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ÝÞKUR Olarak
Tüm Enerjimizi,
Ýþsizlere Ýþ ve Meslek Kazandýrmak Ýçin Harcýyoruz

Hedefimiz, herkese bir altýn bilezik
Ýþ arayan her üç kiþiden birinin mesleki yeterliliðe
sahip olmadýðý ve mevcut mesleki eðitimin iþgücü
piyasasýndaki geliþmelerle paralellik arzetmediði
genç ve dinamik nüfusa sahip ülkemizde, yaþanan
iþsizlik olgusuna raðmen ciddi oranda kalifiye ara
insangücüne de ihtiyaç duyulmaktadýr. Dolaysýyla,
iþgücümüzün meslek edinme, meslek deðiþtirme,
piyasadaki olasý tüm deðiþimlere zamanýnda
adapte olabilme kabiliyetine kavuþmasý daha da
önem kazanmýþtýr. Ýþsizlikle mücadelede “istihdam
odaklý büyüme” ve “makroekonomik istikrar”ýn
yanýnda iþgücünün mesleki eðitimini hedefleyen
“aktif iþgücü politikalarý”nýn temel
sacayaklarýndan biri olduðu gerçeði çarpýcý þekilde
ortaya çýkmýþtýr.
Son dönemde, istihdamý teþvik eden ve iþsizliði
önlemeye yönelik çok önemli ve kapsamlý yasal
düzenlemeler gerçekleþtirildi. Öncelikle, 26 Mayýs
2008 tarihinde yürürlüðe giren ve “Ýstihdam
Paketi” olarak bilinen 5763 sayýlý kanun ile Kýsa
Çalýþma ödeneðini de düzenleyen ve 2009 Þubat
ayýnýn sonunda yürürlüðe giren 5838 sayýlý kanun
bu konuda çok önemli iþlevler üstlenmiþtir. 5763
sayýlý kanun ile; sigorta primleri iþveren hissesinde
5 puanlýk indirime gidilmiþ; ayrýca, gençler ve
kadýnlarýn istihdamýný artýrmak amacýyla, mevcut
istihdama ilave olarak iþe alýnan kadýnlar ile 18-29
yaþ arasý gençlere ait SSK iþveren priminin 5 yýl
boyunca kademeli olarak Ýþsizlik Sigortasý
Fonundan karþýlanmasý öngörülmüþtür. Mesleki
eðitime Ýþsizlik Sigortasý Fonu'ndan her yýl yaklaþýk
300 milyon TL'lik bir kaynak ayrýlmýþ, gerekirse
bunun daha da arttýrýlmasý mümkün kýlýnmýþtýr.
Bilindiði gibi, 5763 sayýlý kanun ile yeniden
düzenlenen ve 2009 Þubat ayýnýn sonunda
yürürlüðe giren 5838 sayýlý kanunla da, ödenek
miktarý ve süresi artan Kýsa çalýþma ödeneði
firmalarýmýzý ciddi anlamda rahatlatmýþ ve kýsa
çalýþma ödeneðinden yararlanan yaklaþýk 160 bin
vatandaþýmýzýn iþini kaybetmesi önlenmiþtir.
Son olarak, kapsam ve maliyet olarak ülkemizde
bugüne kadar uygulanmýþ en büyük ekonomik
paketlerden biri olan bölge ve sektör esaslý “Teþvik
ve Ýstihdam Paketi” de uygulama safhasýna
geçmiþtir. Bu konuda gerekli yönetmelik ve
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genelge deðiþiklikleri yapýlarak ikincil mevzuat
çalýþmalarý tamamlanmýþtýr. Valiliklere gerekli
açýklamalar yapýlmýþ, ÝÞKUR Ýl Müdürlüklerine
uygulama talimatlarý gönderilerek “Teþvik ve
Ýstihdam Paketi” fiilen baþlatýlmýþtýr. Yeni
yatýrýmlara büyük kolaylýklar getiren paket ile;
kýsa süreli geçici istihdam saðlayan okul, hastane
vb. saðlýk kurumlarýndaki bakým ve onarým iþleri,
aðaçlandýrma ve erozyon kontrolü, çevre
düzenlemesi, arazi ýslahý, park, bahçe düzenlemesi
gibi Toplum Yararýna Çalýþma Programlarýna (TYÇP)
aktarýlan kaynak artýrýlarak 120 bin iþsize doðrudan
istihdam olanaðý saðlanmaya,
vasýflý iþgücü ihtiyacýnýn karþýlanmasý ve iþgücünün
mesleki becerilerinin geliþtirilmesi amacýyla
Kurumumuz tarafýndan 200 bin iþsize mesleki
eðitim verilemeye,
10 bin kiþiye giriþimcilik eðitimi verilmeye
(geliþtirilen projelere KOSGEB tarafýndan 4.000 TL
hibe verilecektir),
iþ tecrübesi olmayan gençlere deneyim
kazandýrmak ve iþ bulma olanaklarýný artýrmak
amacýyla verilecek iþbaþý eðitimleri çerçevesinde
meslek lisesi, dengi ve üstü eðitim mezunu 100 bin
genç stajyer olarak istihdam edilmeye (bu kiþilere
6 aya kadar Kurumumuz tarafýndan günlük 15 TL
ödeme yapýlacaktýr) baþlanmýþtýr.
Bu çerçevede, Kurumumuz tarafýndan uygulanacak
aktif iþgücü programlarýna iþsizlik sigortasý
fonundan 2009 yýlý için 500 milyon TL kaynak
ayrýlmýþ olup, 2010 yýlýnda da yine 500 milyon TL
bir kaynak tahsisi yapýlabilecektir.
Ýþçi-iþveren sendikalarýnýn, üniversitelerin, sivil
toplum kuruluþlarýnýn desteðiyle yerel ölçekte
uygulanmaya baþlanacak projeler ile Teþvik ve
Ýstihdam Paketi ekonomik krizin istihdama
yansýyan olumsuz etkilerinin giderilmesine önemli
katkýlar saðlamaktadýr.
2009 yýlýnýn ilk altý ayýnda Kurumumuz ulusal
kaynaklarla 3 bin 149 iþgücü yetiþtirme kursu
düzenlemiþ, bu kurslara 34 bin 827'si erkek, 32 bin
70'i kadýn olmak üzere 66 bin 897 kiþi katýlmýþtýr.
Kaynak tahsisi ile birlikte mesleki eðitim
faaliyetlerinde çok ciddi artýþlar olduðunu
gözlemliyoruz. Hibe kaynaklý projeler hariç olmak
üzere, 2002 yýlýnda 3 bin 892 kiþi, 2004 yýlýnda 8
bin 575 kiþi, 2006 yýlýnda 17 bin 106 kiþi ve 2008
yýlýnda 32 bin 589 kiþi iþgücü yetiþtirme kurslarýna
alýnýrken, bu rakamýn 2009 yýlý Eylül ayý itibarýyla
117 bine ulaþmasý önemli bir göstergedir. Öte
yandan uluslar arasý kaynaklarla yürüttüðümüz
projeler de büyük ivme kazanmýþtýr. Bu kapsamda,
2009 yýlýnýn ilk altý ayýnda 274 kurs düzenlenmiþ
bunlara da 3 bin 993'ü erkek 3 bin 312'si kadýn
olmak üzere 7 bin 305 kiþi katýlmýþtýr.
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Özelleþtirme Sosyal Destek Projesi
(ÖSDP-1)'in devamý niteliðindeki
ÖSDP-2, “Özürlüler Ýçin Geliþmiþ
Ýstihdam Stratejisi ve Mesleki
Rehabilitasyon Projesi”, “Uzun
Dönemli Ýþsizlerin Ýstihdam
Edilebilirlikleri Yararýna Ýþgücü
Piyasasý Aracýlýk Faaliyetlerinin
Arttýrýlmasý Projesi”, ILO ile
ortaklaþa yürütülen “Türkiye'de
Kadýn Ýstihdamýný Arttýrmaya
Yönelik Aktif Politikalar Pilot
Projesi” çalýþmalarý da sürmektedir.

Yine, 2003-2006 tarihleri
arasýnda uyguladýðýmýz ve
gerçekleþen 241 alt-projeden
yaklaþýk 48 bin kiþinin
yaralandýðý Avrupa Komisyonu
destekli 50 milyon Euro'luk
“Aktif Ýþgücü Programlarý
Projesi (AÝPP)”nin devamý
niteliðindeki 20 milyon Euro'luk
“Aktif Ýstihdam Tedbirleri
Projesi (AÝTP)-2”nin 25 ilde
101 alt-projeyle uygulamasý
devam etmektedir. Hedef grup
olarak belirlenen gençlerin ve

IPA kapsamýnda, AB 2007 yýlý Mali
Programlamasý ile finanse edilen 17
milyon Euro'luk “Kadýn Ýstihdamýnýn
Desteklenmesi Projesi”, AB 2008 yýlý
Mali programlamasý kapsamýnda
yürütülecek olan 23 Milyon Euro'luk
“Gençlerin Ýstihdamýnýn Arttýrýlmasý
Projesi” de önemli projelerimizden
sadece ikisidir. “Kadýn Ýstihdamýnýn
Desteklenmesi Projesi” baþvurularý
12 Haziran'da sona ermiþtir.
Projeler deðerlendirme
aþamasýndadýr.

kadýnlarýn istihdama giriþlerini
desteklemek üzere
yürütülecek alt-projelerle
yaklaþýk 12 bin kiþiye doðrudan
ulaþýlarak istihdam
edilebilirliklerinin artýrýlmasý
saðlanmýþ olacaktýr.
Bakanýmýz Ömer Dinçer'in
destekleriyle sürdürdüðümüz
tüm bu çalýþmalarýmýzýn
olumlu sonuçlarýný görmek,
Kurum olarak bize daha çok
çalýþma enerjisi ve azmi
kazandýrýyor.

Genç Ýstihdamýnýn
Desteklenmesi Operasyonu
Hibe Programýný
Uyguluyoruz
Avrupa Birliði'nin 2007-2013 yýllarý arasýnda
ülkemize saðlayacaðý tüm mali yardýmlarýn
“Katýlým Öncesi Mali Yardým Aracý (IPA-Instrument
for Pre Accession Assistance) adý altýnda
toplanmasýnýn ardýndan, IPA'nýn 4. bileþeni olan
“Ýnsan Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi (ÝKG)”
alanýnda ülkemize sunulacak tüm AB fonlarýnýn
kullanýlmasýndan Program Otoritesi olarak
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý sorumlu
kýlýnmýþtýr.
4. bileþen altýnda ve 2008 yýlý programlamasý
kapsamýnda Kurumumuzun faydalanýcýsý olduðu
“Genç Ýstihdamýnýn Desteklenmesi (GÝD)
Operasyonu”nuna iliþkin çalýþmalara da 2008
yýlýnda baþlanmýþtýr.

GÝD Operasyonunun toplam bütçesi 23 Milyon
Avro'dur. Bunun 2 milyon Avro'su Kapasite
Geliþtirme (Teknik Danýþmanlýk) için ayrýlmýþtýr.
Hibe teklif çaðrýsý için öngörülen toplam hibe
tutarýnýn ise %85'i Avrupa Komisyonu bütçesinden,
%15'i Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden eþfinansman yolu ile karþýlanmak üzere, 21 milyon
Avro 'dur. Baþvuru sahiplerine proje baþýna
verilebilecek asgari hibe tutarý 100.000 Avro,
azami 400.000 Avro olacaktýr. Hibe projelerinin
süresi en az 10 ay en fazla 12 aydýr.
Kurumumuz Dýþ Ýliþkiler Dairesi Baþkanlýðý
koordinasyonunda yürütülecek Oprasyonun
hedef grubu eðitim seviyesine bakýlmaksýzýn 1529 yaþ aralýðýndaki gençlerdir. 24 ay sürecek
Operasyonun genel amacý ise, gençlerin iþgücü
piyasasýna katýlýmlarýný teþvik ederek, istihdam
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edilebilirliklerini ve giriþimciliklerini artýrmak
suretiyle, etkili aktif iþgücü piyasasý tedbirleri
geliþtirme ve uygulama kapasitesini
geliþtirmektir.

iþsizler için istihdama yönelik kurslar, çýraklýk
eðitimleri ve iþ baþýnda eðitim” gibi projeler
desteklenecektir.

Hibe programý kapsamýnda, “giriþimcilik
eðitimleri, finansal rehberlik hizmetleri, iþ kurma
konusunda danýþmanlýk hizmetleri, yerel iþgücü
piyasasý ve ekonominin ihtiyaçlarýna yönelik
meslek ve beceri geliþtirme eðitimleri, genç

Son baþvuru tarihi 14 Eylül 2009 olan “Genç
Ýstihdamýnýn Desteklenmesi Operasyonu Hibe
Programý” aþaðýdaki tabloda belirtilen 12 NUTS II
bölgesindeki 43 ilde uygulanacaktýr. Buna iliþkin
Hibe Rehberi 15 Haziran 2009 tarihinde
yayýnlanmýþtýr.

Uygun NUTS II Bölgeleri
TR A1: Erzurum, Erzincan, Bayburt
TR A2: Aðrý, Kars, Iðdýr, Ardahan
TR B1: Malatya, Elazýð, Bingöl, Tunceli
TR B2: Van, Muþ, Bitlis, Hakkâri
TR C1: Gaziantep, Adýyaman, Kilis
TR C2: Þanlýurfa, Diyarbakýr
TR C3: Mardin, Batman, Þýrnak, Siirt
TR63: Hatay, Kahramanmaraþ, Osmaniye
TR 72: Kayseri, Sivas, Yozgat
TR 82: Kastamonu, Çankýrý, Sinop
TR 83: Samsun, Tokat, Çorum, Amasya
TR 90: Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Artvin,
Gümüþhane

Büyüme Merkezleri
Erzurum
Kars
Elazýð, Malatya
Van
Gaziantep
Diyarbakýr, Þanlýurfa
Batman
Kahramanmaraþ
Kayseri, Sivas
Kastamonu
Samsun
Trabzon

Art Alan
Erzincan, Bayburt
Aðrý, Iðdýr, Ardahan
Bingöl, Tunceli
Muþ, Bitlis, Hakkâri
Adýyaman, Kilis
Mardin, Þýrnak, Siirt
Hatay, Osmaniye
Yozgat
Çankýrý, Sinop
Tokat, Çorum, Amasya
Ordu, Rize, Giresun,
Artvin, Gümüþhane
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Bu Kapsamda
13 Ýlde Bilgilendirme Toplantýlarý
Düzenlendi
AB fonlarýndan azami ölçüde faydalanýlmasý
açýsýndan, söz konusu 43 ilde bulunan potansiyel
baþvuru sahiplerinin bu hibelerden haberdar
olmalarý amacýyla 2-14 Temmuz 2009 tarihleri
arasýnda NUTS II bölgesinde yer alan Çankýrý,
Kayseri, Tokat, Malatya, Erzurum, Aðrý, Gaziantep,
Hatay, Mardin, Þanlýurfa, Ordu, Giresun ve Van
illerinde hibe bilgilendirme günleri düzenlendi.
13 ildeki toplantýlara Çalýþma ve Sosyal Güvenlik

Bakanlýðý, Kurumumuz, Merkezi Finans ve Ýhale
Birimi ile Milli Eðitim Bakanlýðýndan uzmanlar ve
temsilciler katýlarak, sunumlar gerçekleþtirdi.
Milli Eðitim Bakanlýðý ortaklýðýnda gerçekleþtirilen
bilgilendirme günlerinde ayrýca, MEB'in de
faydalanýcýsý olduðu “Özellikle Kýz Çocuklarýnýn
Okullaþmasýnýn Artýrýlmasý Operasyonunun”
tanýtýmý da gerçekleþtirildi.

Herkes Ýçin Ýnsana Yakýþýr Ýþ:
Antalya'da Gençlik Ýstihdam Programý
Ýspanya Hükümeti ve Birleþmiþ Milletler
Kalkýnma Programý (UNDP) tarafýndan
oluþturulan Binyýl Kalkýnma Hedeflerine
Ulaþma Fonu kapsamýnda, Kurumumuz,
Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO), Gýda
ve Tarým Örgütü (FAO), Uluslararasý Göç
Örgütü (IOM) ve Birleþmiþ Milletler
Kalkýnma Programýnýn (UNDP)
katkýlarýyla “Herkes Ýçin Ýnsana Yakýþýr
Ýþ: Antalya'da Gençlik Ýstihdam
Programý” yürütülecek.
Pilot il olarak ilki Antalya'da uygulanacak
bu programýn açýþ toplantýsý 13 Temmuz
2009 tarihinde geniþ bir katýlýmla
gerçekleþtirildi.
Toplantýda Genel Müdürümüz Namýk Ata
bir konuþma yaparak, Kurumumuzu ve
yürüttüðümüz projeleri anlattý.
UNDP Daimi Temsilci Vekili Ulrika
Richardson-Golinski de, bu programda,
genç kadýnlarýn ve dezavantajlý

gençlerin hedef alýnacaðýný açýklayarak, Antalya'nýn pilot il
olarak seçilmesinde ÝÞKUR Ýl Müdürlüðünün ve Belediye
Meclisinin aktif çalýþmalarýnýn yaný sýra ilin, etkin bir paydaþ
yapýsýna sahip olmasýnýn etkili olduðunu belirtti.
Daha sonra, UNDP Program yöneticisi Berna Beyazýt
tarafýndan programa iliþkin bir sunumun yapýldýðý
toplantýda, yerel ortaklarýn programa müdahil olmalarý ile
Eylül 2009 tarihinde sektör temsilcilerinin de katýlacaðý bir
çalýþtay düzenlenmesinin gerekliliði üzerinde fikir birliðine
varýldý.
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Ýl Müdürlerimize
Eylem Planý Semineri
Avrupa Komisyonu desteði ile Kurumumuz
tarafýndan yürütülen, hedef kitlesi kadýn ve
gençlerden oluþan Aktif Ýstihdam Tedbirleri
Projesi II kapsamýnda, Kurumumuzun daha
etkili ve verimli hizmet sunmasýna katkýda
bulunmak amacýyla il müdürlerimize “Eylem
Planý Semineri” veriliyor.
Ýlki Ocak 2009'da gerçekleþtirilen eðitimlerin
üçüncüsü 28 il müdürüne yönelik olarak 17-18
Aðustos 2009 tarihleri arasýnda Genel Müdür
yardýmcýmýz Mehmet Ali Özkan'ýn da
katýlýmýyla Malatya'da gerçekleþtirildi.
Konusunda deneyimli yerli ve yabancý
uzmanlarýn verdiði “Eylem Planý Seminer” leri
ile; Kurumumuzun gerçekleþtireceði tüm
çalýþma ve projeler için her il müdürlüðünün
faaliyet gösterdiði bölgenin ihtiyaçlarýna göre
en az altý aylýk bir süreyi kapsayacak strateji
geliþtirilmesi; iþgücü piyasasý bilgi sistemini
daha saðlýklý kurabilmesi, özel sektörden aldýðý
iþgücü talebi sayýsýnda artýþ saðlamasý,
iþgücünün istihdam edilebilirliðini daha da
artýrabilmesi, istihdam hizmetlerinin
çeþitlendirilerek iþe yerleþtirmelerde daha
aktif rol alabilmesi, stratejik önceliklerin
uygulanmasý için kurumsal bir kültür
oluþturabilmesi, tüm paydaþlarla iliþkilerinin
daha da iyileþtirilmesi ve halkla iliþkiler
faaliyetlerinin güçlendirilmesi amaçlanýyor.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantýsýnda
Kurumumuz Stant Açtý
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, 18 Aðustos 2009
tarihinde Þanlýurfa Dedeman Otel'de toplandý.
Toplantýya Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý
Ali Babacan, Devlet Bakanlarý Cevdet Yýlmaz ve
Zafer Çaðlayan, Maliye Bakaný Mehmet Þimþek,
Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün, Tarým ve
Köy Ýþleri Bakaný Mehdi Eker, Bakanýmýz Ömer
Dinçer, Çevre ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu,
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Genel Müdürümüz Namýk Ata, GAP kapsamýndaki 9
ilin valisi, belediye baþkanlarý ve meslek örgütleri
yetkilileri ile çok sayýda bürokrat katýldý.
Toplantýnýn gerçekleþtiði Dedeman Otel'de
Kurumumuz bir stant açtý. Standda ziyaretçilere
Kurumumuz çalýþmalarý hakkýnda detaylý bilgiler
sunuldu.

Amasya'da
Umut Yýldýzý Projesi
Amasya Ýl Müdürlüðümüz tarafýndan, Umut Yýldýzý
Projesi baþlatýldý. Amasya Ýl Emniyet Müdürlüðünce
tespit edilen suça eðilimli 16 – 18 yaþ arasý
gençlere meslek edindirmek amacýyla
uygulanacak projenin açýþ toplantýsý, 27 Temmuz
2009 tarihinde geniþ bir katýlýmla gerçekleþtirildi.
Toplantýya katýlan Vali Yardýmcýsý Hamdullah Suphi
Özgödek konuþmasýnda Projenin önemine
deðinerek, ÝÞKUR'un sunmuþ olduðu bu imkanýn iyi

deðerlendirilmesi gerektiðini
belirtti.
Amasya Ýl Müdürü Cavit Bayrak
da Umut Yýldýzý Projesi
hakkýnda bilgi vererek, tüm
ülkede olduðu gibi Ýlde de ara
meslek elamanýna ihtiyaç
duyulduðunu, Kurumumuzun
iþgücü piyasasý araþtýrmasý
yaparak arz ve talep dengesini
kurmaya çalýþýldýðýný belirtti.
Bayrak, “Amacýmýz eðitimini
çeþitli nedenlerle yarýda
býrakmýþ olan gençlerimize
sahip çýkmak ve suça
eðilmelerini engellemek için
mesleki becerilerini geliþtirerek
topluma yararlý bireyler
olmalarýna katkýda
bulunmaktýr.” dedi.
Ýlin Mesleki Eðitim Merkezinde
verilen eðitimlere ilgi yoðun
oldu.

Kurumumuz Yönetim Kuruluna
Yeni Üye
Kurumumuz Yönetim Kurulu Üyelerinden Bakanlýðýmýz
temsilcisi Eren Öðütoðullarý'nýn yerine Bakanlýðýmýz
Müsteþar Vekili Doç. Dr. Halis Yunus Ersöz seçildi.
1968 Karabük doðumlu Ersöz, Ýstanbul Üniversitesi,
Ýktisat Fakültesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri
Ýliþkileri Bölümünde lisans, yüksek lisans ve
doktorasýný tamamladý. Doç. Dr. Halis Yunus Ersöz,
halen ayný bölümde öðretim üyesi olarak görev
yapmakta.
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Tunceli Ýl Müdürlüðümüz
Çeþitli Kapsam ve Mesleklerde Kurslar Düzenledi
Tunceli Ýl Müdürlüðümüzün çeþitli
mesleklerde düzenlediði kurslar Aðustos
ayýnda tamamlandý. Halk Eðitim Merkezi
ve ASO Müdürlüðü iþbirliðinde
düzenlenen taký tasarýmý, kumaþ
boyama, manikür-pedikür, web tasarýmý,
bilgisayar programcýlýðý ve ev mefruþatý
dikimcisi; Tunceli Üniversitesi
iþbirliðindeki arýcýlýk, bilgisayarlý grafik
çizimi, bilgisayar destekli tasarým
elemaný, çocuk bakýcýlýðý ve bilgisayarlý
muhasebe ile Esnaf ve Sanatkarlar
Odasý iþbirliðindeki satýþ-pazarlama ve
reklamcýlýk-tanýtým mesleklerinde
düzenlenen bu kurslarda toplam 293 kiþi
eðitim aldý.
Eylül ayýndan sonra yine çeþitli kapsam
ve mesleklerde eðitimler düzenlenmeyi
planlayan Tunceli Ýl Müdürlüðümüz diðer
yandan ilçe belediyeleri ile 5 adet
Toplum Yararýna Çalýþma Projesi
gerçekleþtirdi.

Manisa'da
Ýþ Arayan Engellilere
Seminer Verildi
Manisa Ýl Müdürlüðümüz ve Elginkan Vakfý iþbirliði
ile iþ arayan engellilere, iþ bulmalarýný
kolaylaþtýracak çeþitli konularda, seminer verildi.

Elginkan Vakfý Eðitim Uzmaný Murat Dolgun
tarafýndan Toplam Kalite Yönetimi, 5S Prensibi ve
Ýletiþim; Ýletiþim Uzmaný Canten Kaya tarafýndan

ileti
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Baþarý ve Motivasyon; Kurumumuz Ýþ ve Meslek
Danýþmaný Yasin Ýþin tarafýndan Ýþ Arama Teknikleri
konularýnda verilen seminere 60 engelli iþ arayan
katýldý.
Seminer sonunda Manisa Ýl Müdürlüðümüz
tarafýndan, Elginkan Vakfýna plaket, Manisa'da
özürlü kontenjanlarýný doldurmada hassas olan
iþletmelere özürlü istihdamýna gösterdikleri
destekten dolayý teþekkür belgesi verildi.
“Staj Uygulama Programý” Hakkýnda
Sanayiciler Bilgilendirildi
Diðer yandan, Kurumumuzun 17 Temmuz 2009
tarihinden itibaren uygulamaya koyduðu “Staj
Uygulama Programý” ile ilgili olarak Manisa'da
faaliyet gösteren sanayicilere yönelik bir
bilgilendirme toplantýsý düzenlendi.
3 Aðustos 2009 tarihinde gerçekleþtirilen
toplantýda Kurumumuz Manisa Ýl Müdürü Yüksel
Uçar, katýlýmcýlara konuya iliþkin bilgileri

aktarýrken Kurumumuzun yürüttüðü diðer
faaliyetlere iliþkin de detaylý bir sunum
gerçekleþtirdi.
Daha sonra Indesit Company Ýnsan Kaynaklarý
Müdürü Atilla Saman söz alarak, bu programla
firmalarýna 38 stajyer alýndýðýný ve bunlardan
19'unun iþbaþý imkanýna kavuþacaðýný belirtti.

Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurullarý
Temmuz Ayý Olaðan Toplantýlarýný
Gerçekleþtirdi
Ýlin istihdam ve mesleki eðitim politikasýný oluþturmak
üzere valilerin baþkanlýðýnda, kamu ve sosyal taraflar,
meslek kuruluþlarý, üniversite ve sivil toplum
temsilcilerinin katýlýmý ile her yýl Ocak, Nisan, Temmuz ve
Ekim aylarýnda toplanan Ýl istihdam ve Mesleki Eðitim
Kurullarý Temmuz ayý olaðan toplantýlarýný gerçekleþtirdi.
Bunlardan 30 Temmuz 2009 tarihinde gerçekleþtirilen
Muðla Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu toplantýsýnda,
Kurumumuz yýllýk eðitim planýna eklenecek yeni kurslar,
Toplum Yararýna Çalýþma Programý, staj uygulamasýnýn
baþlatýlmasý, mevsimlik tarým iþçilerinin koþullarýnýn
iyileþtirilmesi için yapýlacak çalýþmalar ve Milli Eðitim
Müdürlüðünün mesleki eðitim konusundaki çalýþmalarý
deðerlendirildi.
30 Temmuz 2009 tarihinde gerçekleþtirilen Tokat Ýl
Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu Toplantýsýnda da Vali
Vekili Þükrü Çakýr, Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu
toplantýlarýnda önemli kararlar alýndýðýný ve alýnan bu
kararlarýn titizlikle uygulandýðýný belirterek, “Özellikle
gençlerimizin bir meslek sahibi olmalarý ve ara eleman
ihtiyacýnýn karþýlanmasý için meslek edindirme kurslarý
planlýyoruz. Bu güne kadar açtýðýmýz birçok kurs baþarýyla
tamamlanmýþtýr. Ýhtiyaca ve talebe göre yeni kurslarýn
planlanmasý da yapýlmaktadýr. Yaptýðýmýz çalýþmalar
neticesinde son altý ay içerisinde açýlan kurs ve bu
kurslarýn çeþitliliði artmýþtýr. Ýlimizin yetiþmiþ insan gücü
bakýmýndan ihtiyacýnýn karþýlanmasýna büyük katkýsý
olacaðýna inandýðýmýz kurslarýmýz, önümüzdeki süreçte de
devam edecektir.” dedi.
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Bursa'da
TYÇP Bilgilendirme Toplantýsý Yapýldý
Tüm illerimizde, iþsizlerin
yeni beceriler kazanmasý, iþ
piyasasýna giriþlerinin ve
yeni iþler bulmalarýnýn
kolaylaþtýrýlmasý amacýyla
uygulanan Toplum Yararýna
Çalýþma Programý
faaliyetlerine(TYÇP), Bursa
Ýl Müdürlüðümüz tarafýndan
hýz verildi.
Bu kapsamda TYÇP'nin
tanýtýmýna yönelik olarak

31 Temmuz 2009 tarihinde
bir tanýtým toplantýsý
gerçekleþtirildi.
Bursa Valisi Þahabettin
Harput'un da katýldýðý
toplantýda katýlýmcýlara,
iþsizliðin olumsuz etkilerini
ortadan kaldýrmayý
hedefleyen Toplum Yararýna
Çalýþma Programý
çerçevesinde, iþsiz
vatandaþlarýn, çevre
temizliðinden altyapýya,
okul ve hastane

Unutulan Meslekleri
Gün Yüzüne Çýkarýyoruz
Artvin Ýl Müdürlüðümüz ve Yusufeli Halk
Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþbirliðinde
Kumaþ Dokuyucu (el tezgahý) mesleðinde 15
kiþiye eðitim verilmeye baþlandý.
Unutulmaya yüz tutmuþ mesleklerde
eleman yetiþtirerek, iþsizlerin iþ bulma
olanaklarýnýn arttýrýlmasý ve el emeklerini
deðerlendirmeleri amacýyla verilen eðitimin
20 Ekim 2009 tarihinde tamamlanmasý
planlanýyor.
Öte yandan, yine Artvin Ýl Müdürlüðümüzce,
Merkez Ýlçe Köylere Hizmet Götürme Birliði
iþbirliðinde birçok köy yolunun yapýlmasý,
geniþletilmesi amacýyla Toplum Yararýna
Çalýþma Programý (TYÇP) baþlatýldý.
TYÇP'den halihazýrda 20 iþsiz faydalanýyor.

temizliðinden boya badana
iþlerine kadar farklý
alanlarda geçici olarak
istihdam edileceði aktarýldý.
Yoðun bir katýlýmýn
gerçekleþtiði toplantýda
Kurumumuzun diðer
faaliyetleri hakkýnda da
bilgiler sunulurken,
katýlýmcýlardan gelen
sorularýn
cevaplandýrýlmasýna da
imkan bulundu.
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Salihli Þube Müdürlüðümüz
Hizmete Açýldý
4904 sayýlý Türkiye Ýþ Kurumu Kanununun
“Kurumun taþra teþkilatý, il düzeyinde
kurulacak il müdürlüklerinden ve merkez
nüfusu 100.000 ve yukarý olan veya Sosyal
Sigortalar Kurumuna tabi çalýþan sayýsý
10.000' in üzerinde bulunan ilçelerden
gerekli görülenlerde kurulacak þube
müdürlüklerinden oluþur.” hükümlerini
içeren 12. maddesi uyarýnca Manisa'ya
baðlý Salihli ilçesinde Þube Müdürlüðü
açýldý.
Salihli Þube Müdürlüðümüzün hizmete
açýlmasý dolayýsýyla, 10 Aðustos 2009
tarihinde; Manisa Valisi Celalettin Güvenç,
Manisa Milletvekilleri Hüseyin Tanrýverdi,
Ýsmail Bilen ve Salihli Ticaret ve Sanayi
Odasý Baþkaný Talat Zurnacýnýn da
katýldýðý geniþ bir katýlýmlý bir tören
düzenlendi.

Hizmetiçi Eðitimlerimiz
Aralýksýz Sürdürülüyor
2005 tarihinden sonra Kurumumuza naklen veya
özelleþtirme nedeniyle atanan Araþtýrmacý,
Bilgisayar Ýþletmeni, Eðitim Uzmaný, Memur,
Muhasebeci, Þef, Teknisyen, Uzman, Veznedar ve
VHKÝ unvanlarýndaki 298 personelimize Van,
Þanlýurfa, Ordu ve Söke'de Oryantasyon Eðitimi
verildi.

Aktif Ýstihdam Tedbirleri II Projesi Kurumsal
Geliþim Bileþeni kapsamýnda; 30 Haziran-1
Temmuz 2009 tarihleri arasýnda Balýkesir'de orta
kademe yöneticilerine “Yönetim Teknikleri” ve
6-9 Temmuz 2009 tarihleri arasýnda Hatay'da
iþgücü piyasasýnda çalýþan personele “Ýþgücü
Piyasasý Analizleri” konulu eðitimler verildi.
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K I S A

Yetiþtirtme yurtlarýndan
ayrýldýktan sonra iþ
bulamayan 15-24 yaþ
arasýndaki 14 genç kýz,
Ýzmir Ýl Müdürlüðümüz,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Ýzmir Ýl
Müdürlüðü, Sosyal
Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Vakfý, Milli Eðitim
Müdürlüðü ve Swissotel
Grand Efes Ýzmir
ortaklýðýnda
gerçekleþtirilen “Gençler
Mutfakta Projesi” ile
meslek sahibi oldu. 360
saatlik Mutfak Elemaný ve
Servis Hizmetleri Elemaný
eðitimini baþarýyla
tamamlayan genç kýzlar, 11
Aðustos 2009 tarihinde
düzenlenen bir törenle
belgelerini aldý.

Zonguldak Ýl Müdürlüðümüz
ve Zonguldak Ereðli ve
Çevresini Kalkýndýrma
Derneði(ZERÇEV)
iþbirliðinde 50 kiþinin
faydalanacaðý Kaynakçýlýk
mesleðinde iþgücü
yetiþtirme kursu baþlatýldý.
6 aðustos 2009 tarihinde
baþlatýlan kursun 14 Kasým
2009 tarihinde
tamamlanmasý planlanýyor.

K I S A

Konya Ýl Müdürlüðümüz ve
Selçuk Üniversitesi
Kadýnhaný Fail Ýçil Meslek
Yüksekokulu ortaklýðýnda 9
ayrý meslekte iþgücü
yetiþtirme kursu
düzenlendi. Grafikerlik, dýþ
ticaret, satýþ, doðalgaztesisat, tasarým, net-cad,
auto-cad, reklamcýlýk ve
tanýtým mesleklerindeki
kurslarý 395 kursiyer
baþarýyla tamamlayarak, 6
Aðustos 2009 tarihinde
düzenlenen törenle
sertifikalarýný aldý.

Van Ýl Müdürlüðümüzün,
Halk Eðitim Merkezi
iþbirliðinde düzenlediði el
becerilerine yönelik
kurslarýn ardýndan, yýl sonu
sergisi düzenlendi.
Kursiyerlere ait el emeði
ürünlerinin bulunduðu
serginin açýlýþ töreni 6
Aðustos 2009 tarihinde
gerçekleþtirildi.

Denizli Ýl Müdürlüðümüz ve
Mili Eðitim Müdürlüðü
iþbirliðinde düzenlenen
konfeksiyon, bilgisayarlý
muhasebe, sigortacýlýk,
perakende satýþ ve
bilgisayarlý desen hazýrlama
mesleklerindeki iþgücü
yetiþtirme kurslarýný
tamamlayan 223 kursiyere
sertifikalarý törenle daðýldý.

Ýzmir Ýl Müdürlüðümüz, 40
kiþiye 6 aylýk istihdam
saðlamak üzere baþlattýðý
Toplum Yararýna Çalýþma
Programýnýn 11 Aðustos
2009 tarihinde düzenlediði
bilgilendirme toplantýsýyla
tanýtýmýný gerçekleþtirdi.
Ýzmir Valisi Cahit Kýraç ve Ýl
Müdürü Süleyman
Boyacýoðlu tarafýndan
tanýtýmý gerçekleþtirilen
proje kapsamýnda, kamu
kurumlarý, dernekler,
vakýflar ve meslek odalarý,
proje hazýrlayarak 18 yaþýn
üstünde en az 40 kiþiye
geçici iþ imkaný sunulacak.

www.iskur.gov.tr
w w w. i s k u r. g o v.t r

iletiþim

tel:0 312 458 40 16
faks:0 312 435 66 59
e-posta:bulten@iskur.gov.tr

Ýþgücü Piyasasý Bilgi Hizmetleri Dairesi Baþkanlýðý
Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Þube Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanmaktadýr.

