylerin
ve şirketlerin gelişme
eğilimlerini izlemeyi
mümkün kılan panel veri
analizlerine imkân sağlar.
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İşgücü piyasası
anketleri ülkemizde
TÜİK yanında birçok
özel (danışmanlık veya
araştırma şirketleri gibi)
ve kuruluş (üniversiteler
gibi) tarafından
gerçekleştirmektedir.
Bu çalışmaları istikrarlı
bir şekilde yürüten
kuruluşlardan biri de
İŞKUR’dur. İŞKUR her
yıl düzenli olarak hem
il bazında hem de ulusal
düzeyde gerçekleştirdiği
işgücü piyasası anketlerini
“İşgücü Piyasası
Araştırması Raporu” olarak
yayınlamaktadır.
İşgücü piyasası
anketlerinin etkinliği
hanehalkı verilerinden
farklılaşmasına bağlıdır.
Anket sorunları hedefe
uygun bir formasyonda
oluşturmalıdır. Anketlerin
ilgili kurumun odaklandığı
grup, meslek, işkolu ve
lokasyonlara yoğunlaşması
çalışmaların verimliliğini
arttırır.

3.3. Kayıtlı Veriler
İşgücü piyasası
analizlerinde ayrıca
kayıtlı kurumsal veriler
de kullanılabilir. İŞKUR
kayıtlı veriler açısından
zengin bir database
sahiptir. Türkiye’nin
tüm coğrafi alanlarında
örgütlenmiş olan Kuruma
başvuru yapan işsizlere,
iş arayanlara ve açık iş
pozisyonlarına ilişkin
detaylı veriler analizler için
çok önemli bir kaynaktır.
Ayrıca Kuruma işsizlik
sigortasından yararlanmak
için başvuru yapan kişilerin
bilgileri analizlerde
kullanılabilecek bir diğer
veri tabanıdır. Nihayet,
partner konumundaki özel
istihdam bürolarından
derlenebilecek veriler
üçüncü bir kaynaktır.
4. İşgücü Piyasası
Analizinin Fonksiyonları
İşgücü piyasası
analizlerinin çıktıları birçok
gayeyle kullanılabilir.
Her şeyden önce işgücü

piyasası analizleri birçok
kamu ve özel kuruluşun ilgi
alanına giren politika ve
aksiyonların geliştirilmesi
ve uygulanmasında
kılavuzluk yapan verilerin
üretilmesine zemin
yaratır. Analizlere dayalı
planlamalar kurumsal
hedeflerin etkinliğini
arttıracaktır. İşgücü
piyasası analizleri ayrıca
bilimsel çalışmalara da
kaynaklık edecek önemli
bir databasedir.
4.1. Politika ve
Aksiyonlar
Danışmanlık faaliyetleri,
heterojen alanların
tanımlanması, uygun
eşleştirme ve beceri
eğitimleri ön plana çıkan
politika ve aksiyon
alanlarıdır.
Danışmanlık Faaliyetleri
İşgücü piyasasındaki aracı
kurum ve kuruluşların
öncelikli sorumluluğu
mesleki bilgilendirme ve
yönlendirme faaliyetidir.

Meslek tercihlerinin
emek piyasasının
talepleriyle örtüşmesi
hem çalışanların hem de
işverenlerin beklentilerini
karşılar. Böylece
çalışanlar niteliklerine
uygun mesleklere
yönlendirilirken, işverenler
de aradıkları yetkinliklere
uygun işgücünü istihdam
edebilirler. İşgücü
piyasası analizleri bu
beklentilerin öğrenilmesini
ve buna uygun mesleki
yönlendirmelerin
yapılmasını sağlayan en
etkili araç niteliğindedir.
Özellikle kariyer
danışmanları bu şekilde
meslek trendlerini ve
beceri taleplerini izleyerek,
bireysel ve kurumsal
danışanlarını bu konuda
bilgilendirebilir ve
yönlendirebilirler.
Heterojen Alanların
Tanımlanması
Piyasada heterojenliğin
tespit edilmesi işgücü
piyasası analizlerinin
bir diğer önemli
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fonksiyonudur.
Heterojenlik piyasada emek
arz ve talebinin niteliksel
açıdan uyumsuzluğunu
ifade eder. Örneğin
yeterli eğitim düzeyine
sahip olduğu halde
talep edilen seviyede
beceri formasyonuna
sahip olmayan kişiler bu
heterojenliğe yol açarlar.
Sonuç, sahip olduğu
eğitimden daha düşük
nitelikli işlerde istihdam
edilen grupların ortaya
çıkmasıdır. Benzer biçimde
eğitim düzeyinin üzerinde
yetkinlik profiline sahip
kişiler de heterojenliğin
bir diğer kaynağıdır.
Bu durum, işletme ve
işkolu düzeyinde ücret
yapısının bozulmasına
yol açar. İşgücü piyasası
analizleri heterojen
alanların ölçülmesine veya
tanımlamasına dönük
çabalara önemli katkılar
sağlayabilir. Bu çabalar,
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daha uygun eşleşme ve
beceri eğitimleri için de yol
gösterici niteliğe sahiptir.
Uygun Eşleşme

İŞGÜCÜ PİYASALARI
EMEĞİNİ SUNAN
BİREYLERLE EMEK
TALEBİNDE BULUNAN
KİŞİLERİN KARŞI KARŞIYA
GELDİĞİ ALANLARDIR.

İşgücü piyasasında
yaşanılan temel
problemlerden biri piyasa
şeffaflığı sorunudur.
Şeffaflık piyasada iş
arayan kişilerle açık
iş pozisyonuna sahip
işletmelerin birbirlerinden
haberdar olmalarıdır.
İşgücü piyasası analizleri
piyasa şeffaflığının
geliştirilmesine katkı
sağlayarak, daha uygun
eşleşmelerin (işe uygun
adam) yapılmasını mümkün
kılar.
Beceri Eğitimleri
Politika ve aksiyonlar
kapsamında ön plana
çıkan bir diğer alan,
beceri odaklı eğitimlerdir.

Piyasa analizleri meslek
trendlerini ve beceri
beklentilerini izleyebilmeyi
mümkün kılar. İlgili
kuruluşlar (eğitim ve
danışmanlık kuruluşları,
istihdam kuruluşları
gibi) programlarını
işgücü piyasası analiz
çıktılarını dikkate alarak
düzenleyerek, eğitimlerin
etkinliğini ve verimliliğini
arttırabilirler.
İŞKUR tarafından
hazırlanan “Türkiye İşgücü
Piyasası Araştırması 2016
Raporu”nda işletmeler
açısından “takım çalışması”
ve “iletişim becerileri” en
önemli yetkinlikler olarak
ön plana çıkmaktadır.
“Sorun çözme ve inisiyatif
alma”, “sayısal beceriler”,
“bilgisayar kullanımı”
gibi yetkinliklerin
işletmelerin önem
verdiği diğer beceriler
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4.2. Bilimsel Gayeli

olduğu görülmektedir.
Bu beklentilere uygun
programların düzenlenmesi
eğitimlerin etkinliğini
arttıracaktır. İşgücü
piyasası analizleri,
ayrıca, eğitimlerde
öncelik verilecek
grupları tanımlamayı da
sağlayacaktır. Böylece,
kaynakların doğru hedef
gruplara yönlendirilmesi
mümkün olabilecektir.
Bu konuda iyi
örneklerden biri İŞKUR
tarafından düzenlenen
beceri eğitimleridir.
Beceri formasyonunun
geliştirilmesi, uygun
işgücü profilinin
hazırlanması ve mesleğe
yönlendirme yaklaşımı ile
İŞKUR ilgili sektörlerle
koordineli olarak organize
edilen binlerce mesleki
kurs programlarında
yüz binlerce kişinin
eğitilmesini sağlamakta
ve istihdam edilebilirliğini
güçlendirmektedir.

İşgücü piyasası analizlerinin
bilimsel gaye ile kullanıma
açık olması bir diğer
fonksiyonel alandır. Bu
gayeyle İŞKUR hem bireysel
araştırmacıları hem de
kuruluşları (üniversiteler,
araştırma merkezleri gibi)
teşvik etmeli, ilgili kişi
ve kurumlarla işbirliğine
gitmelidir.

İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ
YEREL, BÖLGESEL
VE ULUSAL ÖLÇEKTE
ÇALIŞANLAR VE
İŞVERENLER ARASINDAKİ
DİNAMİK İLİŞKİLERİ
DEĞERLENDİREN
ÇALIŞMALARDIR.

İşgücü piyasası verilerinin
bilimsel gaye ile
kullanılması için bazı
kriterlere sahip olması
gerekir. Öncelikle verilerin
bilimsel niteliklere uygun
şekilde toplanması gerekir.
Özellikle işgücü piyasası
anketleri istatistiksel
kriterlere uygun şekilde
hazırlanmalıdır. Örneklem
seçimi, kullanılacak
sorular ve soru kalıpları
ile veri toplama süreci
analizlerin bilimsel açıdan
güvenirliğini ve geçerliğini
etkileyen en önemli
faktörlerdir. Bu konuda
21 Mart 2017 tarihinde

düzenlenen “Türkiye İşgücü
Piyasası Araştırmaları
Çalıştayı” oldukça yararlı
olmuştur. Bu tür istişare
mekanizmalarının belirli
periyotlarla işletilmesi
uygun olacaktır.
İkinci olarak işgücü
piyasası verilerinin
dinamik sorgulamaya
açık olması gerekir.
Dinamik sorgulama,
verilerin araştırmacının
hedefine uygun olarak
farklı kriterlerle (cinsiyet,
yaş, eğitim, lokasyon,
işkolu gibi) yeniden
sınıflandırılmasını mümkün
kılan bir değerlendirme
mekanizmasıdır.
Nihayet, bilimsel
çalışmalar için ham
verilerin araştırmacıların
erişimine açık hâle
getirilmesi gerekir. Birçok
istatistiksel yöntem
ham verileri kullanımını
gerektirdiğinden işgücü
piyasası analizleri talep
eden araştırmacıların
hizmetine sunulmalıdır.
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BÖLGESEL BAKIŞ AÇISIYLA İŞGÜCÜ
PİYASASI ARAŞTIRMALARI
2008 yılı sonlarında ortaya çıkan küresel ekonomik kriz ile dünyadaki birçok ülkenin ekonomisi
olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu olumsuz etki kendini işgücü piyasasında da göstererek ciddi çöküşleri
beraberinde getirmiş ve işsizlik oranları çift haneli rakamlara çıkmıştır.
Ülkemizde söz konusu krizden etkilenerek 2007 yılında yüzde 9.2 olan işsizlik oranı 2008
yılında yüzde 10’a ve krizin yıkıcı etkilerinin en çok hissedildiği 2009 yılında da yüzde 13.1
seviyesine ulaşmıştır. Ülkemiz kriz döneminde ekonomik ve sosyal açıdan almış olduğu
tedbirler sonucunda bu dönemi erken atlamayı başarmıştır. Çift haneli rakamlara ulaşan
işsizlik oranı bu tedbirler sonucunda bir düşüş trendine girmiş ve 2012 yılında yüzde 8.4
seviyesine kadar düşmüştür. Ancak sonrasında tekrar bir artış eğilimi içerisine giren işsizlik
oranı 2016 yılında yüzde 10.9 olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin gerek komşuları ile yaşamış
olduğu problemler gerekse yaşanan krizler hali hazırda kırılgan bir yapısı olan işgücü
piyasasını olumsuz yönde etkilemiştir. Belirtilmiş olan bu hususlar doğrultusunda işsizliğin
ülkemiz açısından mücadele edilmesi ve politika geliştirilmesi gereken bir problem olduğu
öngörülmektedir. Bu kapsamda hazırlanmış olan 10. Kalkınma Planı ve Ulusal İstihdam
Stratejisi gibi üst politika belgeleri incelendiğinde işgücü piyasasına ait politika ve
hedeflerin olduğu gözlemlenmektedir.

GÖKAY DAĞ
İSTİHDAM UZMAN YARDIMCISI
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10. Kalkınma Planı’nda; toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının
sunulduğu, toplumsal cinsiyet eşitliği ile iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirildiği,
işgücünün niteliğinin yükseltilip verimli ve etkin kullanıldığı, tam istihdam düzeyine
ulaşmış bir işgücü piyasasına sahip olmanın hedeflendiği belirtilmektedir. Söz konusu
hedeflere ulaşmak için gerekli tedbirler arasında Politika Geliştirme ve Uygulama Esaslarını
Belirleme Sürecinde Bölgesel ve Sektörel Farklılıkların Dikkate Alınması bulunmaktadır.1
Bu kapsamda İşgücünün sektörel ve bölgesel dağılımına yönelik politikalar üretilmeli ve
işgücü talebinde artış beklenen ve ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi
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gerekmektedir. İşgücü
piyasasının en temel
sorunlarının başında,
işgücünün eğitim ve
beceri düzeyinin piyasanın
talepleriyle uyumlu
olmaması gelmektedir.
Bu sebeple bölgenin ve
sektörün ihtiyaçlarına
yönelik iş ve işgücü
taleplerinin belirlenmesi
ve eşleştirme probleminin
çözülebilmesi adına etkin
uygulama politikaları
üretilmesi gerekmektedir.
10. Kalkınma planında da
yer alan ve Kurumumuzun
üstlenmiş olduğu bir görevi
olarak işgücü piyasasında
arz ve talebin etkin bir
şekilde uyumlaştırılabilmesi
için işgücü piyasasının
ihtiyaçlarını belirlemek
maksadıyla İşgücü
Piyasası Araştırmaları
(İPA) yapılmaktadır.
İPA’nın temel gayesi,
işgücü piyasası ile ilgili
periyodik bilgi elde etmek,
işgücü piyasasında mevcut
ve gelecek dönemde
meydana gelen veya
gelmesi beklenen sektörel
ve mesleki değişim ile
gelişmeleri izlemek, işgücü
piyasasının talep yapısını
ortaya koymak ve bu
sonuçlar üzerinden aktif
istihdam politikalarına
veri kaynağı teşkil etmek
şeklindedir. Bu çalışmanın
önemli amaçlarından biri
de İŞKUR’un yanı sıra diğer
kurum ve kuruluşların
işgücü talebi hakkında
bilgi ihtiyacını karşılamak
ve mesleki eğitim
planlamasının ihtiyaca
uygun olması için veri
sağlamaktır.
Bu çalışmada kurumumuz
tarafından yürütülen İşgücü
Piyasası Araşırmasına ait
Bursa, Eskişehir, Bilecik

(TR41) bölgesine ait
sonuçlar değerlendirilecek
olup ülke genelinde hangi
bölgelerin benzerlik
gösterdiğini belirlemek
adına Kümeleme Analizi
yapılacaktır. Çalışma
içerisinde Bursa, Eskişehir,
Bilecik Bölgesinden
bahsedilirken “bölge”
ibaresi kullanılacaktır.
2017 yılı İşgücü Piyasası
Araştırması kapsamında
bölgede 20+ istihdamlı
5 bin 695 işyeri için
veri derlenmiş olup, bu
işyerlerinde toplam 409 bin
991 çalışan tespit edilmiştir.
Bölgenin Türkiye geneli
içerisindeki ağırlığı yüzde
5,7 olarak gerçekleşmiştir.
Kadın çalışanların toplam
çalışanlara oranı yüzde
24,5 seviyesindedir.
Türkiye genelinde bu
oran yüzde 25.2 olarak
gerçekleşmiştir. Bölgede
en fazla işyeri sayısı
sırasıyla İmalat, Toptan
ve Perakende Ticaret
ve İnşaat sektörlerinde
bulunmaktadır. En fazla
çalışan sayısında da bu
üç sektör en başta yer
almaktadır. Türkiye
genelinde de bu sıralamalar
değişmemektedir.
Bölgedeki işyerlerinin
Vardiyalı çalışma,
İhracat yapma ve PartTime çalışma durumları
incelendiğinde, toplam
işyerlerinin yüzde
38,1’inin vardiyalı
çalışma yaptığı, yüzde
34’ünün ihracat yaptığı
ve yüzde 12,2’sinin parttime çalışma düzenlediği
tespit edilmiştir. Türkiye
genelinde ise işyerlerinin
yüzde 12’sinin vardiyalı
çalışma yaptığı, yüzde
11,1’inin ihracat yaptığı
ve yüzde 5,3’ünün de

part-time çalışma yaptığı
gözlenmektedir. Bölgede,
Türkiye geneline kıyasla
üç çalışma durumunun da
oldukça yoğun bir oranda
kullanıldığı gözlenmektedir.
Bölgede toplam çalışanların
yüzde 28,5’i Sanatkârlar
ve İlgili İşlerde Çalışanlar,
yüzde 26,1’i Tesis ve
Makine Operatörleri ve
Montajcılar ve yüzde 12,7’si
Nitelik Gerektirmeyen
Meslekler meslek
grubunda yer almaktadır.
Türkiye genelinde ise
toplam çalışanların yüzde
19,3’ü Tesis ve Makine
Operatörleri ve Montajcılar,
yüzde 16,5’i Sanatkârlar
ve İlgili İşlerde Çalışanlar
ve yüzde 16,4’ü Nitelik
Gerektirmeyen Meslekler
meslek grubunda yer
almaktadır. Bölgede iki
meslek grubu toplam
çalışanların yarısından
fazlasını içermekteyken
Türkiye genelinde daha
dengeli bir meslek grubu
dağılımı gözlenmektedir.
Bölgede en fazla çalışanı
olan meslekler kadınlarda
sırasıyla Temizlik Görevlisi,
Makineci (Dikiş) ve
Beden İşçisi (Genel);
erkeklerde Seri Üretim
tezgâh Operatörü, Beden
İşçisi (Genel) ve Şoför-Yük
Taşıma; bölge genelinde ise
Beden İşçisi (Genel), Seri
Üretim Tezgah Operatörü
ve Temizlik Görevlisi
olarak tespit edilmiştir.
Açık işler; işgücü
piyasasında işverenlerin
ihtiyaçlarını ortaya koyan,
gerek meslek gerekse talep
edilen beceri ve eğitim
düzeyi bilgisini elde etmek
suretiyle açılacak olan
mesleki eğitim kursları,
işverenlere verilmesi
muhtemel teşvikler ve iş

arayanları doğru mesleklere
yöneltmek anlamında
alınacak kararları
etkileyen önemli bilgileri
içermektedir. Bu bağlamda
işgücü piyasasının talep
tarafına ilişkin önemli bir
gösterge olan açık işler,
işgücü talebine yönelik
olarak planlanan politikalar
anlamında başvurulan
önemli bir veri alanını
teşkil etmektedir.
Araştırma kapsamında
bölgede 5 bin 695 işyerinin
yüzde 27,4’ünde çalışma
döneminde açık iş olduğu
tespit edilmiş olup,
toplam 7 bin 545 kişilik
açık iş talebi olduğu
bilgisi alınmıştır. Sektörel
bazda en fazla açık iş
İmalat (5.094), Toptan ve
Perakende Ticaret (789) ve
İdari ve Destek Hizmeti
Faaliyetleri (376) şeklinde
sıralanmaktadır. Türkiye
genelinde de bu üç sektör
en önde gelmektedir.
Açık iş sayısını sektörde
bulunan işyeri sayısı
etkilemektedir. Bu nedenle
işgücü piyasasının talep
tarafı için öncü bir gösterge
olan açık iş oranının
incelenmesi daha doğru
olacaktır. Bölgede açık
iş oranı yüzde 1.8 olarak
gerçekleşmiştir. Başka bir
ifade ile bölgede 100 kişilik
istihdam kapasitesinin
98’inin fiili istihdamda
olduğu, 2’sinin ise açık
pozisyonda bulunduğu
tespit edilmiştir. Açık iş
oranının en yüksek olduğu
sektörler yüzde 2.9 ile
Konaklama ve Yiyecek
Hizmeti Faaliyetleri, yüzde
2.1 ile Bilgi ve İletişim
ve yüzde 2 ile Toptan
ve Perakende Ticaret
olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye genelinde açık
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iş oranı yüzde 1.7 olarak
gerçekleşmiştir. Türkiye
genelinde açık iş oranının
en yüksek olduğu
sektörler yüzde 2.3 ile
Konaklama ve Yiyecek
Hizmeti Faaliyetleri, yüzde
2.1 ile İmalat ve 1.8 ile
Gayrimenkul Faaliyetleri
olarak gerçekleşmiştir.
Konaklama ve Yiyecek
Hizmeti Faaliyetleri
bölgede ve Türkiye’de açık
iş oranında ilk sırada yer
almaktadır.
Bölgede talep edilen açık
işlerin cinsiyet tercihlerine
göre eğitim düzeyi verileri
incelendiğinde; özellikle
kadın olarak talep edilen
açık işlerin yüzde 50.2’sinde
Lise Altı eğitim seviyesi
talep edilmiştir. Bölge
genelinde bu oran yüzde
33 iken Türkiye geneli
için yüzde 33,1 olarak
gerçekleşmiştir. Lisans
eğitim seviyesi talep edilen
açık işlerde kadın ve erkek
talebi düşük iken cinsiyet
tercihi yapılmayan açık
işler yüzde 9.7 oranındadır.
Bölgede tespit edilen açık
işlerin arama kanallarında
en fazla yüzde 69.7 ile
İŞKUR tercih edilirken,
onu yüzde 41.8 ile
Akraba-Eş Dost ve yüzde
36.9 ile Gazete-İlan vb.
izlemiştir. Özel İstihdam
Büroları ise yüzde 7.5 ile
en az tercih edilen arama
kanalı olmuştur. Bölge ve
sektör bazlı arama kanalı
birlikteliği incelenecek
olursa; Bölgede İmalat
sektöründen talep edilen
açık işlerde en çok
kullanılan arama kanalı
Akraba-Eş Dost en az
kullanılan arama kanalı ise
Özel İstihdam Bürolarıdır.
En fazla birlikte kullanılan
arama kanalları ise Kendi
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Çalışanları Aracılığı,
Akraba-Eş Dost ve Gazeteİlan aracılığı iledir. Bölgede
Bilgi ve İletişim Sektöründe
en çok kullanılan arama
kanalı İnternet-Sosyal
Medya olup, Gazeteİlan arama kanalı en az
kullanılandır. Birlikte
en çok kullanılan arama
kanalları ise İnternet-Sosyal
Medya, İŞKUR ve Özel
İstihdam Bürolarıdır.
Bölgede özellikle kadın
olarak talep edilen açık
işlerde en fazla Makineci
(Dikiş), Kablo Gruplama
İşçisi, Montör (Elektrikli
Cihazlar) meslekleri
aranırken erkeklerde ise
Beden İşçisi (Genel), Gaz
Altı Kaynakçısı ve ŞoförYük Taşıma meslekleri
aranmaktadır. Cinsiyet
tercihinin yapılmadığı
açık işlerde ise talep
edilen meslekler Beden
İşçisi, Makineci (Dikiş) ve
Güvenlik Görevlisi şeklinde
sıralanmaktadır.
Bölgede açık işlerde
istenilen becerilerin
cinsiyete göre
dağılımında kadın,
erkek ve bölge genelinde
önemli bir farklılaşma
görülmemektedir. Buna
göre en fazla talep edilen
becerilerin Yeterli Mesleki/
Teknik Bilgi ve Tecrübe,
Fiziki ve Bedensel Yeterlilik
ve Takım Çalışması
olduğu görülmektedir.
Bölge ve sektör bazlı
beceri birlikteliği analizi
incelenecek olursa;
İmalat sektöründe en çok
Yeterli Mesleki/Teknik
Bilgi ve Tecrübe becerisi
aranırken en az Satış
ve Pazarlama Becerisi
aranmaktadır. Birlikte
en çok Yeterli Mesleki/
Teknik Bilgi ve Tecrübe,

Takım Çalışması ve Fiziki
ve Bedensel Yeterlilik
becerileri aranmaktadır.
İşyerlerinin %30.7’ si Yeterli
Mesleki/Teknik Bilgi ve
Tecrübe, Takım Çalışması
ve Fiziki ve Bedensel
Yeterlilik becerilerini
birlikte aramaktadır.
Yeterli Mesleki/Teknik
Bilgi ile Tecrübe ile Takım
Çalışması becerilerini
işyerlerinin %32.3’
ü aramakta olup bu
işyerlerinin %95.4’ ü aynı
zamanda Fiziki ve Bedensel
Yeterlilik becerisini de
aramaktadır. Bölgede Bilgi
ve İletişim Sektörü için en
fazla aranan beceri Proje
Tabanlı Çalışma olup en
az aranan beceri ise Fiziki
ve Bedensel Yeterlilik ile
Yabancı Dil’dir. Birlikte
en fazla aranan beceriler
ise Proje Tabanlı Çalışma,
Bilgisayar Kullanımı ve
Sorun Çözme ve İnisiyatif
Alabilme becerileridir.
Bölgede 9 bin 84 kişinin
temininde güçlük
çekilmektedir. Bölgede
temininde güçlük çekilen
kişi sayısı en fazla
İmalat (5.316), Toptan ve
Perakende Ticaret (1.381) ve
İnşaat (758) sektörlerinde
gerçekleşmiştir. Türkiye
genelinde de yine aynı
sıralama mevcuttur.
Bölgede eleman temininde
güçlük çekilme nedenlerine
baktığımızda en başta
Gerekli Mesleki Beceriye/
Niteliğe Sahip Eleman
Bulunamaması (yüzde 70.1)
gelmekte ve onu Yeterli İş
Tecrübesine Sahip Eleman
Bulunamaması (yüzde 61.2)
ve Bu Meslekte İşe Başvuru
Yapılmaması (yüzde
53.5) takip etmektedir.
Türkiye genelinde de ilk üç
değişmemektedir ve benzer
oranlarla sıralanmaktadır.

Bölge ve sektör bazlı
eleman temininde güçlük
çekilme nedenlerinin
birliktelik analizi
incelendiğinde ise İmalat
sektöründe en fazla
karşılaşılan temininde
güçlük çekilme nedeni
Gerekli Mesleki Beceriye/
Niteliğe Sahip Eleman
Bulunamaması, en az
karşılaşılan ise Vardiyalı
Çalışma Olmasıdır. En
fazla birlikte karşılaşılan
nedenler ise; Gerekli
Mesleki Beceriye/
Niteliğe Sahip Eleman
Bulunamaması, Yeterli
İş Tecrübesine Sahip
Eleman Bulunamaması
ve Bu Meslekte İşe
Başvuru Yapılmamasıdır.
Gerekli Mesleki Beceriye/
Niteliğe Sahip Eleman
Bulunamaması, Yeterli
İş Tecrübesine Sahip
Eleman Bulunamaması ve
Bu Meslekte İşe Başvuru
Yapılmaması nedenlerini
söyleyen işyeri oranı
%33.6’dır. İşyerlerinin
%35.3’ü Bu Meslekte İşe
Başvuru Yapılmaması ve
Yeterli İş Tecrübesine Sahip
Eleman Bulunamaması
sorunlarını yaşamaktadır.
Bu işyerlerinin %95.2’si
aynı zamanda Gerekli
Mesleki Beceriye/
Niteliğe Sahip Eleman
Bulunamaması sorunu da
yaşamaktadır.
Bölgede Konaklama
ve Yiyecek Hizmeti
Faaliyetleri sektöründe en
fazla karşılaşılan temininde
güçlük çekilme nedeni
Gerekli Mesleki Beceriye/
Niteliğe Sahip Eleman
Bulunamaması, en az
karşılaşılan ise Vardiyalı
Çalışma olmasıdır. En
fazla birlikte karşılaşılan
nedenler ise; Gerekli
Mesleki Beceriye/
Niteliğe Sahip Eleman
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Bulunamaması, Yeterli
İş Tecrübesine sahip
eleman bulunamaması
ve Bu meslekte İşe
Başvuru yapılmamasıdır.
Gerekli Mesleki Beceriye/
Niteliğe Sahip Eleman
Bulunamaması, Yeterli
İş Tecrübesine Sahip
Eleman Bulunamaması ve
Bu Meslekte İşe Başvuru
Yapılmaması nedenlerini
söyleyen işyeri oranı
%25,6’dır. İşyerlerinin
%32.8’ i Bu meslekte İşe
Başvuru Yapılmaması ve
Yeterli İş Tecrübesine Sahip
Eleman Bulunamaması
sorunlarını yaşamaktadır.
Bu işyerlerinin %78.1’ i aynı
zamanda Gerekli Mesleki
beceriye/Niteliğe Sahip
Eleman Bulunamaması
sorununu da yaşamaktadır.
Bölgedeki işverenlerin
yüzde 36.6’sı 1 yıl sonrası
için istihdam beklentisinde
değişim beklemezken,
yüzde 36.3’ü bir
öngörüsünün olmadığını,
yüzde 24.9’u istihdam artışı
ve yüzde 2.2’si istihdam
azalışı beklediğini ifade
etmişlerdir. Türkiye
genelindeki işverenlerin
yüzde 46.1’i 1 yıl sonrası
için istihdam beklentilerine
fikrim yok şeklinde yanıt
verirken, yüzde 32.7’si
değişmeyecek, yüzde 18,8’i
artacak ve yüzde 2.4’ü
azalacak şeklinde cevap
vermişlerdir. Bölgede
istihdam artış beklentisi
Türkiye ortalamasının
oldukça üstündedir.
Sanayinin güçlü olduğu
bölgede istihdam artış
beklentisinin yüksek olması
gelecek adına oldukça
önemli bir bilgidir.

en yüksek olan sektörler
yüzde 8.1 ile İnşaat, yüzde
5.3 ile Finans ve Sigorta
Faaliyetleri ile Ulaştırma ve
Depolama sektörleri olarak
sıralanmaktadır. Türkiye
genelinde de İnşaat sektörü
yüzde 7.1 ile NİDO’su en
yüksek olan sektör olarak
yer almaktadır, onu yüzde
4.8 ile Madencilik ve Taş
Ocakçılığı ve yüzde 4 ile
İdari ve Destek Hizmet
Faaliyetleri sektörü
izlemektedir. Türkiye
genelinde NİDO yüzde 3.2
olarak gerçekleşmektedir.
Bölge ile Türkiye’nin
NİDO’su birbirine yakın
seyretmesinin yanı sıra her
ikisinde İnşaat sektörü ilk
sırada yer almaktadır.
Araştırma kapsamında
bölgede en fazla net
istihdam artışı beklenen
meslekler Güvenlik
Görevlisi, Beden İşçisi
(Genel) ve Beden İşçisi
(İnşaat) olurken, en
fazla net istihdam azalışı
beklenen meslekler Müşteri
Temsilcisi, İplik Temizleme
İşçisi ve Alçı Sıva
Uygulayıcısı olmuştur.
Bu çalışmada İşgücü
Piyasası Araştırmasına

ait bölgesel verilerin
incelenmesinin yanı
sıra birbirine benzerlik
gösteren bölgelerin
belirlenebilmesi için İşgücü
Piyasası Araştırması ve
TÜİK Sürekli Hanehalkı
İşgücü Anketi kapsamında
elde edilen veriler
kullanılarak Kümeleme
Analizi yardımıyla yeni
bir bölge sınıflandırılması
elde edilmiştir. Elde
edilen sonuçlar ışığında
aynı kümede yer alan
bölgelere benzer istihdam
politikaları üretilebileceği
düşünülmektedir.

planlanmaktadır. 2

Kümeleme Analizi,
benzerlik gösteren birimleri
bir araya toplayarak
sınıflayan, birimlerin
ortak özelliklerini ortaya
koyan ve bu sınıflar ile
ilgili genel tanımlamalar
yapan bir yöntemdir.
Kümeleme analizinin temel
gayesi veriler arasındaki
benzerlikler dikkate
alınarak, benzer verilerin
aynı kümede toplanmasını
sağlamaktır. Gruplama
yapısı bulunurken küme
içindeki gözlemlerin benzer
(homojen) yapıda, kümeler
arası gözlemlerin ise farklı
(heterojen) yapıda olması

Kümeleme analizi
sonucuna göre 26 bölge
benzerliklerine göre 5
kümeye ayrılmıştır. Elde
edilen 5 küme Türkiye
Haritası üzerinde
renklendirilmiştir.

Veri setinde yer alan
bölge sayısı K-Ortalamalar
Kümeleme Yöntemi
için yeterli sayıda
olmadığından Ward’s
Hiyerarşik Kümeleme
Yöntemi uygulanmıştır.
Ward’s Hiyerarşik
Kümeleme Yöntemi,
diğer yöntemlerin aksine
birimler arası uzaklıklıları
değerlendirmek yerine,
gruplar içi homojenliği
maksimum kılacak Hata
Kareler Ortalamasını
minimize eden kümeleme
yöntemidir.3

Dipnotlar
1
10. Kalkınma Planı
Tatlıdil, Hüseyin; Uygulamalı
Çok Değişkenli İstatistiksel
Analiz, 329-343, Ankara, 1996.

2

3

Tatlıdil; a.g.e, s. 329-343

Şekil 1 Sınıflandırma Sonucu Elde Edilen Türkiye Haritası

Bölgede net istihdam
değişim oranı (NİDO)
yüzde 3.4 olarak
gerçekleşmiştir. NİDO’su
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SEKTÖRLERE GÖRE EN ÇOK
ARANAN MESLEKLER
İşgücü Piyasası Araştırması(İPA) sonuçlarına göre sektör bazında çalışan
sayısı, açık iş sayısı ve temininde güçlük çekilen meslek(TGÇM) sayısı göz
önüne alınarak, en çok hangi sektörlerin eleman aradığı ve sektörlerin hangi
mesleklere daha çok ihtiyaç duyduğu Veri Zarflama Analizi(VZA) ile ortaya
çıkartılmıştır.

Hasan DEMİRCİ
İSTİHDAM UZMAN YARDIMCISI
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İŞKUR tarafından senede
bir kez yayımlanan İPA
Raporunda TGÇM ve
açık iş için sektörler ve
meslek grupları bazında
veriler sunulmaktadır.
Söz konusu verilerin yanı
sıra, sektörlerin en çok
aradığı fakat bulmakta

sıkıntı yaşadığı meslekleri
tespit edebilmek için daha
derinlemesine bir inceleme
yapmak hem İŞKUR
açısından hem işgücü
piyasası açısından hem
de İPA’nın geliştirilmesi
açısından daha etkili
bir analiz olacaktır. İPA

sayesinde üretilen veriler
bu çalışmanın yapılmasına
imkân sağlamıştır. Bu
tarz analizler sayesinde
İPA’nın keşfedilmemiş
ama önemli olan yönleri
ortaya çıkmaktadır.
Söz konusu analizleri
gerçekleştirirken tek bir
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değişken yerine birden
fazla değişkenin aynı
anda değerlendirilmesi,
sektörlerin en çok aradığı
meslekleri tespit etmede
bizlere daha çok fayda
sağlayacaktır. Bu sayede
daha nokta atışı bilgiler
elde edilebilecektir.
Bu çalışmada öncelikle
sektörleri, eleman temin
etmede yaşadıkları
güçlüklere göre kümelemek
gerekmektedir. Kümeleme
analizi eleman temin
etmede yaşanan zorluklar
bakımından birbirine en
çok benzeyen sektörleri
ifade edecektir. Ardından
her bir sektörün hangi
mesleğe daha çok ihtiyaç
duyduğu Veri Zarflama
Analizi(VZA) sayesinde
tespit edilecektir.
Burada VZA’nın önemini
ufakta olsa vurgulamakta
fayda var. VZA, tüm
dünyada performans
ölçümü ve etkinliği analiz
etmek için kullanılmaktadır.
Nükleer santrallerden
hastanelere, eğitimden
fabrikalardaki üretime,
bankalardan marketlere
kadar hemen her alanda
kullanılmaktadır. Bu
analiz sayesinde eldeki az
miktarda girdi ile en fazla
çıktıyı elde edebilen karar
verme birimleri tespit
edilmektedir.

açık iş sayısı fazla ise o meslekte çalışacak eleman bulmak
zordur. Nitekim İPA verilerinde de görüldüğü üzere bir
meslek ya da sektörde TGÇM sayısı ne kadar fazla ise açık
iş sayısı da aynı oranda fazladır.
Eleman Temin Etmede Çekilen Güçlükler Açısından
Birbirine Benzeyen Sektörler
Kümeleme analizi ve VZA kullanılırken değişkenleri
standartlaştırmak daha doğru bilgiye ulaşmayı
sağlayacaktır. Bu sebeple kümeleme analizinde aşağıdaki
gibi standartlaştırılmış iki değişken kullanılmıştır;
i= Sektörler olmak üzere;
1. Değişken =

2. Değişken =

BU ÇALIŞMADA VERİ
ZARFLAMA ANALİZİ(VZA)
KULLANMAKTAKİ
AMAÇ, SEKTÖRLERİN
ELEMAN TEMİNİNDE
EN ÇOK ZORLANDIĞI
MESLEKLERİN HANGİLERİ
OLDUĞUNU ORTAYA
ÇIKARTMAKTIR.

(i. Sektördeki TGÇM Eleman Sayısı)
(i. Sektördeki Toplam Çalışan Sayısı)
(i. Sektördeki Açık İş Sayısı)
(i. Sektördeki Toplam Çalışan Sayısı)

Bu iki yeni değişken ile K-Ortalamalar yöntemi kullanılarak
17 sektör eleman temininde çektiği güçlüğe göre düşük,
orta ve yüksek seviyeli olarak 3 farklı kümeye dağıtılmıştır.
Aynı kümede yer alan sektörler homojen benzerlik
gösterirken, farklı kümelerde yer alan sektörler heterojen
benzerlik göstermektedir. SPSS paket programı ile
gerçekleştirilen analiz sonucu oluşan kümeler Tablo-1’de
yer almaktadır.
Analiz sonucunda TGÇM eleman sayısı, açık iş sayısı ve
çalışan sayısı en fazla birbirine benzeyen sektörler aynı
kümede yer almaktadır. Buna göre birinci kümede yer
alan sektörler eleman temin etmede en çok güçlük çeken
sektörlerdir. İkinci kümede yer alan sektörler orta düzeyde,

Çalışmada 2017 yılı İPA
verileri kullanılmıştır.
En çok aranan eleman
tespitinde tek değişken
yerine üç değişkenin aynı
anda değişimine bakılarak
analizler yapılmıştır. Söz
konusu değişkenler ise;
çalışan sayısı, TGÇM sayısı
ve açık iş sayısıdır. Eğer bir
meslekte çalışan sayısına
oranla TGÇM sayısı ve
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Tablo 1

Eleman Temininde Güçlük
Çekme Açısından Birbirine
Benzeyen Sektörler
(Kümeleme Analizi Sonucu)

Küme
Numarası

Eleman Temininde
Çekilen Güçlük

Kümelerde Yer Alan Sektörler
Gayrimenkul Faaliyetleri

1

Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri

En Fazla Olan
Sektörler

Diğer Hizmet Faaliyetleri
İnşaat
İmalat
Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara
Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı

2

Orta Düzeyde Olan
Sektörler

Bilgi ve İletişim
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler

K-ORTALAMALAR
YÖNTEMİ KULLANILARAK
17 SEKTÖR ELEMAN
TEMİNİNDE ÇEKTİĞİ
GÜÇLÜĞE GÖRE DÜŞÜK,
ORTA VE YÜKSEK
SEVİYELİ OLARAK
3 FARKLI KÜMEYE
DAĞITILMIŞTIR.
üçüncü kümede yer alan
sektörler ise eleman temin
etmede en az güçlük çeken
sektörlerdir. Aynı zamanda
kümeler içerisindeki
sıralamalarda önemlidir.
Örneğin birinci küme
içerisinde eleman temin
etmede en çok zorlanan
sektör “Gayrimenkul
Faaliyetleri” iken eleman
temin etmede en az
zorlanan sektör ise “İnşaat”
sektörüdür.
Sektör Bazında En Çok
Aranan Meslekler
Kümeleme analizi ile
hangi sektörün daha çok
elemana ihtiyacı olduğunu
belirledikten sonra her bir
sektör için en çok aranan
meslekler tespit edilecektir..
Kümeleme analizinde
olduğu gibi VZA yapmadan
önce de değişkenleri
standartlaştırmak bizi daha
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Kültür, Sanat Eğlence, Dinlence ve Spor
Ulaştırma ve Depolama
İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri
Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve
İyileştirme Faaliyetleri
Madencilik ve Taş Ocakçılığı
3

En Az Olan
Sektörler

Eğitim
İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri
Finans ve Sigorta Faaliyetleri
Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve
Dağıtımı

doğru bilgiye ulaştıracaktır. Bu sebeple VZA yapısı gereği
değişkenler minimum girdi, maksimum çıktı olacak şekilde
aşağıdaki gibi standartlaştırılmış ve analizlerde kullanılmıştır;
i= Meslekler olmak üzere;
Girdi Değişkeni= 1 /

Çıktı Değişkeni=

(i. Meslekteki TGÇM Eleman Sayısı)
(i. Meslekteki Toplam Çalışan Sayısı)
(i. Meslekteki Açık İş Sayısı)
(i. Meslekteki Toplam Çalışan Sayısı)

x 100

x 100

VZA yapısından dolayı bir meslek için aynı anda çalışan
sayısı, TGÇM sayısı ve açık iş sayısının mevcut olması
gerekmektedir. Bu sebeple aynı anda tüm verilere sahip
olmayan meslekler analize dahil edilememiştir.
Analizler uygulanırken her bir sektörün altında, mesleklerde
çalışan sayısı kırılımı göz önünde bulundurulmuştur. Bu
kırılımlar 1-9 arası çalışanı olan meslekler, 10-19 arası çalışanı
olan meslekler ve 20 ve daha fazla çalışanı olan meslekler
olarak düşünülmüştür. Ancak veri yapısı bu kadar kırılıma
izin vermediği için çalışan sayısı 1-249 arası olan ve çalışan
sayısı 250 ve daha fazla olan meslekler kırılıma eklenmiştir.
VZA sonuçları kümeleme analizindeki sıralamayla ve zemin
renklerine göre Tablo-2’de yer almaktadır.

VZA uygulaması eleman
bulmakta zorlanılan
meslekleri belirlerken
TGÇM, açık iş sayıları
ve çalışan sayılarını
aynı anda göz önünde
bulundurarak sektörlere
göre en çok aranan
meslekleri göstermektedir.
Her bir değişkenin
ayrı ayrı frekanslarını
yorumlamaktansa, bu şekilde
tüm değişkenleri tek bir
faktör halinde yorumlamak
bizlere en gerçekçi sonucu
verir.
VZA ve kümeleme analizi
sonuçlarını birlikte
yorumlamak gerekir. Tablo2’de en koyu zeminde
bulunan sektörler en çok
eleman temin güçlüğü
çekenlerdir, renk tonu
açıldıkça eleman temin etme
güçlüğü de azalmaktadır.
Buna göre eleman temininde
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Tablo 2

Sektörlere Göre En Çok Aranan Meslekler
1-249 Arası Çalışana
Sahip Meslekler

250 ve Üzeri Çalışana
Sahip Meslekler

Emlak ve Emlak Yönetimi
Meslek Elemanı/Emlak
Danışmanı

Müşteri Temsilcisi

Dondurmacı

Servis Elemanı (Garson)
Yardımcısı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Meslek Elemanı

Manikürcü-Pedikürcü

İnşaat

Tuğla Örücü
(Ateş Tuğlası)

Beko Loder (Kazıcı Yükleyici) Operatörü

İmalat

Jelkot Ustası

Otomasyon Sistemleri
Teknisyeni

SEKTÖRLER
Gayrimenkul Faaliyetleri
Konaklama ve Yiyecek Hizmeti
Faaliyetleri
Diğer Hizmet Faaliyetleri

Toptan ve Perakende Ticaret;
Motorlu Kara Taşıtlarının ve
Motosikletlerin Onarımı

Büro Memuru
(Dış Ticaret)

Yönetici (İş Hizmetleri)

Haber Redaktörü

Radyo ve Televizyon
Spikeri

Grafik/Grafik Tasarımı
Teknikeri

Laborant ve Veteriner
Sağlık Teknikeri

Tercüman (İngilizce)

Aşçı

Ulaştırma ve Depolama

Yan Forklift (Reachtruck)
Operatörü

Depo Sorumlusu

İdari ve Destek Hizmet
Faaliyetleri

Dijital Baskı Operatörü
(Reklam)

Organizasyon Sorumlusu

Su Temini; Kanalizasyon,
Atık Yönetimi ve İyileştirme
Faaliyetleri

Tornacı (Torna Tezgâhı
Operatörü)

Geri Dönüşüm İşçisi

Madencilik ve Taş Ocakçılığı

Tuz İmal İşçisi

Ekskavatör(Kazıma ve
Yükleme) Operatörü

Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Uzmanı

Çocuk Gelişim Elemanı

İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet
Faaliyetleri

Patoloji Laboratuvar
Teknikeri

Radyoloji Teknisyeni
(Radyasyon Onkolojisi)

Finans ve Sigorta Faaliyetleri

Diğer Muhasebeciler

Sigortacılık Meslek
Elemanı

Argon Kaynakçısı (Tığ
Kaynakçısı)

Elektrik Teknisyeni

Bilgi ve İletişim
Mesleki, Bilimsel ve Teknik
Faaliyetler
Kültür, Sanat Eğlence, Dinlence
ve Spor

Eğitim

Elektrik, Gaz, Buhar ve
İklimlendirme Üretimi Ve
Dağıtımı
en aciliyeti olan sektör
birinci kümede bulunan
”Gayrimenkul faaliyetleri”
sektörüdür. Gayrimenkul
faaliyetleri sektörü için
sonuç yorumlanacak olursa;
250 altı çalışana sahip
meslekler arasından eleman
bulmada en çok güçlük

yaşanan meslek “Emlak ve
Emlak Yönetimi Meslek
Elemanı/Emlak Danışmanı”,
250 ve üzeri çalışana sahip
meslekler arasında eleman
bulmada en çok güçlük
yaşanan meslek “Müşteri
Temsilcisi” mesleğidir. Aynı
şekilde ikinci kümede yer

Sektörlere Göre En Çok
Aranan Meslekler (Veri
Zarflama Analizi(VZA)
Sonuçları)

(Reachtruck) Operatörü”,
250 ve üzeri çalışana sahip
meslekler arasında eleman
bulmada en çok güçlük
yaşanan meslek “Depo
Sorumlusu” mesleğidir.
İleride yapılacak olan başka
çalışmalarda da ileri düzey
istatistiksel analizlerin
uygulanması, mevcut
durumu değerlendirmede
yeni bakış açıları
sağlayacaktır.

Kaynakça
alan ve bu küme içerisinde
en az eleman bulma güçlüğü
yaşayan “Ulaştırma ve
Depolama” sektörü için
sonuçlar yorumlanacak
olursa; 250 altı çalışana sahip
meslekler arasından eleman
bulmada en çok güçlük
yaşanan meslek “Yan Forklift

İPA 2017
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Rhodes (1978). “Measuring the Efficiency of Decision Making Units.”
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Cooper (1984). “Some Models for
Estimating Technical and Scale
Inefficiencies in Data Envelopment
Analysis.”
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“EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ”
İNŞAAT SEKTÖRÜ

Gelişmenin, modernleşmenin, görselliğin, kalkınmanın, imarın ve sosyal
anlamda iyileşmenin vazgeçilmez alanlarından biri hiç şüphesiz inşaat
sektörüdür. Ülkemizde en fazla değişen, değişimle birlikte gelişim gösteren
ender sektörler arasında yer almaktadır.

Gökhan Saİt GÜNDÜZ
İSTİHDAM UZMANI
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Sektörün pozitif etkisi
hem ekonomik büyümede
hem de istihdamda
kendini göstermektedir.
İnşaat sektöründe alt ve
üstyapıda gerçekleşen
yatırımlar, yüzlerce
sektöre talep yaratmakta
ve üretim çarklarını
hızlandırmaktadır.1
Ekonomide oldukça önemli
bir yere sahip olan inşaat
sektörüne dünya genelinde
yapılan harcama 7.2 trilyon
dolarken, 2020 yılında bu

rakamın 12 trilyon dolara
çıkması beklenmektedir.2
Ülkemizde ise dünyadaki
gelişimi ile paralel bir
durum sergileyen inşaat
sektörü, genel ekonomik
büyümenin üzerinde bir
performans gösteren
yılın ilk yarısında
yüzde 6.4 büyümüştür.
Bu performansa bağlı
olarak yılın ikinci çeyrek
döneminde önemli ölçüde
artan toplam inşaat
harcamaları 140.2 milyar

TL olarak gerçekleşmiş
ve son yılların en yüksek
seviyesine ulaşmıştır.3
“Ekonominin lokomotifi”
olarak tanımlanan,
yaklaşık 200 sektörün
ürettiği çıktıları kullanan
ve bu anlamda ekonomiye
en çok katkı sağlayan
sektörlerden biri olan
inşaat sektörünün diğer bir
önemli özelliği de tarımdan
sonra en yüksek istihdamı
sağlamasıdır.4 2023 Ulusal
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İstihdam Stratejisinde 7 ana sektörden biri olan inşaat sektörü için de politika üretilmiş
ve bu sektörlerin analizine gidilmiştir. Böyle bir analiz çalışmasının ürünü olan ve İŞKUR
nezdinde gerçekleşen 2017 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması ekseninde, sektörün piyasadaki
önemli rolünü göz önüne sermek adına inşaat Sektör Raporu hazırlanmıştır. Raporda
sektörün talep yönü incelenmiş olup önemli detayların bu yazında okuyucu ile paylaşılması
hedeflenmektedir.
İnşaat Sektöründeki 115 Bin İşyerinden Bilgi Toplandı
2017 yılı İşgücü Piyasası Araştırması kapsamında inşaat sektöründe 114 bin 858 işyeri için
veri derlenmiş ve bu işyerlerinde toplam 1 milyon bin 964 çalışan tespit edilmiştir. Tablo
1’den de görüleceği gibi sektördeki işyerleri ve çalışanlar daha çok büyükşehirlerde ve batı
illerinde yoğunlaşmıştır. 26 NUTS 2 bölgesinden beşi, işyerlerinin yaklaşık yarısını (58 bin
663 işyeri) barındırmaktadır. Sadece İstanbul’da, işyerlerinin yüzde 23’ü mevcuttur.
İşyeri Sayısı

İNŞAAT SEKTÖRÜ,
DÖNEMSEL OLARAK
DEĞİŞİKLİKLER
GÖSTERMEKLE BİRLİKTE
EN ÇOK İŞGÜCÜ TALEBİNİN
OLDUĞU SEKTÖRLERDEN
BİRİDİR.
Tablo 1

2-9

10-19

20+

2+

İstanbul

17.725

4.247

4.680

26.653

Bölgelere Göre İşyeri
Dağılımı

Ankara

8.793

1.523

2.686

13.001

İPA 2017

İzmir

5.722

1.122

919

7.764

Bursa, Eskişehir, Bilecik

4.327

882

776

5.985

Antalya, Isparta, Burdur

3.489

1.122

619

5.230

Diğer

38.662

9.434

8.130

56.225

Genel Toplam

78.718

18.330

17.810

114.858

Bir Milyon Çalışan Var
2017 İPA sonuçlarına göre, inşaat sektöründe işyerlerine paralel olarak istihdam da daha
çok büyükşehirlerde ve batı illerinde yoğunlaşmıştır. Tablo 2’den de görüleceği üzere,
sektörde çalışanların yarıdan fazlası (552.211 kişi) ilk beş sıradaki NUTS2 bölgelerinde
istihdam edilmektedir.
Bölgeler

Kadın

Erkek

Toplam

İstanbul

39.706

241.141

280.847

Ankara

13.202

103.590

116.792

İzmir

7.217

47.386

54.603

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova

5.502

45.785

51.286

Adana, Mersin

3.608

45.075

48.683

Diğer

36.489

413.263

449.753

Genel Toplam

105.724

896.240

1.001.964

Tablo 2

Bölgelere Göre İstidam
Dağılımı
İPA 2017

Sektördeki faaliyetlerin doğası gereği, çalışanların büyük bölümünün erkek olduğu
görülmektedir. Cinsiyetler arasında da meslek bazında bir ayrışma söz konusudur. İstihdam
edilen erkeklerin önemli bir kısmı inşaat işçisi ve Beden işçisi mesleklerinde iken, istihdam
edilen kadınlar daha çok Büro personeli mesleğinde görev almaktadır. Bu durum, cinsiyete
göre en çok çalışanın olduğu ilk on mesleğin sıralandığı Tablo 3’den daha açık olarak
görülmektedir.
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Tablo 3

Cinsiyete Göre En Çok
Çalışanın Olduğu İlk On
Meslek
İPA 2017

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE
ARAŞTIRMA KAPSAMINA
GİREN İŞYERLERİNDEN
20 BİN 531’İNDE SON BİR
YILDA ELEMAN TEMİNİNDE
GÜÇLÜK ÇEKİLDİĞİ TESPİT
EDİLMİŞTİR.
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Meslek

Kadın

Meslek

Erkek

Sekreter

14.889

İnşaat İşçisi

82.598

Muhasebeci

9.868

Beden İşçisi (İnşaat)

75.209

Büro Memuru (Genel)

9.551

Beden İşçisi (Genel)

32.560

Temizlik Görevlisi

8.654

Sıvacı

26.725

Ön Muhasebeci

7.770

İşletmeci

22.844

Çaycı

3.936

Elektrikçi (Genel)

21.817

Büro İşçisi

3.510

Şoför-Yük Taşıma

19.600

Satış Danışmanı

3.504

İnşaat Kalıpçısı (Ahşap)

16.171

Aşçı

2.911

Endüstriyel ve Yapısal Çelik
Konstrüksiyon İşçisi

15.060

Mimar

2.847

İnşaat Mühendisi

14.184

25 Bin Eleman Aranıyor
İnşaat sektörü, dönemsel olarak değişiklikler göstermekle birlikte en çok işgücü talebinin
olduğu sektörlerden biridir. Araştırma kapsamındaki işyerlerine saha çalışmasının
gerçekleştirildiği 3 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında açık işlerinin bulunup bulunmadığı
sorulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre sektördeki açık işi olan işyerleri, sektördeki
araştırma kapsamındaki tüm işyerlerinin yüzde 8.5’una tekabül etmektedir. Diğer bir
deyişle inşaat sektöründeki işyerlerinin yüzde 8.5’u açık işlerinin olduğunu beyan
etmişlerdir. İnşaat sektörünün Türkiye genelindeki açık iş oranı ise yüzde 2.4 olarak
tespit edilmiştir. Araştırmanın gerçekleştirildiği, referans tarihinde inşaat sektöründeki
işyerleri tarafından talep edilen açık iş sayısı 25 bin 92’dir. Bunlardan ilk on sırada yer alan
meslekler Tablo 4’de gösterilmiştir.
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Meslekler

Tablo 4

AÇIK İŞ SAYISI

Satış Danışmanı

1.304

Açık İşi En Çok Olan İlk On
Meslek

Elektrikçi (Genel)

1.270

İPA 2017

Beden İşçisi (Genel)

1.192

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)

1.122

Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı

842

Asansör Montaj İşçisi

827

Plastik Doğramacı /Pvc Doğrama-İmalat ve Montajcısı

750

Ön Muhasebeci

736

Sekreter

688

Şoför-Yük Taşıma

622

Diğer

15.737

Genel Toplam

25.092

En Çok Teknik Bilgi İsteniyor
İnşaat sektöründe tespit edilen tüm açık işler için talep edilen beceriler sıralandığında ilk
sırada Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi ve Tecrübe, ikinci sırada Fiziki ve Bedensel Yeterlilik ve
üçüncü sırada ise İletişim ve ifade yeteneği bulunmaktadır.
BECERİLER

2-9

10-19

20+

2+

Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi ve Tecrübe

1

1

1

1

Fiziki ve Bedensel Yeterlilik

2

2

2

2

İletişim ve İfade Yeteneği

3

7

7

3

Takım Çalışması

5

3

3

4

Sorun Çözme ve İnisiyatif Alabilme

4

4

4

5

Proje Tabanlı Çalışma

8

5

5

6

Bilgisayar kullanımı

6

6

6

7

Satış ve Pazarlama Becerisi

7

8

9

8

Hesap Yapabilme (Analitik Beceri)

9

9

8

9

10

10

10

10

Yabancı Dil

Tablo 5

Açık İşlerde Talep Edilen
Beceriler
İPA 2017

Açık İşler İçin Tanıdıklar Vasıtasıyla Eleman Aranıyor
İnşaat sektöründen alınan açık işlerin yüzde 57.2’sinde Akraba-Eş Dost vasıtasının
kullandığı görülmektedir. Yüzde 37 oranıyla işverenler, kendi çalışanları aracılığını
kullanmışlardır. Üçüncü sırada ise yüzde 33.5 ile İŞKUR bulunmaktadır. İşverenlerin
açık işleri için kullandıkları arama kanalları işyeri büyüklüklerine göre önemli ölçüde
farklılaşmaktadır. Akraba-eş dost kanalı 2-9 ve 10-19 istihdamlı işyerlerinden alınan
açık işler için önemli bir ağırlık teşkil etse de 20+ istihdamlı büyük firmalar için önemi
azalmaktadır. İnternet-sosyal medya, gazete-ilan kanalı ve özel istihdam bürolarının ise
işyeri büyüklüğü arttıkça kullanılma oranı da artmaktadır.
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Grafik 1

İşyeri Büyüklüklerine
Göre Açık İşlerin Arama
Kanalları
İPA 2017

Sektörde 60 Bin Kişinin Temininde Güçlük Çeki̇lmektedi̇
İşverenler bazı mesleklerde eleman temin etme konusunda çeşitli sebeplerden
dolayı zorlanabilmekte ve istenen niteliklere sahip elemanın bulunması uzun zaman
alabilmektedir. İnşaat sektöründe araştırma kapsamına giren 2+ istihdamlı işyerlerinde
işverenlere son bir yıl içinde hangi mesleklerde eleman temininde güçlük çektiklerini ve
bunun nedenleri sorulmuştur.
İnşaat sektöründe araştırma kapsamına giren işyerlerinden 20 bin 531’inde son bir yılda
eleman temininde güçlük çekildiği tespit edilmiştir. Bu oran işyerlerinin yüzde 17.9’una
tekabül etmektedir. Temininde güçlük çekilen kişi sayısı ise 60 bin 115’tir. Bu kişilerden
mesleklerine göre ilk on sıradakiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 6

Temininde Güçlük Çekilen
İlk On Meslek
İPA 2017

Meslekler

2-9

10-19

20+

2+

3.071

566

453

4.090

Betonarme Demircisi

279

1.362

199

1.841

Gaz Altı Kaynakçısı

837

804

160

1.801

1.535

5

231

1.771

698

804

110

1.612

1.256

2

306

1.564

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)

837

401

251

1.489

İnşaat İşçisi

837

160

440

1.438

İş Makineleri Operatörü

837

325

275

1.438

Sıvacı

837

325

239

1.401

Elektrikçi (Genel)

Sıhhi Tesisatçı
Fayans, Seramik ve Karo Döşemecisi
İnşaat Kalıpçısı (Ahşap)

İnşaat sektöründe eleman temininde güçlük çekilen kişilerin yüzde 80.4’ü gibi büyük bir
oranının Gerekli Mesleki Beceriye/Niteliğe Sahip Eleman Bulunamaması nedeni ile temin
edilemediği tespit edilmiştir. Eleman temininde güçlüğün ikinci ve üçüncü sırada gelen
sebepleri ise yüzde 65.5 ile Yeterli İş Tecrübesine Sahip Eleman Bulunamaması ve yüzde
45.1 ile Bu Meslekte Yeterli İşe Başvuru Yapılmamasıdır.
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Grafik 2

Temininde Güçlük Çekilme
Nedenleri
İPA 2017

İnşaat Sektöründe Bir Yılda 120 Bin Kişilik İstihdam Artışı Bekleniyor
İşgücü piyasası araştırması kapsamında tespit edilmeye çalışılan konulardan biri de
işyerlerindeki istihdamla ilgili beklentidir. Bu amaçla, ziyaret edilen yaklaşık bir milyon
işyerinde, gelecek yıl aynı dönemde istihdam edilecek kişi sayısı konusundaki tahmin
sorulmuştur. Tablo 7’den görülebileceği gibi işverenlerin yarıya yakını (46.8) istihdam
beklentisi ile ilgili olarak bir tahminde bulunamamıştır. Artış tahmininde bulunanlar yüzde
19,2 oranında iken, işverenlerin yüzde 2.3’ü önümüzdeki yıl istihdamda azalış beklediğini
ifade etmiş, yüzde 31.8’i ise bir yıl sonra çalışan sayılarının değişmeyeceğini öngörmüştür.
Artacak

Azalacak

Fikrim Yok

Değişmeyecek

19,2%

2,3%

46,8%

31,8%

Tablo 7

İşverenlerin İstihdam
Beklentisi
İPA 2017

İnşaat sektöründeki istihdam beklentisi ile ilgili verilen cevaplar, sektörde istihdamın bir
yıl sonrası için yaklaşık yüzde 12 artacağı şeklinde bir beklenti olduğunu göstermektedir.
Kişi sayısı olarak ifade etmek gerekirse inşaat sektöründeki işyerlerinde çalışan sayısının
önümüzdeki yıl 120 bin 123 kişi artması beklenmektedir. Bununla birlikte bazı mesleklerde
artış, bazı mesleklerde azalış beklentisi mevcuttur. Net istihdam artışı ve net istihdam
azalışı beklenen meslekler Tablo 8’de gösterilmiştir.
Tablo 8

Net İstihdam Artışı Beklenen Meslekler

Net İstihdam Azalışı Beklenen Meslekler

İnşaat İşçisi

Bekçi

Net İstihdam Artışı /Azalışı
Beklenen Meslekler

Beden İşçisi (İnşaat)

Elektrik Tesisat Ustası

İPA 2017

Sıvacı

Alçı Sıva Uygulayıcısı

İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle)

Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)

İnşaat Boyacısı/Boyacı

Büro Memuru (İdari İşler)

İnşaat Ustası

Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu
Taşıtlar Hariç)

Beton Ve Betonarme Kalıpçısı

Diğer Taşımacılar

Beden İşçisi (Genel)

İşletmeci

Elektrikçi (Genel)

Elektronik Mühendisi (Genel)

Betonarme Demircisi

Bina Dış Yüzey Temizleyicisi
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İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMALARINA
SEKTÖREL BAKIŞ
Geçtiğimiz yıl hem küresel ölçekte yaşanan belirsizlikler, hem de ülkemiz özelinde
gerçekleşen menfur darbe girişimi ekonomik büyümenin yavaşlamasına ve işsizlik
oranlarının da bir miktar artmasına yol açmıştır. Ancak 2017 yılı ile birlikte büyümenin
beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonucu işssizlik oranında düşüş gözlenmektedir.
İşgücü Piyasasında Mevcut Durum
Ülkemizde ekonomik büyümenin ilk 6 aylık performansını 2017 yılının ikinci yarısında da
sürdürmesi beklenmektedir. OECD tahminleri, Türkiye’deki istihdamın 2018 yılının sonuna
kadar artacağını ancak bunun yavaş bir hızla gerçekleşeceğini öne sürmektedir .

Adem AKDEMİR
İSTİHDAM UZMAN YARDIMCISI
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İşgücü piyasamızda çalışma çağında nüfus, işgücüne katılım oranı ve özellikle kadınların
işgücüne katılımı artış eğilimindedir. Çalışma çağı nüfusundaki artışa eşlik eden işgücüne
katılma oranındaki artış ülkemizdeki beşeri kaynak kapasitesinin yukarı çekilmesi ile
potansiyel büyümemizi hızlandırıcı bir unsur olarak dikkat çekmektedir. İşgücü arzındaki
artışların üretim, eğitim, istihdam politikaları ile verimli bir şekilde değerlendirilmesi,
ekonomik ve sosyal kazanımları üst seviyeye çıkaracaktır . 2017 yılının başında işgücüne
katılımın artması ve istihdamın teşvik edilerek işsizliğin önüne geçilmesi amacıyla Milli
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istihdam seferberliği başlatılmıştır. Milli istihdam seferberliğinin katkısıyla işssizlik
oranlarının kısa vadede tek haneli seviyelere gerilemesi öngörülmektedir.
Türkiye İstatistik Kurumunun İşgücü İstatistiklerine göre Temmuz döneminde işsizlik oranı
bir önceki yılın aynı ayına göre değişmeyerek % 10,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Şekil 1

İşgücü Piyasası Temel
Göstergeleri

Şekil 2

İşgücü Piyasası Temel
Göstergeleri (Mevsimsel
Etkilerinden Arındırılmış)

İşgücü Piyasası Araştırmaları (İPA)
İşgücü piyasasında arz ve talebin etkin bir şekilde uyumlaştırılabilmesi için işgücü
piyasasının ihtiyaçlarını belirlemek oldukça önemlidir. 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu
Kanunu’nda İŞKUR’a verilen görevlere istinaden işgücü piyasasının nabzını tutmak, işgücü
piyasasının talep yapısını ortaya koymak, seyrini izlemek, değerlendirmek ve beklentileri
açığa çıkarmak amacıyla İŞKUR tarafından 2007 yılından beri periyodik olarak İşgücü
Piyasası Araştırmaları (İPA) sürdürülmektedir. Değişik yöntemler kullanılarak 2007’den
beri devam ettirilen araştırmalar 2011 yılının ikinci yarısından itibaren TÜİK işbirliğiyle
sürdürülmektedir.
İşgücü Piyasası Araştırmalarının temel gayeleri, işgücü piyasası ile ilgili periyodik bilgi
elde etmek, işgücü piyasasında mevcut ve gelecek dönemde meydana gelen veya gelmesi
beklenen sektörel ve mesleki değişim ile gelişmeleri izlemek, işgücü piyasasının talep
yapısını ortaya koymak ve bu sonuçlar üzerinden aktif istihdam politikalarına veri kaynağı
teşkil etmek şeklindedir. Bu kapsamda 2017 yılı İşgücü Piyasası Araştırması 3 Nisan-5
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Mayıs 2017 tarihleri
arasında 2-9, 10-19 ve 20+
işyerleri ziyaret edilerek
gerçekleştirilmiştir.
2014-2018 yıllarını
kapsayan onuncu kalkınma
planı için oluşturulan
İstihdam ve Çalışma Hayatı
özel ihtisas komisyonu
raporunda; toplumun tüm
kesimlerine insana yaraşır
iş fırsatlarının sunulduğu,
toplumsal cinsiyet eşitliği
ile iş sağlığı ve güvenliği
koşullarının iyileştirildiği,
işgücünün niteliğinin
yükseltilip verimli ve
etkin kullanıldığı, tam
istihdam düzeyine ulaşmış
bir işgücü piyasasına
sahip olmanın temel gaye
olduğu ifade edilmiştir.
Söz konusu temel gayeyi
gerçekleştirmek ve
hedeflere ulaşmak için
“Politika Geliştirme ve
Uygulama Esaslarını
Belirleme Sürecinde
Sektörel Farklılıkların
Dikkate Alınması” esas
teşkil etmektedir . İşgücü
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İŞGÜCÜ ARZINDAKİ
ARTIŞLARIN ÜRETİM,
EĞİTİM, İSTİHDAM
POLİTİKALARI İLE
VERİMLİ BİR ŞEKİLDE
DEĞERLENDİRİLMESİ
İLE HEM İŞGÜCÜ
ARZINDAKİ ARTIŞ EĞİLİMİ
KORUNACAKTIR HEM DE
EKONOMİK VE SOSYAL
KAZANIMLAR ÜST
SEVİYEDE OLACAKTIR.

Piyasası Araştırmalarının
sektörel göstergeleri de bu
kapsamda oldukça önem
arz etmektedir.
İşgücü Piyasası
Araştırmaları sektörel
düzeyde 2015 NACE
Rev.2 Ekonomik Faaliyet
Sınıflamasına göre
incelenmektedir. İşgücü
piyasası araştırması 17
sektörde yürütülüp,
anlamlı sonuçlar ortaya
koyan bir çalışmadır.
Çalışma kapsamında
bulunan İnsan Sağlığı ve
Sosyal Hizmet Faaliyetleri
Sektörü; İnsan sağlığı
hizmetleri, yatılı bakım
faaliyetleri ve barınacak
yer sağlanmaksızın
verilen sosyal hizmetler
olarak 3 bölümden
oluşmaktadır. Bu bölümler
hastane hizmetlerinden,
tıp ve dişçilik ile ilgili
uygulama faaliyetlerine,
hemşireli yatılı bakım
hizmetlerinden,
sığınma evleri, ıslah
evleri ve yaşlı bakım

evlerine, rehabilitasyon
hizmetlerinden kreş
faaliyetlerine kadar pek
çok alt sınıfı içermektedir.
Bu çalışmada İşgücü
Piyasası Araştırması
ekseninde İnsan Sağlığı ve
Sosyal Hizmet Faaliyetleri
sektörünün işgücü piyasası
içerisindeki yeri ele
alınacaktır.
İşyeri Bilgileri ve Mevcut
İstihdam
2017 yılı İşgücü Piyasası
Araştırması kapsamında
İnsan Sağlığı ve Sosyal
Hizmet Faaliyetleri
sektöründe 18 bin 580 işyeri
için veri derlenmiş olup, bu
işyerlerinde toplam 256 bin
283 çalışan tespit edilmiştir.
İnsan Sağlığı ve Sosyal
Hizmet Faaliyetleri
sektöründe faaliyet
gösteren 18 bin 580
işyerinin yüzde 78,7’si
2-9 arası istihdamlı
işyerlerinden oluşmaktadır.
Sektörde önemli bir ağırlığı
bulunan 2-9 arası istihdamlı

GENİŞ AÇI
işyerlerinin sayısı ise 14 bin
620 olup, 10-19 istihdamlı
işyerlerinin oranı yüzde
7,5 ve 20+ istihdamlı
işyerlerinin toplam içindeki
oranı ise yüzde 13,8’dir.
Sektörde faaliyet
gösteren işyerlerinin
yüzde 28,6’sı İstanbul
bölgesinde bulunmaktadır.
Bu bölgede faaliyet
gösteren işyeri sayısı 5
bin 311 olup, bu bölgeyi
2.129 işyeri ile Ankara
bölgesi takip etmektedir.
Ankara bölgesini takip
eden İzmir bölgesinde
ise 1.213 işyeri faaliyet
göstermekte ve aslında bu
3 büyük ilin oluşturduğu
bölgeler, sektörde Türkiye
genelinde faaliyet gösteren
işyerlerinin yaklaşık
yarısını oluşturmaktadır.
Sektörde faaliyet gösteren
işyerlerinin en az olduğu
bölgeler ise Ağrı, Kars,

Iğdır, Ardahan ve
Kırıkkale, Aksaray,
Niğde, Nevşehir, Kırşehir
bölgeleridir.
İnsan Sağlığı ve Sosyal
Hizmet Faaliyetleri
sektöründe çalışanların
% 64,1’i kadındır. Türkiye
işgücü piyasasının genel
yapısında her çalışan 4
kişiden 1 tanesi kadıniken
Sağlık sektöründe bu
durum tersinedir. İnsan
Sağlığı ve Sosyal Hizmet
Faaliyetleri sektörü
çalışanlarının kadın ağırıklı
olduğu bir sektördür.
Sektördeki kadın çalışan
oranı, genel ortalamanın
(%25,2) iki buçuk katından
fazladır.
İnsan Sağlığı ve Sosyal
Hizmet Faaliyetleri
sektöründe diğer
sektörlere göre daha fazla
mesleki nitelik, beceri ve
eğitim düzeyi gerektiren

mesleklerde çalışılmaktadır.
Sektörde en fazla çalışan
sırasıyla Hemşire, Temizlik
Görevlisi, Sekreter, Hasta
Danışmanı ve Sağlık
Memuru şeklinde iken, en
fazla kadın çalışanın olduğu
meslekler sırasıyla Hemşire
(%14), Sekreter (%6,3) ve
Temizlik Görevlisidir (%5,9).
Sektörde en fazla erkek
çalışanın olduğu meslekler
ise sırasıyla Diğer Uzman
Tıp Doktorları (%5,8)
Hemşire (%5,1) ve Temizlik
Görevlisidir (%4,8).
Açık İşler
İnsan Sağlığı ve Sosyal
Hizmet Faaliyetleri
sektörünün Türkiye
genelindeki açık iş oranı
yüzde 1,3 olarak tespit
edilmiştir. Bir diğer ifadeyle
sektörde 100 kişilik
istihdam potansiyelinin
99’unun fiili istihdamda
olduğu, yaklaşık 1’inde

ise personel açığının
bulunduğu tespit edilmiştir.
Türkiye genelinde
sektörde faaliyet gösteren
işverenlerin % 7,5’inin
işyerlerinde açık iş
olduğunu belirlenmiştir.
İnsan Sağlığı ve Sosyal
Hizmet Faaliyetleri
sektöründe araştırma
kapsamına giren 2 ve daha
fazla istihdamlı işyerlerinde
açık iş oranının en yüksek
olduğu bölge ise Balıkesir,
Çanakkale bölgesi olup
açık iş oranı yüzde 5,1’dir.
Bu bölgedeki işyerlerinin
yüzde 19,3’ünde açık iş
tespit edilmiştir. İzmir ise
açık iş oranı bakımından
ikinci sırada yer almaktadır.
Bu bölgede açık iş oranı
yüzde 4 olup, bu bölgedeki
işyerlerinin yüzde 8,8’inde
açık iş tespit edilmiştir.
Şekil 3

Sektörde, Açık İş Oranları
(Düzey2)

Genel olarak ve bölgeler düzeyinde bakıldığında açık iş oranları işyeri büyüklükleri arttıkça
azalmaktadır. Sektörün geneli değerlendirilecek olursa; 2-9 arası istihdamlı işyerlerinde
açık iş oranı yüzde 2,8 iken; 10-19 arası istihdamlı işyerleri için yüzde 2,1 ve 20+ istihdamlı
işyerleri için ise yüzde 0,8’dir.
İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri sektöründe 2+ istihdamlı işyerlerinden alınan açık
işlerin yüzde 25’inde Genel Lise mezunu talep edilmiştir. Genel Lise mezununu yüzde 22,3 ile
Meslek Yüksekokulu mezunu takip ederken Meslek Lisesi yüzde 18,3 ile üçüncü sırada yer
almıştır. Sektörde talep edilen eğitim seviyesi, genele kıyasla daha yüksek düzeydedir.
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Şekil 4

Sektörde, Açık İşler İçin
Talep Edilen Mezuniyet
Seviyesi

AÇIK İŞLER İÇİN TALEP EDİLEN MEZUNİYET SEVİYESİ
İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet
Faaliyetleri Sektörü

Genel

% 3,1

% 34,4

-

% 1,5

Lise Altı

% 14,4

% 25,7

Genel Lise

% 25,0

% 17,0

Meslek Lisesi

% 18,3

% 10,7

Meslek Yüksek Okulu

% 22,3

% 4,1

Lisans

% 15,9

% 6,3

Lisans Üstü

% 1,1

% 0,3

Genel Toplam

% 100

% 100

Mezuniyet Seviyesi
Farketmez
Çıraklık Eğitimi

Sektörde tespit edilen tüm açık işler için talep edilen beceriler sıralandığında ilk sırada
İletişim ve İfade Yeteneği, ikinci sırada Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi ve Tecrübe ve üçüncü
sırada ise Fiziki ve Bedensel Yeterlilik bulunmaktadır.
Aşağıdaki tabloda ise İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri sektöründen alınan açık
işler içinde ilk 10 sırada bulunan meslekler belirtilmiştir. 372 kişilik açık işle ilk sırada
Hemşire, 358 kişilik açık işle ikinci sırada Temizlik Görevlisi, 218 kişilik açık işle üçüncü
sırada Diş Hekimi Yardımcısı meslekleri yer almıştır.
Şekil 5

Sektörde, Açık İşler İçinde
En Çok Aranan Meslekler

MESLEKLER

AÇIK İŞ SAYISI

Hemşire

372

Temizlik Görevlisi

358

Diş Hekimi Yardımcısı

218

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

211

Radyoloji Teknisyeni (Radyasyon Onkolojisi)

201

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi

164

Diş Hekimi

163

Sekreter

106

Tıbbi Sekreter

91

Tıbbi Laboratuvar Teknikeri

91

Temininde Güçlük Çekilen Meslekler
İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri sektöründe araştırma kapsamına giren 2+
istihdamlı işyerlerine son 1 yıl içinde hangi mesleklerde eleman temininde güçlük
çektikleri ve bunun nedenleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu araştırma ile ulaştığımız
mevcut istihdam sayısı ve işyerlerindeki açık iş pozisyonları kadar işverenin istihdam
etmek isteyip de çeşitli sebeplerle bulamadığı işgücü hususu da işgücü piyasası açısından
oldukça önemli bir bilgidir.
İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri sektöründe araştırma kapsamına giren toplam
18 bin 580 işyerinden 2 bin 786’sında son 1 yılda eleman temininde güçlük çektikleri tespit
edilmiştir. Sektördeki işyerlerinde eleman temininde güçlük çeken işyeri oranı yüzde 15,
2-9 istihdamlı işyerlerinin yüzde 10,6’sı, 10-19 istihdamlı işyerlerinin yüzde 33,5’i ve 20+
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GENİŞ AÇI
istihdamlı işyerlerinin de
yüzde 30,2’sinin eleman
temininde güçlük çektikleri
tespit edilmiştir. 10 ve
daha fazla kişi istihdam
işyerleri aradıkları elemanı
bulmakta daha fazla güçlük
çekmektedirler.
İnsan Sağlığı ve Sosyal
Hizmet Faaliyetleri
sektöründe 2 bin 786
işyerinde 5 bin 130 kişinin
temininde güçlük çekildiği
tespit edilmiştir. Söz
konusu temininde güçlük
çekilen kişilerin ilk sırada
Diş Hekimi Yardımcısı
mesleğinde ikinci sırada

Hemşire ve üçüncü sırada
ise Hasta ve Yaşlı Bakım
Elemanı mesleğinde yer
aldıkları anlaşılmıştır.
Söz konusu mesleklerin
temininde güçlük çekilme
nedenleri incelendiğinde ilk
başta Gerekli mesleki beceri
ve iş tecrübesi eksikliği
daha sonra ise Yeterli iş
tecrübesine sahip eleman
bulunamaması nedeni en
çok belirtilen neden olarak
göze çarpmaktadır.
Gelecek Dönem İstihdam
Eğilimleri
İnsan Sağlığı ve Sosyal
Hizmet Faaliyetleri

Net İstihdam Artışı Beklenen Meslekler
Hemşire
Diş Hekimi

sektöründe 2018 yılı
Nisan sonu itibariyle
istihdamın ne yönde
değişim göstereceği tespit
edilmeye çalışılmıştır. Bu
bağlamda işverenlerden
bir yıl sonraki istihdam
değişimlerini meslek
düzeyinde tahmin etmeleri
istenmiştir.
Sektörde 1 yıl sonra
işverenlerin 8 bin 200
kişilik istihdam artışı
bekledikleri tespit
edilmiştir. Net istihdam
değişim oranı ise yüzde 3,2
olup sektörde istihdamın,
2018 yılı Nisan sonunda

2017 yılı Nisan ayına
göre yüzde 3,2 oranında
artış göstereceği tahmin
edilmiştir.
İnsan Sağlığı ve Sosyal
Hizmet Faaliyetleri
sektöründe araştırma
kapsamına giren 2+
istihdamlı işyerlerinden
2018 yılı Nisan sonunda
en fazla istihdam artışının
beklendiği meslekler;
Hemşire, Diş Hekimi, Hasta
ve Yaşlı Bakım Elemanı,
Çocuk Gelişim Elemanı ve
Okul Öncesi Öğretmeni
olarak öngörülmüştür.
Şekil 6

Sektörde En Fazla İstihdam
Artışının Beklendiği
Meslekler

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
Çocuk Gelişim Elemanı
Okul Öncesi Öğretmeni
Radyoloji Teknisyeni (Radyasyon Onkolojisi)
Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim
Engelli Bakım Elemanı
Temizlik Görevlisi
Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi

Dipnotlar
1 OECD Employment Outlook
2017.
2 Kalkınma Bakanlığı: İşgücü
Piyasası Görünüm 2017-II.
3 Kalkınma Bakanlığı: İstihdam
ve Çalışma Hayatı Özel İhtisas
Komisyonu-2014.
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4. SANAYİ DEVRİMİ VE İŞGÜCÜ
PİYASASINA OLASI ETKİLERİ
TUĞBA BOZLAR
İSTİHDAM UZMANI

İlk kez 2011 yılında
Almanya’da tanımı yapılan
Sanayi 4.0 (Dördüncü
Sanayi Devrimi) işin
ve toplumun geleceği
konularıyla yakın ilişki
içerisindedir. Birinci sanayi
devriminde üretim evlerden
yeni kurulan fabrikalara
taşınmış ve bunun sonucu
olarak bazıları devre dışı
kalsa da çoğu beceri yeni
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Sanayi 4.0 tüm değer zincirinde sürekli kaynak verimliliğinin sunulmasını
ve işlerin demografik değişim ve sosyal faktörleri dikkate alan bir şekilde
düzenlenmesini sağlayacaktır.

çalışma şartlarına adapte
edilmiştir. İkinci ve üçüncü
sanayi devrimlerinde de
görüldüğü üzere her sanayi
devriminde becerilerin
değişimi ve dönüşümü
için bir gereklilik ortaya
çıkmıştır. Bugün Sanayi
4.0’da da benzer durumla
karşı karşıyayız. Bununla
birlikte, bu sanayi devrimi
insan gücünün teknolojik

değişim hızına nasıl ayak
uyduracağı konusunda
birtakım endişelere yol
açmaktadır. Önceki
sanayi devrimleri yeni
işler ve büyüme fırsatı
anlamına gelirken Sanayi
4.0 ile bazı işlerin ortadan
kaldırılması ve işsizliğin
artması yönünde bir endişe
oluşmuştur.

2011’den bu yana, “Sanayi
4.0” kavramı Alman
toplumunda giderek daha
fazla gündeme alınmış ve
başlangıçta yeni teknolojik
üretim alternatifleri ile ilgili
olan bu söylem, giderek
daha fazla alana yayılmış
ve toplumda yankılanmıştır.
Alman Ulusal Bilim ve
Mühendislik Akademisi
(ACATECH) Başkanı

PARANTEZ
Henning Kagermann
yayınlanan çalışmasında
Sanayi 4.0'ı şekillendirilmesi
gereken bir “vizyon”
olarak açıklamakta ve
geleceğin, Sanayi 4.0
altında nasıl şekilleneceğini
anlatmaktadır. Bu geleceğin,
bir zamanlar çözülmesi
mümkün görünmeyen
toplumsal meselelerin
çözümünde rol alacağı
ifade edilmiştir. Buna göre
Sanayi 4.0'ın kaynak ve
enerji verimliliği, kentsel
üretim ve demografik
değişim gibi günümüzün
karşı karşıya bulunduğu
zorlukların bazılarını
çözmesi beklenmektedir.
"Sanayi 4.0" tüm değer
zincirinde sürekli kaynak
verimliliğinin sunulmasını
ve işlerin demografik
değişim ve sosyal
faktörleri dikkate alan bir
şekilde düzenlenmesini
sağlayacaktır. Akıllı destek
sistemleri ile çalışanların
rutin işleri yapmaktan
kurtulup daha yenilikçi
katma değerli etkinliklere
odaklanmaları mümkün
olacaktır. Kagermann’a
göre nitelikli işgücünün
az olması sebebiyle, ileri
yaşlardaki çalışanların
emekliliğini ertelemeleri
ve daha uzun süre işgücü
piyasasında kalmaları
öngörülmektedir. Öte
yandan esnek çalışma şekli
ile çalışanlar işlerini, özel
hayatlarını ve mesleki
gelişimlerini daha etkili bir
şekilde birleştirme ve daha
iyi bir iş-yaşam dengesi
oluşturma fırsatı elde
edecektir.

SANAYİ 4.0'IN KAYNAK
VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ,
KENTSEL ÜRETİM VE
DEMOGRAFİK DEĞİŞİM
GİBİ GÜNÜMÜZÜN KARŞI
KARŞIYA BULUNDUĞU
ZORLUKLARIN
BAZILARINI ÇÖZMESİ
BEKLENMEKTEDİR.

Prof. Harald Hagemann’a
göre üretimin
dijitalleştirilmesi ve
küresel olarak birbirine
bağlanmasıyla birlikte
"Dördüncü Sanayi Devrimi"
teknoloji sektöründeki
işsizlik hayaletini tekrar
gündeme getirmiştir.
Schumpeter, daha büyük
teknolojik dinamizmin
her zaman daha yüksek
işsizliğe yol açtığı
tartışmalarına rağmen,
bu tartışmaları "öldü ve
gömüldü" şeklinde ifade
etmiştir. Schumpeter
teknolojik değişimi
“yaratıcı yıkım” süreci
olarak tanımlamış ve bu
değişimin bir yandan çağın
gerisinde kalmış işlerin,
eskiden beri süregelen
niteliklerin ve gittikçe
küçülen sektörlerin
erimesine yol açarken
diğer yandan yeni işlerin,
firmaların ve sektörlerin
doğmasına ve yükselmesine
yol açmaktadır. Bu durum,
ekonomi için bir bütün
olarak üç önemli soru
ortaya çıkarmaktadır:

1. İş kaybı tazminatları ya
da kıdem tazminatları
işten çıkarmaların
etkilerini dengeler mi?
2. Yeni teknolojiler
eskisinden daha yüksek
ya da daha düşük
seviyede beceri düzeyi mi
gerektirir?
3. Yeni teknolojiler gelir
dağılımını nasıl etkiler?
Yeni emek tasarrufu
teknolojileri gelir ve
refah dağılımı ile ilgili
daha fazla eşitsizliğe
katkıda bulunur mu?
Gelecek belirsiz
olduğundan ve istihdamı,
becerileri ve gelir
dağılımını etkileyecek yeni
teknolojilerin ötesinde
pek çok başka ekonomik,
politik ve sosyal faktör
bulunduğundan, güvenilir
ampirik öngörüler
yapmanın neredeyse
imkânsız olduğu ifade
edilmektedir. Bununla
birlikte, yeni teknolojilerin
yaygınlaşması nedeniyle
yeni işlerin oluşturması
yerine daha çok risk

Sanayi 4.0 daha önce
duyulmamış teknik
imkânlarla anılmaktadır.
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altında olan mevcut
işlerin gelecekteki
durumları hakkında
tahmin yapmak nispeten
daha kolay olacaktır.
Oxford Üniversitesi'nden
Frey ve Osborne'ın
değerlendirmelerine göre;
yakında Amerika Birleşik
Devletleri'ndeki mevcut
işlerin % 47'si, yerini
bilgisayar sermayesinin
alması tehlikesiyle karşı
karşıyadır. Almanya
için de yapılan benzer
bir araştırma, dijital
devrim sonucunda işlerin
% 59'unun risk altında
olduğunu ifade etmektedir.
Bu oran OECD üye ülkeleri
için % 57’dir.
Daha derin analizler, farklı
çalışan grupları arasında
bilgisayar sermayesinin
kendi yerlerini alma
olasılığının büyük ölçüde
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SANAYİ 4.0 İLE
ÜRETİM SÜREÇLERİNDE
OTOMASYONA
GEÇİLMESİYLE BİRLİKTE
UCUZ İŞGÜCÜNE SAHİP
ÜLKELERİN BU SEBEPLE
ELDE ETTİĞİ REKABET
ÜSTÜNLÜĞÜ SONA
ERECEKTİR.

farklılık gösterdiğini
ortaya koymaktadır.
Örneğin doktorlar,
kimyagerler ve fizikçiler
gibi bilimsel ve yaratıcı
meslek alanlarındaki
akademisyenler pek
etkilenmezken, nakliye ve
lojistikte görev yapan, ofis
işleriyle ilgilenen çalışanlar
otomasyona karşı büyük
oranda savunmasızdır.
Çoğu araştırmaya göre
belirleyici faktör, ilgili işin
mavi yakalı ya da beyaz
yakalı tarafından yapılması
değil, rutin bir etkinlik
izleyip izlemediğidir.
Gelecekte bilgisayar
teknolojileri ile bağlantı
kurmak için gerekli
olan ek becerileri elde
ettikleri takdirde, sadece
akademisyenler değil aynı
zamanda yüksek vasıflı
işçiler de dijital devrimin
kazananları arasında

yer alabileceklerdir. Bu
durum gelecekte teknoloji
sektöründe daha yüksek
işsizliği önlemek için
araştırma ve eğitimin
pahalı bir işgücü piyasası
politikası olarak önemini
göstermektedir.
Brynjolfsson ve McAfee’ye
göre ikinci makine çağı,
iki çalışan grubu arasında
bir kutuplaşmaya sebep
olmaktadır: Bunlardan
birincisi yapacağı iş
bilgisayarlar tarafından
dikte edilen vasıfsız, düşük
ücretli çalışanlar iken,
diğer grup Sanayi 4.0’ı
yöneten yüksek ücretli
ve yetenekli çalışanlardır.
Dijital devrimin, geçmiş
teknolojik devrimlerde
olduğu gibi sadece vasıfsız
işçileri değil, orta seviye
yeterlilik düzeyindeki
çalışanları da etkileyeceği

PARANTEZ
düşünülmektedir. Levy
ve Murnane’e göre bunun
sebebi, yeni bilgi ve iletişim
teknolojisindeki ilerleme
ile vergi beyannamelerinin
hazırlanması gibi
belirli kurallara ve
usullere dayanan daha
karmaşık görevlerin de
otomasyonunun mümkün
olmasıdır.
"İşlerin Geleceği, Dördüncü
Sanayi Devrimi için
İstihdam, Beceri ve İşgücü
Stratejisi" başlıklı Dünya
Ekonomik Forumu için
Ocak 2016'da yapılan ve
önde gelen 350 büyük
şirketin yöneticilerinin
katıldığı anket çalışmasının
sonucuna göre; 20152020 döneminde
gelişmiş ekonomiler
için yaklaşık 5 milyon iş
kaybı öngörülmektedir.
Bu, özellikle IT sektörü
başta olmak üzere
sadece 2 milyon yeni iş
oluşturulması karşısında 7,1
milyon rutin işin ortadan
kalkması sonucu olacaktır.
Buradan hareketle
hâlihazırda işgücü
piyasasına girişlerinde
engeller bulunan kadınların
gelecekte yapısal olarak
daha yüksek bir işsizlik
oranıyla karşılaşmalarının
önüne geçmek için
kadınların matematik,
bilgisayar, doğa bilimleri ve
mühendislik gibi alanlarda
daha fazla paya sahip
olması talep edilmektedir.
Teknolojik Gelişmelerin
İşler Üzerindeki Olumlu
Etkileri
Teknolojik değişimin yol
açacağı bazı iş kayıpları
bir bakıma faydalı
olarak görülmektedir. Bu
durumun güzel bir örneği,
bir zamanlar otomobilin

cilalanması işinde çalışan
ve zehirli buharı soluması
nedeniyle yüksek kanser
riskiyle karşı karşıya kalan
işçiler yerine endüstriyel
robotlar kullanılmasıdır.
Tabi ki daha önce bu
alanda çalışan işçinin
iş sağlığı ve güvenliği
çerçevesinde, insana
yakışır bir işte çalışmasının
sağlanması da son derece
önemlidir. Toplumsal
refah düşünüldüğünde
yeni teknolojilerin, riskleri
barındırdığı kadar önemli
fırsatlar doğurduğu da
gözden kaçırılmamalıdır.
Bu bakımdan, ekonomilerin
yeniden yapılandırılması
daha eski bir sanayi
ekonomisinden modern
bir ekonomiye geçişte
yeşil büyüme stratejileri
için seçenekleri
güçlendirmektedir. Dijital
devrimin, sadece materyal
verimliliğini değil, doğal
kaynakların kullanımında
da verimliliği artıracağı
değerlendirilmektedir.
Bu dönüşüm sayesinde
yenilenemez kaynakların
mutlak kullanımında
da genel bir azalma
gelmesi beklenmekte ve
ekonomik, ekolojik ve
sosyal boyutu dikkate
alındığında sürdürülebilir

kalkınma hedeflerine
de katkıda bulunacağı
düşünülmektedir.
Yapay zekâ gibi teknolojiler
küresel üretim sistemlerini
dönüştürmekte, fabrika
süreçleri ve küresel
tedarik zincirlerinin
yönetimi etkilenmektedir.
Bu durum ülkeler
arasında yeni bir rekabet
dalgasına yol açmakta
olup doğru bir şekilde
yönetildiğinde Sanayi 4.0’ın
verimlilikte %30-40'lık
bir artış sağlayabileceği
öngörülmektedir. Bu
potansiyeli kullanabilmenin
ve Sanayi 4.0 fırsatından
yararlanabilmenin yolu
da işgücünün niteliklerini
yeni teknolojiyi kapsayacak
şekilde geliştirmek ve
işgücünün doğru beceriler
ile hazırlanması ve
donatılmasını sağlamaktır.
Ayrıca Sanayi 4.0 ile üretim
süreçlerinde otomasyona
geçilmesiyle birlikte ucuz
işgücüne sahip ülkelerin bu
sebeple elde ettiği rekabet
üstünlüğü sona erecektir.
Bu durumda yapılması
gereken adımlardan ilki
beceri açığının tespitidir.
Daha sonraki adım ise bu
beceri açığını kapatacak ve

Sanayi 4.0’ı kucaklayacak
politikalar geliştirmektir.
Örneğin Güney Kore
Sanayi 4.0’a hazırlık
sürecinde verimlilik artışı,
altyapının geliştirilmesi
ve kilit sektör önceliğini
dikkate alarak beşerî
sermayesini geliştirmeye
yönelik bir dizi plan
hazırlamıştır.
Sonuç olarak, dünya dijital
dönüşüme geçerken bu
duruma kayıtsız kalmak
mümkün olamayacağı
gibi bu hızlı geçişte geri
kalmamak ve oluşabilecek
riskleri en aza indirmek
adına sadece işgücü
piyasasında değil tüm
ekonomik ve sosyal
alanda kamu, özel sektör
ve sivil toplum olmak
üzere tüm taraflara
sorumluluklar yükleyen
politika düzeyinde tedbirler
almak ve stratejik hedefler
koymak elzemdir.

Kaynakça
Mesnard, Xavier, What happens
when robots take our jobs? https://
www.weforum.org/agenda/2016/01/
what-happens-when-robots-takeour-jobs
Grut, Oscar Williams, 3 of the
World's 10 Largest Employers
Are Replacing Workers With
Robots, Business Insider, 2016,
https://www.weforum.org/
agenda/2016/06/3-of-the-worlds-10largest-employers-are-replacingworkers-with-robots
Stock, T. ;Seliger G. Opportunities
of Sustainable Manufacturing in
Industry 4.0, ScienceDirect, 2016.
Rübmann Michael, Lorenz
Markus,Gerbert Philipp, Industry
4.0: The Future of Productivity
and Growth in Manufacturing
Industries

2017 | SAYI24 | 87

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU (MYK) MESLEKİ ZORUNLULUĞU
ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞMA HAYATINA GETİRİLEN YENİLİKLER KAPSAMINDA

MYK-İŞKUR İŞBİRLİĞİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak “Ne iş olsa yaparım!” devrinin
bittiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda MYK ve İŞKUR olarak işbirliği içerisinde
ülkemize hizmet ediyoruz. Bu doğrultuda mesleğini bilen nitelikli işgücünü
bilgi, beceri ve yetkinliklerini ispatlamaya yani MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
almaya davet ediyoruz.

Mehmet ORDUKAYA
MYK SINAV VE
BELGELENDİRME DAİRESİ BAŞKANI
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Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Ulusal Yeterlilik Sisteminin (UYS) kurulması ve
işletilmesi gayesiyle 5544 sayılı kanun ile kurulmuştur. UYS eğitim ile istihdam arasında
doğru ilişkinin kurulmasını sağlayan, bireylerin bilgi ve becerilerinin; güvenilir, şeffaf ve
uluslararası kıyaslanabilir bir altyapı içinde değerlendirilmesine ve belgelendirilmesine
imkân veren faaliyetler bütünüdür. UYS kapsamındaki tüm faaliyetler ilgili sosyal
tarafların, sivil toplum örgütlerinin, başta Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR)
olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının ortak çalışmaları ile gerçekleştirilmekte MYK
bu çalışmaları koordine etmektedir.

PARANTEZ
MYK’nin temel vizyonu
eğitimin istihdamla
uyumunu güvence altına
alarak nitelikli insan
kaynağının oluşmasına
öncülük etmek, uluslararası
ölçekte tanınan, etkin
ve saygın bir kurum
olmaktır. Kalite güvencesi
sağlanmış ulusal yeterlilik
sistemini oluşturmak ve
sürdürmek, “MYK Mesleki
Yeterlilik Belgesi”ne
uluslararası ölçekte itibar
sağlamak ve böylece
işgücünün hareketliliğini
kolaylaştırmak Kurumun
stratejik hedefleri arasında
bulunmaktadır.
Kurumumuz bünyesinde
yürütülen çalışmalar
sonucunda şu ana kadar
730 Ulusal Meslek
Standardı (UMS) Resmî
Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
Belgelendirme faaliyetleri

HEDEFİMİZ, MYK’NIN
SÜREKLİ ARTMAKTA
OLAN SINAV VE
BELGELENDİRME
KAPASİTESİ İLE BİRLİKTE
BİRKAÇ YIL İÇERİSİNDE
EN AZ 500 BİN KİŞİNİN
MYK MESLEKİ YETERLİLİK
BELGESİ SAHİBİ
OLMASIDIR.

Türk Akreditasyon
Kurumu tarafından
EN ISO/IEC 17024
Personel Belgelendirme
Standardında akredite
olmuş 81 Yetkilendirilmiş
Belgelendirme Kuruluşu
(YBK) tarafından 200
Ulusal Yeterlilikte (UY)
devam etmektedir.
Yetkilendirilmiş
belgelendirme
kuruluşlarımız 2017 yılı
Temmuz ayı sonu itibariyle
yaklaşık 1 milyon 500
bin kişiye sınav ve
belgelendirme hizmeti
sunabilecek bir kapasiteye
sahiptir. Şu ana kadar
verilen belge sayısı 214
bin 728’e ulaşmıştır. Bu
sayı kapasite göz önünde
bulundurulduğunda düşük
bir rakam gibi gözükmekle
birlikte geçtiğimiz yıl bu
aylarda toplam 41 bin
335 “Mesleki Yeterlilik
Belgesi”nin düzenlendiği

düşünüldüğünde, MYK
Mesleki Yeterlilik Belgesi
zorunluluğu ve tanıtım ve
bilgilendirme faaliyetleri
ile birlikte 2009-2016
yılları arasında düzenlenen
toplam belge sayısının bir
yıl içerisinde yaklaşık 3.7
kat artırıldığını ifade etmek
isterim. UYS kapsamında
yürütülen tüm faaliyetler
sektörlerin ve ülkemizin
ihtiyaçları göz önünde
bulundurularak hızla
yaygınlaşmakta ihtiyaç
duyulan tüm alanlarda
belgeli iş gücünün
sağlanabilmesi için gereken
çalışmalar yoğun bir
şekilde sürdürülmektedir.
Hedefimiz, MYK’nın sürekli
artmakta olan sınav ve
belgelendirme kapasitesi ile
birlikte birkaç yıl içerisinde
en az 500 bin kişinin MYK
Mesleki Yeterlilik Belgesi
sahibi olmasıdır.
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Mesleki Yeterlilik
Belgesinin Ulusal
Yeterlilik Sistemi ve
Çalışma Hayatındaki
Yeri
MYK Mesleki Yeterlilik
Belgeleri, uluslararası
akreditasyona sahip ve
MYK tarafından Kurum
mevzuatına ve ulusal
yeterlilik sistemine
uygunluğu onaylanmış
yetkilendirilmiş
belgelendirme
kuruluşlarınca yetki
kapsamlarında yer alan
mesleklerde yürütülen
ölçme değerlendirme
faaliyetleri sonucunda
başarılı olan bireyler
için düzenlenen ve
bireyin söz konusu ulusal
yeterlilikte belirtilen
öğrenme kazanımlarına
(bilgi, beceri ve yetkinlik)
sahip olduğunu gösteren
belgelerdir.
MYK Mesleki Yeterlilik
Belgesi yalnızca kalite
güvencesi sağlanmış ve
uluslararası personel
belgelendirme standardına
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göre akredite edilmiş
bir sistem aracılığıyla
tarafsız, tutarlı, âdil ve
güvenilir şekilde yapılan
ölçme değerlendirmeler
sonucunda başarılı olan
bireylere düzenlenmektedir.
Ulusal yeterliliklerde
tanımlı esaslar dâhilinde
teorik ve uygulamalı
olarak yapılan MYK
Mesleki Yeterlilik Belgesi
sınavlarının tamamı “MYK
Kamera Kayıt Rehberi”ne
uygun olarak kayıt altına
alınmakta ve sınava ilişkin
tüm işlemler elektronik
platformda MYK Web
Portalı üzerinden takip
edilmektedir.
MYK Mesleki Yeterlilik
Belgeleri içerik ve görsel
açıdan MYK onaylı tek bir
formatta düzenlenmektedir.
Belgelerin arka yüzünde
güvenliğin sağlanması ve
sahteciliğin önlenmesi
gayesiyle MYK logosunu
içeren hologram etiket ve
belgelerin doğrulanmasını
sağlayan kare kod barkod
bulunmaktadır. Kare kod

barkodlar okutulduğunda
her belge-kimlik sahibinin
belgesine ait bilgiler MYK
web portal üzerinden
kontrol edilebilir.
“MYK Mesleki Yeterlilik
Belgesi”nin çalışma
hayatına getireceği
etkileri öncelikle belgenin
sahip olduğu avantajları
anlatarak ifade edebiliriz.
Şöyle ki; MYK’nın Avrupa
Birliği ile uyumlu olarak
kurmak ve işletmek ile
görevli olduğu “Ulusal
Yeterlilik Sistemi”nin nihai
çıktısı olan MYK mesleki
yeterlilik belgelerinin
orta ve uzun vadede
işsizliğin azalmasına,
istihdamın gelişmesine,
verimlilik ve rekabet
gücünün artmasıyla ülke
ekonomisinin güçlenmesine
katkı sağlaması, nitelikli ve
belgeli işgücü istihdamının
artmasıyla birlikte daha
kaliteli ürün ve hizmet
sunumunu yaygınlaştırarak
yaşam standartlarımızın
yükselmesine
katkı sağlayacağı
değerlendirilmektedir.

MYK Mesleki Yeterlilik
Belgesi Zorunluluğu
Malum olduğu üzere,
ülkemiz, 2014 yılında
üzücü iş kazaları yaşamış
ve bu kazaların tekrar
yaşanmaması için bazı
tedbirler almıştır. Bu
tedbirlerden belki de
en önemlisi tehlikeli
ve çok tehlikeli işlerde
yaşanabilecek kazaların
en aza indirilmesini
hedefleyen ve tehlikeli
işlerde sadece bilgi, beceri
ve yetkinlikleri ispatlanmış
kişilerin çalıştırılması
prensibine dayanan MYK
Mesleki Yeterlilik Belgesi
zorunluluğudur. Bu
doğrultuda, 6645 sayılı
kanun ile “Tehlikeli ve
çok tehlikeli işlerden
olup, MYK tarafından
standardı yayımlanan ve
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nca çıkarılacak
tebliğlerde belirtilen
mesleklerde, tebliğlerin
yayım tarihinden itibaren
on iki ay sonra 5544
sayılı MYK kanununda
düzenlenen esaslara göre
“MYK Mesleki Yeterlilik
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Belgesi”ne sahip olmayan
kişiler çalıştırılamaz.”
hükmü getirilmiştir. MYK
Mesleki Yeterlilik Belgesi
zorunluluğu kapsamında
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nın yayımladığı
iki ayrı tebliğde yer alan
toplam 48 meslekte belge
zorunluluğu hayata
geçirilmiştir. Tabi belge
zorunluluğunda çalışma
hayatında herhangi bir
kesintiye neden olmamak
için 5/6/1986 tarihli ve
3308 sayılı “Mesleki Eğitim
Kanunu”na göre ustalık
belgesi almış olanlar ile
Millî Eğitim Bakanlığı’na
bağlı mesleki ve teknik
eğitim okullarından ve
üniversitelerin meslekî ve
teknik eğitim veren okul ve
bölümlerinden mezun olup,
diplomalarında veya ustalık
belgelerinde belirtilen
bölüm, alan ve dallarda
çalıştırılanlar için meslekî
yeterlilik belgesi şartı
aranmadığını ifade etmek
isterim.
Belge zorunluluğu
haricinde de bazı
kamu kuruluşları ve
Bakanlıklarımız kendi
alanlarına ilişkin mevzuatta
“MYK Mesleki Yeterlilik
Belgesi”ne ilişkin
düzenlemeler yapmıştır.
Örnek olarak Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı;
“Asansör İşletme, Bakım
ve Periyodik Kontrol
Yönetmeliği”nde, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı ise
“Yapı Müteahhitlerinin
Kayıtları ile Şantiye
Şefleri ve Yetki Belgeli
Ustalar Hakkında
Yönetmeliği”nde MYK
Mesleki Yeterlilik Belgesi
ile ilgili düzenlemeleri
hayata geçirmişlerdir.
Yine Enerji Piyasası

Düzenleme Kurumu da
MYK Mesleki Yeterlilik
Belgesi konusunda
düzenleme yaparak belli
alanlarda belge zorunluluğu
getirmiştir.
MYK Mesleki Yeterlilik
Belgeleri kalite güvencesi
sağlanmış belgeler
olduğundan mevzuat
düzenlemeleri haricinde de
birçok kurum kuruluş ve
işverenler tarafından tercih
edilmektedir. MYK Mesleki
yeterlilik Belgesi şuan
için 48 meslek dâhilinde
zorunlu bulunmakla birlikte
özellikle 2017 yılında
zorunluluk sınıfına yeni
mesleklerin dâhil edilmesi
planlanmaktadır.
MYK Mesleki
Yeterlilik Belgesi ve
Belge Zorunluluğu
Kapsamında Yapılan
Tanıtım Çalışmaları
2016 yılı, uygulamaya
konulan belge

MYK MESLEKİ
YETERLİLİK BELGELERİ
İÇERİK VE GÖRSEL
AÇIDAN MYK ONAYLI
TEK BİR FORMATTA
DÜZENLENMEKTEDİR.
BELGELERİN
ARKA YÜZÜNDEKİ
KARE KODLAR
OKUTULDUĞUNDA BELGE
SAHİBİNİN BELGE VE
KİMLİK BİLGİLERİ MYK
WEB PORTAL ÜZERİNDEN
KONTROL EDİLEBİLİR.

zorunluluğu kapsamında
vatandaşlarımıza, işveren
ve çalışanlarımıza
yönelik birçok faaliyetin
gerçekleştirildiği tam
bir tanıtım yılı olarak
geçmiştir. Gerçekleştirilen
faaliyetler neticesinde
özellikle MYK Mesleki
Yeterlilik Belgesi ve belge
zorunluluğu hakkındaki
farkındalık artırılmıştır.
Bu noktada, Kurum
internet sitemizi ziyaret
eden kişi sayısının geçen
yıla oranla en az 3 kat
artmıştır. Özellikle belge
zorunluluğu kapsamında
gerçekleştirdiğimiz
faaliyetleri aşağıdaki
şekilde sıralayabiliriz.
§ Başbakanlık tarafından
tüm kamu kurum ve
kuruluşlarına MYK
Mesleki Yeterlilik
Belgesi zorunluluğuna
ilişkin gerekli
tedbirlerin alınmasına
yönelik talimat yazısı
gönderilmiştir.
§ Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı ve Milli Eğitim
Bakanlığı arasında
inşaat sektöründe
Mesleki Yeterlilik
Belgesi zorunluluğu
getirilen 17 meslekte
yaklaşık 300 bin kişinin
mesleki eğitimi, sınav
ve belge ücretlerinin
karşılanmasına yönelik
işbirliği protokolü
imzalanmıştır.
§ SGK ve İŞKUR ’un tüm
taşra teşkilatlarına, 81
ilin sanayi ve ticaret
odalarına, 276 Organize
Sanayi Bölgesine,
TURMOB’ a kayıtlı
190.000 muhasebeci
ve mali müşavirin
bilgilendirilmesi
gayesiyle TURMOB’ a,

SGK’ ya kayıtlı 200.000
inşaat işverenine,
ülkemizde faaliyet
gösteren tüm Yapı
Denetim Kuruluşuna
ve tüm sendikalara
bilgilendirme yazısı,
afiş ve broşürler
gönderilmiştir.
§ 60 ilde sektör
temsilcilerinin,
üniversitelerin,
belediyelerin ve
sosyal tarafların
katılımıyla konferans
düzenlenmiştir.
Ülkemizin neredeyse
her ilinde bu faaliyetler
2017 yılında da devam
ettirilecektir.
§ ALO 170 ve SGK TV
ile işbirliği yapılarak
ALO 170 ve SGK TV’nin
MYK ile entegrasyonu
sağlanmıştır. Bu sayede,
Mesleki Yeterlilik Belgesi
ve zorunluluğu hakkında
vatandaşlarımız ALO
170 arayıcılığıyla
bilgilendirilmektedir.
§ Kamuoyu farkındalığının
artırılması gayesiyle
kamu spotu hazırlanmış
ve internet ortamı
ve sosyal medyada
paylaşılmıştır. Ayrıca
ulusal kanallarda
zorunlu yayın olarak
yayınlatılmaktadır.
§ Ayrıca TV programları
ve sosyal medyada
tanıtım ve reklam
çalışmaları ile yerel ve
ulusal medya kuruluşları
nezdinden tanıtıcı haber
çalışmaları yürütülmekte,
gazeteler ve dergiler
başta olmak üzere yazılı
basında teknik makaleler
yayımlanmaktadır.
MYK Mesleki Yeterlilik
Belgesi zorunluluğunun
tüm illerimizde anlatılması,
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işverenlerin bu konudaki
teşvikler ve cezai
müeyyidelerden haberdar
edilmesi kapsamında
program dâhilinde tanıtım
faaliyetlerimiz artarak
devam etmektedir.
Belge Zorunluluğu
Kapsamındaki Sınav ve
Belge Ücreti İadeleri
Mesleki Yeterlilik Kurumu
Kanunu Ek 1. kapsamında
yetkilendirilmiş sınav
ve belgelendirme
kuruluşlarının
gerçekleştireceği sınavlarda
başarılı olan kişilerin
31/12/2017 tarihine kadar
belge masrafı ile sınav
ücreti, 1/1/2018 tarihinden
31/12/2019 tarihine kadar
ise belge masrafı ile sınav
ücretinin yarısı “İşsizlik
Sigortası Fonu”ndan
karşılanacaktır. Fondan
karşılanacak sınav ücreti,
brüt asgari ücretin yarısını
geçmemek üzere meslekler
itibarıyla Bakanlığın teklifi
ve Bakanlar Kurulu’nun
kararıyla belirlenmekte
olup fondan karşılanan
bu desteklerden kişiler bir
kez yararlanabilecektir.
2020 yılı sonuna kadar
sınav ücretinin tamamının
fondan karşılanabilmesine
ilişkin mevzuat değişikliği
çalışmaları da devam
etmektedir. 2015 yılında
1835 kişi, 2016 yılında
54.813 kişi, 2017 yılında
(Ağustos ayına kadar) ise
82.774 kişi olmak üzere
toplam 139.422 kişi fondan
yararlanarak toplamda
93.516.246,57 TL sınav
ve belge ücreti kişilere
ödenmiştir.
Zorunluluk kapsamına
giren mesleklerde MYK
Mesleki Yeterlilik Belgesi
alan kişilerin sınav ve
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belge ücretlerinin “İşsizlik
Sigortası Fonu”ndan
karşılanabilmesine ilişkin
usul ve esaslar Türkiye
İş Kurumu’nun desteği
ve işbirliği ile yürütülen
çalışmalar sonucunda
belirlenmiştir.
Sektörden gelen geri
bildirimler ile usul ve
esaslar yeniden gözden
geçirilmiş, MYK-İŞKUR
koordinasyonunda
oluşturulan güncellemeler
yürürlüğe girmiştir. Bu
çerçevede, güncellenen
usul ve esaslar ile artık
sınav ücretinin üçüncü kişi
veya kuruluş tarafından
peşin veya teminat

gösterilmek suretiyle
karşılanabilmesinin
ve sınavlar sonrasında
belge almaya hak
kazanan kişilerin
teşvik iadelerinin toplu
olarak üçüncü kişi veya
kuruluşa yetkilendirilmiş
belgelendirme
kuruluşları aracılığıyla
yapılabilmesinin önü
açılmıştır. MYK Mesleki
Yeterlilik Belgesi sınav
ücreti iadesi teşviklerinde
yapılan bu değişikle
özellikle belirli bir
sayının üstünde işçi
çalıştıran işverenlerin
teşviklerden daha etkin
bir şekilde yararlanmaları
hedeflenmiştir. Mevcut
sistemde olduğu gibi yine
teşvik işlemleri baştan sona
kadar MYK Web Portalı
üzerinden işletilecektir.
Belgeli Personel
Çalıştırmaya Yönelik
Diğer Teşvikler

MYK MESLEKİ
YETERLİLİK BELGESİ
YALNIZCA KALİTE
GÜVENCESİ SAĞLANMIŞ
VE ULUSLARARASI
PERSONEL
BELGELENDİRME
STANDARDINA GÖRE
AKREDİTE EDİLMİŞ BİR
SİSTEM ARACILIĞIYLA
TARAFSIZ, TUTARLI,
ÂDİL VE GÜVENİLİR
ŞEKİLDE YAPILAN ÖLÇME
DEĞERLENDİRMELER
SONUCUNDA BAŞARILI
OLAN BİREYLERE
VERİLMEKTEDİR.

İşçi ve işverene yönelik
MYK Mesleki Yeterlilik
Belgesi belgeli personel
çalıştırmayı teşvik
anlamında, 6111 sayılı
kanun ile somut teşvikler
getirilmiş MYK Mesleki
Yeterlilik Belgesi sahibi
bireyleri istihdam
edenler için sigorta primi
işveren payının, 54 aya
kadar “İşsizlik Sigortası
Fonu”ndan karşılanmasına
imkân sağlanmıştır.
Böylelikle MYK Mesleki
Yeterlilik Belgesi sahipleri
sigorta prim teşvikleri
yoluyla işverenine istihdam
maliyetinde önemli
avantajlar sağlamaktadır.
Söz konusu teşvikin
geçerlilik süresi 21.12.2015
tarih ve 2015/8321 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile
31.12.2020 tarihine kadar
uzatılmıştır.

MYK olarak tehlikeli ve çok
tehlikeli işler sınıfındaki
sektörler dışında da MYK
Mesleki Yeterlilik Belgesi
vermek üzere kuruluşları
yetkilendiriyoruz ve
bu sektörlerde belge
almak isteyen kişileri de
Avrupa Birliği fonları
ile destekliyoruz. Bu
kapsamda “Ulusal Mesleki
Yeterlilik Sisteminin
Geliştirilmesi ve Türkiye
Yeterlilikler Çerçevesinin
Uygulanması (UYEP-II)
Projesi”nin belgelendirme
için doğrudan hibe
programı kapsamında MYK
tarafından yetkilendirilmiş
belgelendirme kuruluşları
tarafından gerçekleştirilen
sınavlarda başarılı olarak
belge almaya hak kazanan
bireylerin 300 avroya
kadar olan sınav ücretleri
karşılanmaktadır.
Bu kapsamda şu ana
kadar 19 bin 382 kişi
belgelendirilmiş ve toplam
10 milyon 997 bin 572
TL tutarındaki sınav
ücreti hibe fonundan
karşılanmıştır.
Önümüzdeki yıllarda da
MYK Mesleki Yeterlilik
Belgesine ilişkin yeni
teşviklerin uygulamaya
konulması ve mevcut
teşviklerin genişletilmesi
konularında çalışmalarımız
sürdürülmektedir.
Belgesiz Çalışan ve
Çalıştıranlar İçin Cezai
Müeyyideler
Belge zorunluluğuna ilişkin
teftişler iş müfettişlerince
yapılacak ve belgesiz
kişileri çalıştıran işveren
veya işveren vekillerine
Çalışma ve İş Kurumu il
müdürü tarafından her bir
çalışan için beş yüz Türk
lirası idari para cezası
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özellikle sahada işveren
ve iş arayanlara MYK
Mesleki Yeterlilik
Belgesi hakkında gerekli
bilgilendirmelerin
yapılması hedeflenmiştir.
2015 yılından itibaren
sürekli artırılan MYKİŞKUR işbirliklerinin
ülkemizin başlıca
problemleri olan,
işsizlik ve mesleksizlik
çözümünde ve ülkemizin
ihtiyaç duyduğu nitelikli
ve belgeli işgücünün
oluşturulmasında büyük
katkılar sağlayacağını ve
bu işbirliklerinin daha
artırılmasının yararlı
olacağını düşünüyorum.
Son Söz
verilecektir. Kanuna göre
bu cezaların tebliğinden
itibaren bir ay içinde
ödenmesi gerekecektir.
Mesleki Yeterlilik
Kurumu olarak tabii ki
cezai müeyyidelerde
işverenlerimizi haberdar
ediyoruz fakat asıl
olan çalışanların
belgelendirilmesi
konusunda devletimizin
sunduğu teşviklerdir.
Teşvikler sayesinde
çalışana da işverene de
sınav ve belgelendirmeye
yönelik mali bir yük
getirilmemektedir.
MYK ve İŞKUR
MYK’nın koymuş olduğu
hedefler doğrultusunda
elde etmiş olduğu bu
istatistiklerde şüphesiz
kamu kuruluşları, sivil
toplum ve çalışma hayatıyla
yaptığı işbirliğinin büyük
bir katkısı vardır. İşte
bu işbirliklerinin belki
de en büyüğü İŞKUR
ile yapılan işbirliğidir.
Özellikle 2015 yılında

hayata geçirilen belge
zorunluluğu sonrasında iki
kurum mevcut işbirliğini
genişleterek nitelikli ve
belgeli işgücünün çalışma
hayatına kazandırılmasında
aktif rol üstlenmişlerdir.
Bu kapsamda yapılan
işbirliğini 3 ana başlıkta
özetlersek:
§ Türkiye İş Kurumu
Aktif İşgücü Hizmetleri
Yönetmeliği kapsamında
açılan kurslarda verilen
eğitim programları o
alanda yayınlanmış
ilgili ulusal meslek
standardı ve ulusal
yeterliliğe uygun olarak
hazırlanmaktadır ve
eğitim verilen alanda
sınav ve belgelendirme
kuruluşu var ise kurs
sonunda sınav ve
belgelendirme işlemleri
yetkilendirilmiş
belgelendirme
kuruluşları aracılığı
ile yapılmaktadır.
Bu düzenleme ile
iş piyasasının tüm

aktörlerinin katkısı ile
hazırlanan ulusal meslek
standardı ve yeterlilikler
eğitim programlarına
yansıtılmakta ve eğitim
ile istihdam arasındaki
bağ güçlendirilmektedir.
Eğitim sonrası MYK
Mesleki Yeterlilik
Belgesine yönlendirme
ile de kişilerin kalite
güvencesi sağlanmış
ve iş piyasası
tarafından tanınan
belgelere kavuşması
sağlanmaktadır.
§ 3707 İş ve Meslek
Danışmanı belge
zorunluluğu hakkında
sahada bilgilendirme
yapmaları için eğitime
tabi tutulması için
İŞKUR ile protokol
imzalanmış ve yaklaşık
3000 İş ve Meslek
Danışmanı protokol
kapsamında Ankara’da
MYK tarafından
eğitilmiştir. Bu eğitimler
sonucunda iş ve meslek
danışmanlarımızca

Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı olarak “ne iş
olsa yaparım” devrinin
bittiğine inanıyoruz ve
bu doğrultuda MYK ve
İŞKUR olarak işbirliği
içerisinde ülkemize hizmet
ediyoruz. Bu doğrultuda
mesleğini bilen nitelikli
işgücünü bilgi, beceri ve
yetkinliklerini ispatlamaya
yani MYK Mesleki Yeterlilik
Belgesi almaya davet
ederken, mesleklerinde
henüz istediği noktaya
ulaşamamış olanlar
ile meslek öğrenmek
isteyenleri de İŞKUR
vasıtasıyla mesleklerini
önce öğrenmeleri
sonrasında yine bilgi,
beceri ve yetkinliklerini
kalite güvencesi sağlanmış,
meslek standardına
dayanan ve uluslararası
akredite bir belge olan MYK
Mesleki Yeterlilik Belgesi
ile kanıtlamaya çağırıyoruz.
Ayrıntılı bilgi için www.myk.
gov.tr ve www.myk.gov.tr/
belgezorunlulugu
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İŞKUR OTOBÜSÜMÜZLE
YOLLARDAYIZ
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde başlayan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığımızın öncülüğünde devam eden “Çalışma Hayatında Millî Seferberlik” çerçevesindeki
çalışmalarımız hız kesmeden, birçok yeni ve yenilikçi hizmet ile devam etmektedir.
Bakanlığımızın politika ve
programları çerçevesinde
Çalışma Hayatında Millî
Seferberlik çalışmalarımız
kapsamında çalışma
hayatına ilişkin istihdam
imkânlarının artırılması
için işbaşı eğitim teşviki,
ilave istihdam teşviki
gibi birçok teşvik hayata
geçirilmiş bulunmaktadır.
İstihdamı artırmak
kapsamında, ilave istihdam
sağlayan işverenlere sigorta
primi teşviği ile işverenin

BEGÜM KANDEMİR
İSTİHDAM UZMAN YARDIMCISI
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üzerindeki yükü büyük
oranda azaltan bu destekler
kapsamında, bu yıl 1
milyon 100 binin üzerinde
istihdamda büyük bir artış
gerçekleştirdik.
Türkiye’nin Kamu istihdam
Kurumu olan İŞKUR,
üzerine düşen görev ve
sorumluluğun bilinciyle;
ülkenin dört bir yanına
ulaşarak vatandaşlarımızın
emeğinin doğru istihdam
ile değerlendirilmesi

adına büyük bir azimle
çalışmaktadır.
Asıl hedefi, hizmetleriyle
her vatandaşımıza kendisini
gerçekleştirme, geçimlerini
sürdürme ve ortak bir
gelecek idealiyle birleşen
büyük devlet/millet
işbirliğinin üretken bir
parçası olma imkânlarını
sunmak olan İŞKUR,
bu hedefine ulaşmak
ve hizmet çemberini
genişleterek, daha çok
vatandaşımıza ulaşmak

için kendi imkânlarına
ek olarak çeşitli ulusal ve
uluslararası imkanlarıda
kullanmaktadır.
Kurumumuz; hizmet
kapasitesinin artırılması,
gelişen ve değişen
işgücü piyasasına
uyum sağlanabilmesi
için Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek
Komiserliği (UNHCR)
işbirliğinde, Millî
Seferberlik Kampanya
Otobüsü ile geçtiğimiz altı

PROJELER
aylık dönemde başarılı
ve etkin bir çalışma
gerçekleştirmiştir.
İŞKUR Kampanya Otobüsü,
hedefleri doğrultusunda,
Türkiye’nin doğusundan
batısına, kuzeyinden
güneyine yaptığı
ziyaretlerle; özellikle il
müdürlüklerimiz tarafından
gerçekleştirilen hizmetleri,
vatandaşın ayağına
götürmeyi ve bilinirliliği
artırmayı hedeflemiş, bu
doğrultuda Ankara'dan yola
çıkan İŞKUR Kampanya
Otobüsü sırasıyla;
Eskişehir, Kütahya, Afyon,
Bolu, Düzce, Sakarya,
Konya, Kırıkkale, Kırşehir,
Çorum, Amasya, Tokat,
Sivas, Yozgat, Bursa, Aydın,
Ordu, Çankırı, Kayseri
ve Malatya, Erzincan,
Erzurum, Gümüşhane,
Bayburt, Giresun, Trabzon,
Rize, Artvin, Ardahan,
Kars olmak üzere toplam
30 ilimize ziyarette
bulunmuştur.
Gerçekleştirdiği bu
ziyaretlerde kampanya
otobüsümüz, şehirlerimizin
ilçelerini, üniversitelerini,
meydanlarını ziyaret
ederek kadın ve gençler
ve diğer dezavantajlı
grupları da kapsayan iş
arayanlara ve işverenlere
ulaşmayı hedeflemiş;
İŞKUR’un faaliyetleri ile
ilgili bilgilendirmelerde
bulunmuştur. Bu
ziyaretlerde esas gaye;
ülkemizin işgücü piyasası
açısından farklı durumda
bulunan birçok bölgesine
ulaşıp vatandaşlarımıza
tüm gücümüzle katkı
verdiğimiz istihdam
seferberliğimiz hakkında
bilgilendirmede bulunmak
ve onlara bu seferberliğin
önemini anlatmak

olmuştur. Bununla
birlikte bir diğer gayemiz,
kamu istihdam kurumu
olarak "gidemediğimiz
yer bizim değildir"
yaklaşımından hareketle,
İŞKUR'un hizmet alanını
genişleterek vatandaşımızın
hizmet merkezlerine
ulaşamadıkları yerlerde,
vatandaşlarımızla yüz yüze
iletişim kurup;kampanya
otobüsü aracılığıyla onlara
hizmetlerimizi sunmak
ve Kurumumuzun güncel
faaliyetlerinden, rehberlik
hizmetlerinden, yardım
ve desteklerinden tüm
vatandaşların haberdar
olmasını sağlamaktır.
Başta il müdürlüklerimiz
olmak üzere tüm
yetkililerimiz, İş ve
Meslek Danışmanlarımız
otobüsümüzün ziyarette
bulunduğu yerlerdeki
işverenler ile iş
arayanları yaptıkları
yüz yüze görüşmelerle
bilgilendirmekte; onlara
ilave istihdam teşvikini,
kadın ve genç istihdamı için
uygulamada olan teşvikleri,
engelli sigorta prim teşviki
ve işbaşı eğitim programı
teşviki hakkında bilgiler
verilmiştir. Bahsedilen bu
söz konusu teşvikler ve
aktif İşgücü programları
hakkında bilgilendirme

yapılan her bir işverene ve
iş arayana bir iş ve meslek
danışmanı atanmış olup;
sürecin sağlıklı bir şekilde
takip edilmesinin de önü
açılmıştır.
Ayrıca, Kurumumuz
tarafından uygulanmakta
olan mesleki eğitim
kursları, işbaşı eğitim
programları, toplum
yararına programlar, İş
ve Meslek Danışmanlığı

KAMPANYA DÖNEMİ
BOYUNCA OTOBÜSÜMÜZ
TOPLAMDA 20 BİN
KİLOMETRE YOL GİDEREK
BİNLERCE KİŞİYE
ULAŞMAYI BAŞARMIŞTIR.

hizmetleri, işsizlik
sigortası hizmetleri gibi
çalışmalar hakkında
bilgilendirmeler yapılmış;
bu bağlamda Kurumumuza
kayıt olmak isteyenlerin
kayıtları da anında
yapılmıştır. Böylelikle,
hizmet merkezlerimizin
bulunmadığı ilçelerimize,
kasabalarımıza giderek
Kurumumuzun
hizmetlerinin
vatandaşlarımızın ayağına
götürülmesi fırsatı elde
edilmiştir. İŞKUR’un
hizmetlerini daha geniş
bir alana yayma ve
halkımızın İŞKUR’un
faaliyetleri hakkında bilgi
sahibi olmasını sağlamak
ve son yılların en büyük
istihdam kampanyası olan
“Çalışma Hayatında Millî
Seferberlik” hakkında
bilgi edinmesini sağlamak
gayesiyle yola çıkan
kampanya otobüsümüz
faaliyette olduğu ilk altı
aylık süreci beklenenin
üstünde bir verimlilikle
tamamlamıştır.
Kampanya dönemi boyunca
otobüsümüz yaklaşık 20
bin kilometre yol giderek
binlerce kişiye ulaşmayı
başarmıştır. Kampanya
otobüsümüzün altı aylık
dönemdeki başarısı
ve etkisi nedeniyle
önümüzdeki aylarda
ikinci bir kampanya
turunun planlanması için
çalışmalarımız devam
etmektedir.
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GENÇLİK VE GELECEK-1
Her işin temelinde insan vardır. Bu bakımdan, “insan yetiştirme politikası”nı
oluşturmak bizi yönetenlerin en asli ve en önemli işidir. Gelecek nesillerini
planlamayan ve kendince ideal insan yetiştiremeyen toplumlar iktisaden
ilerleseler dahi ayakta kalamazlar.

Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN
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Gençlik; hayatın baharı,
ömrün gül bahçesidir.
Gençler ise milletlerin
ve devletlerin en önemli
potansiyel güçleridir.
Dolayısıyla millet ve devleti
yaşatma ve geleceğe taşıma
yolunda, gençlere özel bir
değer vermek gerekiyor.
Gençleri ideal bir şekilde
yetiştirmek, en önemli
sorumluluğumuzdur. Bu
bakımdan geleceğimizi
emanet edeceğimiz gençler
için güzel bir gelecek
bırakmak hepimizin asli
görevidir. Aile, okul ve
devletin de en önemli görev
ve sorumluluğu iyi insanlar
yetiştirmektir.

Eğitimin en temel
gayesi, insan kalitesinin
yükseltilmesidir. Çağımızda
insanı gereğince eğitmek ve
iyi yetiştirmek toplumdaki
huzur ve refahın ilk
şartıdır. Sevginin, saygının,
hoşgörünün, dayanışmanın
olmadığı bir yerde,
huzur ve kalkınmadan
söz edilemez. Her şey,
insana verilen değer
ve onun eğitilmesiyle
başlar. Gençleri layığıyla
yetiştirmenin en kestirme
yolu ise öncelikle onlara
“değer” vermek ve
onları “değer”lerimizle
donatmaktır.

“Değer”li Gençler!
Her işin temelinde insan
vardır. Bu bakımdan,
“insan yetiştirme
politikası”nı oluşturmak
bizi yönetenlerin en asli ve
en önemli işidir. Gelecek
nesillerini planlamayan
ve kendince ideal insan
yetiştiremeyen toplumlar
iktisaden ilerleseler dahi
ayakta kalamazlar. Okuyan,
araştıran, değer veren,
düşünen, iletişim kuran
ve çok çalışan nesiller tek
kurtuluş reçetemizdir.
Bireyi ve toplumu
eğitmeden kalkınmak da
mümkün değildir.

GENÇ SAYFALAR
Eğitimin başarıya
ulaşabilmesi için, yüksek
bir medeniyetin varisi
olan Türk milletinin
temel değerlerini çağdaş
ve evrensel ölçülerle
yeniden ele almak;
toplumumuzun ve bütün
insanlığın mutluluğu
için eğitim hayatımıza
aktarmak gerekir.
Eğitimin her kademe ve
ortamında mazimizden,
ecdadımızdan ilham
alarak eğitim sistemimize
yeni yaklaşımlar ortaya
koymalıyız. Bizler, ilk ve
en önemli işimiz olarak
değerlerimize sahip
çıkmalı; tarihimizin
parlak sayfalarındaki
seçkin şahsiyetleri model
alarak eğitim anlayışımızı
güncellemeliyiz.
Üstün bir medeniyete,
köklü bir devlet geleneğine
sahip olan bizler;
insanlığın ihtiyaç duyduğu
“sevgi, saygı, hoşgörü,
güvenirlik, yardımseverlik,
hamiyetperverlik,
dürüstlük, kahramanlık,
vatanseverlik, mertlik,
dindarlık, kanaatkârlık,
tutumluluk, konukseverlik,
hayırseverlik, hoşgörülülük,
iffetlilik, ciddiyet ve
ağırbaşlılık, çalışkanlık,
sıcakkanlılık, diğerkâmlık,
cömertlik, alçakgönüllülük
ve iç temizliği…” gibi üstün
hasletleri bünyesinde
barındıran bu büyük
milletin mensupları
olarak bu hazineyi kendi
insanımızın ve bütün
insanlığın hizmetine
sunmalıyız.
Değerler Eğitimi
Yeni bir model olarak
ortaya koyduğumuz
“Değerler Eğitimi” hem
eğitim sistemimizin hem de

insan yetiştirme modelimizin
temeli olacaktır. Bu yeni
eğitim anlayışının başarılı
olabilmesi için ailenin
temel eğitim kurumu
kabul edilmesi, huzur ve
mutluluğun aile temelli
öngörülmesi gerekmektedir.
“Değerler Eğitimi”nin
en önemli ve öncelikli
uygulama alanı aileler
olmalıdır. Bilinmelidir
ki Dünya’nın en harika
eğitim kurumu mutlu ve
huzurlu bir aile; en harika
eğitimcileri ise örnek
anne ve babalardır. Aile içi
iletişimi düzene sokmadan,
aile bireyleri arasında
güveni oluşturmadan, sevgi
ve saygıyı bina etmeden
söylenecek her söz havada
kalacaktır.
Birçok uğraş içinde en
önemli ve en birincil
işimiz iyi insanlar
yetiştirmektir. İdeal
eğitim, insanlara ortak
duygular kazandıran
bir süreçtir. Çocuklar
başta olmak üzere bütün
bireylere, eğitim sayesinde
ortak duygu, düşünce ve
bilinç kazandırılır. Bizi
birbirimize bağlayan
birtakım değer yargılarını
güçlendirmeye bugün çok
daha fazla ihtiyacımız var.
Ortak duyguları ifade eden
“duygudaşlık” kavramının
içini doldurarak -özellikle
ve önemle- bu milletin
bireylerinde “aidiyet ve
mensubiyet” duygularını
güçlendirmek gerekir.
Eğitim; ailede, okulda,
çevrede ve medyada
ortak bir anlayış ve
bilinçle verilmelidir.
Ortak duygular; ortak
duygu ve değerler
eğitimi sayesinde
kazandırılabilir!
Eğitimin diğer bir

gayesi, davranış
değişikliğini olumlu
yönde düzenleyerek
çocuklara ve gençlere
olumlu davranışlar
kazandırmaktır.
Eğitimin nihai gayesi
da gönül gözünü
açmak olmalıdır! Var
olanı görmek, duymak,
yaşamak, dillendirmek
herkesin harcıdır. Lâkin,
görünmezi görmek;
duyulmazı duymak;
yaşanmazı yaşamak ve
bilinmezi söylemek için,
“âlim”, “ârif” ve “kâmil”
bir insan mertebesine
yükselmek gerekir.
İdeal Gençlik: Âsım’ın
Nesli
Mehmet Âkif, idealindeki
gençliği Âsım’ın Nesli
olarak nitelerdi. Âsım,
Mehmet Âkif”in ana
hatlarını ayrıntılı olarak
çizdiği ideal bir gençlik
sembolüdür. O, vatanını,
milletini, değerlerini ve
tarihini sevmektedir.
Haksızlığa tahammülü
yoktur. Haksızlığa karşı
susmayan, haykıran ve
hatta bileği ile düzeltmeye
çalışan bir gençtir Âsım.
Güçlüdür ve bu gücünü
şahsi çıkarları için değil,
ülkesi, milleti, toplumun
yararları ve geleceği için
kullanmaktadır. Kavgası,
toplumun yararınadır.
Âsım, bir semboldür.
Müslüman Türk gençliğini
temsil eder. İnancı tamdır.
Ülkesini işgal etmek
isteyenlerle mücadele eder.
Bunun en canlı örneği
Çanakkale Savaşı’dır.
“Âsım’ın nesli… diyordum
ya… nesilmiş gerçek;
İşte çiğnetmedi namusunu,
çiğnetmeyecek.”

Âkif’in “Âsım’ın Nesli”
diye tarif ettiği gençliğin
özellikleri şunlardır:
İnançlı, ahlâklı, gözüpek,
her türlü tefrikadan
arınmış, ayrı gayrı
düşünmeyen, tek
yürek olan, taklitçiliğe
özenmeyen, vatan ve millet
sevgisini her şeyin üzerinde
tutan, eğitim ve öğretime
önem veren, ümitsizliğe
kapılmayan azimli ve
çalışkan bir gençlik…
Kısacası, onun
tahayyülünde Âsım’ın
Nesli; yiğit, cesur ve
merttir. Dini, vatanı ve
milleti için savaştan
çekinmez. Ölümden
korkmaz; şehit olacağına
inanır. Çalışkan, mütevazı
ve tok gözlüdür. Ciddi
ve ailesine bağlıdır. İnce
ruhlu, kalbi hassas ve
merhametlidir. Marifet
ve fazilet sahibi, bedenen
sıhhatli, kuvvetli ve
dayanıklı, sporla meşgul
olan bir gençliktir. Bizim;
millet ve devlet olarak
böylesi bir gençlik idealini,
kendimize model almamız
tarihî bir zarurettir.
Sonuç olarak diyebiliriz ki
gençlerimiz geleceğimizdir.
Onlara değer vermeli, değer
katmalı ve onları değerlerle
donatmalıyız. Gençlerimize
güzel bir gelecek bırakmak,
aynı zamanda kendimize
güvenli bir gelecek
hazırlamaktır. Bu bakımdan
gençliğin kıymetini bilmek,
onları hayata hazırlamak,
enerjilerini ve yeteneklerini
doğru yönlendirmek
hepimizin asli görevi
olmalıdır. Unutmamak
gerekir ki hayat dört
mevsim gibidir ve sadece
bir baharı vardır: Gençlik…
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MOTOSIKLET YARIŞÇISI KENAN SOFUOĞLU:

KAYBEDECEK
BIR DAKIKAMIZ BILE YOK!

Tunahan BOzkır
VHKİ, İstanbul
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Motosiklet yarışlarında Türkiye’nin gururu olan Kenan Sofuoğlu, dergimize
verdiği röportajda başarısının sırlarını açıkladı. Sevgi ve tutku ile çalışmanın
her meslekte başarı getireceğine inanan Sofuoğlu; “Yaptığınız işi sevmek çok
ama çok önemlidir. Çok çalışmak ve asla pes etmemek gerekir. Ben de şu
anda bir deniz kenarında güneşleniyor ya da en lüks otellerde tatil yapıyor,
eğleniyor olabilirdim ama yapmıyorum ve burada, Akyazı Pisti’nde, ilerde
bayrağımızı benim gibi uluslararası platformlarda dalgalandıracak gençlerimiz
ile ilgileniyorum” dedi.

MESLEK BANKASI

Motor yarışlarında
kazandığınız beş
dünya şampiyonluğu
ve elde ettiğiniz pek
çok derece ile sizi
tanıyoruz. Bu alanda
Türkiye’nin gururu
Kenan Sofuoğlu’nu
okurlarımıza tanıtarak
başlayalım isterseniz...
Trabzonlu olmama rağmen
burada, Sakarya’da,
dünyaya gelmiş
biriyim. Babam motor
ustasıydı. Dört kardeşten
üçüncüsüyüm. Sizin
de bildiği gibi motor
yarışçısıyım ve ülkemi
uluslararası platformlarda
en iyi şekilde temsil ettim
ve etmeye de nefesim
yettiği sürece devam
edeceğim.
Babanız motor ustası ve
rahmetli ağabeyleriniz
de motor sporları
yapıyorlardı. Sizin
bu meslekle tanışma
hikâyeniz nasıl?
Motorcu bir ailenin çocuğu
olduğum için küçük yaştan
beri ilgi duyuyordum.
Boş vakitlerimde babamın
tamir dükkânına gider
orada vakit geçirirdim.
Motorları temizlemeyi,
tamir etmeye çalışmayı
çok severdim. 1996 yılında
Türkiye şampiyonasında
yarışan ağabeyim Sinan'ı
izleyerek motor sporları ile
tanışmış oldum. Bu elbette
nasip işiydi ve ben çok
sevdiğim bir dalda olmanın
mutluluğunu yaşıyordum
ve hâlâ da yaşamaya devam
ediyorum.

Bir ağabeyinizi trafik
kazasında diğerini de
antrenmanda yaşadığı
kaza sonucu kaybettiniz.
Gerçekten zor bir spor
dalında ülkemizi temsil
ediyorsunuz. Bu konuda
neler söylersiniz?
Evet dediğiniz gibi
iki ağabeyimi de
maalesef kötü kazalar
neticesinde kaybettim.
Sinan ağabeyimi yarış
antrenmanındayken,
Bahattin ağabeyimi de
karşıdan karşıya geçerken
araba çarpması sonucu
kaybettim. Zor bir iş motor
yarışçılığı ve belki de riski
en fazla olan spor dalı.
Ama baktığınız zaman bu
işe gönül verdiğinizde riski
ikinci plana atıyorsunuz.
Elbette dikkat her zaman
önemli ve biz de dikkat
ediyoruz. Bir de ecelin ne
zaman kapınızı çalacağı
belli olmaz. Bakın, Bahattin
ağabeyim küçüklüğünden

beri motor kullanıyordu
ama karşıdan karşıya
geçerken araba çarpması
sonucu vefat etti. Eğer
zorluğunu düşünseydim
bu işe hiç giremez
ve bu başarılara asla
ulaşamazdım.
Boş zamanlarınızda
neler yaparsınız?

EĞER ZORLUĞUNU
DÜŞÜNSEYDİM, BU İŞE
HİÇ GİREMEZ VE BU
BAŞARILARA ASLA
ULAŞAMAZDIM.

Aslında çok boş vaktim
olmuyor. Fakat boş
zamanlarımda yine
motorlarımla ilgilenmeyi
çok seviyorum. Onları
yıkar, tamirlerini kendim
yaparım. Hatta yanımda
çalışan arkadaşlarım bazen
“ya abi bırak artık neden
sen yapıyorsun” derler.
Onlara hep şunu söylerim!
“Bu iş sevda işi.”
Ben işimi o kadar çok
seviyorum ki asla
yıkamaktan, tamir
yapmaktan sıkılmam.
Onun haricinde zaten
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Bahattin ağabeyimi
kaybettiğim yıl YamahaCup yarışını kazanmıştım.
Daha birçok başarı ile
ülkemi temsil ettim
ve etmeye de devam
edeceğim.

boş durmayı seven birisi
değilim. Arabamı yıkar,
evde anneme, eşime
yardım eder, ütü yaparım.
Bazen evimle bahçemle
ilgilenirim. Boş durmak
pek bana göre değil. Bu
pistin gayelerinden biri de
o zaten.(Akyazı Pisti’nden
bahsediyor). Bu arada Sayın
Belediye Başkanımızın bu
pistte emeği çok büyüktür.
Bu vesileyle bir kez daha
teşekkür etmek isterim.
Boş vakitlerimde burada
geleceğin yarışçılarına
yardımcı olmaya
çalışıyorum.
Biraz da başarılarınızdan
bahsedelim. Önümüzde
beş dünya şampiyonluğu
ve onlarca başarı var…
Bu başarılarınızdan
bahseder misiniz?
Evet, Rabbim’e sonsuz
şükürler olsun ki beş kez
dünya şampiyonu oldum
ve ülkemi temsil etme
gururu yaşadım. İlk olarak
2007 yılında bu başarıyı
yakalarken ardından
2010, 2012, 2015 ve son
olarak 2016 yılında dünya
şampiyonu oldum. Bunun
yanı sıra 2001 yılında
Türkiye Motosiklet Pist
Şampiyonası, Superstok
600cc A sınıfı üçüncüsü
oldum. (Yarışın birincisi
ağabeyim Sinan Sofuoğlu,
ikincisi de diğer ağabeyim
Bahattin Sofuoğlu’dur).
2001 Balkan Motosiklet
Pist Şampiyonası’nda ilk
üç sırayı yine ağabeylerim
Sinan Sofuoğlu ve Bahattin
Sofuoğlu ile paylaşarak
ikinci oldum. Motorcu
bir aileden gelmek ve
başarılı insanların arasında
yetişmek benim için
gerçekten büyük bir şanstı.
Uzun süre yurtdışında
yaşadım ve Almanya’da
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Küçüklüğünüzden beri
bu işin içerisindesiniz.
Çok sevdiğiniz herkesçe
malum. Sizce başarı için
çok sevmek yeterli mi?

İŞİNİZİ KÜÇÜK
YAŞTA DÜŞÜNMEYE
BAŞLAMANIZ GEREKİR.
GENÇ ARKADAŞLARA
DAHA ORTAOKUL
YILLARINDA HAYAL
KURMAYA, BİR
ŞEYLER DÜŞÜNMEYE
BAŞLAMALARINI TAVSİYE
EDERİM.

Yaptığınız işi sevmek
çok ama çok önemlidir
ancak burada başarılı
olabilmek için sevmek
yetmez. Çok çalışmak ve
asla pes etmemek gerekir.
Bakın ben kendimden
örnek vereyim. Şu anda
bizim tatil sezonumuz
olmasına rağmen burada,
Akyazı Pisti’ndeyim.
35-40 derecenin altında
çalışıyorum. İlerde
bayrağımızı benim gibi
uluslararası platformlarda
dalgalandıracak
gençlerimiz ile
ilgileniyorum. Ben de şu
anda bir deniz kenarında
güneşleniyor ya da en

lüks otellerde tatil yapıyor,
eğleniyor olabilirdim ama
yapmıyorum çünkü benim
önceliğim işim. Ben bu işe
o kadar aşığım ki para pul
hep ikinci planda. Şimdi
insanlar şunu düşünebilir
‘Ya Kenan parayı kazanmış
kazanacağı kadar tabi
rahat rahat konuşur’ ama
gerçekten öyle değil. Ben
öyle zorluklarla buralara
geldim ki çoğu insan belki
bu kadarına dayanamaz.
Benim çok şükür paraya
pula ihtiyacım yok. Dedim
ya işime aşığım ve bence
başarının altın anahtarı
da işini sevmek ona âşık
olmaktır.
Cumhurbaşkanımızın
liderliğinde
başlatılan İstihdam
Seferberliğinden
haberdarmısınız?
Evet, zaman zaman
basından takip ediyorum.
Sayın Cumhurbaşkanımızın
bu konuda yine önderlik
ettiğini biliyorum. Tabi
ki çok işsiz kardeşimiz
var. Onlar da inşallah
bu istihdam seferberliği
ile sevdikleri mesleklere
kavuşurlar ve aileleri ile
huzurlu bir hayat sürerler.

MESLEK BANKASI

Herkes geçim derdinde
ve evine ekmek götürme
telaşı içerisindedir. Meslek
seçiminde İŞKUR’un
önemi çok fazla. Çok insan
tanıyorum bir işe başlayıp
ardından ‘ben bu işi
yapamam’ deyip bırakan.
İşte burada İŞKUR’un
yönlendirmesi çok önemli.
İŞKUR Genel Müdürümüz
ve tüm İŞKUR personeline
teşekkür ediyorum.
Sahiplenmek önemli. “Bana
ne, ben saatime bakarım.
Maaşıma bakarım” demekle
bu işler yürümez. Benim
arkadaşlarım “bu benim
kendi işim” diyerek
sahipleniyorlar ve biz böyle
çok mutluyuz.
Genç motor tutkunlarına
ne gibi tavsiyelerde
bulunursunuz?
Hayatta neyi seçerseniz seçin
biraz önce de söylediğim gibi
önce sevmeniz gerekiyor.
Sırf para kazanmak için

seçmemek gerekir. Evet,
tabi ki para kazanmamız
gerekiyor ama işin başında
bana göre kişi neye hevesi
varsa, neden hoşlanıyorsa o
yönde kendinizi geliştirmesi
lazım. Para kazanacağız diye
sevmediğimiz işe gidip de
iki yıl, üç yıl sonra açıkta
kalmaktansa daha az kazanıp
sevdiğimiz işe girip ömür
boyu çalışmak daha doğru.

Benim yıllar geçmesine
rağmen hâlâ yarışmamın
para ile ilgisi yok. Yani
yarışıp para kazanmaya
da ihtiyacım yok. Bakın
beni ailem endüstri meslek
lisesine yolladı. Bana ‘sen
okuyacaksın’ dediler; o
zaman dedim ki “Beni o
zaman meslek lisesine
yollayın da hiç yoktan
böyle mekanik işlerle
uğraşayım, sevdiğim bir
şey olayım.” O zaman
tabi ağabeylerim de
yarışmıyordu daha
sonrasında meslek lisesini
bitirdikten sonra babama
yalvararak “baba beni
dükkânımıza kabul et
dükkânda ben motor tamir
edeyim” dedim. Ben çok
seviyordum motor tamir
etmeyi, yıkamayı, zorla da
olsa babama bunu kabul
ettirdim çünkü okulda hep
aklım motosikletlerdeydi.

Şunu demeye çalışıyorum.
İşinizi küçük yaşta
düşünmeye başlamanız
gerekir. Genç arkadaşlara
daha ortaokul yıllarında
hayal kurmaya, bir şeyler
düşünmeye başlamalarını
tavsiye ederim. Çünkü
gerçekten zaman su gibi
akıp geçiyor. Kaybedecek
bir dakikamız bile yok.
Hangi meslek olursa olsun.
Bu benim gibi yarışçılık
olur, sanatçı, öğretmen,
esnaf, iş adamı…
Geçmiş Olsun!
Dergimiz yayına
hazırlandığı sırada,
Dünya Supersport
Şampiyonası’nın
Fransa’da düzenlenen
10. ayağındaki sıralama
turlarında kaza geçiren
millî motosikletçimiz
Kenan Sofuoğlu’na geçmiş
olsun diyor ve acil şifalar
diliyoruz.
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YOUTUBER MERVE ÖZKAYNAK:

İNTERNETTE BAŞARILI OLMAK
EMEK İSTER
Son günlerin popüler konularından biri de Youtuber olmak. Şu anda bunu meslek haline getirmiş ve
sadece bu işle geçimini sağlayan isimler var. Aralarından bazıları yüzbinlerce takipçi ile diğerlerinden
daha meşhur. Eğlenceli ya da eğitici-öğretici bilgilerin yer aldığı videolar… İlgi alanına göre takip ediliyor.
Bu isimlerden biri de Merve Özkaynak. Kendisi internette yayınladığı makyaj, moda, güzellik, giyim
hakkındaki videolarla tanınıyor. Genç yaşta gençliğin nabzını tutarak başarıya ulaşan Özkaynak ile hem
kendi yaşam serüvenini hem de Youtuber olmayı konuştuk.
Liseden sonra iş hayatına başladığınızı biliyoruz.
Neden hayata bu kadar erken atılma kararı aldınız?
Biraz kendinizi tanıtır mısınız?
Üniversite sınavına girdiğim ilk sene, istediğim okul ve
bölümü kazanamayınca yeniden denemek istedim. Bu sefer
daha özgürdüm, okulum bitmişti ve evde oturarak test
çözmek hiç bana göre değildi, hemen iş aramaya başladım
ve 18 yaşımda çalışmaya başladım. İş hayatı beni çok
geliştirdi, iş ahlakını ve etiğini genç yaşta öğrenmek insana
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ileriki yaşlarında hem iş hem de sosyal hayatında çok başka
bir tecrübe kazandırıyor.
Çok büyük markalarla yola çıkmışsınız? Bu
firmalarla çalışacak alt yapıyı nasıl sağladınız?
Üstelik çok genç bir yaşta iken…
Her iş ya da uğraş için inanılmaz bir alt yapıya sahip
olmanız gerekmiyor. İstekli, kararlı ve hevesli olmanızın
yanında çalışkan ve disiplinli olmanız o işi en iyi şekilde
yapabilmeniz için gayet yeterli sebepler.

MeSLEK BANKASI
Youtuber olma fikri nasıl
gelişti? İlk videoyu nasıl
paylaştınız?

Youtuber’liği bir kariyer
olarak planlamak
mümkün mü?

Son dönemde çalıştığım
4 derginin dijital
pazarlamasını yaparken
bir yol ayrımına girdim.
Ya profesyonel kariyerime
devam edecektim ya da
kendi girişimimin sahibi
olacaktım... Aslında
hedefim eğlenirken bir
taraftan da profesyonel
ve sürdürülebilir bir
girişim ortaya çıkarmaktı
çünkü iş hayatım devam
ederken süreç beni kendi
işimin sahibi olmam
noktasına getirdiğinde
uzmanlık alanım olan
dijital pazarlamayla ilgili
bir şeyler yapmak istedim.
Girişimimi değerlendirirken
yazmak yerine bunu
göstererek anlatmanın daha
eğlenceli ve daha etkileyici
olacağını düşündüm. Tüm
bu fikirlerimi, hobilerimi ve
tabi ki uzmanlık alanlarımı
bir araya getirince Youtube
kanalımın temelleri atılmış
oldu.

Youtuberlığı bir kariyer
imkanına dönüştürmek
kesinlikle mümkün.
Sadece istek, zaman,
emek ve disiplin yeterli.
Kanalınıza odaklandıkça
emeğinizin karşılığını
aldığınızı görüyorsunuz
en önemlisi kendinizi
gerçekleştiriyorsunuz.

‘Youtuber’lik ne
demektir, nasıl Youtuber
olunur?
Paylaşmak istediklerini
video üreterek anlatan
ve kitlelere hitap eden ve
bunu youtube platformunu
kullanarak yapan kişilere
youtuber deniyor. Youtuber
olmanın belli bir tarifi yok
aslında. Bence; tutku, istek,
bir tutam özgüven, bolca
disiplin ve bir kamera .
Videolar hazırlanırken
nasıl bir süreç işliyor?
Neler yapıyorsunuz? Bu
hazırlığın keyifli ve zor
yanları nelerdir?
Videolarımın hazırlık
aşaması ciddi bir plan,
program ve araştırma

sürecinden geçiyor.
Kendi bildiklerimin ve
tecrübelerimin üzerine
mutlaka araştırma yaparak,
okuyarak doğruluğundan
emin olduğum bilgileri
de katıyorum. Sonrasında
geçiyorum odama,
basıyorum kayıt tuşuna
ve anlatmak istediklerimi
insanlarla paylaşıyorum. Bu
işe başlamak için en pahalı,
en profesyonel kamerayı
almaya gerek yok. Artık
çoğu akıllı telefonun
kamera özellikleri oldukça
tatmin edici 4K çekim
özelliği olanları bile
var. Ben seyahatlerimde
de kullandığım DSLR
makinemle çekim
yapıyorum. Kendine kanal
açmak isteyenler için
tavsiyem; başlangıç için
kaliteli çekim yapabilen
herhangi bir cihaz, sabit
çekim yapabilmek için
tripod, ışık alan bir mekan
ve siz. İşte hepsi bu!

İsteyen herkes Youtuber
olabilir. İlk önerim
Youtube’a sadece para
kazamak için değil, keyif
almak için başlarsanız
başarılı olma şansınız çok
daha yüksek. Youtube bir
maraton, bazı yerlerde
belirtildiği gibi ‘’Youtube
kanalı açtı, köşeyi döndü’’
gibi bir şey söz konusu
değil. Elbette hepimiz para
kazanıyor ve emeğimizin
karşılığını alıyoruz ama bu
her işte olduğu gibi ciddi
bir zaman, emek ve çalışma
sonucu oluyor.
Makyaj ve güzellikle
ilgili paylaşımlarınız var.
Size göre Türk kadını
makyaj konusunda
neleri yanlış neleri
doğru yapıyor?

İŞ AHLAKıNı VE ETİĞİNİ
GENÇ YAŞTA ÖĞRENMEK
İNSANA İLERİKİ
YAŞLARıNDA HEM İŞ HEM
DE SOSYAL HAYATıNDA
ÇOK BAŞKA BİR TECRÜBE
KAZANDıRıYOR.

Makyaj konusunda belli
şeyler dışında katı kurallara
inanmıyorum. Her kadının
maskara sürme şekli
farklıdır sonuca bakmak ve
o şekilde değerlendirmek
lazım. Sadece genel
olarak yapılan en bilinen
hatalardan biri; ten
renginden 3-4 ton koyu
fondöten kullanmak ama
son zamanlarda dışarıya
çıktığımda gördüğüm tüm
kadınların makyajları
kesinlikle harika! Hepimiz
her gün daha doğrusunu,
daha iyisini deneyerek
öğreniyoruz bence.
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TRABZONSPOR KULÜBÜ BAŞKANI MUHARREM USTA:

İŞKUR BIZIM IÇIN
ÇOK ÖNEMLI BIR PAYDAŞ

Türk iş adamı, doktor ve spor kulübü başkanı Muharrem Usta ile başarılı
kariyeri üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Tıp doktorluğundan hastane
yöneticiliğine ve Trabzonspor Kulübü Başkanlığına uzanan iş hayatındaki
tecrübelerini dergimize anlatan Usta, özellikle İŞKUR İşbaşı Eğitim
Programlarının kurumlara ve iş arayanlara faydalarından bahsetti.
Kendinizi tanıtabilir
misiniz?

YASEMİN ÇUBUKÇU
İMD, İstanbul
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1965 yılında Trabzon’da
doğdum. 1989 yılında
Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesinden mezun
olduktan sonra 1992
yılında kulak burun boğaz

uzmanlığımı aldım. 1993
yılında özel hastanecilik
alanına yönelerek 1995
yılında, bugün Türkiye’nin
en büyük hastaneler zinciri
haline gelen Medical
Park’ın temellerini attım.
Şu an Medical Park ve VM

Medical park hastaneleri ile
Liv Hospital’ı bünyesinde
bulunduran MLP Care
Grubunun Yönetim Kurulu
Başkanlığı ve CEO’luk
görevlerini yürütüyorum.
Grubumuzun çeyrek
asırlık bilgi birikimi ve

BaşaRI HİKÂYESİ
tecrübesinin devamı
olarak kurulan İstinye
Üniversitesi’nin Mütevelli
Heyeti Başkanlığı görevimi
de büyük bir coşku ile
sürdürüyorum. Ayrıca
Trabzonspor Kulübü
Başkanlığı yapmaktayım.
Medical Park
Hastanelerine
yeni çalışanların
kazandırılması
noktasında İŞKUR’un
işbaşı eğitim programı
yeni elemanlarınızın
yetiştirilmesinde ne gibi
faydalar sağlamıştır?
Medical Park, Liv Hospital,
VM Medical Park olmak
üzere üç ayrı hastane
markasını tek çatı altında
buluşturan grubumuz,
17 ilde 28 hastanesi ve
16 bini aşkın çalışanı ile
Türkiye’de sağlık sektörüne
en fazla istihdam sağlayan
markalarından biri haline
geldi. Grubun yeni açılacak
hastaneleri ve bu yıl ilk
öğrencilerini kabul etmiş
olan İstinye Üniversitesi ve
İstinye Üniversite Hastanesi
için, hem sağlık hizmetleri
hem de eğitim alanında
yeni istihdam imkanları
sağlamaya 2017 yılında da
devam edeceğiz.
Sağlık sektörü çok hızlı
büyüyor. Bu büyümeye
paralel olarak da deneyimli,
alanında eğitimli nitelikli
personel ihtiyacı artıyor.
Sektörün en çok tercih
edilen gruplarından biri
olarak, büyümemizi
destekleyecek şekilde
ihtiyaç duyduğumuz
profildeki çalışanları
yetiştirmek ve mevcutların
gelişimini sağlamak üzere
özel çalışmalar yürütüyoruz.
İŞKUR bizim için çok
önemli bir paydaş. Özellikle
yürüttüğü İşbaşı Eğitim
Programı sayesinde pek
çok yetenekli aday ile

Programı sürelerinin
firma ve sektöre bağlı
olarak düzenlenmesinin
ve uzatılmasının faydalı
olacağını düşünmekteyiz.
Sağlık sektörü gibi uzmanlık
gerektiren iş alanları için
sürelerin, 6 ay ve üstünde
olacak şekilde uzatılmasının
kişileri tanımak ve
işbaşında görebilmek
adına daha verimli olacağı
kanaatindeyiz.
tanışıyoruz. Bu program
sayesinde bu adaylar da
bizi tanıma şansı yakalıyor.
Böylece deneme süresine
gerek kalmadan program
sonunda hem çalışan
hem de işveren açısından
karşılıklı memnuniyete
dayanan bir süreç başlıyor.
Yetenek yetiştirilmesi
sürecinde ilk ve belki de
en önemli adım doğru
adayı seçmek. Bu program
işverenler açısından buna
imkân veriyor. İşbaşı Eğitim
Programı ile bize gelmiş
ve 4-5 yıldır ekibimizde
devam eden çalışanlarımızın
olması bu programın bizler
açısından ne kadar faydalı
olduğunun da bir göstergesi.
2016 yılı içerisinde
grubumuzda birçok kişi
işbaşı eğitimlerinden
faydalandı. 2017 büyüme
planlarımız çerçevesinde
de bu sayıyı artırmayı
hedefliyoruz.
Şirket maliyetlerinize
işbaşı eğitim programının
katkılarından bahseder
misiniz?
MLP Care Grubu olarak
İŞKUR İşbaşı Eğitim
Programını ağırlıklı
olarak Misafir Hizmetleri
Kadroları tarafında
gerçekleştiriyoruz. Altı
aylık programlarda, ilk üç
aylık eğitimlerin ardından
program kapsamında

Bununla birlikte başvuru
sayılarını artırmak için
programın tanıtılması
oldukça önemli. Genç neslin
yoğun olarak kullanıldığı
sosyal medya, tanıtım için
kullanılması gereken bir
mecra diye düşünüyorum.

istihdam ettiğimiz kişileri
tecrübeli kadrolarımızla
birlikte işbaşında görme
ve deneyimleme şansı
buluyoruz. Bu da ekibimizin
daha güçlü ve kalabalık
olmasını sağlıyor.
Program bitişinde yetişmiş
olan kadroları istihdam
ettiğimiz için operasyonel
verimliliğimizin de
artmasına destek oluyoruz.
Ayrıca yeni hastane
açılışlarımızda %50 istihdam
şartıyla sınırlamayarak,
% 90’a varan oranlarda
kadrolarımıza katıyoruz.
Hem istihdama hizmet
eden hem de nitelikli
işgücü yetiştirmeyi
hedefleyen işbaşı
eğitim programının
geliştirilmesi ve
daha verimli olarak
uygulanması
konularında önerileriniz
nelerdir?
Şehir ve program bazlı
değişen İşbaşı Eğitim

Gelecekte İŞKUR
ile birlikte yapmayı
hedeflediğiniz ortak
çalışmalarınız olacak mı?
2017 yılında MLP Care
Grubu olarak devletimiz
tarafından başlatılan
istihdam seferberliğini
destekliyoruz.
2016 yılında oldukça
katkısını gördüğümüz
Uzmanlaşmış Meslek
Edindirme Merkezleri
(UMEM) veya engelli
istihdamını artırmaya
yönelik projelere destek
vermeyi ve içinde
olmayı daima isteriz.
Ekiplerimiz iyi ve örnek
oluşturacak uygulamalar
geliştirebilmek için İŞKUR
temsilcilerimizle işbirliği
içerisinde çalışmalarına
devam ediyor. Daha önce de
belirttiğim gibi İŞKUR bizim
için önemli bir paydaş.
Ülkemizin kalkınması ve
herkesin istihdam edilmesi
için çalışan İŞKUR ile
birlikte yol almak daima
önceliklerimiz arasında.
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İŞKUR’DAN ALDIĞI DESTEK İLE KENDİ İŞİNİ KURAN EMEL YURTVERMEZ:

ENGELLERİMİZ BAŞARIMIZA
ENGEL DEĞİL

Tunahan BOzkır
VHKİ, İstanbul

İŞKUR’un engellilere yönelik desteklerinden faydalanarak kendi işini kuran Emel
Yurtvermez, kendisi gibi iş sahibi olmak isteyenlere cesur olma çağrısında bulunuyor.
Engelli olmanın başarılı olmaya engel olmadığını dile getiren Yurtvermez, fırsatları
değerlendirerek kendi işinin sahibi oldu.
Sizi kısaca tanıyabilir
miyiz?
Adım Emel Yurtvermez.
24 Haziran 1992 İstanbul
doğumluyum. İlkokulu
da liseyi de, İstanbul’da
okudum. Meslek lisesi
mezunuyum. Ardından
üniversite sınavına girdim
ama maalesef olmadı.
İstanbul istiyordum fakat
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meslek lisesi mezunu
olduğum için olmadı. Özel
üniversiteler vardı ama o
da çok pahalı geldiği için
gidemedim.
Turizm seyahat acentesi
açtınız. Bu sektörde bir
geçmişiniz var mı? Nasıl
doğdu bu fikir?
Aslına bakarsanız tamamen
şans! Daha doğrusu şöyle

anlatabilirim. Liseden sonra
iki yıl ne yapabileceğimi
çok düşündüm. Çeşitli
yerlere iş başvurusu
yaptım, birçok iş görüşmem
engelli olduğum için
olumsuz sonuçlandı. Bir
de şöyle bir durum var…
Benim yaşamım boyunca
haftada iki gün fizik
tedaviye gitmem lazım,
aksi takdirde tekerlekli

sandalye kullanmak
zorunda kalırım. Bu yüzden
iş başvurularımdan hep
olumsuz dönüş aldım
çünkü kimse sizin iki gün
fizik tedaviye gitmenizi
kabul etmiyor. Buna
rağmen pes etmedim ve
bir yandan internetten iş
araştırmaya devam ettim.
Sonunda bir acentede
otobüs bileti satışı yapmaya

BaşaRI HİKÂYESİ
başladım. İşimi seviyordum
ve bu işi yapabildiğimi
fark ettim. Bir süre sonra
insanların bana ‘tatil
satıyor musun’, ‘bu yaz
nereye gitsek’ gibi sorular
sorduğunu gördüm. Daha
turizm sektörüne girmeden
bu tür soruların gelmesi
bende farklı duygular
oluşturdu, farklı bir ışık
yaktı. Biraz araştırmanın
ardından bu sektöre
girmenin doğru olduğunu
düşündüm.

ettim. Onların bu süre
içinde devamlı destek
olmaları bana daha da
inanç verdi ve İŞKUR’un
sitesine girerek kursa
başvuru yaptım. Mülakat
sürecinin ardından
kursa başladım. Yaklaşık
iki hafta gibi kısa bir
sürede kursumuz bitti ve
sertifikalarımızı aldık. Daha
sonra projemi sundum
ve sonunda destek alarak
turizm sektörüne girmiş
oldum.

İŞKUR’la yolunuz nasıl
kesişti? Girişimcilik
eğitimi sürecinden
bahseder misiniz?

Biraz da BeyzTur’dan
bahsedelim. Gördüğüm
kadarıyla burada
sadece uçak bileti
satmıyorsunuz.
İşlerinizden kısaca
bahseder misiniz?

Bu da yine araştırmalarım
neticesinde oldu. KOSGEB’i
duymuştum. Biraz sordum
soruşturdum ve önüme
İŞKUR faktörü çıktı.
Öğrendim ki İŞKUR’un
engellilere yönelik 36
bin liralık hibe programı
varmış. Detaylı bir
araştırmanın ardından
konuyu ailemle istişare

19 Ocak 2016’da açtım
burayı. Evet dediğiniz
gibi işimiz sadece uçak
bileti satışı değil. Burada
çok çeşitli sektörlere
hizmet ediyoruz. Yurt içi,
yurt dışı turlar, otellere
rezervasyonlar, çeşitli

operatörlerin acenteliğini
yapıyoruz. Bunların yanı
sıra birçok okulun, şirketin
özel gezilerini organize
ediyoruz.
Hedefleri doğrultusunda
çalışan biri olarak
genç işsizlere ne gibi
önerilerde bulunmak
istersiniz?

AZMETTİKTEN SONRA
YAPILAMAYACAK
BİR İŞ OLDUĞUNU
DÜŞÜNMÜYORUM.
ENGELLİ OLMAK BİR İŞİ
BAŞARMAYA KESİNLİKLE
ENGEL DEĞİL.

Ben öncelikle şunu
söyleyebilirim; asla
korkmasınlar. Zaten
risk almadan bir işe
girmek olmuyor, burada
cesaretin önem çok fazla.
Evet, özellikle bizim
sektörde risk fazlasıyla
var, bir kere rakibiniz
çok. Özellikle İstanbul
gibi büyük şehirlerde
bunu hissedebiliyorsunuz
ama azmettikten sonra
yapılamayacak bir iş
olduğunu düşünmüyorum.
Engelli olmak bir işi
başarmaya kesinlikle engel
değil. Başta da dediğim gibi
cesaret, cesaret, cesaret!
Gerisi bir şekilde olur gider.
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TÜRKİYE’DE TARIM SEKTÖRÜ
Türkiye yüzölçümünün yüzde 36’sı üretim yapılan tarım arazilerinden
oluşmaktadır. Toplam nüfusa göre erkeklerin yüzde 15.5’i, kadınların yüzde
30.7'si tarımda çalışıyor. Bu nedenle tarımı tek başına bir sektör olarak
göremeyiz. Tarım; tüm sektörlerle etkileşim içerisindedir. Bu sektörde
geliştirilecek bir politika veya uygulama ekonomiyi, doğayı, sosyal dengeyi,
çevreyi ve çevreye ilişkin alınacak kararları etkilemektedir.

NESLİHAN GÜRSOY
EDİTÖR - AREN TANITIM
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Anadolu, yüzyıllarca çeşitli
uygarlıklara ev sahipliği
yapmıştır. Bu uygarlıklarda
tarımsal faaliyetler, çeşitli
alanlarda ve pek çok
ürün çeşidiyle yoğun bir
şekilde gerçekleştirilmiştir.
Aralarında Asurlar, Hititler,
Selçuklular, Anadolu
Selçuklularının da bulunduğu
milletlerden özellikle
Osmanlılardaki tarım

politikaları, askeri varlığın
oluşturulması, vergilerin
toplanması ve büyük
şehirlerin gıda ihtiyacının
karşılanması gibi gayelerle
yapılmıştır. Tarım ağırlıklı
bir ekonomi sürdürdüğü
görülen Osmanlı’da kayıtlı
nüfusun yüzde 80-90’ı
tarımla geçinmekteydi ve bu
süreç devletin kontrolünde
ilerlemekteydi.

Bugün ülkemizdeki tarım
faaliyetleri farklı kurum ve
kuruluşların görev alanında
yer almaktadır. Mevcut
kamu kurumları Tarım
ve Köyişleri Bakanlığı,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,
Çevre ve Orman Bakanlığı,
Hazine, Dış Ticaret ve
Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlıkları, Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü ve

SEKTÖREL BAKIŞ
Ziraat Bankası’dır. Diğer
kuruluşlar ise mesleki
örgütler, odalar, sivil
toplum kuruluşları ve
derneklerdir. Tarım eğitimi
ise Ziraat Fakülteleri,
Yüksek Okullar ve
Ziraat Liseleri tarafından
gerçekleştirilmektedir.

uluslararası şirket, gıda
sektöründe yerli firmalarla
ortaklık kurmuş durumda.
Tüketicilerin gıda
güvenirliğine giderek
daha fazla önem vermesi
ve AB’ye uyum yasaları
çerçevesinde; gıdaların
üretimi, tüketimi ve
denetlenmesi konusunda
yasal zemin de sağlamlaştı.

Tarıma Dayalı Sanayi
Sektörleri
Türkiye için ekonomik ve
sosyolojik olarak önemli
bir yere sahip olan tarım
ve tarıma dayalı sanayi
gün geçtikçe gelişme
göstermektedir. Özellikle
gıda ve içecek sektöründe
önemli gelişmeler
yaşanması beklenmektedir.
Tarıma dayalı sanayi
ürünlerimizdeki gelişme
için dengeli ve geniş bir iç
pazarımız olduğu kadar,
dış pazar açısından da
değerlendirmeye müsait
pazarlar mevcuttur.
Avrupa, Orta Doğu ve Asya
pazarlarına yakınlık tarım
ürünleri ihracatında önemli
fırsatlar. Bugün çok sayıda

TÜRKİYE İÇİN EKONOMİK
VE SOSYOLOJİK OLARAK
ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP
OLAN TARIM VE TARIMA
DAYALI SANAYİ GÜN
GEÇTİKÇE GELİŞME
GÖSTERMEKTEDİR.

Ülkemizde tarıma dayalı
sanayi sektörü; nişasta ve
nişasta bazlı şekerler, bira
ve malt, yüksek alkollü
içecekler, balık ve su
ürünleri işleme, şarapçılık,
tütün ürünleri gibi bazı
alt sektörler dışında,
genelde küçük ve orta
ölçekli işletmelerin hâkim
olduğu bir sektördür. Bu
alandaki iş yeri sayıları
incelendiğinde, en fazla
iş yerinin elyaf ve iplik
sektöründe olduğu
görülmekte. Bunda
90’lı yıllarda verilen
desteklerin etkisinin olduğu
söylenebilir. Bu sektörleri;
un ve unlu ürünler,

damıtık alkollü içkiler,
şeker üretimi ve arıtımı,
su ürünleri işleme, sebze
ve meyve işleme, yem, süt
ve süt ürünleri, bitkisel ve
hayvansal yağlar, mezbaha
ve et ürünleri, şekerleme
ve çikolata ile diğer gıda
sektörleri takip etmekte.
Satış hasılatına göre
sektörün ilk dört sırasına
sahip firmaların toplam
satışlarının sektördeki payı
%31-50 arasında.
Tarımsal ürün ihracat
pazarında dünyada ilk
üç sırayı ABD, Hollanda
ve Almanya almaktadır.
Türkiye tarımsal ihracat
sıralamasında 26.
sırada. Tarım üreticisi
sıralamasında ise 7. sırada.
Türkiye’nin ihraç ettiği
730 çeşit üründen; örtü
altı domates yetiştiriciliği,
zeytin, nar, narenciye,
badem, çam balı ve kültür
balıkçılığı öne çıkmaktadır.
Türkiye’nin tarım
ürünleri ihracatında en
önemli noktası Avrupa
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Birliği. Tarımdaki
toplam ihracatımızın
yaklaşık olarak yüzde
50’sini Avrupa Birliği
ülkelerine yapmaktayız.
Bunlar arasında en
çok sırasıyla Almanya,
İngiltere, İtalya’ya ihracat
yapmaktayız.
Ucuz İşgücü ve
Hammadde Üstünlüğü
Türkiye’de tarıma dayalı
sanayide en önemli
üstünlük ucuz işgücü ve
hammaddedir. Bu anlamda
ucuz işgücü ve düşük enerji
maliyetlerine sahip Çin,
Hindistan gibi ülkelerle
de rekabet edebilecek
durumdadır.
Türkiye ekonomisi için
tarım; nüfus ve istihdam,
beslenme, tarımsal üretim,
yurt içi tüketim, tarımın
sanayiye olan katkısı,
millî gelir ve ödemeler
dengesinin korunması gibi
anlamlara gelmektedir.
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Türkiye sahip olduğu
coğrafi konum, iklim
yapısı ve ürün çeşitliliği
dikkate alındığında büyük
bir tarımsal potansiyele
sahiptir. Bu potansiyeli
kayıt altına alınmaması,
üretici örgütlerinin
yeterince aktif olmaması,
istikrarlı olmayan
tarım politikaları ve
planlı olmayan üretim
modelleri gibi nedenlerle
yüzde yüz oranında
kullanamamaktadır.
Bitkisel Ürün Sigortaları
Kuraklık, dolu, don,
sel, taban suyu baskını,
fırtına, hortum, deprem,
heyelan, yangın gibi doğal
afetler; kaza ve zararlılar
ile hayvan hastalıkları
tarımdaki kârlılığı
düşürmektedir. Bu konuda
gelişmiş ülkeler, yaptığı
risk transferi ile ortaya
çıkan zararı azaltma yoluna
gitmişlerdir. Tarım Sigortası
denen bu sistem ile bitkiler,

seralar, tarımsal yapılar,
tarım alet ve makineleri ile
çiftlik hayvanları güvence
altına alınmaktadır.
Türkiye’de tarım sigortası
uygulaması ilk olarak
dolu riskine karşı 1957’de
başlamıştır ancak başarılı
olmamıştır. 2005 yılına
gelindiğinde ise alınan
devrim gibi bir kararla,
5363 sayılı Tarım Sigortaları
Kanunu, TBMM’de kabul
edilerek, 21 Haziran 2005
tarihinde Resmi Gazetede
yayımlanmış ve yürürlüğe
girmiştir. Devlet tarım
sigortasını teşvik etmek
için sigorta yaptıran
çiftçilere prim desteği
vermeye başlamıştır.
Tarım sigortası ile
hedeflenen, çiftçi gelirinde
istikrar, tarımsal üretimde
istikrar, kente göçün
önlenmesi, modern tarım
tekniklerinin uygulanması
ve verim arttırıcı

yatırımlara teşvik ve bütçe
disiplinine katkı sağlamak
olarak belirtilmektedir.
Tarım Ekonomisi Çevre
Bilinci ile Süreklilik
Sağlar
Doğa içinde barındırdığı
tüm ekosistemleri uyum
ve süreklilik içinde
çalıştırır. Her ekosistem
varlığına uygun şekilde
bugünün kaynaklarını
geleceğe iletmek üzere
görevini yerine getirir.
Tarım faaliyetlerinden
kaynaklanan çevresel
etkiler için önlem alınması
Türkiye için de büyük
önem arz etmektedir. Yanlış
tarım uygulamalarının
neden olduğu su ve
toprak kirliliği, erozyon,
hava kirliliği ekosistemi
bozmaktadır.
Türkiye özellikle 1960’lı
yıllarda tarımda daha
yüksek verim almak üzere
atılımlarda bulunmuş ve
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bunun plansızlığı ile yoğun
bir biçimde kullanılan
kimyasal gübre ve ilaçlar
verimi artırsa da tarım
kaynaklı çevre kirliliğine
neden olmuştur. Alandaki
denetimsizlik su, toprak ve
hava kalitesine olumsuz
yönde etki etmiştir.
Bu uygulamalar 2001’den
bu yana azalmıştır.
Hedeflenen ve uygulanan
tarım politikaları ile
çevreye özel dikkat
gösterilmekte ve “tarladan
sofraya güvenli gıda”
anlayışı ile çalışmakta.

uygulanması ile daha
tasarruflu ve daha da
önemlisi daha faydalı
hâle getirilmesi sahip
olduğumuz kaynakları elde
tutmamız ve temizliğini
korumamız kolaylaşmıştır.

Türkiye’de içme,
sulama ve sanayide
mevcut kullanılabilir su
potansiyeli 112 km3’tür.
Bunun 40.1 km3’ü (%35.8)
kullanılmaktadır. Tarımda
kullanılan suyun damla
sulama tekniklerinin

Klasik sulama yöntemleri
yerine yağmurlama ve
damla sulama metotlarının
kullanılması verimi %80
ve %90’a çıkarılabilmekte.
Ayrıca bu sayede %20
ile %30’luk su tasarrufu
sağlanabilmektedir.

Tarımda kullanılan bilinçsiz
ilaçlama yöntemleri suda ve
topraktaki kimyasal gübre
ve pestisit kalıntılarını
artırmıştır. Bu kalıntılar
yer altı ve yer üstü sularına
karışarak toprağı da
kirletmektedir. Tarımda
kullanılan ilaçlar çok
dayanıklıdır ve ayrışmaları
yıllarca sürebilmektedir.
Kirlenme sadece su ve
toprakta kalmamakta
üzerinde yaşayan bitki ve
hayvanları da olumsuz
etkilemektedir.

İstihdamın Beşte Biri
Tarımdan
Tarımın en önemli
artı değerlerinden biri
istihdama getirdiği katkıdır.
Bu yılın Temmuz ayı
verilerine göre toplam
istihdam 32 milyon 200
bin. Bunun %20.9'unun
tarım istihdamında
olduğu düşünülünce bu
katkının önemi daha iyi
anlaşılmaktadır. Îstihdamın
5’te 1’i diyebileceğimiz bu
sayı 2017’nin ilk altı ayında
tarımın gayrisafi millî
hasıladaki payı 380 milyon
743 bin dolar oldu.
Türkiye'de Organik
Tarım Yükseliyor
Türkiye’de organik tarıma
1980’li yılların ortalarında
başlanmıştır. Avrupalı
organik tarım firmalarının
öncülüğünde sözleşmeli
tarım sistemi ile ihracat
olarak kuru üzüm, kuru

CARİ FİYATLARLA TARIMSAL GSYH ve TARIMIN PAYI
Yıllar

Tarım*
(Bin TL)

Gelişme
Hızı (%)

Türkiye
(Bin TL)

Gelişme
Hızı (%)

Tarımın
Döviz
Payı (%) Kuru (TL)

Tarım*
(Bin $)

Türkiye
(Bin $)

2009

81.234.274

9,1

999.191.848

0,4

8,1

1,545

52.592.510

646.894.531

2010

104.703.635

28,9

1.160.013.978

16,1

2011

114.838.169

9,7

1.394.477.166

20,2

9,0

1,502

69.714.325

772.366.615

8,2

1,677

68.491.565

831.691.448

2012

121.692.893

6,0

1.569.672.115

12,6

7,8

1,802

67.536.064

871.122.993

2013

121.709.079

0,0

1.809.713.087

15,3

6,7

1,904

63.914.163

950.350.602

2014

134.724.745

2015

161.447.917

10,7

2.044.465.876

13,0

6,6

2,187

61.604.432

934.855.430

19,8

2.338.647.494

14,4

6,9

2,713

59.499.609

861.879.256

2016

161.304.618

-0,1

2.608.525.749

11,5

6,2

3,024

53.414.802

862.744.000

2017-1.Çeyrek**

16.830.796

9,9

649.537.884

15,2

2,6

3,692

4.558.794

175.934.000

2017-2.Çeyrek**

32.155.901

15,7

734.211.005

16,3

4,4

3,585

8.969.925

204.809.000

2017-6 Aylık

48.986.697

13,7

1.383.748.889

15,8

2,6

3,634

13.528.719

380.743.000

Kaynak: TÜİK / Güncelleme Tarihi:11/09/2017

incir, kuru kayısı ve
fındık üretimi bu alandaki
ilk ürünlerdir. Manisa
Tekelioğlu Köyü’nde
kuru üzümle başlayan ilk
organik tarım faaliyetinin
tarihi 1986’dır.

İlerleyen yıllarda ürün
yelpazesi genişlemiş ve
sert kabuklu ve kuru
meyveler, dondurulmuş
meyve ve sebzeler, yaş
meyve ve sebzeler, baharat
ve bakliyat ihracatımız

başlamıştır. Ayrıca bu
ürünlere gülsuyu, gülyağı,
zeytinyağı, pamuk
ve tekstil ürünleri de
eklenebilir. Organik pamuk
üretiminin artması ile

organik tekstil sektörünün
önemi de artmıştır.
Türkiye’de organik tarım
yapılan üretim alanı ise, 1990
yılında 1037 hektar iken,
2016’da 379 bin 042 olmuştur.
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Türkiye’de organik
tarımla ilgili kontrol ve
sertifikasyon faaliyetinde
bulunmak isteyen firmalar,
Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı'na bağlı Organik
Tarım Komitesi'ne
başvurmak zorundadırlar.
Türkiye’de organik tarım
ürünleri işleyen ve bu
ürünleri pazarlayan
firmaları sertifikalayan
31 adet kontrol ve
sertifikasyon kuruluşu
bulunmaktadır.
Türkiye’de organik
ürünlerinin ihracat, ithalat
veya üretim ve işletmesini
yapan 1463 faal ticari firma
bulunmaktadır. 2016’da
toplam üretim 1 milyon 627
bin 106 ton oldu.
Tarımda Makine
Kullanımı
Yeryüzündeki ilk tarımsal
üretim M.Ö. 9 bin
yıllarına kadar dayanır.
Dicle-Fırat havzasında
başladığı tahmin edilen
üretimin arpa, buğday,
mercimek, nohut, bezelye
ve burçak gibi ürünler
olduğu bilinmektedir.
Bundan binlerce yıl sonra
Sümerliler ‘saban’ı keşfetti
ve tarımda makineleşme
dediğimiz süreç başladı.
Türkiye’de toplam tarımsal
arazi 38.428 bin hektardır.
Bu alanın %41’i ekilen
arazidir. Bu araziden elde
edilecek ürünün kontrol
ve yönetiminin sağlanması
verimliliği artıran
unsurlardan birisidir.
Tarımda makineleşme
istihdam sayısını düşürse
de elde edilen verimliliğe
katkısı açıktır. Türkiye’deki
tarımın gelişim göstermesi
de bugünün modern
teknolojilerinden daha
fazla faydalanılmaya
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İHRACAT VERİLERİ
2016 YILINDA ENÇOK İHRACAATI YAPILAN ORGANİK ÜRÜNLER
ÜRÜN

MİKTAR (Ton)

TUTAR ($)

% Ton

%$

Fındık ve Fındık Ürünleri

2.466

24.975.616,46

14,7

32,1

İncir ve İncir Ürünleri

3.676

18.665.594,94

21,9

24,0

Kuru Üzüm

3.393

12.456.025,53

20,2

16,0

Kayısı ve Kayısı Ürünleri

1.845

10.996.054,17

11,0

14,1

Meyve ve Meyve Ürünleri

1.758

6.222.986,33

10,5

8,0

91

765.829,65

0,5

1,0

1.600

680.000,00

9,5

0,9

246

587.259,96

1,5

0,8

Antep Fıstığı

22

492.932,44

0,1

0,6

Pamuk ve Pamuk Ürünleri

46

357.066,67

0,3

0,5

134

310.644,12

0,8

0,4

52

229.930,00

0,3

0,3

610

186.877,47

3,6

0,2

61

144.176,38

0,4

0,2

Toplam

16.001

77.070.994,12

95,1

99,0

Genel Toplam (Diğerleri Dahil)

16.819

77.831.368,00

100

100

Baharatlar
Soya Fasulyesi
Sebze ve Sebze Ürünleri

Mercimek ve Mercimek Ürünleri
Susam
Buğday ve Buğday Ürünleri
Nohut

İHRACAT VERİLERİ
2016 YILINDA ENÇOK İHRACAATI YAPILAN ORGANİK ÜRÜNLER
ÜLKE

MİKTAR (Ton)

TUTAR ($)

% Ton

%$

Birleşik Devletler (ABD)

2.897

14.357.313,26

17,2

18,4

Almanya

2.414

13.402.071,14

14,4

17,2

Fransa

1.979

11.463.475,50

11,8

14,7

Hollanda

1.495

10.593.721,25

8,9

13,6

İsviçre

1.281

6.353.764,37

7,6

8,2

İtalya

568

4.807.593,23

3,4

6,2

Birleşik Krallık (İngiltere)

799

4.144.944,06

4,7

5,3

İsveç

564

3.139.275,90

3,4

4,0

Kanada

698

2.599.795,22

4,1

3,3

Japonya

213

1.248.665,52

1,3

1,6

2.318

887.299,79

13,8

1,1

Avustralya

175

776.312,81

1,0

1,0

Danimarka

112

582.517,08

0,7

0,7

Toplam

15.513

74.356.749,13

92,2

95,5

Genel Toplam (Diğerleri Dahil)

16.819

77.831.368,00

100

100

Kktc

SEKTÖREL BAKIŞ

İller

Üretim miktarı (ton) Toplamı

Muş

244.098

Aydın

213.927

Van

176.285

Erzurum

122.743

Manisa

102.590

Kars

97.316

İzmir

63.550

Bitlis

20.785

Konya

18.279

Ankara

16.626

2016 yılında illere göre organik tarım üretemi. (ton)

başlandığından beridir
ivme kazandı. Devletimiz
bugün belli tarım
makinelerine hibe ve kredi
desteği vererek bu ivmenin
artmasına yardımcı
olmaktadır.
Cumhuriyetten önceki
ilkel yöntemlerle yapılan
üretimde genellikle, insan
ve hayvan gücünden
yararlanılmaktaydı. 1924
yılında Tarım Bakanlığı
tarafından 221 adet traktör
ithal edilerek üreticilere
verildi. 1936 yılında
yapılan sayımda traktör
sayısı bin 308’di. Tarımın
geliştirilmesi gayesiyle 1944
yılında kurulan Türkiye
Zirai Donanım Kurumu
“Başak” adlı yerli traktör
üretimini gerçekleştirmiştir.
2000’lerin başına
gelindiğinde Türkiye’deki

traktör sayısı artık bir
milyonu geçmişti ve tarım
sektörü de belli bir seviyeye
gelmişti.
Tarımda makineleşme
elbette sadece traktör
kullanımından ibaret
değildir. Bugün gelinen
noktada kullanılan bazı
teknolojileri daha yaygın
hâle getirmek Türk tarımını
sahip olduğu kaynaklarla
adeta uçuracaktır.
Çiftçiler hayvanlarını
cep telefonlarından
takip edebiliyor. Isı
takibi, hastalık önleyici
alarm sistemi, kontrollü
aydınlatma, yemleme gibi
işlemlerin yapılabildiği
sistemle kalite ve verimlilik
artıyor. Aynı sistemle sera
ve tarlaların durumları
da takip edilebiliyor.

Topraktaki ısı düzeni, hava
kalitesine göre su ve gübre
miktarının belirlenmesi gibi
durumlar kontrol altına
alınabiliyor. Su pompaları
araziye gitmeden açılıp
kapanabiliyor. Aynı şekilde
kümes hayvanları da bu
sistemle kontrol altına
alınabiliyor.
Yeni nesil tarım
teknolojilerinin sunduğu
imkânlardan biri de
“Topraksız Tarım”dır.
Topraksız tarım, ya da
“hidroponik yetiştiricilik”;
volkanik kayaların, suyun,
taş yünü, kokopit ya da
perit gibi maddelerin
kullanıldığı ve bitkilerin
ihtiyaç duyduğu
minerallerin bilgisayar
sistemiyle üretildiği bir
modern tarım yöntemidir.
Uygulamanın dünyada
40 milyar dolarlık bir
büyüklüğü mevcut.
Dünyada Tarım
Gündemi
Tarım konusu Türkiye
kadar dünya ülkelerinin
de gündeminde olan bir
konu. Üretimin verimliği
ve kalitesi ile ilgili
çalışmalar dışında tarıma
etki eden küresel iklim
değişikliği, markalaşma,
tarımda yenilenebilir enerji
kullanma, güneş enerjisi
ve gıda güvenliği gibi
konular dünyadaki tarım
gündeminin ilk sırasındaki
maddelerdir.
Tarım sektöründeki
sorunlar
Tarım sektöründe
Türkiye’de yaşanan
sorunlar aslında dünyada
yaşananlardan ayrı
tutulamamaktadır. Kendi
içimizdeki sorunların da
esasında kaynağını global

dengelerde aramak çok
yanlış bir yol olmayacaktır.
Dünya ekonomisindeki
istikrarsızlık ve belirsizlik,
FED açıklamaları,
Avrupa Merkez Bankası
uygulamalarının etkisi,
merdiven altı yerli rakipler,
uzmanlaşamama, kayıt
dışı ticaret, iç pazardaki
fiyat istikrarsızlığı bu
sorunlardan bazılarıdır.
Bu maddelere göz
gezdirdiğimizde yaşanan
sorunların bir bölümü
ihracatın ya da ticaretin
doğasında olan yüksek
maliyet, düşük getiri
gibi kâr denkleminin
değişkenleri, bir bölümü
işletmelerin kendi
kontrolünde olan, bir
bölümü ise kendileri
dışında gelişen faktörlerden
kaynaklanan sorunlardır ve
bu sorunlar işletmeler arası
farlılık gösterebilmekte,
her sorun da her
işletme için aynı önemi
taşımayabilmektedir.

Kaynakça
TAN Sibel, ATAK Şermin, ŞENGÜL
Ümran, TAN Sabri Sami, Türkiye’de
Son On Yıllık Süreçte Tarım
Sektöründeki Genel Ekonomik
Değişimlerin Değerlendirilmesi,
Çanakkale, 2015
Türkiye İhracatçılar Meclisi Tarım
Raporu, 2016
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı 2016 Yılı Performans
Programı, Ankara, 2016
TÜSİAD, Türkiye’de Tarım ve Gıda:
Gelişmeler, Politikalar ve Öneriler,
İstanbul, 2008
YAVUZ Fahri, Türkiye’de Tarım,
Aralık 2005
http://www.tarim.gov.tr/
www.zmo.org.tr
http://ec.europa.eu/eurostat
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TÜRK DÜNYASININ
ÇOK YÖNLÜ VE EFSANEVI YAZARI

CENGİZ AYTMATOV

Aytmatov, bağlı bulunduğu toplumun gelenek ve göreneklerine hep sadık
kaldı. Bu özelliğini eserlerine de yansıttı. Milletinin tarihini, sosyal, kültürel,
ahlaki, edebî yapısını ve maddi ve manevi tüm nüvelerini eserlerine taşıdı.
Zor günlerden geçen Kırgız halkının savaşlardaki kahramanlıkları ve acılarını
edebî bir dille yazılarına aktarmıştır. Bunu da aktarırken eski halk hikâyelerine,
destanlarına, efsanelerini, masallarını kullanarak örneklemelerde bulunmuştur.
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Eserlerinde
Babaannesinin Anlattığı
Hikâyelerin Etkisi Var

12 Aralık 1928 tarihinde
Kırgızistan'daki Talas eyaleti
Şeker köyünde dünyaya
geldi. Babası Torekul
Aytmatov, SSCB’nin seçkin
devlet adamlarından biriydi.
Annesi ise ünlü tiyatro
aktrisi bir Tatar kızı olan
Nagima Abdulvaliyeva’dır.
Aytmatov’un babası 1937'de
Sovyet yönetimi tarafından
halk düşmanı ilan edilerek
tutuklandı ve 1938'de
kurşuna dizilerek infaz
edildi.
Edebi çalışmaları yanında
Avrupa Birliği, NATO,
UNESCO ve Benelüks
ülkelerinin Kırgız
delegeliğini üstlenmiştir.
Ayrıca Kırgızistan
Dışişleri eski Bakanı Askar
Aytmatov'un da babasıdır.
Babasının öldürülmesiyle
sıkıntılı bir çocukluk ve
gençlik dönemi geçirdi.
Genç yaşta çalışmaya
başladı. Gençlik yılları
II. Dünya Savaşı'na denk
geliyordu.
Köyünden ayrılarak
Kazakistan'ın Cambul
Veterinerlik Teknik
Okuluna kaydoldu.
Ardından Bişkek'e gidip
Frunze Tarım Enstitüsünde
öğrenimine devam etti.
Buradan Gorki Edebiyat
Enstitüsüne geçti (1956).
Yazı hayatına 1952 yılında
başladı. Yazıları Pravda
gazetesinde yayımlandı.
1957 yılında Sovyet
Yazarlar Birliği'ne üye
kabul edildi. “Povesti
Gori Stepey” adlı öykü
kitabıyla 1963 yılında
Lenin Ödülü'nü aldı.
Yazdığı eserler yüz elliyi
aşkın dile tercüme edildi.
1990-1994 yıllarında
Sovyetler Birliğini ve
Rusya Federasyonunu,
sonra ise 2008 yılına kadar
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Kırgızistan Cumhuriyetini
büyükelçi olarak temsil etti.

AYTMATOV’UN
ÖNCESİNDE BİRKAÇ KISA
HİKÂYESİ OLMASINA
KARŞIN POPÜLERLEŞMESİ
“CEMİLE” ADLI ESERİ İLE
OLDU. ÜNLÜ FRANSIZ
ŞAİR VE ROMANCI LOUİS
ARAGON CEMİLE’Yİ
“DÜNYANIN EN GÜZEL
AŞK HİKÂYESİ” OLARAK
TANIMLAMIŞTIR.

Gün Olur Asra Bedel
romanının film çekimleri
için gittiği Kazan'da,
16 Mayıs 2008’de,
rahatsızlandı ve böbrek
yetmezliği teşhisiyle tedavi
için Almanya'ya getirildi.
Nürnberg’deki Klinikum
Nord'da tedavisi sırasında
komaya girdi. 10 Haziran
2008 tarihinde hayatını
yitirdi.
Öncesinde birkaç kısa
hikâye yazdı ancak
yazarın popüler olması
Cemile eseri sayesinde
oldu. Louis Aragon
Cemile’yi “dünyanın en
güzel aşk hikâyesi” olarak
tanımlamıştır.

Aytmatov’un hikâye,
roman ve oyun dünyasını
besleyen, yazarlığının
itici gücü durumundaki
eserler; henüz küçük
yaşlarda iken kendisini
büyüten babaannesinden
dinlediği destan, masal
ve halk hikâyeleriyle
gençlik yıllarından itibaren
okuduğu Muhtar Avezov,
Sholokov’un eserleri ve
özellikle Manas destanıdır.
Kırgız Türklerinin oldukça
zengin halk edebiyatı
onun tarafından yeniden
keşfedilmiş, şiirsel bir
üslupla, günümüzün bakış
açısıyla âdeta diriltilmiştir.
Manas destanında işlenen
motiflerini o da birçok
eserinde işlemiş, bu da
onun dünyaca tanınan bir
yazar olmasının önünü
açmıştır. SSCB döneminde,
halkların/ulusların
dillerinin, örf ve adetlerinin
yaşatılması gerektiğini
savunmuş, o sebeple de bazı
eserleri sansüre uğramıştır.
O ise her zorluğa göğüs
gererek dünyaya açılmayı
başaran nadir Türk
edebiyatçılarından biridir.
Aytmatov, eserlerinde
mitolojik unsurları genişçe
yer verdi. Mitolojiyi çağdaş
bir zemine oturtarak
yeniden yaratma yolunu
seçti. Mitlere, efsanelere ve
halk hikâyelerine sürekli
göndermeler yaparak
okuyucuyu geçmişle
buluşturdu.
İşlediği Bazı Konular
Edebiyata Onunla Girdi
Cengiz Aytmatov,
“Dişi Kurdun Rüyaları”
ve “Elveda Gülsarı”
romanlarında sadece
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insanların değil
hayvanların psikolojisini de
işleyerek bu alanda eşsizler
arasına girdi.
Aytmatov, bağlı bulunduğu
toplumun gelenek ve
göreneklerine hep sadık
kaldı. Bu özelliğini
eserlerine de yansıttı.
Milletinin tarihini, sosyal,
kültürel, ahlaki, edebi
yapısını ve maddi ve
manevi tüm nüvelerini
eserlerine taşıdı. Zor
günlerden geçen Kırgız
halkının savaşlardaki
kahramanlıkları ve acılarını
edebi bir dille yazılarına
aktarmıştır. Bunu da
aktarırken eski halk
hikâyelerine, destanlarına,
efsanelerini, masallarını
kullanarak örneklemelerde
bulunmuştur. Onun en çok
göze batan özelliklerinden
biri de eserlerinde Kırgız
kültürüne, psikolojisiyle,
duyuş ve anlayış tarzıyla
mümkün olduğunca yer
vermesidir. Yani eserleriyle
özüne bağlı, kendinden,
halkından, coğrafyasından
haberdar olunmasını
sağlamasıdır. Gayesi,
he ne kadar halk olarak
Komünist düzen içerisinde
olunsa bile toplum olarak
edindikleri kazanımların
baskıcı bir siyasi idarenin
gölgesinde erimemesinden
dolayıdır. Gün Olur Asra
Bedel romanı da bu gaye ile
yazılmış ve yayımlanmış
güzel bir çalışmadır. Roman
kahramanları da tıpkı bizim
Orta Anadolu insanını bir
kopyasıdır. Üstü kapalı
da olsa mevcut düzeni
acımasızca eleştirir.
Toplumsal Değerlere
Sahip Çıkılmasından
Yanaydı
Onun için bozulmamışlık,
töreye bağlılık küçük

nedenlerle Nobel Edebiyat
Ödülü’nü alamadığı
düşünülmektedir. Buna
karşın dünya genelinde
Nobel Ödülü’nün kat kat
üzerinde ilgi görmüştür.

yaşlardan itibaren
başlamalıdır ve ilelebet
korunmalıdır. 1970 yılında
yayımladığı Beyaz Gemi
adlı romanın kahramanı
sekiz yaşlarında bir
çocuktur. Çocuk saflığı,
bozulmamışlığı temsil
eder. Bir dedenin
torununu geçmişle nasıl
buluşturduğu anlatılır
romanın sayfalarında.
Çocuk, dinlediği masal ve
destanlarda âdeta kendini
bulur, anlatılanlarda
kahraman yerine hep
kendisini koyar.
Aslında Aytmatov’un
şöhrete kavuştuğu yıllarda
özlem duyduğu tek şey
bağımsızlık duygusudur.

CENGİZ AYTMATOV,
ESERLERİNDE MİTLERE,
EFSANELERE VE HALK
HİKÂYELERİNE SÜREKLİ
GÖNDERMELER YAPARAK
OKUYUCUYU GEÇMİŞLE
BULUŞTURDU.

Yazdığı tüm roman ve
hikâyelerinde işlenen
konuların, geçmişle kurulan
ilişkilerin, benzetmelerin
ana teması bağımsızlık
üzerinedir.

Sinemaseverler Aytmatov’u
Türk sinemasının
başyapıtlarından biri
kabul edilen Atıf Yılmaz’ın
yönetmenliğini yaptığı,
başrollerinde Kadir İnanır,
Türkân Şoray ve Ahmet
Mekin’in oynadığı, 1977
yapımı “Selvi Boylum
Al Yazmalım” filmiyle
hatırlayacaklardır.

Eserleri 150’den Fazla
Dile Çevrildi
Kalemiyle genç yaşta
büyük bir üne kavuşan
Aytmatov, Kırgız Yazarlar
Birliği Prezidyumu
üyeliğine, 1962 yıllında da
Kırgız sinematografi işçileri
birliği birinci sekreterliğine
getirildi. 1968’de “Sovyet
Devlet Edebiyat Ödülü”yle
ödüllendirildi. Politikaya
da yabancı kalmayıp
Kırgızistan’ın Talas bölge
Milletvekilliği yaptı ve
bunun yanı sıra Benelux
Devletleri büyükelçiliği
görevini de üstlendi. Daha
sonraları ise Diyalog
Avrasya dergisinin yayın
kurulu üyeliğini de
üstlendi. Renkli kişiliğiyle
hareketli bir yaşam süren
ve Lenin Ödülü’nü en genç
yaşta alan Aytmatov, 2008
yılında böbrek yetmezliği
rahatsızlığı nedeniyle
hayatını kaybetti.
Türk dünyası ve
yayımlanmış eserlerinden
dolayı dünyaca tanınan
Aytmatov’un sırf siyasi
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BOZKIR USULÜ SAVAŞIN SON ZAFERİ

ANKARA ÇUBUK-OVA MUHAREBESİ

Prof. dr. fahrİ sakal
19 mayıs üniversİtesİ
fen edebİyat fakültesİ
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1335’te Semerkant yakınlarında Keş’te doğan Timur, Osmanlı kaynaklarında
topallığından dolayı küçümseme maksatlı olarak Timurlenk veya Aksak Timur
olarak da anılmıştır. Bozkır coğrafyalarının yetiştirdiği son büyük Fatih olan
bu aksayan adam, tarihte çok büyük roller oynamıştır. Avrasya’nın büyük
bir kısmını tek bayrak altında toplarken, Altınordu Hanlığını dağıtıp Rus
Knezliklerinin güçlenmesini sağlamış, Osmanlı’ya vurduğu darbe ile de belki
İstanbul’un fethini ve Avrupa’daki bazı gelişmeleri en az elli yıl geciktirmiştir.
Ancak onun kurduğu düzen İslam dünyasının son medeni gelişmelerini
sağlamış, bilim ve kültürde son dalgaya onun nesli olan Hüseyin Baykara
ve Uluğ Bey gibi bilgin hükümdarlar ve himayelerindeki diğer bilginler
damgalarını vurmuşlardır.

TARİHTEN SAYFALAR
Timur’un Zuhuru ve
Etkisi
Medeniyet tarihçilerinin
belirttiği üzere Bozkırlılar
atı ehlileştiren ve çok iyi
kullanan toplumlar olarak
ateşli silahların icadından
önceki yüzyıllarda askerî
ve siyasî üstünlükler
kurmuşlardı. Kiselev’in
“savaş atı çağı”1 dediği bu
3500 yıllık dönem ateşli
silahların icadı ile sona
ermiştir. Köroğlu’nun
“tüfek icat oldu, mertlik
bozuldu” dediği hâl işte
bu idi. At, atlı savaş ve
göçebelik askerî olarak
muazzam bir üstünlük
aracı idi. Çin, Roma,
Rusya, Hindistan, Orta
Doğu devletleri, hatta
Halifelik, bozkırdan
gelen ordular tarafından
defalarca itaat altına
alınmışlardı. Bozkırlıların
çevrelerindeki yerleşik
medeniyetlere askerî
üstünlük kurmalarının son
örneği Timur idi.2 Bundan
sonraki dönemlerde
tarihçilerin tabiri ile
atlı savaş yapan göçebe
imparatorluklar yerine,
barut imparatorlukları
kurulacaktı.
Timur ve Faaliyetleri
Timur’un askerî başarı
ve taktiklerini kısaca
hatırlamakta fayda
görüyoruz. 1370’te
Maveraünnehir’i almış,
o sırada dağınık siyasî
manzarasından dolayı
İran’a girerek 1380’de bu
ülkenin fethini başlatmış
ve 1393 yılında bitirmiştir.
Oradan Azerbaycan’a
girmiş, ancak birkaç
yıl önce Timur’un
yardımıyla Deşt-i Kıpçak
topraklarını ele geçiren
Toktamış, bu defa
Timur’un Azerbaycan’daki

diğer nüshasını Memlük
Sultanı Berkuk’a
göndermiştir. Sonunda
Bayezid, Berkuk, Kadı
Burhaneddin ve Toktamış
arasında bir Timur karşıtı
ittifak kurulmuştur.

hâkimiyetine karşı
çıkmıştır. Sonunda
Kunduzca bölgesinde
karşılaşan iki taraf arasında
pek tabiî olarak kazanan
Timur olmuştur.
Bu dönemde Anadolu’da
siyasî birlik yoktu.
Osmanlılar henüz Orta
Anadolu’ya yerleşememişti.
Kadı Burhaneddin Devleti,
Osmanlı’ya zoraki bağlı
olan Karamanoğulları,
Erzincan Emirliği,
Karakoyunlular,
Dulkadıroğulları,
Akkoyunlular ve güney
topraklarında Memlük
devleti hâkim idi.
Osmanlı’nın topraklarına
kattığı batı Anadolu’daki
beylikler ise Osmanlı’nın
başına bir hâl gelirse ilk
fırsatta tekrar bağımsız
olmak istiyorlardı. Ayrıca
Anadolu’da vaktiyle
yerleştirilmiş olan Kara
Tatarlar da Timur ile
hareket etmeye hazır idiler.
İşte bu manzara Timur’un
iştahını kabartıyordu.
Üstelik Osmanlı Sultanı
Yıldırım bu sırada
İstanbul’u kuşatma hazırlığı
yapıyor, böyle bir kutsal
dava dururken dindaş ve
soydaşlarıyla bir savaşa hiç
de istekli görülmüyordu.
Doğrusu da bu idi.

ANKARA SAVAŞI’NIN
SONUCUNDA ORTA
DOĞU’DAKİ BİRÇOK ÜLKE
VE OSMANLI’NIN YANI
SIRA BİZANS DA TİMUR
İMPARATORLUĞU’NA
BAĞLANMIŞTIR.

Timur bu ittifakı
bozmak için önce Kadı
Burhaneddin’in başşehri
Sivas’a saldırır gibi yapıp,
son anda yönünü kuzeye
çevirerek Kafkasya’da
Terek ırmağı kenarında
Toktamış’a ikinci darbesini
vurmuştur. Bundan
sonra Rus Knezliklerine
yardımlar da yaparak
onları Toktamış karşısında
güçlendirmiş ve böylece
Altınordu bir güç olmaktan
çıkarken Ruslar bir aktör
olarak tarih sahnesinde
görülmeye başlamışlardır.
Timur karşıtı müttefiklerin
sayısı böylece bir eksilmiş
oluyordu.

Timur Anadolu beylerine
mektuplar yazıp
kendisine tabi olmalarını
istedi. Erzincan Emiri
Mutahharten, Karamanoğlu
Alaaddin Bey, Dulkadırlı
Suli Bey Timur’u bir
kurtarıcı olarak görüp
ona yaklaştılar. Kadı
Burhaneddin ise Timur’u
kendisi ve Anadolu için
tehlikeli görüyordu.
Timur’un itaat isteyen
namesinin bir nüshasını
Osmanlı Sultanı Bayezid’e
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evlatlarından birinin
kendi nezdinde rehin
bulunmasını ve Timur’un
gönderdiği hilatin Yıldırım
tarafından giyilmesini
istiyordu. Kara Yusuf’un da
kendisine teslim edilmesi
ve Anadolu beylerinin
topraklarının geri verilmesi
diğer istekleriydi. İslam için
cihad eden Anadolu halkına
zarar vermek istemediğini
söylemeyi unutmuyor ise
de aslında bu bir tehdit idi.

Timur Kafkaslardan
sonra Hint seferine
çıkmış ve Delhi’yi ele
geçirerek çok büyük
ganimetlerle Semerkant’a
dönmüştür. Bundan sonra
Yıldırım’a bir mektup
göndererek “asil soydan”
olamayan3 Berkuk’u
ve Sivas “kadıcığını”
cezalandıracağını ifade
etmişti. Osmanlı’nın
müttefiklerini cezalandırma
kararının Osmanlı’ya
bildirilmesi bir tehdit
oluyordu. Bu sırada Kadı
Burhaneddin, Timur
taraftarı olan Akkoyunlu
Kara Yülük Osman
tarafından öldürülmüş ve
en kararlı Timur karşıtı
ittifak üyesi ortadan
kaldırılmış oluyordu.
Burhaneddin’in ölümünden
sonra Yıldırım Anadolu
birliğini sağlamak için
onun topraklarını ve bazı
Memluk şehirlerini fethe
çıktı. Ancak bu bir hata
idi. Çünkü fethedilen
toprakların beylerini
böylece Timur saflarına
itmiş, yani müttefiklerini
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Tabiatı ile bu talepler
Yıldırım tarafından
reddedilmiştir. Vezir Ali
Paşa ihtiyatlı olmayı
önermiş, ancak Yıldırım
1396’da Haçlılara karşı
kazandığı Niğbolu zaferinin
etkisiyle biraz mağrur
davranıp “savaşacak
gücümüz vardır, istiklâlsiz
duramayız” diyerek savaş
kararı almıştır. Hâlbuki
Anadolu’da toprakları
Osmanlılarca fethedilen
tüm beyliklerin beyleri ve
nüfuzlu kişileri Timur’un
safında olduğu gibi
fethedilmeyenler de bir gün
sıranın kendilerine geleceği
ve Osmanlı’nın işgaline
uğrayacakları korkusuyla
Timur’a meyletmişlerdi.
Timur’un gizlice anlaştığı
Kara Tatarlar da Timur
tarafına geçeceklerdi.
Yıldırım bunları
değerlendirememiştir.

küstürmüş oluyordu.
Memlukler de içeriden
kaynıyordu. Böylece
Osmanlı müttefiksiz ve
Anadolu da Timur istilası
için uygun hale gelmişti.
Anadolu’ya giren Timur
Sivas’a kadar gelip şehri
tahrip etmiş, “teslimiyet
halinde kan akıtılmayacağı”
sözünde durmak için
müdafileri canlı canlı
çukurlara gömmüştü.
Bunun üzerine Sivas’a
hareket eden Yıldırım şehri
kurtarmış, Mütahharten’in
elindeki Erzincan ve
bazı diğer şehirlerini de
almıştır. Ancak bunlar
Timur’un müttefikinin
toprakları olduğundan
Timur bunları Osmanlı’ya
savaş ilanı için bahane
olarak kullanacaktı. Şam
seferi esnasında Yıldırım’a
tekrar bir name yollamış
ve Osmanlıların İslam’ın
şerefi için çalıştıklarını
kabul etmekle beraber,
kendisine tabi olmalarının
İslam için iyi olacağını,
bunun için de Yıldırım’ın

ASLINDA RUMELİ’YE
GEÇMEYİ DÜŞÜNEN TİMUR,
BİZANS’IN TESLİMİYETÇİ
TAVRINDAN SONRA
ANADOLU’DA EMNİYETİN
SAĞLANMIŞ OLDUĞUNU
DÜŞÜNMÜŞ OLACAK Kİ
GERİ DÖNDÜ.

Ankara Çubuk-Ova
Muharebesi
Muharebenin tarihi büyük
ihtimale göre 28 Temmuz
1402 Cuma günüdür.
Çubuk Çayı batısına doğru
6 kilometrelik Kızılcaköy
deresi çevresinde
çarpışmalar sürmüştür.
Osmanlı ordusu 70 bin kişi
olmasına rağmen Timur
ordusu 160 bin civarındadır.

TARİHTEN SAYFALAR
Üstelik Timur ordusunda
filler de vardı. O zamanlar
fil kullanan ordular için
bu ayrı bir üstünlük aracı
idi. Ayrıca savaş esnasında
Timur’un önceden anlaştığı
soydaşları Kara Tatarlar,
Osmanlı askerini arkadan
vurarak ve bazı Anadolu
Beylerinin askerleri de
Timur safında beylerinin
bayraklarını görünce karşı
tarafa geçerek Osmanlı
askerlerinde bozulmaya
neden olmuşlardı. Osmanlı
ordusu başlangıçta Timur
askerlerine epey darbe
vurmuş, ancak bahsedilen
çözülmeden sonra
merkezdeki kuvvetlerin
ve Yıldırım’ın çabası
yeterli olamamıştır.
Yıldırım ve çevresindeki
üç bin kadar yeniçeri
kahramanca savaşmışlar,
bizzat hükümdar balta ile
savaşarak üzerine gelenleri
savuşturmaya çalışmıştır.
Sonunda vuruşa vuruşa
geri çekilmeye çalışırken
atının düşmesi üzerine
yakalanmış ve Timur’un
huzuruna çıkarılmıştır.
Timur kendisine iyi
davranmakla birlikte
durumun mesuliyetinin
de Yıldırım’a ait
olduğunu ifade etmiştir.
Üzüntüsünden veya intihar
yoluyla ölene kadar sekiz
ay böyle tutsak yaşamak
zorunda kalmıştır.

etkisiz olacağı dağlık bir
coğrafyada değil de, filli
ordunun etkili olacağı
Çubukova’da savaşı kabul
etmesi.

Osmanlıların
mağlubiyetlerinin sebepleri
şöylece hülasa edilebilir:

YILDIRIM BEYAZIT,
ANKARA’DA TİMUR’UN
ORDUSUNU HAZIRLIKSIZ
KUŞATMA FIRSATI
BULDUĞU HALDE, BUNU
‘MERTLİĞE UYGUN’
BULMAYIP FIRSATI
DEĞERLENDİRMEMİŞTİR.

1-Anadolu’daki Memluk
topraklarını vakitsiz
bir zamanda fetheden
Yıldırım’ın Memluklerle
arasını açması ve yanındaki
son müttefikini de böylece
kaybetmesi.
2-Timur’un fillerle
desteklenmiş ordusunun

3-Ankara’da Timur’un
ordusunu hazırlıksız
kuşatma fırsatı bulduğu
halde, bunu ‘mertliğe
uygun’ bulmayıp fırsatı
değerlendirmemesi.
4-Anadolu kökenli
askerlerinin yukarıda
anlatılan sebeplerden ötürü
ihanet edebileceklerini
görememesi.
5-Timur’un hem sayısal
üstünlüğünü hem de askerî
(savaş) dehasını dikkate
alamaması.

Savaş Sonu
Savaş sonunda Avrupa
ve Asya hükümdarlarına
Zafernameler ve
fetihnameler yazıldı.
Avrupalılara ‘Niğbolu’da
hep birlikte yenemediğiniz
adamı tek başıma yendim’
mesajı verildi. Timur’un
oğulları, beyleri, mirzalar
Anadolu’ya yayıldılar. Her
taraftan hazineler toplandı,
halktan “eman parası”
alındı. Bunlar Kütahya’da
Timur’a sunuldu. Timur
vaktiyle Aydınoğulları’nın
elinde olan ancak sonra
Haçlıların eline düşmüş ve
bir türlü geri alınamamış
bulunan İzmir’e giderek
orayı da 15 gün içinde
fethetti. Bu fetih, ‘sıra
İstanbul’a gelecek’ diye
Bizans’ı korkuttu ve
İmparator Manuel Timur’a
tâbiiyet bildirip yüklü
miktarda hediyeler ve
vergi (haraç) vererek iyi
geçinme yollarını aradı.
Aslında Rumeli’ye geçmeyi
düşünen Timur Bizans’ın
bu teslimiyetçi tavrından
sonra Anadolu’da
emniyetin sağlanmış
olduğunu düşünmüş olacak
ki memleketine döndü.
Ankara Savaşı’nın
sonuçları kısaca şu şekilde
özetlenebilir:
Orta Doğu’daki birçok
ülke ve Osmanlı’nın
yanı sıra Bizans da
Timur İmparatorluğu’na
bağlanmıştır. Osmanlı
Devleti fetret ve dağılma
devrine girmiştir. Bizans’ın
ömrü uzamış, İstanbul’un
fethi gecikmiştir.
Kadı Burhaneddin ve
Karesioğulları dışında
Anadolu Beylikleri yeniden
kurulmuşlardır. Dolayısıyla
Anadolu’da siyasi birlik
bozulmuştur. Anadolu

Beylikleri hâkimiyet
kavgasına giriştiklerinden
sosyal ve iktisadi nizam alt
üst olmuştur. Yıldırım’ın
oğulları bile birbirleriyle
savaşa tutuşmuş, halk
kime güveneceğini bilemez
duruma düşmüştür. Tarihte
fetret devri denen bu
kargaşayı Çelebi Mehmet
insanüstü bir çaba ile 11
yılda 30 küsur muharebe
yapıp kazandıktan sonra
Osmanlı’yı ikinci defa
kurmuş, ancak başta
İstanbul olmak üzere
fetihler ve dünya tarihinin
akışı 50 yıl gecikmeye
uğramıştır.
Timur Anadolu’dan
Türkistan’a dönünce
Ming hanedanı elindeki
Çin’i fethetmeye giderken
Türkistan-Otrar’da aniden
ölmüştür. Böylece bir
dönem bitmiş, bozkırların
son büyük fatihinin
dünya siyasetindeki etkisi
ancak onun ölümüyle
sonlandırılabilmiştir.
Osmanlı ise kayıplarını
Fatih döneminde
1450-1480’lerde ancak telafi
edip aşmıştır. Ancak bu
arada Avrupa Rönesans ve
Reform dönemindedir ve
bu 50 yıl içinde epey zaman
kazanmış ve bilim-kültürde
ilk defa şarkı geçecek
çalışmalar yapmışlardır.

Dipnotlar
1

İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli
Kültürü, Boğaziçi Yay., İst. 1983,
s. 207.

2

Bu üstünlüğün teorik açıklaması
için Bkz. Kafesoğlu, s32-55 ve
201-235; René Grousset, Bozkır
İmparatorluğu Attila /Cengiz
Han/ Timur, Ötüken Yay. İst.,
1980, s. 11-19.

3

İlginçtir. Timur da “asil” değildir.
Yanında Cengiz soyundan
bir kukla “Han” gezdiriyor,
kendisi “Emir Timur” adını
kullanıyordu.
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HATAY ANADOLU’DAKİ
EN ESKİ YERLEŞİM
YERLERİNDEN BİRİDİR.
BÖLGEDEKİ YAŞAMIN
VARLIĞI M.Ö. 100 BİNLERE
KADAR UZANIYOR. BUNUN
NEDENİ OLARAK YAŞAMI
KOLAYLAŞTIRAN ILIMAN
İKLİM ŞartLARI VE
VERİMLİ TOPRAKLARIN
VARLIĞI GÖSTERİLEBİLİR.
AYRICA, ANADOLU’YU
ÇUKUROVA YOLUYLA
SURİYE VE FİLİSTİN’E
BAĞLAYAN YOLLARIN
KAVŞAK NOKTASINDA
BULUNMASI DA SÖZ
KONUSU TARİH BOYUNCA
GÖÇ ALMASININ VE
YERLEŞİK YAŞAM
BULUNMASININ DİĞER
NEDENİDİR. BU SÜREÇTE
GELİP GEÇEN PEK ÇOK
KÜLTÜR VE MEDENİYETE
EV SAHİPLİĞİ YAPARAK
BİR ANLAMDA DÜNYANIN
İLK KÜRESEL ŞEHRİ
OLMUŞTUR.
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Hatay, üzerinde yaşamın
ve yerleşimin başladığı
ilk günden bu yana 13
medeniyete ev sahipliği
yaptı. Bu medeniyetlerin
tamamının izinin
sokaklarında hissedildiği
şehir; sahip olduğu bu
mirasla dünyanın ilk
küresel şehridir. Tek tanrılı
ve çok tanrılı inançların
yaşandığı, bugün de
yaşanmaya devam ettiği;
etnik köken mezhep
farkının gözetilmediği bir
yer olarak Hatay, insanların
huzur içinde yaşadığı bir
şehirdir. Çok değil en fazla
50’şer metrelik aralıklarla
cami havra ve kiliseyi
dünyanın başka hangi
şehrinde görebilirsiniz?
Hatay binlerce yıllık
bu birlikte yaşama
kültürünü 1939’da
anavatana katıldığından
beridir, “ben, sen yok, biz
varız!” diyerek devam
ettiriyor. Hoşgörünün
gözle görüldüğü bir şehir
olan Hatay’ın tanıtımına
öncelikle gezilip görülecek
yerlerinden başlayalım.
Hatay’da tarih, medeniyet,
doğa, sağlık ve eğlence
açısından gezilecek pek çok
yer var.
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Gezilecek Yerler

HATAY’A İSMİ 1936’DA
ATATÜRK TARAFINDAN
VERİLDİ. KAYNAĞININ,
M.Ö. 1200’LERDE AMİK
OVASI´NDAKİ HİTİT
PRENSLİKLERİ’NİN
BİRLEŞEREK AYNI
BÖLGEDE KURDUĞU
HATTENA KRALLIĞI’NA
DAYANDIĞI TAHMİN
EDİLİYOR.

Hatay’da gezilecek pek
çok yer var ve bunların
hemen hepsi tarihî izler
taşıyor. Erken dönem
Hıristiyanlığın kalıntıları
ve sonrasında gelen İslam
eserleri şehrin dört bir
yanına yayılmış. Tarihî
eserler dışında doğal ve
mimari eserler de şehre
gelenlerin ziyaretini
bekliyor. Ulu Cami, Habib-i
Neccar Cami, Haron
(Charonion) Cehennem
Kayıkçısı Kabartması,
Demir Kapı, Musa Ağacı
(Hıdırbey Köyü), Titus
Vespasianus Tüneli,
Çelenkoğlu Sabunhanesi
(Defne Han), Koz Kalesi
(Kürşat Kalesi), Antakya
Kalesi ve Surları, Kızlar
Sarayı (Kasr El Banet),
St. Pierre Kilisesi, Vakıflı
Ermeni Kilisesi (Samandağ),
Belen Kanuni Külliyesi,
Sokullu Mehmet Paşa
Külliyesi, St. Simon
Manastırı, Hatay Arkeoloji
Müzesi, Hatay Tıbbi ve
Aromatik Bitkiler Müzesi,
İlk Kurşun Müzesi,
Harbiye (Daphne) Şelalesi,
Hz. Hıdır Türbesi, Uzun
Çarşı, Defne Koruluğu,
Aziz Pavlus Kilisesi,

Sütunlu Liman, Darb-ı
Sak Kalesi, Payas Fortress,
İskenderun Museum of the
Sea bunlardan sadece bir
kısmı. Özellikle görmeniz
gerekenlerden bazılarını
kısaca anlatacak olursak
şunları sayabiliriz.
Hatay Arkeoloji Müzesi
Tarihi
Hatay ilinde arkeolojik
kazılara 1932 yılında
başlandı. 1933-1938
arasında Amik Ovası’nda
Cüdeyde, Dehep,
Çatalhöyük ve Tainat’ta,
Chicago Üniversitesi,
Chicago Oriental Institute
tarafından kazı çalışmaları
yapıldı. 1936 yılında, British
Museum adına Sir Leonard
Wolley; Samandağı El-Mina
Mevkii’nde, 1937’den
1948’e kadar aralıklı olarak
çalışmalar yapmıştır.
Müze’nin önemli
parçalarından olan
mozaiklerin ortaya çıkması
ise 1932-1939 arasında
Princeton Üniversitesi’nin
yaptığı araştırmalarla
olmuştur. Bu yıllar arasında
yapılan kazılarda ortaya
çıkarılan parçalar uzmanlar
tarafından Roma dönemine
tarihlendiriliyor.
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Kazılarda çıkan kalıntı ve
tarihi eserlerin tek yerde
toplanması için 1939’da
Hatay Arkeoloji Müzesi
kuruldu ve müze, 23
Temmuz 1948’de Hatay’ın
Anavatana katılışının 10.
yılında ziyaretçilere açıldı.

ilgili sözler olduğu biliniyor
ancak bunlar günümüze
ulaşamamıştır.
Antakya Kalesi ve
Surları

Müzenin 8 sergi
salonundan biri olan
Lahit Salonu 2000 yılında
tamamlanarak teşhire
sunuldu. 2011 yılı itibariyle
müzedeki toplam eser
sayısı 35.433.
Haron (Charonion)
Cehennem Kayıkçısı
Kabartması
Mitolojide ismi geçen
Cehennem Kayıkçısı
Kharon’un kabartması, St.
Pier Mağara Kilisesinin
20 m. kadar uzağında
bulunan kayalara oyulmuş
bir kabartmadır. Başı örtü
ile kapatılmış bir insan
portresi olan bu kabartma
İmparator Antiochos
zamanında Antakya’da
birçok insanın ölümüne
neden olan veba salgını
sırasında yapıldı. Dönemin
etkili güçlerinden kâhinler
şehre tepeden bakan böyle
bir kabarmanın salgına
çare olacağını düşünmüşler.
Kabartma üzerinde ölüm ile

HATAY’DA ARKEOLOJİK
KAZILARA 1932 YILINDA
BAŞLANDI. BÖLGEDE
1933-1938 ARASINDA
CHICAGO ÜNİVERSİTESİ
TARAFINDAN KAZI
ÇALIŞMALARI YAPILDI.
1937-1948 ARASINDA
İSE BRITISH MUSEUM
ADINA LEONARD WOLLEY;
SAMANDAĞI EL-MİNA
MEVKİİ’NDE, ARALIKLI
OLARAK ÇALIŞMALAR
YAPTI.

M.Ö. 300 yıllarında Büyük
İskender’in generallerinden
Seleucos I. Nikator’un
kurduğu Antakya Kalesi,
dünyanın önemli yapıları
arasında. Sırasıyla
Seleukos’lar Romalılar,
Bizanslılar, Haçlılar,
Selçuklular ve Osmanlılar
tarafından kullanıldı. 12 km
uzunluğundaki surları
360 kuleden oluşuyor.
Depremler ve savaşlarla
yıpranan kalenin bugün
ayakta kalan kısmı
M.S. 6.yy’da Bizans
İmparatoru Justianus
tarafından yaptırıldı.
Başta Asi Nehri'nin
kenarından başlayarak
Silpius dağları arasında
dolanıp, Küçükdalyan’da
tekrar nehre kavuşan kale
duvarlarının şu anda Silpius
dağı (Habib-i Neccar)
üzerindeki kısımları ayakta
kalmıştır.
Hatay Tıbbi ve Aromatik
Bitkiler Müzesi
Hatay için şehrin doğal
güzelliklerinin de önemli
bir yeri vardır. Türkiye’deki

10 bin bitki türünün 3300’ü
endemik bitkidir. Hatay’da
ise 2 binden fazla bitki
türünün yaklaşık 300’ü
endemiktir. Tespit edilen
bitkilerin çoğunluğu
tıbbi ve aromatik bitkidir.
Bunların tanıtımı için
kurulan Hatay Tıbbi ve
Aromatik Bitkiler Müzesi
2012 yılında yine Hatay’ın
tarihi eserlerinden biri olan
19. yüzyılda inşa edilen
iki katlı eski bir Antakya
Evi’nde açılmıştır.
Hatay’ın Anavatana
Katılması (30 Haziran
1939)
Hatay’ın tarihî
mekânlarından
bahsetmişken yine
şehrin tarihini derinden
etkileyen bir olaydan
bahsedelim. Misak-ı Millî
sınırları içerisindeki
Hatay, Fransa’yla 20
Ekim 1921’de imzalanan
Ankara Antlaşması ile
Türkiye sınırları dışında
kaldı. Suriye ve Fransa’nın
mandası altına giren
şehirde iç ve dış çekişmeler
1930’a kadar sürdü.
Suriye ve Fransa’nın hak
iddiaları, Türkiye’nin
Hatay’ı anavatanın dışında
bırakmak istememesi
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çatışmaları kaçınılmaz hâle
getirmişti. Türkiye’nin
bölgede yaşananlara
tepki göstermesi ile
1930’da Milletler Cemiyeti
Mandalar Komisyonu,
İskenderun Sancağı’nın özel
bir statüye tabi olduğunu
kabul etti. Bu kabul,
İskenderun Sancağı’nın
mali ve yönetim özerkliğine
uluslararası bir boyut
kazandırmış oldu.
Türkiye Hatay’ı anavatana
katmaya kararlıydı ve
bu konuda uluslararası
arenada çalışmalarına
devam ederek, gerekli
yerlere baskı yapıyordu.
1938’e gelindiğinde Hatay
sınırına asker yığmaya da
başlamıştı.
Bu sırada dönemin siyasi
gelişmeleri ve Fransa’nın
mandalarından vazgeçip
kendi mevcut topraklarını
koruma isteği Türkiye’nin
elini güçlendirdi. Fransa,
Hatay’daki valisini geri
çekerek yerine bir Türk
vali atadı. Daha sonra iki
ülke arasındaki anlaşma
ile Hatay’ın toprak
bütünlüğünün korunması
için 5 Temmuz 1938’de,
Türk askeri Hatay’a girdi.
Türkiye ve Fransa’nın
gözetiminde Hatay’da
meclis seçimleri yapıldı.
Hatay böylece özerk ama
Türkiye’nin kontrolünde
bir devlet durumuna geldi.
Daha sonra Hatay Devleti
yöneticileri aldıkları bir
kararla Türkiye’ye katılma
talebinde bulundular. Bu
sırada Avrupa’da yaşanan
savaş gelişmesi Fransa ve
İngiltere’yi Türkiye’ye
yaklaştırmıştı. Biraz da bu
sayede Fransa ile yapılan
anlaşma sonucu Fransa,
askerlerini bölgeden çekti.
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DÖNEMİN SİYASİ
GELİŞMELERİ
NEDENİYLE FRANSA’NIN
MANDALARINDAN
VAZGEÇİP KENDİ MEVCUT
TOPRAKLARINI KORUMA
İSTEĞİ TÜRKİYE’NİN
ELİNİ GÜÇLENDİRDİ.
KURULAN ÖZERK HATAY
DEVLETİ MECLİSİ, 23
HAZİRAN 1939’DA
YAPTIĞI TOPLANTIDA OY
BİRLİĞİ İLE ANAVATANA
KATILMA KARARI ALDI.

Hatay Meclisi, 23 Haziran
1939’da yaptığı toplantıda
oy birliği ile anavatana
katılma kararı aldı. Aynı
gün Fransa ile imzalanan
Ankara Anlaşması ile
Hatay’ın Türkiye’ye
katılması uluslararası kabul
görmüş oldu. 30 Haziran
1939’da da TBMM Ankara
Antlaşması’nı onayladı. 23
Temmuz’da yapılan törenle
Hatay Türkiye’ye katıldı.
Tarım’daki Gücünü
Paleolitik Dönemden
Beri Koruyor
Hatay; Anadolu’daki en
eski yerleşim yerlerinden
biri. Elde edilen buluntular,
bölgenin orta paleolitik,
neolotik, kalkolitik
dönemlerde ve tunç
çağında yaygın olarak

kullanıldığını gösteriyor.
Yine aynı kalıntılardan
anlaşılan odur ki bu
yerleşmelerde beylikler
biçiminde yaşanıyordu.
Hatay’da ilk yerleşimin
Amik Ovası’nda Amik
Gölü civarında olduğu
görülüyor. Buranın yapısı
itibarıyla temel geçim
kaynağı tarımdı. Tarımın
bölgedeki ekonomik
etkilerini başta Mısırlılarda
olmak üzere Hititlerden
Romalılara, feodal dönem
Avrupalılarından, Osmanlı
İmparatorluğu’na kadar pek
çok toplulukta görüyoruz.
Bölgede ilk zamanlarda
üretilen tarım ürünleri
buğday ve pirinçti. Bunların
üretimi günümüzde devam
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etmekle birlikte artık
zeytin, meyve, sebze ve
kısmen pamuk, ekonomiye
kazandırılan tarım ürünleri
oldu.
Hatay’ın 552 bin 400 hektarlık
arazisinin yüzde 50’si tarım
alanı olarak kullanılıyor.
Bu alanların yüzde 63’ünde
sulu tarım yapılıyor, bunun
da yüzde 33’lük kısmında
devlet yatırımları ile sulama
yapılıyor.
Amik Ovası’nda 657 bin
382 dekarlık ekim alanında
üretilen buğday, 256 bin
986 tonluk üretimi ile
yetiştirilen en önemli
ürünlerinden biridir.
Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı
ve Antakya ilçelerinde
yoğun olarak yetiştirilen
pamuk, 242 bin 357 tonluk
üretim ile Türkiye’de 3.
sıradadır.
Sanayide Farkındalığı
Yüksek Firmalarla
Güçleniyor
M.S. II. yüzyılda Antakya;
Roma ve İskenderiye’nin
ardından üçüncü büyük
metropolisti. Başlıca
geçim kaynağı da ticaret
ve ihracattı. Şehir aynı
şekilde bugün, 145 ülkeye
yaptığı ihracat ve 87
ülkeden yaptığı ithalat ile
tarihi geçmişine paralel
bir yolda ilerliyor. İthalat
ve ihracat açısından
incelendiğinde Hatay,
yoğun sanayileşmenin
olduğu iller arasında.

bulunmaya devam ediyor.
Son yıllarda yaptığı 3
milyar dolarlık 40 yeni
proje ile entegre yassı
çelik üretimine başlayan
İSDEMİR, yatırımlar
tamamlandığında 6.5
milyon ton /yıl yassı
mamul üretim kapasitesine
ulaşılacak. Bu kapasite
ile Hatay’ın kısa sürede
demir-çelik sektöründe
Türkiye’nin lider şehri
olması planlanıyor.
Hatay’da ağaç işleri
sektörü de oldukça önemli.
Bu alanda üretim yapan
yaklaşık 1500 firma var.
Bunların çoğu el emeğinin
ağırlıkta olduğu ve ustalık
gerektiren işlerle yollarına
devam ediyorlar.
Hatay’ın bir başka sanayi
ürünü de pamuktur. Çırçır
ve prese tesislerinde işlenen
pamuk, gerek yurt içi
iplik piyasasında gerekse
ihracatta önemli yer
tutmaktadır. Ayrıştırılan
pamuğun işlenmesi ve
iplik haline getirilmesi için
7 iplik tesisi ve çiğitten
pamuk yağı çıkartılması
için 12 pamuk yağı üretim
tesisi vardır. Buna ek
olarak bir de ekilecek olan
pamuğun hibrit tohumunun
üretimi için kurulan bir
Çiğit Tesisi de vardır.

Hatay'da son yıllarda
yapılan yatırımlar ile
üretim kapasitesi, işgücü,
ulaşım imkânları artırıldı.
Buradaki firmaların hepsi
globalleşmeye büyük
önem veriyor ve buna
göre çalışıyor. Bu hedefler
doğrultusunda Hatay'ın
mevcut ithalat ve ihracat
kapasitesini kısa sürede
katlayacağına kesin
gözüyle bakılabilir.
Hatay’daki firmaların
uluslararası ticaret
konusunda yüksek
bilince sahip olması,
girişimcilik düzeyinin
yüksekliği Hatay’ı,
ekonomik gelişmişlik
sıralamasında daha
yukarılara taşıyacaktır.
İlk 500 firma listesinde
yer alan 12 firması ile
Türkiye ekonomisinde

öne çıkmaktadır. Ayrıca
taşımacılık sektöründe
İstanbul’dan sonra ikinci
büyük filoya sahiptir.
Hatay’da Öne Çıkan
Projeler
Dörtyol-Hassa Devlet Yolu
Projesi (Hassa Tüneli):
İskenderun Körfezi ile
Güney ve Doğu Anadolu
Bölgesindeki şehirlerin
ulaşım mesafesini ve
süresini kısaltmayı
hedeflemektedir. 1,6
milyar TL bedelli proje ile
Gaziantep-İskenderun arası
mesafe 211 km’den 192
km’ye, Kahramanmaraşİskenderun arası mesafe
174 km’den 155 km’ye
inecektir.
Hassa OSB Projesi:
Dörtyol-Hassa Devlet
Yolu Projesi ile doğrudan
ilişkili bir proje olarak
düşünülebilir. İskenderun
Körfezi’nde yatırım
alanlarının yetersiz
olması ve arsa taleplerin
karşılanamaması, DörtyolHassa Devlet Yolu Projesi
ile beraber İskenderun
Limanı ile doğrudan
karayolu bağlantısına sahip
olacak olan Hassa ilçesine
Türkiye’nin yüzölçümü
en büyük OSB’sinin
kurulmasını gündeme

1967 yılında İSDEMİR
ile demir-çelik sektörüne
yapılan yatırım bölge
ekonomisinin gelişmesine
ivme kazandırdı. İSDEMİR
yarattığı istihdam ve
yaptığı yatırımlarla
yıllardır hem bölge hem
ülke ekonomisine katkıda
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Hatay Mutfağı

getirmiştir. Bu çerçevede
çalışmalar Hatay Valiliği
tarafından başlatılmış ve ilk
aşamada 4 bin 100 hektarlık
alan 1/25.000 ölçekli Hatay
İl Çevre Düzeni Planında
sanayi bölgesi olarak ilan
edilmiştir. Bu OSB 10 bin
600 hektarlık genişleme
alanına sahip olacaktır.

Altınözü Zeytin ve Zeytin
Ürünleri İhtisas Organize
Sanayi Bölgesi, yapımı
süren projelerdir.

Hatay’ın kalkınmasına
öncülük edecek diğer
projeler ise;

Rüzgâr ve Güneş Enerjisi
Potansiyeli

Yürütülen tüm bu projeler
ile imalat sanayi, tarım ve
hayvancılık sektörlerinde
önemli ölçüde gelişme
hedeflenmektedir.

Reyhanlı Barajı ve Sulaması
Projesi
Büyük Karaçay Projesi,
Hatay Teknokent
Çalışmaları,
Tahtaköprü Barajı
Yükseltilmesi Ve Sulaması,
Kırıkhan Organize Sanayi
Bölgesi,
Erzin Organize Sanayi
Bölgesi,
Altınözü Tarıma Dayalı
İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi,
Antakya Mobilyacılar
İhtisas Sanayi Sitesi,
Antakya Ayakkabıcılar
Sanayi Sitesi,
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HATAY’IN 552.400
HEKTARLIK ARAZİSİNİN
YÜZDE 50’Sİ TARIM ALANI
OLARAK KULLANILIYOR.
BU ALANLARIN YÜZDE
63’ÜNDE SULU TARIM
YAPILIYOR. BUNUN DA
YÜZDE 33’LÜK KISMINDA
DEVLET YATIRIMLARI İLE
SULAMA YAPILIYOR.

Hatay’ın sahip olduğu
tarım gücü ve sanayi
altyapısı dışında ekonomik
olarak gelişmesi için bir de
rüzgâr ve güneş enerjisi
potansiyeli mevcut. Şu
anda işletmede olan rüzgâr
enerji santrallerinin kurulu
gücüne bakıldığında, illere
göre yüzdesel dağılımında
yüzde 7,67 ile 4. sırada.
Akdeniz Bölgesi güneş
enerjisi potansiyelinde
Türkiye’nin 2. önemli
bölgesidir. Hatay da 8,21 saat
günlük ortalama güneşlenme
süresi ile Türkiye’de en
yüksek potansiyele sahip
illerden biri.

Birçok kültürün bir
arada yaşadığı Hatay’da
zengin bir mutfak olması
kaçınılmaz sondur. Onlarca
çeşit yemek ve bir o
kadar da tatlı ile şehri
ziyaret edenlere mutlaka
birkaç kilo aldırır. Hatay
mutfağından birkaç çeşit
adı sayacak olursak akla ilk
gelenler -ki bunlar mutlaka
denenmesi gerekenlerşunlar olur:
Humus, Cevizli biber
(muhammara), bakla
ezmesi, kısır, sarma içi,
taze çökelek salatası, küflü
çökelek salatası, zahter
(kekik) salatası, zeytin
salatası, patlıcan salatası
(abagannuç), tarator, çiğ
köfte, oruk, sac oruğu,
yoğurt aşı, ekşi aşı, şiş
börek, herise (keşkek ya da
aşşir), mercimekli aş, kabak
borani, ıspanak borani,
kâğıt kebabı, katıklı biberli
ekmek, tandır ekmeği,
sac ekmeği, pide bazlama,
halebi ekmeği, künefe,
burma kadayıf, şam tatlısı,
peynirli un helvası, peynirli
irmik helvası, billuriye,
tulumba tatlısı, züngül,
taş kadayıf, külçe, kerebiç,
kömbe, hurmalı kurabiye,
tepsi kebabı, kaytaz böreği.
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Hatay İŞKUR’un
2017 Yılı Ocak-Eylül
dönemine Ait Temel
İşgücü Verileri;
Hatay ilinde İŞKUR
tarafından 2017 Yılı OcakEylül döneminde 5.091 kişi
işe yerleştirilmiş, 3.355 işyeri
ziyaret edilmiş, toplamda
13.323 kişilik açık iş talebi
alınmış ve 39.012 kişiye iş ve
meslek danışmanlığı hizmeti
verilmiştir. 2017 yılı ilk
dokuz ay içerisinde 56 farklı
kursta 351 Erkek, 801 kadın
olmak üzere toplam 1.152
Vatandaşımız Mesleki Eğitim
kurslarına katılmışlardır.
1.830 kişi TYP programıyla
istihdam edilmiştir. 300
kişilik girişimcilik kursu
düzenlenmiştir. 873 program

kapsamında toplam
2.169 kişi İşbaşı Eğitim
Programı kapsamında staj
görmektedir.
İşçi ve işveren ilişkileri
konusunda 2017 yılı
ilk altı ayı içerisinde
toplam 487 şikâyet İl
Müdürlüğümüze intikal
etmiş, Bunlardan 102 şikâyet
İş Teftiş grup başkanlığına
gönderilirken 375 şikâyet
İl Müdürlüğümüzce
sonuçlandırılmıştır.
16-17 Mart 2017
tarihinde 10. Hatay İnsan
Kaynakları ve İstihdam
Fuarı “BU İS(İskenderun
Teknik Üniversitesi)’te
İŞ VAR” temalı fuarımız
düzenlenmiştir.
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Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan
Katar, son günlerde Körfez’deki komşuları
tarafından uygulanan ambargo ile
gündemde. Ülkenin ABD dışında, İngiltere
ve Fransa gibi ülkelerle de savunma
anlaşmaları var. Katar Türkiye için, Türkiye
de Katar için stratejik ve ekonomik olarak
önemli ülkeler. Bu nedenle Türkiye,
Katar’ın yaşadığı zor dönemi atlatması için
destek veriyor. Katar’daki Türk üssünün
kapatılması için ambargocu ülkelerin
yaptığı baskı ise şu ana kadar sonuçsuz
kaldı.

KATAR
TOPRAKLARINDAKİ İLK
YERLEŞİM TAŞ DEVRİNDE
BAŞLIYOR.

Katar; 16. yüzyıldan Birinci
Dünya Savaşı'na kadar
Osmanlı İmparatorluğu'nun
parçasıydı. 19. yüzyılın
sonlarına kurulan Al Tani
Emirliği ile 20. yüzyılın
başlarına kadar İngiliz
sömürgesinde kaldı.
Sömürge dönemi 1971
yılında bitti ve bağımsız bir
ülke oldu.
Yönetimde Liberalleşme

Katar’la ilgili bir
şeyler öğrenmek için
okumaya başladığınızda
ya da interneti şöyle
bir karıştırdığınızda
göreceğiniz ilk ifade
“dünyanın en zengin
ülkesi” olduğudur. Forbes’in
yaptığı sıralamada kişi
başına düşen millî geliriyle
bu unvanı alan ülkenin
gelir kaynağı, doğal gaz ve
petrol rezervleridir. Küçük
bir körfez ülkesi olmasına
rağmen petrol ve doğal
gaz sayesinde zenginleşen
Katar, aslında bunu çok
yakın bir zamanda keşfetti.
Son günlerde çevresindeki
ülkelerin uyguladığı
ambargoya da bu gücü ile
direnebiliyor. Türkiye ile
ekonomik ilişkileri olan
Katar’da Osmanlı’dan
kalma etki ile Türklere
karşı duyulan bir sempati
de var.

1972-1995 yılları arasında
hükümdarlık yapan ilk
emirden sonra Hamad bin
Halife Al Tani yönetime el
koydu. Katar’ın ekonomik
gelişmesi de bundan sonra
başladı. Petrol ve doğal gaz
kullanılmaya başlanıp gelir
arttıkça daha liberal bir
yönetime geçildi.
Şeyh; ülkenin tek hâkimidir
ancak yönetimsel olarak
yedi idari bölgeden oluşan
Katar’da 2009’dan beri yerel
hizmetlerin iyileştirilmesi
için belediye seçimleri
yapılıyor. Aynı dönemde
kadınlara seçme ve seçilme
hakkı da verildi.
Yapılan bu yönetimsel
reformlar ve refah
düzeyinin yüksekliğinden
dolayı Katar; Orta Doğu ve
Kuzey Afrika’da yaşanan
“Arap Baharı” olaylarından
etkilenmedi.

İlk Yerleşim 50 Bin Yıl
Önce

Avrupa Ülkeleri ile
Stratejik Ortaklıklar

Katar topraklarındaki
ilk yerleşim taş devrinde
başlıyor. 50 bin yıllık
kalıntıların bulunduğu
ülkede Babillerden
Selçuklulara ve Osmanlı’ya
kadar pek çok medeniyetin
izleri var. İslamiyet, ülkeye
yedinci yüzyılda dinin
Arap Yarımadası’nda
yayılmasıyla girdi.

Katar, Körfez Savaşı
sırasında ABD ile
yakınlaştı. ABD’nin bir
askeri üssü hâlâ buradadır.
Körfez Savaşı’ndan sonra
bu üsten ABD’nin Irak’ı
işgali de koordine edilmişti.
Ülkenin ABD dışında
İngiltere ve Fransa ile
de savunma anlaşmaları
bulunuyor.
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Katar’da Yaşam
Katar vatandaşları
vergi, elektrik, su ve gaz
gibi ücretler ödemiyor.
Yabancılarınsa böyle
bir ayrıcalığı yok. Katar
vatandaşlığı, Katar’da
yaşayanlar için büyük
ayrıcalıklara sahip olmak
anlamına geliyor ancak
vatandaşlık sadece soy
bağı ile elde edilebiliyor.
Yani bir Katar vatandaşı
ile evlenmeden ülkedeki
avantajlardan yararlanmak
mümkün değil.
Ülke halkının büyük
çoğunluğu Müslümandır ve
genelde Arapça konuşulur.
İlköğretim ücretsiz ve
mecburidir. Okur-yazar
oranı yüzde 74.7’dir.
Yetişkinlerin çoğu okumayazma bilmez ama yabancı
ülkelerdeki üniversitelerde
iki bine yakın Katarlı
öğrenci bulunuyor.
Katar’da nüfusunun
yüzde 95’ini yabancılar
oluşturuyor. Gerçek
Katar halkı, iki milyonluk
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KATAR VATANDAŞLIĞI,
KATAR’DA YAŞAYANLAR
İÇİN BÜYÜK AYRICALIK
ANCAK VATANDAŞLIK
SADECE SOY BAĞI İLE
ELDE EDİLEBİLİYOR.
YANİ BİR KATAR
VATANDAŞI İLE
EVLENMEDEN ÜLKEDEKİ
AVANTAJLARDAN
YARARLANMAK MÜMKÜN
DEĞİL.

nüfusun sadece 300 binidir.
Geri kalanları; çalışmak için
gelen Hindistan, Filipinler,
Pakistan, Nepal, Sri Lanka
gibi güney ve güneydoğu
Asya ülkeleri ile Mısır,
Lübnan, Fas, Cezayir,
Filistin gibi ülkelerin
vatandaşlarıdır.

Katar’da hava sıcaklığının
yazın 47 dereceyi bulması
organizasyon yetkililerini
düşündürse de ülke
yöneticileri statlara devasa
klimalar koyarak bu sorunu
aşacağını garanti etmiştir.

El Cezire Televizyonu ve
2022 Dünya Kupası

Dünyada tespit edilmiş
tüm doğal gaz rezervinin
yüzde 15’ine sahip ülke
bu konuda dünyanın en
büyük 3. üreticisi. Bu oran
25.7 trilyon metreküp
doğal gaza denk geliyor.
Türkiye ile de sıvılaştırılmış
doğalgaz anlaşması var.

Katar gibi bir Orta Doğu
ülkesinde dikkat çeken
noktalardan birisi de Al
Jazeera Televizyonu’dur.
Bizzat Katar Emiri tarafından
finanse edilen televizyon
kanalının bugün dünyada
pek çok yerde temsilcilikleri
bulunuyor. Gelişen
ekonomisi ile birlikte bu
televizyon kanalı aracılığı
ile yaptığı tanıtım Katar’ın
dünyada tanınmasına büyük
katkı sağladı.
Katar 2022 Dünya
Kupası’na ev sahipliği
yapacak. Bu nedenle yeni
uluslararası havalimanı,
otoyol, demiryolu ve metro
gibi projelere yönelmiş.

Finansal Potansiyeli
Yüksek

Katar’da üretim
neredeyse hiç yok.
Petrol dışında inşaat
ve hizmet sektörlerinin
önemli bir yeri var. Bu
sektörde çalışanların
da çoğunluğunu Asyalı
göçmenler oluşturuyor.
Asyalı göçmenler oldukça
düşük ücretlerle çalışsalar
da işçi olarak burada
çalışmak isteyenlerin sayısı
giderek artıyor.

Kordon Bölgesi Doha’da
özellikle akşam saatlerinde
kalabalık ve hareketlidir.
Manzara izlemek, yürüyüş
ve spor yapmak için
gelenler 7 kilometrelik
sahilin tadını çıkarıyor.

Katar’da Gezilecek Yerler
İstanbul’dan Katar’a
ulaşmak yaklaşık 4 saat

Doha West Bay

Souq Waqif

Aspire Park
Aspire Park adeta çöldeki
vaha gibi.

Eğer çok paranız varsa ipek
kıyafetler, inci ve mücevher
alabilirsiniz. Daha makul
şeylerse oyuncak deve,
hurma ve parfüm olabilir.
y
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Katar, dünyada yüzde
0.4’lük işsizlik oranıyla en az
işsizliğin olduğu ikinci ülke.
ç ır

mayı

n?

Doha’nın eski kent merkezi
olan bölge son derece
canlıdır. Arap kültürünü
fazlasıyla hissettiğiniz
bölgenin labirenti andıran
sokaklarında özellikle
akşamları yürüyüşe
çıkanların ve alışveriş
yapanların olduğunu

lı
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sürüyor. Türklerden
30 güne kadar vize de
istenmiyor. Katar’a
gittiğinizde dikkatinizi ilk
olarak deniz kenarında
yükselen muhteşem
gökdelenler çekecektir.
Bunun dışında gezip
görmeniz gereken onlarca
yer var ve bazılarını şöyle
sıralayabiliriz:

Dev gökdelenlerdeki iş
merkezlerinin toplandığı
bölge New York
Manhattan’ın sahilden
görünüşüne benziyor.

Tarım faaliyetleri sınırlı
olsa da Katar’da zengin bir
mutfak kültürü var. Bunlar
arasında yoğurtla servis
edilen deniz mahsullü veya
etli bol baharatlı pirinç
pilavı ve koyun etinden
oluşan Machboos'u Katar'a
gittiğinizde denemenizi
öneririz.

?

Doha Corniche (Kordon
Bölgesi)

Yenir

?

Katar, sahip olduğu
düşük risk ve maliyetleri
ile iş ve finansal açıdan
önemli gelir oluşturma
kapasitesine sahip. Sahip
olduğu petrolün sürekli
yükselen fiyatı ekonomisini
güçlendiriyor. Buna karşın
ürün çeşitliliği yaratmak
için de ülke yöneticilerinin
büyük bir çabası var.

Ne

N

Eskiden Katar’da sulama
olmadığı için tarım
yapılamıyordu. Bugün
modern usullerle sebze
üretimi yapılıyor, hatta
kısmen ihraç ediliyor.

?

Katar doğal gaz ve
petrol rezervlerinin
keşfinden önce geçimini
inci çıkarmaktan ve
balıkçılıktan sağlayan bir
ülkeydi. Bugün bunun
anısına sahile yapılan
büyük istiridye ve inci
heykeli özellikle turistlerin
ilgisini çekiyor. Bu bölge
aynı zamanda pahalı ve
lüks restoranlarıyla meşhur.

Başkent Doha, Orta
Doğu’nun en önemli
hava yolu aktarma
merkezlerinden biridir.
Türkiye’den İstanbul Atatürk
Havalimanı ve Sabiha
Gökçen Havalimanı’ndan,
Ankara’dan ise Esenboğa
Havalimanı’ndan direkt
ve pek çok uluslararası
havayolu şirketinin aktarmalı
uçuşları mevcut.

Ka

The Pearl Qatar (İnci
Adası)

Gidil

s ıl

ir?

göreceksiniz. Aynı
zamanda bu sokaklarda
sokak sanatçılarına ve
sanat atölyelerine de
rastlayacaksınız.

Na

ÜLKE TANITIMI

Banana Island
Maldivler yerine Banana
Island'a tatil yapmayı
tercih edebilirsiniz. Aradaki
fark sadece o kadar uzağa
gitmemiş olmak olur.

Çok özel İslam eserlerinin
toplandığı İslam Sanatları
Müzesini ziyaret etmeden
dönmeyin!
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2017 OCAK-EYLÜL

İŞGÜCÜ VERİLERİ
Cinsiyete Göre

4
Açık İş Sayısı
Ocak-Eylül

2016 1.490.393
2017 2.075.686
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(SERVİS ELEMANI)

GARSON

3
5

(GENEL)

2
TURİZM VE
OTELCİLİK
ELEMANI

İlk 5 Meslek

1

BÜRO MEMURU

En Çok Açık İş Alınan

SATIŞ
DANIŞMANI

2.574.775

GÜVENLİK
GÖREVLİSİ

%51,4

Toplam Kayıtlı İşsiz Sayısı

%48,6

Kayıtlı İşsiz

İşe Yerleştirme
%39,3Artış

Ocak-Eylül

2016 570.346
2017 791.542

%38,8 Artış

İNFOGRAFİK

5

BÜRO MEMURU (GENEL)

4

REYON GÖREVLİSİ

3

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

İlk 5 Meslek

SATIŞ DANIŞMANI

Eylül Ayında En Çok
İşe Yerleştirme Yapılan

2

GARSON (SERVİS ELEMANI)

1

İşbaşı Eğitim
Programında Toplam
Katılımcı Sayısı

228.184

%68,7

%31,3

%54,1

86.472

%50,1

67.108

Mesleki Eğitim
Kurslarında Toplam
Katılımcı Sayısı

%49,9

Girişimcilik Eğitim
Programında Toplam
Katılımcı Sayısı

%49,1

381.764

%50,9

Toplam Katılımcı Sayısı

%45,9

Aktif İşgücü Piyasası Programları Katılımcı Sayıları

Danışmanlık Faaliyetleri

Bireysel Görüşme Sayısı
Ocak-Eylül

2016
2017

3.048.033
3.302.474

%8,4

Artış

İşyeri Ziyaret Sayısı
Ocak-Eylül

2016
2017

396.571
473.396

%19,4

Artış

İşsizlik Sigortası
Faaliyetleri Başvurusu
Ocak-Eylül

2016
2017

1.120.378
978.068

%12,7 Azalış
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ULUSLARIN
DÜŞÜŞÜ
Ulusların Düşüşü 2012’de yayımlanan bir
kitap olarak uzun süredir gündemde kalmayı
başardı. Hemen hemen her okuyanın,
başkalarına tavsiye ettiği ve mutlaka okunması
gerekenler listesine koyduğu bir kitap olarak
dikkat çekmeye devam ediyor.

Ulusların Düşüşü’nün,
genel olarak devletler
arasında, gelişmişliklerinin
ya da geri kalmışlıklarının
nedenleri açısından
kıyaslama yaptığını
söyleyebiliriz. Neden bazı
devletler siyasi olarak
güçlü, ekonomik olarak
daha başarılıyken diğerleri
açlık ve sefaletle mücadele
ediyor? Kitap, işte bu
soruya farklı açılardan
yaklaşarak yorum ve
değerlendirmelerde
bulunuyor.

YILMA HALİS DÖRTLEMEZ
İSTİHDAM UZMANI
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Gelişmiş ülkelerin
diğerlerini sömürmesinde
sömürülen ülke
vatandaşlarının bilinçli
tercihlerinin ve tarihsel
süreçte kurumsal yapılarda
gerçekleştirilen küçük

değişikliklerin büyük
etkileri olduğu özellikle
vurgulanıyor.

KİTABIN YAZARLARI
DARON ACEMOĞLU İLE
JAMES ROBINSON’UN
YAKIN ZAMANDA
NOBEL ÖDÜLÜ
ALMASININ ÇOK DA
ŞAŞIRTICI OLMAYACAĞI
KONUŞULUYOR.

Amerika, İngiltere ve
Almanya gibi zengin
ülkelerle Afrika, Orta
Amerika ve Asya’nın belli
bölgelerini karşılaştıran
bu kitap, Arap Baharı’nda,
Mısır’da insanların neden
isyana katıldıklarını
Meydan’daki Mısırlıların
bakış açısıyla aktarıyor.
Bunun dışında aynı sınırda
yaşadığı halde farklı
standartlara sahip iki
ülkenin durumu masaya
yatırıyor. Özetle kitaba
baktığımızda, iki yazarın
gözünden dünyadaki
eşitsizliğin nedenlerini
okuyoruz. Burada da
toplumların sahip oldukları
kaynaklarla değil onları
kullanabilmeleri ya da
yönetebilmeleri ile orantılı
olarak güçlü olduklarını
görüyoruz.

