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Herkese bir altýn bilezik
Mesleki eðitim alanlarýn sayýsý,
200 bine yaklaþtý
Bakanýmýz Ömer Dinçer'in destekleriyle
sürdürdüðümüz mesleki eðitim seferberliðimize,
hedeflerimizi büyüterek devam ediyoruz.

“Herkese bir altýn bilezik” þiarýyla
baþlattýðýmýz mesleki eðitim
seferberliðimiz kapsamýnda, 2009
yýlýnda düzenlenen 6 bin 126’yý
aþkýn programa 12 Kasým tarihi
itibarýyla, 107 bin 609’u erkek, 82
bin 666’sý kadýn olmak üzere
toplam 190 bin 275 kiþi katýldý.
Ýþ arayan her üç kiþiden birinin
mesleki yeterliliðe sahip olmadýðý
ve mevcut mesleki eðitimin iþgücü
piyasasýndaki geliþmelerle
paralellik arzetmediði genç ve
dinamik nüfusa sahip ülkemiz için
bu rakam çok önemlidir. Ancak bu
rakamýn daha da yükseltilmesi için
çabalarýmýz devam etmektedir.
Ýþsizlikle mücadele kapsamýnda
daha önce 5763, 5838 sayýlý
kanunlarla getirilen istihdam ve
teþvik paketlerinden sonra, bu yýl
5921 sayýlý yasa ile getirilen
kapsam ve maliyet olarak
ülkemizde bugüne kadar
uygulanmýþ en büyük ekonomik
paketlerden biri olan bölge ve

sektör esaslý “Teþvik ve Ýstihdam
Paketi” ile aktif istihdam
programlarý için Ýþsizlik Sigortasý
Fonundan 2009 yýlý için 511milyon
TL olan kaynak aktarýldý. 2010
yýlý için de 595 milyon TL
aktarýlmasý öngörülen kaynakla,
ÝÞKUR’a yaklaþýk 1 milyar TL lik
kaynak kullnma imkaný saðlanmýþ
olacak.
Kaynak tahsisi ile birlikte
Kurumumuzun mesleki eðitim
faaliyetlerinde çok ciddi bir artýþ
meydana gelirken, diðer yandan
uluslararasý kaynaklarla da birçok
proje hayata geçirilerek binlerce
kiþiye mesleki eðitim veriliyor.
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 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” önemli
projelerimizden sadece bazýlarý.
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 altprojeyle uygulamasý devam
etmektedir. Hedef grup olarak
belirlenen gençlerin ve kadýnlarýn
istihdama giriþlerini desteklemek
üzere yürütülecek alt-projelerle
yaklaþýk 12 bin kiþiye doðrudan
ulaþýlarak istihdam
edilebilirliklerinin artýrýlmasý
saðlanmýþ olacaktýr.
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Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II
hedeflerine
hýzla yaklaþýyor
Baþbakanýmýz, iþsizler için çok
önemli adýmlar atýldýðýný belirttiði
konuþmasýnda, yaþanan küresel
mali krizin etkisiyle kendisini iyice
hissettiren iþsizlik sorununun
alýnan tedbirlerle makul
seviyelere çekileceðini söyledi.

Avrupa Komisyonu desteði ile
yürüttüðümüz, hedef kitlesi kadýn
ve gençlerden oluþan Aktif
Ýstihdam Tedbirleri Projesi II (AÝTP
II) hedelerine hýzla yaklaþýyor.
Proje kapsamýnda Kurumsal
Geliþim, Tanýnýrlýk ve Hibe
Programý olmak üzere üç ayrý
bileþen oluþturulmuþtu. Tüm
bileþenler faaliyetlerini, hýz
kesmeden hedefleri doðrultusunda
sürdürüyor.

Hibe Planý
Hibe projelerinin birçoðu
eðitimlerini tamamladý
25 ilde istihdamý artýrmaya
yönelik, mesleki eðitim
verilmesine olanak saðlayan 101
projenin uygulanmasýnda da artýk
son aþamaya gelindi. Projelerden
bir çoðu þimdiden eðitimlerini
tamamladý.
Bu kapsamda, Hak-Ýþ ortaklýðýnda
düzenlenen Ýstanbul, Ankara,
Kayseri ve Ýskenderundaki

“Ýstihdam Odaklý Mesleki
Eðitimi”nin tamamlanmasý
nedeniyle 22 Ekim 2009 tarihinde
sertifika daðýtým töreni
düzenlendi.
Törene Baþbakanýmýz Recep Tayyip
Erdoðan, Bakanýmýz Ömer Dinçer,
Hak-Ýþ Baþkaný Salim Uslu da
katýlarak açýþ konuþmalarýný
gerçekleþtirdi.
Baþbakanýmýz Recep Tayyip
Erdoðan “Bu yöndeki
çalýþmalarýn yoðunlaþtýðýný
görmek beni gerçekten mutlu
ediyor.”

Uygulanan projeleri takdirle
karþýladýðýný ifade eden
Baþbakanýmýz, iþverenlerden,
mesleki eðitim alarak
sertifikalarýný alan gençleri
istihdam etmelerini istedi. Ne iþ
olursa yaparým döneminin bittiðini
vurgulayan Baþbakanýmýz,
“Mesleki eðitim kavramý batýlý bir
kavram deðildir. 800 yýl önce
Ahilik kapsamýnda ortaya
çýkmýþtýr. Çýrak, kalfa ve usta
olmanýn aþamalarý, o sistemde
kalem kalem þarta baðlanmýþtýr.
Böyle bir geçmiþe sahipken
mesleki eðitime uzak kalamayýz.
Bu yöndeki çalýþmalarýn
yoðunlaþtýðýný görmek beni
gerçekten mutlu ediyor.” diye
konuþtu.
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kurullarýn etkin çalýþmasý ve o
þehrin ihtiyaçlarýna uygun
programlarýn bize dönmesi
gerekiyor. Bir diðer çalýþma, bu
yaptýðýmýz eðitim programlarýnýn
daha etkili olmasý için sonuçlarýnýn
ölçülmesiyle ilgili tedbirlerin
getirilmesidir. Bu maksatla da
Dünya Bankasý'yla birlikte bir
program baþlattýk. 2010 yýlý
itibarýyla yapacaðýmýz her
eðitimin sonuçlarýný test eden ve
etkinliðini ölçen program
yürütmeye koyacaðýz.” diye
konuþtu.
Konuþmalarýn ardýndan
eðitimlerde baþarýlý olan
kursiyerlere sertifikalarý daðýtýldý.

Bakanýmýz Ömer Dinçer “2010
yýlýnda 200 bin kiþiyi eðitmiþ
olacaðýz.”
Bakanýmýz Ömer Dinçer de, iþsizliðin
en temel sebeplerinden birisinin
mesleksizlik olduðunu belirterek, “Bu
maksatla hükümetimizin aldýðý bir
takým teþvik tedbirleri ile sorunu
çözmek üzere önemli programlar
yürütüyoruz. Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðý ve ÝÞKUR olarak
yürüttüðümüz bu programlarla
binlerce kiþiyi eðitmeyi planladýk. ”
dedi.

2010 yýlý itibariyle eðitim
programlarý ve mesleki eðitimlerin
verimliliðini artýracak türden
tedbirlerin alýnmasýnýn
planlandýðýný ifade eden
Bakanýmýz, “Bunlardan bir tanesi
Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim
Kurullarýnýn daha etkin hale
getirilmesiyle ilgilidir. Eðitim
programlarýný yürütürken yerel
ihtiyaçlarý görmek, yerel
ihtiyaçlara cevap verecek türden
meslekleri o insanlara
kazandýrmak ve onlara birer altýn
bilezik hediye etmek için bu

Final Raporu Hazýrlama
Eðitimi
Hibe projelerinin
tamamlanmasýnda sona
yaklaþýlmasý nedeniyle
Kurumumuzun proje izleme
ekibine Antalya'da eðitim semineri
verildi. 7 -10 Ekim 2009 tarihleri
arasýnda verilen “Final Raporu
Hazýrlama Eðitimi”nde,
katýlýmcýlara, hibe projesi
yüklenicilerinin hazýrlayacaðý final
raporu sürecinde, dikkat edilmesi
gereken hususlar aktarýldý.

Avrupa Ýstihdam
Kurumlarýna Ziyaret
AÝTP II'nin bundan sonraki
sürecinde, Kurumumuz
çalýþanlarý için deneyim paylaþýmý
ve iliþkilerin geliþtirilmesi
amacýyla Avrupa'da faaliyet
gösteren muadil kurumlarý ziyaret
programlarý gerçekleþtirilecek.
Aralýk ayý içerisinde, Avrupa Birliði
ülkelerinin istihdam kurumlarýna
iki ayrý grup halinde
gerçekleþtirilecek ziyaretlerin
ilkinde ÝÞKUR çalýþanlarýnýn,
Avrupalý meslektaþlarý ile deneyim
paylaþýmý, ikincisinde ise daha çok
ÝÞKUR üst düzey yöneticilerinin
Avrupa'daki istihdam kurumlarý ve
ilgili birimlerinde incelemelerde
bulunmasý amaçlanýyor. Bu
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ziyaretlerle istihdam politikalarý
konusunda görüþ alýþveriþinde
bulunma imkaný da doðmuþ
olacak.

5-9 Ekim tarihleri arasýnda AÝTP
II'nin uzmanlarýndan Henry
Leerentveld ile Murat Akkaya'nýn
verdiði seminere, Ýstihdam ve
Meslek Uzmanlarýndan Yücel
Karakoyun, Ekrem Kayacý, Mehmet
Bayhan ve Davut Öksüz katýldý.

Ýstihdam

Stratejisi
Konferansý
Hibe programý kapsamýnda
gerçekleþtirilmesi planlanan bir
diðer etkinlik de Uluslararasý
Avrupa Ýstihdam Stratejisi
Konferansý. Gerçekleþtirilecek
Konferansa Türkiye'den ve
Avrupa'dan çok sayýda uzmanýn
katýlmasý bekleniyor.

Eylem planý geliþtirilmesi ile
danýþmanlýk hizmetlerinin bir
arada yürütülmesi konularýnýn ele
alýndýðý seminerde “Eylem Planý”
ve “Hizmet Paketi” metodolojisi
sunumlarý yapýldý. Öte yandan
ÝÞKUR'un vizyonu, kurumsal
geliþimi, hedeflerle yönetim
yaklaþýmý ve planlama döngüsü
üzerinden geçilerek, danýþmanlýk
rolü, danýþmanlýk becerileri ve
bunlarýn ÝÞKUR'un kurumsal
geliþimi ile dönüþümüne olumlu
katkýlarý seminerin diðer çalýþma
konularýný oluþturdu.

Kurumsal Geliþim
Bileþeni
Kurumiçi danýþmanlýk
uygulamasý baþlatýyoruz
Özellikle eylem planý hazýrlanmasý
ve uygulanmasý aþamasýnda
Kurumumuz çalýþanlarýna
danýþmanlýk hizmeti verebilecek
personel yetiþtiriliyor. Kurum içi
danýþmanlýk uygulamasý, Ankara'da
gerçekleþtirilen “Eylem Planý ve
Kurumsal Geliþim Semineri” ile
start aldý.

Katýlýmcýlar da, “Eylem planlarý ve
yapýlandýrýlmýþ hizmetler ile
devam edilmesi”, “Ýllere etkili
biçimde destek verilmesi ve
danýþmanlarýn rolleri” ve
“Desentralizasyon hakkýndaki
düþünceler ve planlama ile kontrol
döngüsüne duyulan ihtiyaç”
baþlýklý sunumlar gerçekleþtirdi.

Seminerin tamamlanmasýnýn
ardýndan katýlýmcýlara birer
sertifika verildi.

Ýþverenlerle iliþkilerimizi
güçlendiriyoruz
Projenin Kurumsal Geliþim Bileþeni
kapsamýnda personelimize verilmesi
planlanan “Ýþveren Ýliþkileri Eðitimi”
Ekim ayýnda baþlatýldý. Uluslararasý
uzmanlar Peter Woods ve Joachim
Frede tarafýndan Tokat, Muþ ve
Niðde'de verilen eðitimler, Kasým
ayýnda da Kilis ve Manisa'da
verilecek.
Eðitimler, “ÝÞKUR Hizmetlerinin
Tanýtýlmasý”, “Ýþverenle Temas”,
“Ýþveren Ziyaretleri” ve “Açýk Ýþ”
baþlýkllý dört modülden oluþuyor.
Eðitimlerin sonunda
çalýþanlarýmýzýn, Kurumun temel
faaliyetlerini etkili bir biçimde
tanýtma yöntemleri, iþverenle
temasa geçmenin önemi ve
yöntemleri, iþveren ziyaretlerinin
kapsamý ve öncelikleri, açýk iþ
bilgisinin toplanmasý ve iþ-iþçi
eþleþtirmesinde izlenecek yolarýn
neler olduðu konularýnda
kapasitelerinin arttýrýlmasý
amaçlanýyor.

Danýþmanlýk Eðitimi
Danýþmanlýk Eðitimi
Danýþmanlýk Eðitimi

Ýþveren Ýliþkileri Eðitimi

Ýþveren Ýliþkileri Eðitimi
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Tanýnýrlýk Bileþeni
Proje internet sitesi hazýr.
http://aitp2.iskur.gov.tr/ adresiyle hizmete
sunulan siteden AÝTP II ve hibe projeleri ile ilgili
ayrýntýlara ulaþmak mümkün.
Kurumsal kimlik faaliyetlerinin en önemli ayaðý
olan yeni logo ilgili çalýþmalar da sona
yaklaþýlýrken, yine bu kapsamda Kurumumuzun
tanýtýmýna yönelik film çekim çalýþmalarý da
kýsmen tamamlandý. Bir tanýtým filmi ile farklý
kesimlere hitap eden dört spot filmden oluþan
filmler için uzman bir ekip çalýþmalarýný
sürdürüyor.

proje internet sitesi

logo çalýþmalarýndan bir görünüm

Kurumumuz
Ýl Müdürleri Toplantýsý Ekim Ayýnda Yapýldý
Kurumumuzun gerçekleþtirdiði ve
planladýðý çalýþmalarýn gözden
geçirilmesi ve uygulamalarda
birliðin saðlanabilmesi için her yýl
gerçekleþtirilen Ýl Müdürleri
Toplantýsý 16-17 Ekim 2009
tarihleri arasýnda Ankara'da
gerçekleþtirildi.

Bakanýmýz Ömer Dinçer,
MüsteþarYardýmcýmýz Birol Ekici,
Genel Müdürümüz Namýk Ata,
Genel Müdür Yardýmcýlarýmýz
Mehmet Ali Özkan ve Kazým Yiðit
ve Daire Baþkanlarýnýn katýlýmýyla
Ankara'da gerçekleþtirilen
toplantýnýn açýþ konuþmalarýný
Bakanýmýz ve Genel Müdürümüz
yaptý.

Bakanýmýz Ömer Dinçer “Etkin
ve verimli hizmet sunmak için
yeni yaklaþýmlara ve anlayýþlara
ihtiyaç var.”
Bakanýmýz Ömer Dinçer tüm
dünyanýn yýllar önce terkettiði
geleneksel yönetim anlayýþýnýn
ülkemizde de deðiþmesinin
gerektiðini söylediði
konuþmasýnda, beklenti, kamu
yönetim anlayýþlarý, çevre þartlarý
ve teknoloji gibi faktörlerin
deðiþmesiyle anlayýþlarýn da
deðiþmeye baþladýðýný belirterek,
etkin ve verimli hizmet sunmak
için yeni yaklaþýmlara ve
anlayýþlara ihtiyaç olduðunu
kaydetti.
“Açýk sistemlerde þeffaflýk,
katýlým ve memnuniyet üç ana
ögedir.”
Açýk sistem anlayýþýnda; kamu
idaresinin þeffaflaþtýrýlmasý,
katýlýmýn saðlanmasý ve
memnuniyet olmak üzere üç ana
ögenin yer aldýðýný ifade eden
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Bakanýmýz, “Kamu idaresi, alacaðý
her türlü kararda, yapacaðý her
türlü faaliyette, kamuoyunu da
bilgilendirecek tedbirleri
almalýdýr. Bu tedbirleri almaya
baþladýk. Web sayfalarý, faaliyet
raporlarý, Bilgi Edinme Kanununu
uygulamalarý, Kamu Etik
Kurulunun oluþturulmasý gibi
birtakým düzenlemeler ve
uygulamalar buna örnektir.”diye
konuþtu.
“Hizmetlerin vatandaþýn
beklentilerini karþýlamasý,
ihtiyaçlarýna cevap vermesi
gerekir.”
Bakanýmýz açýk sistemde þeffalýðýn
yaný sýra katýlýmýn da saðlanmasý
gerektiðini belirterek, “Kamu
idaresinin sunacaðý hizmetlerin
vatandaþýn beklentilerini
karþýlamasý, ihtiyaçlarýna cevap
vermesi gerekir. Bu açýdan
bakýldýðýnda vatandaþýn, sürece
dahil edilmesi, pek çok alanda
görüþlerinin alýnmasý ve
hizmetlerin tasarýmýnýn
yapýlmasýnda o görüþlere itibar
gösterilmesi söz konusudur.”
sözlerine yer verdi.
“Çabalarýmýz halk için, halkla
beraber, halkýn isteði
doðrultusunda olacak.”
Açýk sistem anlayýþýnýn bir diðer
temel öðesinin de memnuniyet
olduðunu kaydeden Bakanýmýz
Dinçer, “Bir taraftan size ait
herþey kamuoyu tarafýndan
biliniyor olacak bir taraftan onlarý
kararlarýnýza, süreçlerinize dahil
edeceksiniz, ama bu da
yetmeyecek sunduðunuz
hizmetlerden vatandaþýn ne kadar
memnun olduðunu da
ölçeceksiniz. Artýk çalýþmalarýmýz
ve çabalarýmýz halk için, halkla
beraber, halkýn isteði
doðrultusunda olacak.” dedi.
“Geleceðe dair birtakým
hesaplarý þimdiden
öngörmeliyiz.”
Bakanýmýz geleneksel yönetim
anlayýþýnda mevcut sorunlarla
ilgilenmenin ve geçmiþi
denetlemenin esas
olduðunu,ancak artýk bunun
tersine çevrilmesi gerektiðini
söyleyerek, “Bakýþ açýmýzý

geleceðe yöneltmeli ve geleceðe
dair birtakým hesaplarý þimdiden
öngörmeliyiz. Konfiçyus bir
sözünde diyor ki; 'Yeteri kadar
ileriye bakmayan insanlarýn
önlerinde hep dertleri vardýr.'”
ifadelerini kullandý.
“Vatandaþ Bakanlýðýmýz
tarafýndan sunulan hizmetlerin
asli unsurudur.”
“Vatandaþ Bakanlýðýmýz tarafýndan
sunulan hizmetlerin asli
unsurudur.” diyen Bakanýmýz,
hizmet almak için gelen herkese;
dinine, mezhebine, etnik
kökenine, siyasi görüþüne ve
mensup olduðu ailesine
bakýlmaksýzýn eþit ve adil
davranýlmasý gerektiðinin
özellikle altýný çizdi.
Ýl müdürlerine seslenirken iyi ve
etkin bir hizmet için kendilerine
destek olmaya hazýr olduðunu

belirten Bakanýmýz, “Çalýþma
ortamlarýný iyileþtirmek için
elinizden geleni yapmalýsýnýz.
Özellikle özürlü vatandaþlarýmýzýn
kolaylýkla girip çýkabileceði,
iþlemlerini halledebileceði
ortamlar hazýrlamalýsýnýz. Hizmet
sunulan alanlarýn açýk büro
þeklinde düzenlenmesi için
imkanlarý araþtýracaðýz.
Vatandaþlara güler yüzlü
davranacaðýz, gelen insanlara
sorun deðil çözüm
üreteceðiz.”dedi.
“ÝÞKUR aslýnda öylesine kutsal
bir görev yapýyor ki, insanlara
meslek kazandýrýp altýn bilezik
verecek konumda duruyor.”
“Bizim yaptýðýmýz eðitimler
isabetli olmalý ve insanlara meslek
kazandýrýlmalý insanlara altýn
bilezik hediye etmeliyiz” diye
konuþan Bakanýmýz Ömer Dinçer
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bugün daha önem arazederek,
gündemimizde yer alýyor.” dedi.
Ýçinde bulunan süreç içinde kamu
istihdam kurumlarýna çok önemli
görevler düþtüðünün altýný çizen
Genel Müdürümüz, daha önce
çýkarýlan 5763, 5838 sayýlý ve bu
yýl çýkarýlan 5921 sayýlý yasalarýn,
özellikle istihdamý korumaya,
arttýrmaya yönelik önlemler
açýsýdan, iþsizlikle mücadele
açýsýndan çok önemli açýlýmlarý
ortaya koyduðunu kaydetti.

sözlerini, “ÝÞKUR aslýnda öylesine
kutsal bir görev yapýyor ki,
insanlara meslek kazandýrýp altýn
bilezik verecek konumda
duruyor.” diye tamamlarken, il
müdürleri nezdinde tüm personele
çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
Genel Müdürümüz Namýk Ata
“Ýþsizlik ve istihdam sorunu
bugün daha önem arzederek
gündemimizde yer alýyor.”
Genel Müdürümüz Namýk Ata da,
tüm dünyada etkisini gösteren
küresel mali krizin ülkemizdeki
etkilerine deðinerek, “Bu süre

içinde iþsizlik ve istihdam sorunu,
hemen hemen geliþmiþ ve
geliþmekte olan tüm ülkelerin en
önemli gündem maddelerinden
biri olmaya baþladý. Yýkýcý ve
yoðun etkilerini bir þekilde
insanlar üzerinde, ekonomiler
üzerinde hissettirmeye baþladý. Bu
süreçten ülkemiz de etkilendi.
Reel sektörümüz açýsýndan
baktýðýmýzda özellikle ihracata
dayalý sanayimiz üzerinde bir
üretim kaybýnýn olmasý, kapasite
oranlarýnýn düþmesi çok önemli
geliþmelere yol açtý. Dün sorun
olan iþsizlik ve istihdam sorunu

Kurumumuzun, iþgücü
piyasasýndaki arz ve talebin
eþleþtirilmesinde büyük rol
oynadýðýný vurgulayan Genel
Müdürümüz Namýk Ata,
“Geçtiðimiz 9 ay içinde yaklaþýk 1
milyon 95 bin vatandaþýmýzýn
Kuruma iþ talebiyle baþvurduðunu
görüyoruz. 119 bin civarýnda
Kuruma açýk iþ talebi gelmiþ ve 75
bin vatandaþýmýzýn da iþe
girmesine aracýlýk etmiþiz. Ama
diðer yandan bu süreçte özellikle
aktif iþgücü programlarý açýsýndan
iþgücümüzün istihdam
edilebilirliðini artýrmaya yönelik
tedbirleri geliþtirmek
etkinleþtirmek ve bunu
sürdürülebilir hale getirmek de
bizim açýmýzdan son derece
önemli.” dedi.
“Kurumumuz büyüyor ve
geliþiyor.”
“Bugün geldiðimiz noktada
Türkiye Ýþ Kurumu bugüne kadar
65 yýllýk geçmiþinde hiç sahip
olmadýðý imkanlarla karþý karþýya”
diyen Genel Müdürümüz, “Ýþsizlik
Sigortasý Fonundan 511 milyon gibi
bir kaynaðý kullanma imkanýna
sahip olduk. Artý uluslararasý
fonlardan saðladýðýmýz kaynaklarla
yaklaþýk 100 Milyon Euro'luk bir
projeyi uygulama boyutuna
taþýyacak aktiviteleri göstermeye
baþladýk. Paydaþlarýmýzla
görüþerek, hizmetlerimizi daha
etkin hale nasýl getirebiliriz, nasýl
geliþtirebiliriz diye çalýþtýk ve
önemli geliþmeler kaydettik.
Sorunlarýmýz da, yapamadýklarýmýz
da var elbette ancak; dünle
kýyasladýðýmýzda çok önemli
iþlevleri ve fonksiyonlarý yerine
getirmeye baþladýk. Önümüzdeki
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süreçte, yani 2010 yýlý için hedeflerimizi çok
daha önemli noktalara taþýmýþ bulunuyoruz.
Bu süreç içinde iþe yerleþtirme hizmetlerini,
aktif istihdam tedbirlerini ve pasif politikalarý
en iyi þekilde uygulayan bir Kurum
konumunda olacaðýz. Kurumumuz büyüyor ve
geliþiyor.” diyerek sözlerini tamamladý.
Genel Müdürümüz Namýk Ata, Genel Müdür
Yardýmcýlarýmýz Mehmet Ali Özkan ve Kazým
Yiðit’in de katýldýðý toplantýnýn öðleden sonra
ve ikinci gün oturumlarýnda, tüm daire
baþkanlarý, hizmetlerin daha iyi ve etkin
þekilde verilebilmesine iliþkin sunumlar
gerçekleþtirdi. Bu sunumlar esnasýnda
katýlýmcýlar, uygulamalarda ortaya çýkan
sorunlarýn giderilebilmesi, uygulamalarda
birliðin saðlanabilmesi konularýnda fikir
alýþveriþinde bulunurken beklenti ve
önerilerini de dile getirme imkanýna kavuþtu.
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Ýstihdamda
toplumsal cinsiyet
eþitliðini saðlamak için projeler uyguluyoruz
Kurumumuz, ülkemizin AB'ye
üyelik sürecinin müktesabata
uyum çalýþmalarý kapsamýnda,
kadýn istihdam oranýnýn artýrýlmasý
ve cinsiyet eþitliðinin
iyileþtirilmesi amacýyla, görev
alanýna giren konularda
hareketlenen bir çalýþma gayreti
içine girmiþtir.
Bu kapsamda “Türkiye'de Kadýnlar
Ýçin Ýnsana Yakýþýr Ýþ Ýmkanlarý
Saðlanmasý Yoluyla Toplumsal
Cinsiyet Eþitliðinin
Gerçekleþtirilmesine Yönelik Aktif
Ýþgücü Piyasasý Politikalarý Projesi”
ve “Kadýn Ýstihdamýnýn
Artýrýlmasýna Yönelik Strateji
Geliþtirme Projesi” adý altýnda iki
proje hayata geçiriliyor.
Türkiye'de Kadýnlar Ýçin Ýnsana
Yakýþýr Ýþ Ýmkanlarý Saðlanmasý
Yoluyla Toplumsal Cinsiyet
Eþitliðinin Gerçekleþtirilmesine
Yönelik Aktif Ýþgücü Piyasasý
Politikalarý Projesi
Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO)
Ankara Ofisi ve Kurumumuz
iþbirliðinde bu yýlýn baþýnda
hayata geçirilmeye baþlanan
“Türkiye'de Kadýnlar Ýçin Ýnsana

Yakýþýr Ýþ Ýmkanlarý Saðlanmasý
Yoluyla Toplumsal Cinsiyet
Eþitliðinin Gerçekleþtirilmesine
Yönelik Aktif Ýþgücü Piyasasý
Politikalarý Projesi”nin amacý, il
düzeyinde Kurumumuz
personelinin ve sosyal ortaklarýn
kapasitesini geliþtirmek; kadýn
istihdamý ile ilgili toplumsal
cinsiyet duyarlýlýðý olan
yaklaþýmlarýn içselleþtirilmesine
katký saðlamak; pilot illerde
kadýnlarý aktif iþgücü
programlarýna yönlendirerek kadýn
istihdamýnýn arttýrýlmasýna ve
istihdamda toplumsal cinsiyet
eþitliðinin geliþtirilmesinde
katkýda bulunmak.
Diðer iller için model oluþturmasý
için proje, pilot il olarak seçilen
kadýnlarýn iþgücüne katýlým
oranýnýn düþük olduðu Ankara,
Gaziantep ve Konya'da
uygulanýyor.
6 Ekim 2009 tarihinde ILO Ankara
Ofisinde projede gelinen noktayla
ilgili sosyal taraflara yönelik bir
de bilgilendirme toplantýsý

düzenlendi. Toplantýda, Proje
kapsamýnda pilot olarak seçilen
Ankara, Gaziantep, Konya'da
kadýnlara yönelik bugüne kadar 12
farklý meslekte kurs düzenlendiði
dile getirildi.
Proje sonunda yaklaþýk 500 kadýnýn
açýlan kurslardan faydalanmasý ve
bunlarýn yüzde 25'nin de istihdam
edilmesi hedefleniyor.
Düzenlenen kurslarda mesleki
eðitimlerin yanýsýra “Kadýnýn
Ýnsan Haklarý Eðitimi (KÝHEP)” de
veriliyor.
Diðer yandan, kursiyerlere yazýlýsözlü iletiþim ve iþ arama
becerilerini artýrmaya yönelik
seminerler ve giriþimcilik
eðitimlerinin verilmesi
planlanýyor.
Yine pilot illerde, krizin kadýn
istihdamý üzerindeki etkisi ve
çözüm önerileri ile kadýn
istihdamýnýn artýrýlmasýna yönelik
yerel eylem planlarýnýn
hazýrlanmasý amacýyla Ýl Ýstihdam
ve Mesleki Eðitim Kurul üyelerinin
katýlýmý ile çalýþtaylar
düzenlenmesi de projenin
planladýðý bir diðer çalýþma.
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Projenin Uygulanma Stratejisi
Projenin kurumsal geliþme ve doðrudan yardým olmak üzere iki bileþeni bulunmaktadýr.
Kurumsal geliþme ile, Kurumumuza (ÝSKUR), ilgili bakanlýklara ve sosyal ortaklara kadýn
istihdamýnýn yaygýnlaþtýrýlmasýna katkýda bulunacak bilgi, teknik düzey ve ortaklýk becerilerini
geliþtirmek üzere teknik destek saðlanmasý ve bu çerçevede ÝSKUR çalýþanlarýmýza yönelik
olarak ILO Uluslararasý Eðitim Merkezi tarafýndan hazýrlanmýþ olan eðitim seminerleri
düzenlenmesi planlanmýþtýr.
Kadýn istihdamý stratejileri il eylem planlarýna içselleþtirilecek ve özel olarak kadýnlarýn
istihdam olunabilirliklerine ve iþgücü piyasasýna giriþlerine yönelik aktif iþgücü piyasasý
politikalarý, Kurumumuz tarafýndan ILO'nun da desteðiyle uygulanacaktýr.
Doðrudan yardým bileþeni çerçevesinde ise proje illerindeki kadýnlara, iþgücü piyasasýnýn
çeþitli sektörlerine girebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve tutumlarý kazandýrmak için
doðrudan destek saðlanacaktýr.

Eðitimlerin Verildiði/Verileceði Alanlar
Kadýnlarýn insan haklarý,
Yazýlý ve sözlü iletiþim, temel yaþam becerileri gibi, istihdam olunabilirlik açýsýndan gerekli
temel beceriler,
Ýþgücü piyasasýnýn ihtiyacý olan alanlarda verilecek olan mesleki eðitim,
Özellikle lise ve üniversite mezunu kadýnlar için, iþ arama becerileri ve okuldan iþe düzgün
geçiþ eðitimi.

Kadýn Ýstihdamýnýn
Artýrýlmasýna Yönelik Strateji
Geliþtirme Projesi
Kurumumuz çalýþanlarý arasýnda ve
iþgücü piyasasýnda toplumsal
cinsiyet eþitliðini güçlendirmeyi ve
kadýnlar için istihdam fýrsatlarýnýn
nasýl artýrabileceði konusunda
bilinç artýrmayý hedefleyen “Kadýn
Ýstihdamýnýn Artýrýlmasýna Yönelik
Strateji Geliþtirme Projesi”
çalýþmalarý da Kurumumuz AnkaraGümüþhane-Bursa il
müdürlüklerinden ve merkez
birimlerden seçilmiþ 10 kiþilik
Çekirdek Strateji Ekibi tarafýndan
sürdürülüyor.
Kurumumuzun yararlanýcý olduðu
proje, British Council tarafýndan
yürütülüyor. Mart 2009'da
baþlatýlan ve Mart 2010'da
tamamlanmasý planlanan proje
Ýngiltere Dýþiþleri Bakanlýðý
tarafýndan finanse ediliyor.
Proje süresince British Council
tarafýndan düzenlenmesi
planlanan 6 Çalýþtay'dan 4. sü 8-11
Ekim 2009 tarihleri arasýnda, 5. si
ise 20-22 Ekim 2009 tarihleri
arasýnda gerçekleþtirildi.

4. Çalýþtayda Proje uzmanlarý
Prof.Dr.Angelina Coyle ve Prof. Dr.
Yýldýz Ecevit ile birlikte, Projenin
misyonu ve stratejileri
belirlenerek ve bu stratejilerin
uygulanabilmesini saðlayacak
eylemlerin neler olabileceði
konusunda interaktif bir çalýþma
yapýldý.

Bu çerçevede projenin
belirlenen misyonu:
Ýþgücü piyasasýnda toplumsal
cinsiyet eþitliði temelinde kadýn
istihdamýnýn artýrýlmasý ve
güçlendirilmesi olarak belirlendi.
Çalýþtaylarýn son gününde Genel
Müdür Yardýmcýmýz Mehmet Ali
Özkan'ýnda katýldýðý, ilgili kamu
kuruluþlarýyla birlikte 1. ve 2.
deðerlendirme toplantýlarý da
gerçekleþtirildi.
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Genel Müdürümüz Namýk Ata
“Mesleki Eðitimin Avrupa Boyutu:
Proje Merkezli Kazanýmlar”
konferansýna katýldý

Devlet Planlama Teþkilatý Avrupa
Birliði Eðitim ve Gençlik
Programlarý Merkezi Baþkanlýðý
tarafýndan 1-2 Ekim 2009 tarihleri
arasýnda düzenlenen Leonardo da
Vinci Programý “Mesleki Eðitimin
Avrupa Boyutu: Proje Merkezli
Kazanýmlar” konferansýna projeyle
ilgili kurum ve kuruluþlardan çok
sayýda yetkilinin yanýsýra Genel
Müdürümüz Namýk Ata da
konuþmacý olarak katýldý.

Genel Müdürümüz Namýk Ata
“Türkiye Ýþ Kurumu temelde 5
noktada hizmetlerini
odaklandýrýyor.”
Genel Müdürümüz konuþmasýnda,
öncelikle kurumumuzun
hizmetlerine deðinerek, “Türkiye
Ýþ Kurumu temelde 5 noktada
hizmetlerini odaklandýrýyor.
Bunlarýn birincisi, ulusal istihdam
politikasýnýn belirlenmesine
katkýda bulunmak; ikincisi, iþgücü
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piyasasý bilgi sisteminin
geliþtirilmesine katkýda bulunmak,
oluþturmaya gayret etmek;
üçüncüsü, iþgücü arz ve talebi
arasýnda eþleþtirme görevini
yerine getirmek; dördüncüsü son
yýllarda özellikle Ýstihdam
kurumlarýnýn üzerinde yoðunlaþtýðý
aktif politikalarý uygulamak ve
beþincisi de aktif istihdam
politikalarý çerçevesinde iþini
kaybedenlere yönelik bir takým
ödemeleri gerçekleþtirmek.”
dedi.
Ülkemizin demografik yapýsýnýn
avantantajýna deðinen Genel
Müdürümüz, “Ülkemiz genç ve
dinamik nüfus profiline sahip. Bu
nüfusu iyi eðitmezsek, iþ
piyasasýnýn gereklerine uygun bir
þekilde hazýrlayamazsak, baþka bir
ifadeyle eðitim ve istihdam
iliþkimizi düzgün oluþturamazsak
nüfus avantajýmýz dezavantaja
dönüþür. Bu avantajý önümüzdeki
20-30 yýlý içerisinde
kullanabileceðiz. Daha sonra bizim
toplumumuzun da giderek
yaþlanma sürecine gireceðini,
önümüzdeki rakamlar bize
gösteriyor.” sözlerine yer verdi.
Genel Müdürmüz, Kurum olarak
mesleki eðitim faaliyetlerine
büyük önem verdiðimizi
belirterek, gerek ulusal gerekse
uluslararasý kaynaklarla hayata
geçirilen projelere deðindi ve bu
yöndeki çalýþmalarýn yoðun bir
þekilde devam edeceðini kaydetti.

Leonardo da Vinci Programý
Organizasyon ve içeriði Avrupa Birliði'ne üye ülkelerin sorumluluðunda olan Leonardo da Vinci programý, AB'ye üye ve
aday ülkelerin mesleki eðitime yönelik politikalarýný desteklemek ve geliþtirmek için mesleki eðitim sistemleri ile
uygulamalarýnda kalitenin geliþtirilmesini, yeniliklerin teþvik edilmesini ve Avrupa boyutunun yükseltilmesini amaç edinen
bir programdýr.
Programla, Üye Devletlerin, mesleki eðitimdeki kapsam ve organizasyon sorumluluðuna, kültürel ve dil çeþitliliði
dikkate alýnarak gerçekleþtirdikleri eylemlere destek olunmaya çalýþýlmaktadýr. Bunun için mesleki eðitim alanýndaki
ülkeler arasý iþbirliði projeleri finanse edilmektedir. Mesleki eðitime yakýn alanlardaki projelere destek saðlayan diðer
Topluluk programlarý ve giriþimleri de bulunmaktadýr. Komisyon ve Üye Devletler Leonardo da Vinci Programý ile bu
programlarýn birbiriyle tutarlý ve birbirini tamamlayýcý olmasýna dikkat etmektedir. Diðer yandan, Ýstihdam konusunda
belirtilen öncelikler de göz önünde tutulmaktadýr.
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Ýþsizlere
Kurumumuzdan geçici istihdam
olanaðý
Düzce

Toplum yararýna bir iþ ya da
hizmetin geçici olarak yürütüldüðü
istihdam-eðitim modeli olarak
uyguladýðýmýz Toplum Yararýna
Çalýþma Programý (TYÇP)
çerçevesindeki çalýþmalarýmýza hýz
verdik.

TYÇP kapsamýnda bütün il
müdürlüklerimizde yoðun
olarak gerçekleþtirdiðimiz
projelerden bazýlarý:

Bu program, kiþilerin kendi
istekleriyle toplum yararýna en
fazla 6 ay bir iþte geçici olarak
istihdam edilmelerini ve bu
kiþilere asgari ücret ödenerek,
sosyal sigorta primlerinin
karþýlanmasýný öngörmektedir.

Konya il Müdürlüðümüz TYÇP
kapsamýnda bin 510 kiþiye iþ
olanaðý saðlayan 77 proje baþlattý.
Bunlarýn 17'si Konya merkezde 60
tanesi ise çevre ilçelerde
sürdürülüyor.

TYÇP kapsamýnda istihdam
edilenlere, kýsa süreli iþbaþý
eðitimi ve iþ arama teknikleri
eðitimi de veriliyor. Çalýþma süresi
boyunca edinilen iþ deneyimi ve iþ
disiplini ile de katýlýmcýlarýn uzun
süreli istihdam edilebilmelerinin
önü açýlmýþ olunuyor.

Konya

Düzce Ýl Müdürlüðümüz tarafýndan
Yýðýlca Kaymakamlýðý Köylere
Hizmet Götürme Birliði iþbirliðinde
TYÇP baþlatýldý. 5 kiþinin kamu
daireleri temizliði, 15 kiþinin de
çevre temizliðinde istihdam
edildiði program Eylül ayý içinde
uygulamaya geçti.
Yine Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü
iþbirliðinde okul bakým ve
temizliði iþlerinde istihdam
edilecek 100 kiþi ve Yýðýlca
Belediyesi iþbirliðinde çevre
temizliðinde istihdam edilecek 8
kiþi için baþvurular devam ediyor.
Diðer yandan, toplam 97 kiþilik 7
adet projenin de deðerlendirmesi
çalýþmalarý sürdürülüyor.

Ý Þ K
U
R
B
Ü
L
T
E
N
Ý

Kastamonu
Kastamonu Ýl Müdürlüðümüz
tarafýndan, Ýhsangazi Belediye
Baþkanlýðýnca hazýrlanan
aðaçlandýrma, dere ýslahý ve çevre
düzenlemesi konulu projeler
hayata geçiriliyor. Projelerin
baþlatýlmasý amacýyla 9 Ekim 2009
tarihinde Ýhsangazi ilçesinde bir
tören düzenlendi. Törene,
Kastamonu Valisi Mustafa Kara,
Kastamonu Milletvekili Musa
Sývacýoðlu, Kurumumuz Ýl Müdürü
Adnan Arslan, Ýlçe Kaymakamý
Zafer Öz, Belediye Baþkaný Zühtü
Danacý ve çok sayýda davetli
katýldý. 5 ay sürecek programdan
25 iþsiz yararlanacak.
Tosya Belediyesinin yol, su ve
kanalizasyon, çevre düzenleme
konulu projelerinde de 50 kiþi
istihdam edildi.
Yine Tosya Ýlçesi Ortalýca
Beldesinde aðaçlandýrma ve çevre
düzenleme iþlerinde de 10 kiþi,
Daday Belediye Baþkanlýðýnca dere
yataðý ýslahý projesi çerçevesinde
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10 kiþi, Seydiler Ýlçesinde 18 kiþi,
Araç, Cide ve Devrekani Ýlçe Milli
Eðitim Müdürlükleri iþbirliðindeki
okul temizlik iþleri projesinde
toplam 41 kiþi iþ baþý yaptý.

Sakarya
Sakarya Ýl Müdürlüðümüz
tarafýndan Ekim ayý içerisinde; Ýl
Çevre ve Orman Müdürlüðü
iþbirliðinde aðaçlandýrma ve fidan
üretimi hizmetleri ve Taraklý
Belediye Baþkanlýðý iþbirliðinde
çevre temizliði, park düzenlemesi,
aðaçlandýrma, kaldýrým
düzenlemesi ve temizlik
hizmetleri projeleri hayata
geçirildi.
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü
iþbirliðinde gerçekleþtirilen proje
çerçevesinde de, dörder aylýk
dönemler halinde okullarda
çalýþtýrýlacak 165 temizlik
personeli noter huzurunda çekilen
kura ile belirlendi.
1 Ekim 2009 tarihinde Kurayla
belirlenen 165 kiþi 165 ayrý okulda
iþbaþý yaptý.
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Kurumumuz
CeBIT Biliþim Eurasia 2009
Fuarýndaydý

Avrasya'nýn en büyük dijital iþ
geliþtirme ve teknoloji platformu
CeBIT Biliþim Eurasia 2009'a
Kurumumuz da bir stant açarak
katýldý

çözümlerini sundu.

Ziyaretçi akýnýna uðrayan fuarý,
146 bin 572 teknoloji tutkunu
ziyaret etti. Ziyaretçilerin
Kurumumuz standýna da ilgileri
Fuar, Cumhurbaþkanýmýz Abdullah yoðun oldu.
Gül ve Ulaþtýrma Bakaný Binali
Yýldýrým'ýn katýlýmýyla gerçekleþen Þirketlerin global ekonomik krizin
görkemli bir törenle 7 Ekim 2009 yaralarýný biliþimle saracaklarý en
tarihinde açýldý.
yeni ürün, hizmet ve
uygulamalarýn sergilendiði, iþ
11 Ekim 2009 tarihine kadar süren birliði görüþmelerinin yapýldýðý
Tüyap Büyükçekmece Fuar ve
fuarda, kurumumuzla birlikte
Kongre Merkezi'ndeki CeBIT
toplam bin 224 katýlýmcý firma,
Biliþim Eurasia 2009'da 989 þirket kurum veya kuruluþ yer aldý.
45 farklý sektöre yönelik kurumsal

Þanlýurfa'da
50+istihdamlý tüm iþyerleri ziyaret
ediliyor
Ýþverenle iliþkilerimizi
güçlendirmek, istek ve
beklentilerini tespit etmek
amacýyla gerçekleþtirdiðimiz iþyeri
ziyaretleri faaliyetlerimize,
Þanlýurfa Ýl Müdürlüðümüz,
geçtiðimiz iki ay içerisinde hýz
verdi.
Þanlýurfa Ýl Müdürlüðümüz, 2009
eylem planýnda yer alan yýl sonuna
kadar merkez ve ilçelerde
bulunan 50+ istihdamlý bütün
iþyerlerinin ziyaret edilmesi
hedefine ulaþmak için vargücüyle
çalýþýyor. Yýl sonu gelmeden bu
hedefe büyük oranda yaklaþýldý.
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Amasya'da
iþ sahibi yapma yollarý
arandý
Taþova Kaymakam Vekili, Suluova
Kaymakamý Osman Aslan Canbaba,
Taþova Belediye Baþkaný Özgür
Özdemir, Milli Eðitim Müdürü Ali Rýza
Atasoy, Kurumumuz Amasya Ýl Müdürü
Cavit Bayrak ve sivil toplum
örgütlerinin temsilcileri, Taþova
Kaymakamlýk binasýnda bir araya
gelerek “Ýþ Sahibi Yapma Yollarý”
konulu bir toplantý gerçekleþtirdi.
Katýlýmcýlar tarafýndan ilçedeki iþsizlik
sorunu için çözüm önerilerinin dile
getirildiði, 7 Ekim 2009 tarihli
toplantýda Cavit Bayrak, ilçede bulunan
iþsizlere istihdam saðlamak
istediklerini söyleyerek, Taþovalýlardan
ilçenin ihtiyacý olan sektörlere yönelik
meslek edindirme kurslarý açabilmek
için destek istedi.

Bayrak, iþsiz gençlerin, kadýnlarýn söz konusu meslek
edindirme kurslarý sonunda ihtiyaç duyulan sektörlerde
çalýþarak ekonomiye katký saðlayabileceklerini kaydetti.
''Ýnsanlarý iþ sahibi yapabilmenin yollarýný arýyoruz.’' diyen
Bayrak, ÝÞKUR'un sadece iþçi ve iþvereni bir araya getiren
bir Kurum olmadýðýný, ihtiyaç duyulan alanlara ara elaman
yetiþtiren meslek edindirme kurslarýyla istihdam saðlama
çalýþmalarýnýn sürdürüldüðünü ifade etti.

Düzce'de
850 kiþiyi meslek sahibi yaptýk
Düzce Ýl Müdürlüðümüzün 2009
yýlý içerisinde çeþitli kapsamlarda
düzenlediði; PLC Operatörlüðü,
CNC Operatörlüðü, Karo-Fayans
Döþemeciliði, Gazaltý Kaynakçýlýðý,
Mobilya Ýmalatçýlýðý, Masörlük,
Bayan Kuaförü, Web Tasarýmcýlýðý,
Bilgisayarlý Muhasebe, Bilgisayar
Operatörlüðü, Dýþ Ticaret Meslek
Elemaný, Pazarlamacý, Tekstil
Makineleri Operatörlüðü ve Plastik
Ýþlemeci mesleklerindeki kurslarda
toplam 850 kiþi eðitim alarak
meslek sahibi oldu.

700 kiþiye istihdam olanaðý
SÝEMENS A.Þ.'nin yan kuruluþu SÝMTEC, Düzce'de
kurduðu CallCenter için Kurumumuzdan 700 kiþi talep
etti. Firma Düzce Ýl Müdürlüðü hizmet binasýnda
iþarayanlarla yüz yüze görüþme yoluyla, istihdam
edilecek 700 kiþinin seçmelerine baþladý.
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ÝÞKUR'la Ýþe Dair

TRT Gap Televizyonunda yayýnlanan
Hayatýn Renkleri Programýnda “ÝÞKUR'la
Ýþe Dair” köþesi de yer alýyor.
10 bölüm halinde canlý yayýn olarak her
hafta Çarþamba günü saat 12:00'de
yayýna girecek programýn, 11 Kasým
2009 tarihinde yayýnlanan ilk bölümüne
Genel Müdürmüz Namýk Ata katýldý.

Konu baþlýklarýnýn altýnda detaylý bilgiler aktaracak
katýlýmcýlar, ayrýca merak edilen sorularýn da yanýtlarýný da
izleyenlerin bilgilerine sunabilecek.

ÝÞKUR'un iþgücü piyasasýndaki yeri ve
önemi, aktif iþgücü programlarý, iþ ve
meslek danýþmanlýðý, kadýnlarýn,
gençlerin ve özürlülerin istihdamý,
projelerimiz, iþsizlik sigortasý, eistihdam gibi konu baþlýklarýyla
gerçekleþecek programlarda
Kurumumuz yetkililerinden farklý
isimler yer alacak.

Manisa'da
3 bin 586 kiþiye seminer
Manisa Ýl Müdürlüðümüz okullarýn
açýlmasýyla, tüm illerimizde olduðu
gibi iþ ve meslek danýþmanlýðý
hizmetlerine hýz verdi.
Manisa Belediyesi Gençlik
Merkezinde verilen seminerlere
toplam 3 bin 586 öðrenci, öðretmen
ve veli katýldý.
Kurumumuz Ýþ ve Meslek Danýþmaný
Yasin Ýþin ve Ýnci Akü Ýnsan
Kaynaklarý Müdürü Fatoþ
Hüseyinca'nýn konuþmacý olarak
katýldýðý seminerlerde katýlýmcýlara,
iþ arama becerileri, cv hazýrlama ve
mülakat teknikleri anlatýldý.
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Yönetim Kurulumuzda deðiþiklik
Kurumumuz Yönetim Kurulu
Üyelerinden Bakanlýðýmýz
temsilcisi Doç. Dr. Halis Yunus
Ersöz'ün yerine Bakanlýðýmýz
Müsteþar Yardýmcýsý Ahmet
Zahteroðullarý seçildi.

Önceki yýllarda, çeþitli illerde
kaymakamlýk, vali yardýmcýlýðý
görevlerini yerine getiren yeni
yönetim kurulu üyemiz, 2006
yýlýnda Mersin il Özel Ýdaresi Genel
Sekreterliðine atandý.

1964 Kilis doðumlu Zahteroðullarý,
Ýstanbul Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi
mezunu.

2009 yýlýnda Bakanlýðýmýz Müsteþar
Yardýmcýlýðý görevine atanan
Ahmet Zahteroðullarý evli ve 3
çocuk babasý.

133 yeni personele
Oryantasyon Eðitimi verildi
Hizmet içi eðitim faaliyetlerimiz,
Eylül ve Ekim aylarýnda da
sürdürülmeye etti.
2009 yýlý içerisinde Kurumumuza
çok sayýda sözleþmeli personel
alýmý gerçekleþtirildi. Göreve
baþlayan toplam 133 yeni
personele, 19-23 Ekim 2009
tarihleri arasýnda Oryantasyon
Eðitimi verildi.

Ankara ÇASGEM ve Söke Eðitim
Merkezimizde gerçekleþtirilen
eðitimlere, Genel Müdürümüz
Namýk Ata da katýlarak,
katýlýmcýlarýn Kurumumuzda yeni
göreve baþlamalarý
münasebetiyle, beklentilerini dile
getirdi ve onlara görev
hayatlarýnda baþarýlar diledi.
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Kurumumuz
spor turnuvalarý heyecaný
yaþýyor
Kurumumuz personeli arasýnda;
dostluk, dayanýþma ve
kaynaþmanýn arttýrýlmasý amacýyla
düzenlenen masa tenisi ve
halýsaha futbol turnuvalarý devam
ediyor.
Merkez birimleri personelinin
katýldýðý 2009 Güz Masa Tenisi
Turnuvasý, 3 Ekim 2009 tarihinde
gerçekleþtirildi. Turnuva birincisi
ise Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý
personeli Müfettiþ Doðan Kýrca
oldu.
Yine merkez birimlerinin
oluþturduðu takýmlarýn katýldýðý
5.Halýsaha Futbol Turnuvasý da 10
Ekim 2009 tarihinde baþladý.
Turnuva kapsamýnda müsabakalar
halen devam ediyor.

Kurumumuzun Masa Tenisi Takýmý
artýk 1.Ligde

Daha önceki halý saha turnuva þampiyonlarý:
1.Turnuva
2.Turnuva
3.Turnuva
4.Turnuva

Þampiyonu
Þampiyonu
Þampiyonu
Þampiyonu

:
:
:
:

Ýstihdam Dairesi Baþkanlýðý
Personel Dairesi Baþkanlýðý
Personel Dairesi Baþkanlýðý
Ýþsizlik Sigortasý Dairesi Baþkanlýðý

Geçen yýl 2. Ligde mücadele ederek 4.
olan takýmýmýz bu sene 1. Lige çýktý.
Masa Tenisi Takýmýmýza 1. Ligde
baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz.

Zonguldak Ýl Müdürlüðümüz
engellilere yönelik taký tasarýmý
kursu baþlattý. Anadolu Engelliler
Birliði Derneði Alaplý Þubesi ve
Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü
ortaklýðýnda düzenlenen kurstan
20 engelli faydalanýyor.
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Van Ýl Müdürlüðümüz ve Ýþtime
Engelliler ve Aileleri Derneði(VÝED)
ortaklýðýnda açýlan Galoþ ve Bone
Dikim Kursunda eðitim gören
iþitme engelliler, hem öeslek
öðreniyor hem de para kazanýyor.
12 iþitme engellinin eðitim
gördüðü kurs sonunda kursiyerler
sertifikalarýný aldýktan sonra kendi
atölyelerini de açabilecekler.
Ömer Kara isimli kursiyer evli ve
bir çocuk sahibi olduðunu
belirterek, 5 yýldýr iþsiz olduðunu
dile getirdi. Hiç kimsenin
kendilerine iþ vermediðini belirten
Kara, “Bu iþ sayesinde evime
ekmek götürebileceðim” dedi.

Risk altýndaki gençlerin suça
yönlenmelerini ve zaralý
alýþkanlýklar edinmelerini önlemek
amacýyla “Çocuklarýn mutlu
geleceði için Umut Yýldýzý Projesi”
uygulanýyor. Proje kapsamýnda
belirlenen 16-18 yaþ arasýndaki
gençlere Kurumumuz tarafýndan
mesleki eðitim verilecek.
Verilecek mesleki eðitimlerin de
belirlenebilmesi amacýyla Söke'de
Ýlçe Proje Yürütme Kurulu
toplantýsý gerçekleþtirildi. 11 Eylül
2009 tarihindeki toplantýya Söke
Kaymakamý Mehmet Demirezer
baþkanlýk etti.

Muþ Ýl Müdürlüðümüz, Halk
Eðitim Merkezi Müdürlüðü
iþbirliðinde 6 ayrý meslekte kurs
düzenledi. Varto ilçesinde
düzenlenen kurslara ilgi yoðun
olduðundan kursiyerler kura ile
belirlendi.
Van Ýl Müdürlüðümüzün
hastane personeli yetiþtirmek
üzere, 6 ayrý meslekte baþlattýðý
kurs bünyesinde kitap okumak
özendiriliyor. Hijyen, halkla
iliþkiler, diksiyon, bilgisayar ve
iletiþim alanýnda eðitim alan 150
kursiyere okuduklarý kitap baþýna
ödül veriliyor.

iletiþim

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

www.iskur gov.tr

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

