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Ýki yýlda bir gerçekleþtirdiðimiz 
Genel Kurul Toplantýlarýmýzýn 
beþincisi 23 Kasým 2009 tarihinde; 
Bakanýmýz Ömer Dinçer, Sanayi ve 
Ticaret Bakaný Nihat Ergün, Devlet 
Bakaný Cevdet Yýlmaz, 
milletvekilleri, iþçi-iþveren 
konfederasyon baþkanlarý, kamu 
kurum ve kuruluþ temsilcileri, 
genel kurul üyeleri, basýn 
mensuplarý ve çok sayýda konuðun 
katýlýmýyla Ankara Rixos Otel'de  
gerçekleþtirildi.

Genel Müdürümüz Namýk Ata'nýn 
açýþ konuþmasýyla baþlayan Genel 
Kurulda, Bakanýmýz Ömer Dinçer, 
Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat 
Ergün, Devlet Bakaný Cevdet 
Yýlmaz, Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Konfederasyonu(TESK) 
Genel Baþkaný Bendevi 
Palandöken, HAK-ÝÞ 
Konfederasyonu Genel Baþkaný 
Salim Uslu, Devrimci Ýþçi 
Sendikalarý Konfederasyonu(DÝSK) 
Genel Sekreteri Tayfun Görgün, 
Türkiye Ýþçi Sendikalarý 
Konfederasyonu(TÜRK-ÝÞ) Genel 

5.Genel Kurulumuzu 
Kasým Ayýnda gerçekleþtirdik

Baþkaný Mustafa Kumlu, Türkiye 
Ýþveren Sendikalarý 
Konfederasyonu(TÝSK) Genel 
Baþkaný Tuðrul Kudatgobilik ve 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliði(TOBB) Baþkan Yardýmcýsý 
Halim Mete birer konuþma 
yaptýlar.

Genel Müdürümüz Namýk Ata: 
“Gençlerimizin iþsizlik sorunu, 
en önemli önceliklerimizden 
birisidir.”
Genel Müdürümüz Namýk Ata açýþ 

konuþmasýnda, Genel Kurulun;  
ulusal istihdam politikasýnýn 
oluþturulmasýna yardýmcý olmak, 
istihdamýn korunmasý, 
geliþtirilmesi, yaygýnlaþtýrýlmasý, 
özellikle iþsizliðin önlenmesi 
konusunda önerilerde bulunmak, 
ÝÞKUR'un dönem içindeki 
çalýþmalarýný deðerlendirmek ve 
Kurumun çalýþmalarýna yön vermek 
gibi çok önemli görevleri olduðuna 
iþaret etti.

Tüm dünyada etkisini hissettiren 
küresel mali krizin, 
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ülkemizdekietkilerine deðinen 
Genel Müdürümüz, “Ýþsizlik ve 
istihdam sorunu  acil önlemler 
alýnmasý gereken bir soruna 
dönüþmüþtür. Ülkemizde zaten var 
olan bu sorun, krizle birlikte daha 
da aðýrlaþmýþtýr. Bugün 
gençlerimizin iþsizlik sorunu, en 
önemli önceliklerimizden 
birisidir.” dedi.

Bu zorlu süreçte Kurumumuza 
da büyük görevler düþmüþtür.
Son yýllarda uygulanan ekonomik 
politikalar, gerçekleþtirilen yasal 
düzenlemeler ve makro ekonomik 
istikrar sayesinde, krizin iþgücü 

piyasasýnda kalýcý etki 
býrakmasýnýn önüne geçildiðini 
belirten Ata, “Yasal ve idari 
düzenlemeler yapýlmýþ teþvik 
tedbirleri getirilmiþtir. Bu zorlu 
süreçte Kurumumuza da büyük 
görevler düþmüþtür. Son yýllarda 
kurumsal geliþim baðlamýnda çok 
önemli mesafeler kateden 
Kurumumuz, bugün iþgücümüzün 
istihdam edilebilirliðini artýrmayý 
hedefleyen aktif iþgücünü 
programlarýný yoðun ve yaygýn bir 
þekilde uygulamaktadýr. Ýþsizlik 
sigortasý ve kýsa çalýþma 
uygulamalarý baþta olmak üzere 
birçok uygulama, baþarýyla 
sürdürülmektedir. Yine,  gerek 

ulusal gerekse uluslararasý kurum 
ve kuruluþlarla önemli ve örnek 
projeler gerçekleþtirilmektedir. 
Diðer yandan e-istihdam 
uygulamasýyla, iþe yerleþtirme 
hizmetlerimiz etkinleþtirilmiþtir.” 
ifadelerini kullandý. 

Hedefimiz, iþsizlikle etkin 
mücadele eden ulusal 
istihdam politikalarýnýn 
uygulanmasýnda yeni vizyona 
sahip çaðdaþ bir istihdam 
kurumu olmaktýr.
Son dönemde getirilen teþviklerin 
ve istihdam paketlerinin önemli 
uygulayýcýlarýndan birinin de 
ÝÞKUR olduðunu belirten Genel 
Müdürümüz Namýk Ata, yýlda 
yaklaþýk 500 milyon TL'nin mesleki 
eðitim ve doðrudan iþ yaratma 
tedbirlerine ayrýlmasý ile birlikte 
Kurumumuzun çok önemli bir 
kaynaða kavuþtuðunu, bu sayede 
aktif istihdam programlarýnýn 
ülkemizde de büyük bir ivme 
kazandýðýný söyledi. 

Genel Müdürümüz,  “Hedefimiz 
iþsizlikle etkin mücadele eden 
ulusal istihdam politikalarýnýn 
uygulanmasýnda yeni vizyona sahip 
çaðdaþ bir istihdam Kurumu 
olmaktýr.” diyerek sözlerini 
tamamladý.

Genel Kurul'un ekonomik krizin devam ettiði 
ve iþsizliðin Türkiye'nin en önemli sosyal 
sorunu haline geldiði bir dönemde 
yapýldýðýna vurgu yapan DÝSK Genel 
Sekreteri Tayfun Görgün, “ÝÞKUR 
önümüzdeki dönemde iþsizlik sigortasýndan 
yararlanma koþullarýnýn iyileþtirilmesinde, 
mesleki eðitimin geniþletilmesinde, iþ 
bulma hizmetlerinin etkinleþtirmesinde çok 
aktif ve belirleyici bir rol üstlenmelidir. 
ÝÞKUR bu dönemde inisiyatifini ancak bu 
þekilde güçlendirebilir ve etkinleþtirebilir. 
ÝÞKUR'un özveriyle çalýþan kadrosunun 
güçlendirilmesi, denetim iþlevinin 
arttýrýlmasý da bu noktada büyük önem 
taþýmaktadýr.” diye konuþtu.

DÝSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün: 
“ÝÞKUR'un özveriyle çalýþan kadrosunun güçlendirilmesi, denetim iþlevinin 
arttýrýlmasý önem taþýmaktadýr.”
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 HAK-ÝÞ Genel Baþkaný Salim Uslu, “Bu 
Genel Kurulla birlikte, ÝÞKUR yeni bir yol 
haritasý oluþturmuþ olacak.  Þüphesiz bu yol 
haritasýnýn ortak akýlla oluþturulmasý 
sorunlarýmýzýn üstesinden gelebilmek 
bakýmýndan bizim için önemli bir stratejik 
birikimdir. Bu birikimden iyi yararlanmak 
gerektiðine inanýyorum. ÝÞKUR, iþsizlik ve 
istihdam kavramlarýnýn kesiþtiði kilit bir yer 
ve Türkiye'nin gündemleri içerisinde önemli 
bir yer tutmaktadýr. ÝÞKUR özellikle kriz 
döneminde çok baþarýlý bir sýnav vermiþtir. 
Bu sýnav, doðrusu çok kýt imkanlara, 
özellikle de personel sayýsýnýn çok azlýðýna 
raðmen baþarýyla verilmiþtir. Ben bütün 
ÝÞKUR çalýþanlarýný kutluyorum.” sözlerine 
yer verdi.

HAK-ÝÞ Genel Baþkaný Salim Uslu: 
“ÝÞKUR iþsizlik ve istihdam kavramlarýnýn kesiþtiði kilit bir yer.”

  TÜRK-ÝÞ Genel Baþkaný Mustafa Kumlu 
konuþmasýnda aktif iþgücü programlarýnýn 
uygulanmasýndan sorumlu olan ÝÞKUR'un 
kurumsal kapasitesinin arttýrýlmasý ve etkin 
çalýþabilmesi için gerekli kaynaðýn 
saðlanmasýnýn önemine deðinerek, “ÝÞKUR 
tarafýndan yürütülecek programlarýn 
etkinliðini ölçecek mekanizmalarýn 
oluþturulmasý halinde Kurumun daha verimli 
çalýþabilmesinin de formüllerine ulaþýlmýþ 
olacaktýr.” sözlerini kulandý.

TÜRK-ÝÞ Genel Baþkaný Mustafa Kumlu: 
“Kurumun kurumsal kapasitesinin 
arttýrýlmasý ve etkin çalýþabilmesi için gerekli olan 
kaynaðýn saðlanmasý elzemdir.”

ÝÞKUR'un, ülkemizdeki istihdam politikalarýndaki yerinin 
önemine vurgu yapan TESK Genel Baþkaný  Bendevi 
Palandöken konuþmasýnda, “ÝÞKUR görevlerini zaman 
zaman yaþanan beþeri, mali, teknik imkansýzlýklara 
raðmen baþarýyla, layýkýyla yürütmeye gayret etmiþtir. 
Bu özverili çalýþmalarýn devamýný diliyorum.” dedi.

Getirilen istihdam ve teþvik paketlerinin  kendileri için 
olumlu bir geliþme olduðunu söyleyen ve Kurumumuzla 
ilgili görüþlerine yer veren Palandöken,  “ÝÞKUR'un en 
önemli faaliyetlerinden birisi, iþsizlerin mesleki 
eðitimden geçirilerek iþpiyasalarýna girmelerini 
saðlamasýdýr. ÝÞKUR'la iþbirliði yapmaktan son derece 
mutluyuz. Ýþpiyasasýnýn temel tarafý olan meslek 
kuruluþlarýnýn, ÝÞKUR ile iþbirliði içinde yeni projelerin 
geliþtirilmesinin sorunlarýn çözümünde en önemli etken 
olacaðýna inanýyorum.” diye konuþtu. 

TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken: 
“ÝÞKUR'la iþbirliði yapmaktan son derece mutluyuz.”
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TÝSK Yönetim Kurulu Baþkaný Tuðrul Kudatgobilik ise 
konuþmasýnda, “ÝÞKUR'un bugün  çok büyük iþlevi var. 
Çabalarýnýn bu yeni devrede ülkeye çok büyük 
katkýlarý olacaðýna inanýyorum. Bugün yapacaðýmýz 
Genel Kurul, bugün alacaðýmýz kararlar, önümüzdeki 
yýllarýn kararlarý olacak.” ifadelerini kullandý.

Tuðrul Kudatgobilik , Kurumumuzun baþarýlý 
çalýþmalar yürüttüðünü dile getirirken, “ Özellikle 
kýsa çalýþma konusunda mevzuat deðiþikliklerine hýzla 
adapte olduðu için ÝÞKUR'a teþekkür ediyorum. 
Ýþletmelerin en dar anýnda bir can simidi oldu. Bugün 
ÝÞKUR'un faaliyetleri fevkalade iyidir. Ama bitmiyor. 6 
milyon iþsizimiz var depoda. 800 bin kiþi her sene 
iþpiyasasýna giriyor. Dolayýsýyla iþsizlik kronik bir hale  
gelmek üzere.  Bir istihdam stratejisi ortaya 
koymamýz lazým.” dedi.

TÝSK Yönetim Kurulu Baþkaný Tuðrul Kudatgobilik:
 ÝÞKUR'un bugün  çok büyük iþlevi var.”

Konuþmasýnda son iki yýl içinde iþgücü maliyetlerinin 
düþürülmesi amacýyla gerçekleþtirilen 
düzenlemelerin önemine ve içeriðine deðinen TOBB 
Baþkan Yardýmcýsý Halim Mete,  “Alýnan bu radikal 
önlemler camiamýz tarafýndan memnuniyetle 
karþýlanmýþtýr. Bununla birlikte iþgücü maliyetleri 
ülkemize hala  çok yüksektir. Bu nedenle iþgücü 
maliyetlerinin düþürülmesini saðlayacak önlemlerin 
alýnmasýna devam edilmelidir.” dedi. 

“ÝÞKUR'un kurumsal kapasitesini arttýrmaya yönelik 
düzenlemeleri destekliyoruz.” diyen Halim Mete 
þöyle devam etti: “ÝÞKUR'un iþsizlere yönelik 
düzenlediði giriþimcilik ve mesleki eðitim kurslarýna 
devam etmesi faydalý olacaktýr. Ýstihdamýn 
arttýrýlmasý açýsýndan en önemli hususlardan birisi de 
mesleki eðitimdir. Mesleksizlik en önemli 
sorunumuzdur.”  

TOBB Baþkan Yardýmcýsý Halim Mete: 
“Mesleksizlik en önemli sorunumuzdur.”
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oluþturulmasý halinde Kurumun daha verimli 
çalýþabilmesinin de formüllerine ulaþýlmýþ 
olacaktýr.” sözlerini kulandý.

TÜRK-ÝÞ Genel Baþkaný Mustafa Kumlu: 
“Kurumun kurumsal kapasitesinin 
arttýrýlmasý ve etkin çalýþabilmesi için gerekli olan 
kaynaðýn saðlanmasý elzemdir.”

ÝÞKUR'un, ülkemizdeki istihdam politikalarýndaki yerinin 
önemine vurgu yapan TESK Genel Baþkaný  Bendevi 
Palandöken konuþmasýnda, “ÝÞKUR görevlerini zaman 
zaman yaþanan beþeri, mali, teknik imkansýzlýklara 
raðmen baþarýyla, layýkýyla yürütmeye gayret etmiþtir. 
Bu özverili çalýþmalarýn devamýný diliyorum.” dedi.

Getirilen istihdam ve teþvik paketlerinin  kendileri için 
olumlu bir geliþme olduðunu söyleyen ve Kurumumuzla 
ilgili görüþlerine yer veren Palandöken,  “ÝÞKUR'un en 
önemli faaliyetlerinden birisi, iþsizlerin mesleki 
eðitimden geçirilerek iþpiyasalarýna girmelerini 
saðlamasýdýr. ÝÞKUR'la iþbirliði yapmaktan son derece 
mutluyuz. Ýþpiyasasýnýn temel tarafý olan meslek 
kuruluþlarýnýn, ÝÞKUR ile iþbirliði içinde yeni projelerin 
geliþtirilmesinin sorunlarýn çözümünde en önemli etken 
olacaðýna inanýyorum.” diye konuþtu. 

TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken: 
“ÝÞKUR'la iþbirliði yapmaktan son derece mutluyuz.”

4I S K U R  B Ü L T E N I

TÝSK Yönetim Kurulu Baþkaný Tuðrul Kudatgobilik ise 
konuþmasýnda, “ÝÞKUR'un bugün  çok büyük iþlevi var. 
Çabalarýnýn bu yeni devrede ülkeye çok büyük 
katkýlarý olacaðýna inanýyorum. Bugün yapacaðýmýz 
Genel Kurul, bugün alacaðýmýz kararlar, önümüzdeki 
yýllarýn kararlarý olacak.” ifadelerini kullandý.

Tuðrul Kudatgobilik , Kurumumuzun baþarýlý 
çalýþmalar yürüttüðünü dile getirirken, “ Özellikle 
kýsa çalýþma konusunda mevzuat deðiþikliklerine hýzla 
adapte olduðu için ÝÞKUR'a teþekkür ediyorum. 
Ýþletmelerin en dar anýnda bir can simidi oldu. Bugün 
ÝÞKUR'un faaliyetleri fevkalade iyidir. Ama bitmiyor. 6 
milyon iþsizimiz var depoda. 800 bin kiþi her sene 
iþpiyasasýna giriyor. Dolayýsýyla iþsizlik kronik bir hale  
gelmek üzere.  Bir istihdam stratejisi ortaya 
koymamýz lazým.” dedi.

TÝSK Yönetim Kurulu Baþkaný Tuðrul Kudatgobilik:
 ÝÞKUR'un bugün  çok büyük iþlevi var.”

Konuþmasýnda son iki yýl içinde iþgücü maliyetlerinin 
düþürülmesi amacýyla gerçekleþtirilen 
düzenlemelerin önemine ve içeriðine deðinen TOBB 
Baþkan Yardýmcýsý Halim Mete,  “Alýnan bu radikal 
önlemler camiamýz tarafýndan memnuniyetle 
karþýlanmýþtýr. Bununla birlikte iþgücü maliyetleri 
ülkemize hala  çok yüksektir. Bu nedenle iþgücü 
maliyetlerinin düþürülmesini saðlayacak önlemlerin 
alýnmasýna devam edilmelidir.” dedi. 

“ÝÞKUR'un kurumsal kapasitesini arttýrmaya yönelik 
düzenlemeleri destekliyoruz.” diyen Halim Mete 
þöyle devam etti: “ÝÞKUR'un iþsizlere yönelik 
düzenlediði giriþimcilik ve mesleki eðitim kurslarýna 
devam etmesi faydalý olacaktýr. Ýstihdamýn 
arttýrýlmasý açýsýndan en önemli hususlardan birisi de 
mesleki eðitimdir. Mesleksizlik en önemli 
sorunumuzdur.”  

TOBB Baþkan Yardýmcýsý Halim Mete: 
“Mesleksizlik en önemli sorunumuzdur.”
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Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün iþsizlik sorunun 
önemine deðindiði konuþmasýnda, “Ýþsizlik kadar önemli 
bir sorun mesleksizlik. Meslek edindirme kurslarý 
vesilesiyle mesleksizlik probleminin çözümüne en çok 
katký saðlayan kurumlarýmýzdan birisi ÝÞKUR'dur. 
Önümüzdeki süreçte ÝÞKUR'un meslek edindirme 
kurslarýný yoðunlaþtýrarak mesleksizlik sorununun 
çözümüne daha çok katký saðlayacaðýna 
inanýyorum.”dedi.
 
Ýstihdamýn üzerinde önemli  üç olumsuz etkinin  
olduðuna dikkat çeken Bakan Nihat Ergün, “Birincisi 
ekonomik krizdir. Bu krizden bir miktar istihdam, bir 
miktar üretim, bir miktar ihracat kaybýyla çýkýyoruz. 
Üretim kaybýný ve ihracat kaybýný telafi edebiliriz. Ama 
bu krizin Türkiye ekonomisi üzerindeki en kalýcý ve uzun 
vadeli etkisi istihdam üzerindeki etkisi olmuþtur. Ýkincisi, 
ülkemizdeki nüfus artýþ hýzý. Bugün Avrupa ülkelerinin 
birçoðunda nüfus artýþ hýzýnýn getirdiði bir yük 
bulunmuyor. Üçüncüsü de teknolojik dönüþüm. Biz düþük 
teknolojilerden yüksek teknolojilere daha hýzlý 
geçiyoruz. Bunun da istihdam üzerinde, üretim artýþý 
üzerinde etkisi oluyor. Ama istihdam üzerinde olumlu bir 
etkisi olamýyor. Daha hýzlý büyüme rakamlarýný 
yakalamak ve istihdam üzerindeki bu yapýsal 
özelliklerimizin olumsuz etkilerini azaltmak 
mecburiyetindeyiz. Bugün ÝÞKUR'un Genel Kurulunda 

Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün: 
“Önümüzdeki süreçte ÝÞKUR'un meslek edindirme kurslarýný 
yoðunlaþtýrarak mesleksizlik sorununun çözümüne daha çok katký saðlayacaðýna 
inanýyorum.”

Kurulunda konuþulacak tartýþýlacak olan 
konularýn,  önümüzdeki süreçte istihdama 
olumlu etkiler saðlayacak, katkýlar saðlayacak 
politikalarýn oluþmasýna  zemin yaratacaðýna  
inanýyorum.” diye konuþtu. 

Alýnan tedbirler sayesinde Ülkemizin küresel mali 
krizden çok ciddi yaralar almadan çýktýðýný kaydeden 
Devlet Bakaný Cevdet Yýlmaz konuþmasýnda, “Ciddi 
anlamda bir problem yaþamadýk. Tabi ki üretim kaybýmýz 
oldu, ihracat kaybýmýz oldu, istihdam kaybýmýz oldu ama 
önümüzdeki yýllarda göreceðiz ki Türkiye gerçekten çok 
daha avantajlý bir þekilde  kriz sonrasý sürece 
baþlayacak. Türkiye son derece dayanýklý bir ekonomik 
yapýya sahiptir.” sözlerini kullandý.

 “Bizim hýzlý büyümekten baþka çaremiz” yok diye 
konuþan Bakan Yýlmaz, “Tek baþýna büyüme de yeterli 
deðil. Artý bir þeyler yapmamýz lazým. Bunlarý da yine 
iþte bu genel kurul gibi deðiþik vesilelerle tartýþmak 
durumundayýz. Ýyileþtirmemiz gereken alanlardan bir 
tanesi  iþgücü piyasalarýmýz.  Burada da bütün ilgili 
taraflarýn diyalogu son derece önemli. Uzun vadeli bir 
perspektif son derece önemli.  Evrensel dünyadaki, 
evrensel standartlara uygun düzenlemeler yapmak son 
derece önemli. Aktif iþ gücü programlarý son derece 
önemli. ÝÞKUR'u bu açýdan tebrik ediyoruz. Gerçekten 
ÝÞKUR son derece önemli iþler yapýyor.  ÝÞKUR'un 
kapasitesini geliþtirmemiz lazým.” diye konuþtu.  

Devlet Bakaný Cevdet Yýlmaz:
“Gerçekten ÝÞKUR
 son derece önemli iþler yapýyor.” 

Bakanýmýz Ömer Dinçer ise 
konuþmasýnda Genel Kurulun 
önemine ve Genel Kurul'da 
iþsizlik sorununun çözümüne 
katkýlar saðlayacak kararlarýn 
alýnmasý gerektiðine vurgu yaptý.

Küresel mali krizi  ve sonuçlarýný 
deðerlendiren Bakanýmýz, “Son 
günlerde ekonomik bazý olumlu 
geliþmeler meydana geliyor 
ancak, iþsizlik sorununun 
çözüleceðine dair henüz çok 
belirgin bir emareden söz etmek 
mümkün deðil. Dünya ekonomisi 
aslýnda 80'lerden  itibaren farklý 
bir içerik kazanmaya baþlamýþtýr. 
Sanayi toplumundan bilgi 
toplumuna doðru geçerken 
özellikle teknolojik geliþmeler, 
istihdam yaratma kapasitesinde 
bir takým düþüþler ortaya 
çýkarmaya baþlamýþtýr.”dedi.

Bakanýmýz geliþmiþ ülkelerle 
ülkemiz arasýndaki iþsizlik 
sorunun ayný tabloda 
deðerlendirilmemesi gerektiðini 
vurgulayarak, “Geliþmiþ 
ülkelerde çalýþabilir nüfusun 
zaten çok büyük bir kýsmý, yani  
yüzde 70'i, hatta bazý ülkelerde 
yüzde 80'den fazlasý çalýþmakta. 
Sanayilerini tamamlamýþ 
durumdalar. Ýþsizlik artýyor 
denildiðinde zaten iþi olan 
birisinin iþini kaybettiðini 
anlýyoruz. Bizim çalýþabilir 
nüfusumuzun nerdeyse 

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Ömer Dinçer: 
“Bu özel günümüzün, iþsizlik sorunumuzun çözümüne önemli katkýlar  
saðlamasý gerekmektedir.” 

yarýsýndan fazlasý zaten 
iþgücünün içinde deðil. Her yýl 
hýzla artan nüfusumuza baðlý 
olarak, iþgücüne dahil olan insan 
sayýsý oldukça fazla.” ifadelerini 
kullandý. 

“Biz krizin etkilerinin 
azaltýlmasýyla ilgili çok 
önemli tedbirler aldýk.”
Uygulamaya konulan aktif ve 
pasif iþgücü programlarýyla, 
çýkarýlan teþvik ve istihdam 
paketleriyle, krizin etkisinin 
azaltýlmasý için çok ciddi 
çalýþmalar yürütüldüðünü dile 
getiren Bakanýmýz, þöyle devam 
etti: “Son dönemde, istihdamý 
teþvik eden ve iþsizliði önlemeye 
yönelik çok önemli ve kapsamlý 
yasal düzenlemeler 
gerçekleþtirildi. Ýstihdam ve 
teþvik  paketleriyle, sigorta 
primleri iþveren hissesinde 5 
puanlýk  indirime gidilmiþ; 
ayrýca, 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. Kýsa çalýþma 
ödeneði, firmalarýmýzý ciddi 
anlamda rahatlatmýþtýr. Kýsa 
süreli geçici istihdam saðlayan 
Toplum Yararýna Çalýþma 
Programlarýna(TYÇP) aktarýlan 
kaynak arttýrýlmýþtýr. Ýþsizlik 

sigortasýndan bu güne kadar 400 
binden fazla insanýmýz 
yararlandý. Bunun 
küçümsenmeyecek bir baþarý 
olduðunu size ifade etmek 
istiyorum. Yine, Ücret Garanti 
Fonundan oldukça çok sayýda 
insanýmýza destek verme 
imkanýna sahip olduk. Aktif 
iþgücü programlarýyla da mesleki 
eðitim kurslarýnda yaklaþýk 145 
bin insanýmýzý eðittik. 2010 
yýlýnda bunu 250 bine çýkarmak 
için program yapýyoruz.” dedi.

“Tüm arkadaþlarýmýza 
teþekkür ediyorum.”
“Bu süreçte caný gönülden 
çalýþan ve bize destek veren 
Anadolu'nun 81 ilinde olaðanüstü 
bir performans gösteren tüm 
arkadaþlarýmýza teþekkür 
ediyorum.” diyen Bakanýmýz, 
bundan sonra daha fazla çabaya 
gerek olduðunun altýný çizdi. 

 “Sosyal diyalog için 
kapýmýzý açtýk. Sorunun 
çözümünü düþünmeli ve 
çözümün parçasý olmalýyýz.”
Artýk yeni bir vizyonun, yeni 
anlayýþlarýn sözkonusu olduðunu 
söyleyen Bakanýmýz sendikalara 
seslenerek,  “Ýþçi 
sendikalarýmýzýn, iþveren 
sendikalarýmýzýn iþsizlik 
sorununun çözümünde 
sorumluluk duymalarý, bize 
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Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün iþsizlik sorunun 
önemine deðindiði konuþmasýnda, “Ýþsizlik kadar önemli 
bir sorun mesleksizlik. Meslek edindirme kurslarý 
vesilesiyle mesleksizlik probleminin çözümüne en çok 
katký saðlayan kurumlarýmýzdan birisi ÝÞKUR'dur. 
Önümüzdeki süreçte ÝÞKUR'un meslek edindirme 
kurslarýný yoðunlaþtýrarak mesleksizlik sorununun 
çözümüne daha çok katký saðlayacaðýna 
inanýyorum.”dedi.
 
Ýstihdamýn üzerinde önemli  üç olumsuz etkinin  
olduðuna dikkat çeken Bakan Nihat Ergün, “Birincisi 
ekonomik krizdir. Bu krizden bir miktar istihdam, bir 
miktar üretim, bir miktar ihracat kaybýyla çýkýyoruz. 
Üretim kaybýný ve ihracat kaybýný telafi edebiliriz. Ama 
bu krizin Türkiye ekonomisi üzerindeki en kalýcý ve uzun 
vadeli etkisi istihdam üzerindeki etkisi olmuþtur. Ýkincisi, 
ülkemizdeki nüfus artýþ hýzý. Bugün Avrupa ülkelerinin 
birçoðunda nüfus artýþ hýzýnýn getirdiði bir yük 
bulunmuyor. Üçüncüsü de teknolojik dönüþüm. Biz düþük 
teknolojilerden yüksek teknolojilere daha hýzlý 
geçiyoruz. Bunun da istihdam üzerinde, üretim artýþý 
üzerinde etkisi oluyor. Ama istihdam üzerinde olumlu bir 
etkisi olamýyor. Daha hýzlý büyüme rakamlarýný 
yakalamak ve istihdam üzerindeki bu yapýsal 
özelliklerimizin olumsuz etkilerini azaltmak 
mecburiyetindeyiz. Bugün ÝÞKUR'un Genel Kurulunda 

Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün: 
“Önümüzdeki süreçte ÝÞKUR'un meslek edindirme kurslarýný 
yoðunlaþtýrarak mesleksizlik sorununun çözümüne daha çok katký saðlayacaðýna 
inanýyorum.”

Kurulunda konuþulacak tartýþýlacak olan 
konularýn,  önümüzdeki süreçte istihdama 
olumlu etkiler saðlayacak, katkýlar saðlayacak 
politikalarýn oluþmasýna  zemin yaratacaðýna  
inanýyorum.” diye konuþtu. 

Alýnan tedbirler sayesinde Ülkemizin küresel mali 
krizden çok ciddi yaralar almadan çýktýðýný kaydeden 
Devlet Bakaný Cevdet Yýlmaz konuþmasýnda, “Ciddi 
anlamda bir problem yaþamadýk. Tabi ki üretim kaybýmýz 
oldu, ihracat kaybýmýz oldu, istihdam kaybýmýz oldu ama 
önümüzdeki yýllarda göreceðiz ki Türkiye gerçekten çok 
daha avantajlý bir þekilde  kriz sonrasý sürece 
baþlayacak. Türkiye son derece dayanýklý bir ekonomik 
yapýya sahiptir.” sözlerini kullandý.

 “Bizim hýzlý büyümekten baþka çaremiz” yok diye 
konuþan Bakan Yýlmaz, “Tek baþýna büyüme de yeterli 
deðil. Artý bir þeyler yapmamýz lazým. Bunlarý da yine 
iþte bu genel kurul gibi deðiþik vesilelerle tartýþmak 
durumundayýz. Ýyileþtirmemiz gereken alanlardan bir 
tanesi  iþgücü piyasalarýmýz.  Burada da bütün ilgili 
taraflarýn diyalogu son derece önemli. Uzun vadeli bir 
perspektif son derece önemli.  Evrensel dünyadaki, 
evrensel standartlara uygun düzenlemeler yapmak son 
derece önemli. Aktif iþ gücü programlarý son derece 
önemli. ÝÞKUR'u bu açýdan tebrik ediyoruz. Gerçekten 
ÝÞKUR son derece önemli iþler yapýyor.  ÝÞKUR'un 
kapasitesini geliþtirmemiz lazým.” diye konuþtu.  

Devlet Bakaný Cevdet Yýlmaz:
“Gerçekten ÝÞKUR
 son derece önemli iþler yapýyor.” 

Bakanýmýz Ömer Dinçer ise 
konuþmasýnda Genel Kurulun 
önemine ve Genel Kurul'da 
iþsizlik sorununun çözümüne 
katkýlar saðlayacak kararlarýn 
alýnmasý gerektiðine vurgu yaptý.

Küresel mali krizi  ve sonuçlarýný 
deðerlendiren Bakanýmýz, “Son 
günlerde ekonomik bazý olumlu 
geliþmeler meydana geliyor 
ancak, iþsizlik sorununun 
çözüleceðine dair henüz çok 
belirgin bir emareden söz etmek 
mümkün deðil. Dünya ekonomisi 
aslýnda 80'lerden  itibaren farklý 
bir içerik kazanmaya baþlamýþtýr. 
Sanayi toplumundan bilgi 
toplumuna doðru geçerken 
özellikle teknolojik geliþmeler, 
istihdam yaratma kapasitesinde 
bir takým düþüþler ortaya 
çýkarmaya baþlamýþtýr.”dedi.

Bakanýmýz geliþmiþ ülkelerle 
ülkemiz arasýndaki iþsizlik 
sorunun ayný tabloda 
deðerlendirilmemesi gerektiðini 
vurgulayarak, “Geliþmiþ 
ülkelerde çalýþabilir nüfusun 
zaten çok büyük bir kýsmý, yani  
yüzde 70'i, hatta bazý ülkelerde 
yüzde 80'den fazlasý çalýþmakta. 
Sanayilerini tamamlamýþ 
durumdalar. Ýþsizlik artýyor 
denildiðinde zaten iþi olan 
birisinin iþini kaybettiðini 
anlýyoruz. Bizim çalýþabilir 
nüfusumuzun nerdeyse 

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Ömer Dinçer: 
“Bu özel günümüzün, iþsizlik sorunumuzun çözümüne önemli katkýlar  
saðlamasý gerekmektedir.” 

yarýsýndan fazlasý zaten 
iþgücünün içinde deðil. Her yýl 
hýzla artan nüfusumuza baðlý 
olarak, iþgücüne dahil olan insan 
sayýsý oldukça fazla.” ifadelerini 
kullandý. 

“Biz krizin etkilerinin 
azaltýlmasýyla ilgili çok 
önemli tedbirler aldýk.”
Uygulamaya konulan aktif ve 
pasif iþgücü programlarýyla, 
çýkarýlan teþvik ve istihdam 
paketleriyle, krizin etkisinin 
azaltýlmasý için çok ciddi 
çalýþmalar yürütüldüðünü dile 
getiren Bakanýmýz, þöyle devam 
etti: “Son dönemde, istihdamý 
teþvik eden ve iþsizliði önlemeye 
yönelik çok önemli ve kapsamlý 
yasal düzenlemeler 
gerçekleþtirildi. Ýstihdam ve 
teþvik  paketleriyle, sigorta 
primleri iþveren hissesinde 5 
puanlýk  indirime gidilmiþ; 
ayrýca, 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. Kýsa çalýþma 
ödeneði, firmalarýmýzý ciddi 
anlamda rahatlatmýþtýr. Kýsa 
süreli geçici istihdam saðlayan 
Toplum Yararýna Çalýþma 
Programlarýna(TYÇP) aktarýlan 
kaynak arttýrýlmýþtýr. Ýþsizlik 

sigortasýndan bu güne kadar 400 
binden fazla insanýmýz 
yararlandý. Bunun 
küçümsenmeyecek bir baþarý 
olduðunu size ifade etmek 
istiyorum. Yine, Ücret Garanti 
Fonundan oldukça çok sayýda 
insanýmýza destek verme 
imkanýna sahip olduk. Aktif 
iþgücü programlarýyla da mesleki 
eðitim kurslarýnda yaklaþýk 145 
bin insanýmýzý eðittik. 2010 
yýlýnda bunu 250 bine çýkarmak 
için program yapýyoruz.” dedi.

“Tüm arkadaþlarýmýza 
teþekkür ediyorum.”
“Bu süreçte caný gönülden 
çalýþan ve bize destek veren 
Anadolu'nun 81 ilinde olaðanüstü 
bir performans gösteren tüm 
arkadaþlarýmýza teþekkür 
ediyorum.” diyen Bakanýmýz, 
bundan sonra daha fazla çabaya 
gerek olduðunun altýný çizdi. 

 “Sosyal diyalog için 
kapýmýzý açtýk. Sorunun 
çözümünü düþünmeli ve 
çözümün parçasý olmalýyýz.”
Artýk yeni bir vizyonun, yeni 
anlayýþlarýn sözkonusu olduðunu 
söyleyen Bakanýmýz sendikalara 
seslenerek,  “Ýþçi 
sendikalarýmýzýn, iþveren 
sendikalarýmýzýn iþsizlik 
sorununun çözümünde 
sorumluluk duymalarý, bize 
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katkýda bulunmalarý gerekiyor. Bu sadece bizim 
Bakanlýk olarak tek baþýmýza çözebileceðimiz, 
altýndan kalkabileceðimiz bir sorun deðil. Sosyal 
diyalog için kapýmýzý açtýk. Üçlü Danýþma Kurulu 
olarak  her ay oturup konuþuyoruz. Aslýnda biz 
normalde çalýþma hayatýmýzla ilgili sorunun bütün 
aktörleri olarak sorunlarýn bir parçasýyýz. Sorunun 
çözümünü düþünmeli ve çözümün parçasý 
olmalýyýz. Bu sorunlarýmýzý çözerken hep beraber 
yan yana duracaðýz.” diyerek sözlerini tamamladý.

Kurumumuz tanýtým filminin de izlendiði Genel 
Kurul'un öðleden sonraki oturumunda Genel Müdür 
Yardýmcýmýz Mehmet Ali Özkan Faaliyet 
Raporunun sunumunu gerçekleþtirdi. Çalýþma 
Komisyon Raporunun sunumundan sonra ise 
kapanýþ konuþmalarý ile Genel Kurulumuz sona 
erdi.

Ýþgücü piyasasýndaki yapýsal sorunlara küresel krizin olumsuz etkilerinin eklenmesiyle ülkemizde iþsizlik yaygýnlaþmýþ, istihdam zayýflamýþtýr.
 
Önümüzdeki Genel Kurul Dönemi'nde ekonomideki büyümenin geçmiþ döneme göre daha az olacaðý ve iþgücündeki artýþý karþýlamaya 
yetmeyeceði beklenmektedir. Dolayýsýyla 2002-2007 dönemindeki yüksek büyüme oranlarýna raðmen azaltýlamayan ve krizle büyüyen iþsizlik 
baskýsý, muhtemelen daha da artacaktýr.
 
Bu sorundan hareketle;
 
1- Sürdürülebilir büyüme stratejisi yaklaþýmýyla baðlantýlý, sosyal diyalog temelinde bir “Ulusal Ýstihdam Stratejisi” bir an önce 
tamamlanarak yürürlüðe konulmalýdýr. Ýstihdam Stratejisi oluþturulurken, düþük büyüme hýzýnýn geçerli olacaðý toparlanma döneminde daha 
az kaynakla daha çok istihdam yaratmanýn, yani “istihdam yaratma verimliliði”nin yollarýný belirlemek ön plana çýkartýlmalýdýr. Bu 
stratejiye uygun “Ulusal Ýstihdam Politikasý” bir an önce sosyal taraflarýn ve diðer kesimlerin iþbirliði ile tamamlanarak yürürlüðe girmeli; 
buna baðlý “Yýllýk Eylem Planlarý” hazýrlanmalý ve uygulanmalýdýr.
 2- Ýstihdam Þurasý, Ulusal Ýstihdam Stratejisi gündemi ile toplanmalý ve geçmiþ dönemlerde de gündeme gelen ve fakat 
gerçekleþtirilemeyen, kýsa ve uzun vadeli istihdam politikalarý görüþülmeli, istihdam politikasýna uzun vadeli bir rota çizilmelidir. 
3- Ulusal ekonomik politikalar, istihdam politikalarýyla bütünlük içerisinde ele alýnmalý; yapýlacak yasal düzenlemeler, istihdama ve iþsizliðe 
etkileri bakýmýndan dikkatle deðerlendirilmelidir. 
4- Kriz nedeniyle üretim ve istihdam azalmýþtýr. Ýstihdam politikasýnýn ana ekseni, iþverenleri iþçi istihdam etmeye özendirmek, bireylerin 
giriþimciliðini ve istihdam edilebilirliðini geliþtirmek olmalýdýr. 
5- Hükümet, iþveren ve iþçi kesimleri arasýnda ekonominin rekabet gücünü ve büyümeyi artýrmayý, iþsizlikle mücadele etmeyi hedefleyen 
Ulusal Çerçeve Anlaþmalarý yapýlmalýdýr. 
6- Ýþsizlik ve yoksullukla mücadelede, uygun yerel ekonomik potansiyelin harekete geçirilmesi ve geliþtirilmesi önemlidir. Ýstihdam 
planlamasý, bölgesel ve sektörel ekonomik ve sosyal politikalar çerçevesinde yapýlmalýdýr.
 7- Üretim sektörlerine yönelik teþvik ve kredi politikalarýnda “istihdam temelli” yaklaþým izlenmelidir. Ýstihdamýn teþvikinde bölgesel ve 
sektörel istihdam farklýlýklarý tüm düzenlemelerde dikkate alýnmalý, geri kalmýþ bölgelerde istihdam desteklenmelidir. Saðlanan bu teþvikler 

5.Genel Kurul Kararlarý
(istihdam politikasý önerileri)

bütçe harcamalarý içinde görünür olmalý, teþviklerin sonuçlarýný ve etkinliðini ölçecek mekanizmalar oluþturulmalýdýr. 
8- Ýzlenecek büyüme stratejisi sanayileþmeye, ileri ve öncü teknolojilere, rekabet gücünü ve yatýrým yapma kapasitesini artýrmaya ve 
istihdamý geliþtirmeye dayalý olmalýdýr.  
9- Ýþsizlik sigortasýndan yararlanma koþullarý, ödeme süresi ve miktarý iyileþtirilmelidir. Ýþsizlik Sigortasý Fonu'nun amaç dýþý kullanýlmamasý 
gereklidir. Bu konuda sosyal taraflarýn müþterek kararlarý Hükümet açýsýndan belirleyici olmalýdýr. 
10- Yeni istihdam olanaklarýnýn geliþtirilmesi, insan onuruna yakýþýr iþ imkanlarýnýn artýrýlmasý ve kayýt dýþý istihdamýn kayýt altýna alýnmasý 
için, iþçi ve iþveren üzerindeki vergi ve prim yükleri düþürülmelidir. Ýþletmeler üzerindeki sosyal yükümlülükler, teþvik edici yönü aðýr basan 
bir yaklaþýmla düzenlenmelidir. Ücret dýþý iþgücü maliyetlerinin azaltýlmasýnda OECD ortalamasý hedeflenmeli ve takvimli bir program ilan 
edilmelidir. 
11- 2008 yýlýndan itibaren çalýþanýn kendisi için asgari ücretin yarýsý ölçüsünde uygulanan “asgari geçim indirimi” oraný asgari ücret 
düzeyine yükseltilmelidir. 
12- ÝÞKUR'un yürütmekte olduðu ve iþsizliðin yoðun olduðu dönemlerde, bölgelerde veya afet, kriz vb. gibi olaðanüstü durumlarda iþsizlerin 
kýsa süreli istihdam ve eðitimini amaçlayan, toplum yararýna bir iþ ya da hizmetin gerçekleþtirilmesini saðlayan Toplum Yararýna Çalýþma 
Programlarý yaygýnlaþtýrýlarak sürdürülmelidir. 
13- Tarým sektörü, tarýma dayalý sanayi sektörü ile iliþkilendirilmeli, sektörün dünya pazarlarýndaki rekabet gücünü artýracak yapýsal 
düzenlemelere gidilerek tarým sektöründeki iþgücünün “yerinde” istihdamý saðlanmalýdýr.
14- Ýstihdam artýþý için çalýþma saatlerinin yasal sýnýrlarý aþmasý engellenmeli ve yasal düzenlemelere uygunluðu saðlanmalýdýr. 
15- Kayýtdýþý istihdam sorununun genellikle küçük iþletmeler ve kendi hesabýna çalýþanlar kapsamýnda ortaya çýktýðý dikkate alýnarak, sosyal 
sigorta ve vergi kayýtlýlýðý temelinde mikro kredilerin verilmesi, mevzuat, pazarlama, iþletme yönetimi, teknoloji kullanýmý gibi konularda 
danýþmanlýk ve eðitim hizmetleri gibi desteklerin sunulmasý önem taþýmaktadýr. Bu tür hizmetler, yararlanmak isteyenlerin kayýtlý hale 
gelmelerine katký saðlayacaktýr. 
16-. Kayýtdýþý istihdamla ilgili olarak etkin iþyeri denetimleri için denetim elemanlarýnýn sayýsý arttýrýlmalý, denetimlerde Toplu Ýþ 
Sözleþmesi uygulanmayan iþyerlerine öncelik verilmeli, sendikal örgütlenme önündeki engeller kaldýrýlmalýdýr. 
17- Ýstihdamý zorlaþtýran bürokratik engellerin azaltýlmasý çerçevesinde iþletmelerin tabi olduðu tüm formaliteler tek bir hizmet biriminde 
(tek durak ofis) tamamlanmalýdýr. e-devlet süreci geliþtirilmelidir. 
18- Ýþgücü piyasasýnýn düzenlenmesinde, aktif iþgücü programlarýnýn uygulanmasýnda önemli bir role sahip Türkiye Ýþ Kurumu'nun, bu temel 
görevlerini etkinlikle yapabilmesi için kurumsal kapasitesi özellikle uzman personel desteði ile güçlendirilmeli ve kurumsal tanýnýrlýðý 
artýrýlmalýdýr.  
19- Ülkemizin en önemli sermayesi olan insan gücümüzün etkin ve verimli kullanýlabilmesi için ÝÞKUR'ca verilen iþ ve meslek danýþmanlýðý 
hizmetleri geliþtirilmeli ve yaygýnlaþtýrýlmalýdýr. 
20- Ýþgücü piyasasýna iliþkin kapsamlý, nitelikli ve güncel verilere ulaþmayý saðlamak üzere ulusal düzeyde ve il düzeyinde Ýþgücü Piyasasý 
Bilgi Sistemi'nin ÝÞKUR bünyesinde kurulmasýyla ilgili hazýrlýklar biran önce sonuçlandýrýlmalýdýr. 
21- ÝÞKUR'un uyguladýðý Aktif Ýþgücü Programlarý kapsamýnda dezavantajlý gruplara göre düzenlemiþ sosyal güçlendirme eðitimleri verilmeli; 
Aktif Ýþgücü Programlarýnýn etki analizleri yapýlmalý, izleme ve deðerlendirmeye iliþkin çalýþmalar etkinleþtirilmelidir.
 22- Türkiye'de nüfusun yüzde 12'sini oluþturan özürlülerin toplum ile entegre olabilmeleri için istihdamda fýrsat eþitliði saðlanmalý, 
özürlülerin iþgücü piyasasýna katýlýmlarýný teþvik edecek politikalar geliþtirilmeli, özürlülerin bireysel becerilerini, mevcut potansiyellerini 
ve fonksiyonel kapasitelerini tanýmlayýcý bir kod ve kayýt sistemi geliþtirilmeli, özürlülerin uygun bir mesleðe yönlendirilmeleri ve iþe 
yerleþtirilmeleri saðlanmalýdýr. 
23- Özürlü istihdamýnýn artýrýlabilmesi için çalýþan sayýsýna baðlý zorunlu istihdam uygulamalarýnýn yaný sýra teþvik sistemi geliþtirilmeli, 
iþverene saðlanacak destekler sadece mali boyutla sýnýrlý kalmayýp, istihdam öncesi eðitim ve rehabilitasyon hizmetleri ile istihdam sonrasý 
özürlülerin iþe uyumlarýný saðlayacak rehberlik hizmetleri ve iþ yerindeki fiziksel düzenlemeleri de içerecek þekilde verilmelidir. Korumalý 
iþyerlerinin teknik ve mali yönden teþvik edilmesine yönelik düzenlemeler yapýlmalýdýr. 
24- Kadýnlarýn istihdamda yer almalarýnýn önündeki önemli engellerden biri olan iþ ve aile yaþamýnýn uyumlaþtýrýlmasý kapsamýnda 
kadýnlarýn üzerindeki çocuk, yaþlý ve hasta bakýmý sorumluluklarý gönüllülük temelinde verilen hizmetlerin yanýnda kamu kaynaklarý ile 
saðlanacak hizmetler yolu ile azaltýlmalý, bunun için tüm taraflarla iþbirliði yapýlmalýdýr. 
25- Eðitim programlarýnda toplumsal cinsiyet eþitliði konusuna yer verilmeli, toplumun tüm kesimlerinde toplumsal cinsiyet eþitliði 
konusunda duyarlýlýk oluþturulmalýdýr. 
26- Eðitim çaðýndaki çocuklarýn tarýmda, sokakta, sanayide çalýþmalarý sorunu önemini korumaktadýr. Bu sorunun en temel nedeni olan 
iþsizliði ve yoksulluðu önleyici, hane halkýný destekleyici politikalar geliþtirilmelidir. 
27- Eðitim-istihdam iliþkisi saðlanmalý, iþgücü piyasasýnýn ihtiyaçlarýna göre þekillenmiþ, sektörel tabanlý bir eðitim temel alýnmalýdýr. 
Mesleki ve teknik eðitim sistemimizin iþ dünyasýyla baðlantýlý olduðu bir sistem kurularak iþgücü piyasasýnýn talep ettiði sayýda ve nitelikte 
eleman yetiþtirilmeli, eðitimde fýrsat eþitliði saðlanmalý ve zorunlu eðitim 12 yýla çýkarýlmalýdýr.  
28- Mesleki ve teknik eðitimin yaygýnlaþtýrýlmasýna ve kalitesinin artýrýlmasýna yönelik teþvik edici önlemler belirlenmelidir. Bu kapsamda 
meslek liseleri ve yüksekokullarýndan mezun olmuþ kiþileri istihdam eden iþletmelere çeþitli teþvikler uygulanmalýdýr. 
29- Ýl düzeyinde; istihdam ve mesleki eðitim politikalarýnýn oluþturulmasý, istihdamý koruyucu, geliþtirici ve iþsizliði önleyici tedbirler ile 
uygulanacak aktif iþgücü programlarýnýn belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eðitim uygulamalarýnýn izlenmesi ve 
deðerlendirilmesine yönelik çalýþmalarý yürüten Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurullarý etkinleþtirilmeli, Kurul çalýþmalarýnýn izlenmesine 
yönelik mekanizmalar geliþtirilmelidir. 
30- Ülkemizde ulusal yeterlilik sistemini kurmaktan sorumlu bulunan MYK, ulusal ve uluslararasý meslek standartlarýný temel alarak, teknik 
ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarýný belirlemek; denetim, ölçme ve deðerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandýrmaya 
iliþkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmakla ilgili çalýþmalarýný sürdürmektedir. Ülkemizdeki eðitim-istihdam 
arasýndaki kopukluðun giderilmesinde önemli bir rol oynayacak bu Kurumun ve Kurum ile iþbirliði yapan tüm resmi ve özel ortak kurum ve 
kuruluþlarýn, standart ve yeterliliklerin geliþtirilmesi ve belgelendirme ile ilgili çalýþmalarý teþvik edilmeli, kamuoyundaki tanýnýrlýklarý 
arttýrýlmalýdýr.    
31- Genel lise, meslek lisesi ve üniversite gençlerine iþgücü piyasasý ile ilgili bilgiler aktarmak ve iþgücü piyasasýný tanýtmak, onlarý çalýþma 
hayatýna hazýrlamak, mezun olacak durumda olanlara çalýþabilecekleri iþyerleri konusunda bilgi saðlamak ve rehberlik etmek, staj ve 
mezuniyet sonrasý istihdam olanaklarý hakkýnda bilgilendirmek amacýyla programlar geliþtirilmelidir. Genç iþsizlikle mücadele etmek üzere 
staj programlarý teþvik edilmeli ve desteklenmelidir. 
32- ÝÞKUR' un geçmiþ yýllarda yapýlan Genel Kurullarý'nda alýnan karar ve eylem planlarýna sahip çýkýlmalý, sosyal taraflarýn çýkarlarý 
arasýnda denge saðlayacak nitelikte olmasý beklenen bu kararlarýn uygulanmasýnda karþýlaþýlan sorunlarýn çözümü için kararlý 
davranýlmalýdýr.
 
Çalýþma hayatýndaki esneklik, kýdem tazminatý ve geçici istihdam konularýnda iþçi- iþveren kesimleri arasýnda görüþ birliði 
bulunmamaktadýr.
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katkýda bulunmalarý gerekiyor. Bu sadece bizim 
Bakanlýk olarak tek baþýmýza çözebileceðimiz, 
altýndan kalkabileceðimiz bir sorun deðil. Sosyal 
diyalog için kapýmýzý açtýk. Üçlü Danýþma Kurulu 
olarak  her ay oturup konuþuyoruz. Aslýnda biz 
normalde çalýþma hayatýmýzla ilgili sorunun bütün 
aktörleri olarak sorunlarýn bir parçasýyýz. Sorunun 
çözümünü düþünmeli ve çözümün parçasý 
olmalýyýz. Bu sorunlarýmýzý çözerken hep beraber 
yan yana duracaðýz.” diyerek sözlerini tamamladý.

Kurumumuz tanýtým filminin de izlendiði Genel 
Kurul'un öðleden sonraki oturumunda Genel Müdür 
Yardýmcýmýz Mehmet Ali Özkan Faaliyet 
Raporunun sunumunu gerçekleþtirdi. Çalýþma 
Komisyon Raporunun sunumundan sonra ise 
kapanýþ konuþmalarý ile Genel Kurulumuz sona 
erdi.

Ýþgücü piyasasýndaki yapýsal sorunlara küresel krizin olumsuz etkilerinin eklenmesiyle ülkemizde iþsizlik yaygýnlaþmýþ, istihdam zayýflamýþtýr.
 
Önümüzdeki Genel Kurul Dönemi'nde ekonomideki büyümenin geçmiþ döneme göre daha az olacaðý ve iþgücündeki artýþý karþýlamaya 
yetmeyeceði beklenmektedir. Dolayýsýyla 2002-2007 dönemindeki yüksek büyüme oranlarýna raðmen azaltýlamayan ve krizle büyüyen iþsizlik 
baskýsý, muhtemelen daha da artacaktýr.
 
Bu sorundan hareketle;
 
1- Sürdürülebilir büyüme stratejisi yaklaþýmýyla baðlantýlý, sosyal diyalog temelinde bir “Ulusal Ýstihdam Stratejisi” bir an önce 
tamamlanarak yürürlüðe konulmalýdýr. Ýstihdam Stratejisi oluþturulurken, düþük büyüme hýzýnýn geçerli olacaðý toparlanma döneminde daha 
az kaynakla daha çok istihdam yaratmanýn, yani “istihdam yaratma verimliliði”nin yollarýný belirlemek ön plana çýkartýlmalýdýr. Bu 
stratejiye uygun “Ulusal Ýstihdam Politikasý” bir an önce sosyal taraflarýn ve diðer kesimlerin iþbirliði ile tamamlanarak yürürlüðe girmeli; 
buna baðlý “Yýllýk Eylem Planlarý” hazýrlanmalý ve uygulanmalýdýr.
 2- Ýstihdam Þurasý, Ulusal Ýstihdam Stratejisi gündemi ile toplanmalý ve geçmiþ dönemlerde de gündeme gelen ve fakat 
gerçekleþtirilemeyen, kýsa ve uzun vadeli istihdam politikalarý görüþülmeli, istihdam politikasýna uzun vadeli bir rota çizilmelidir. 
3- Ulusal ekonomik politikalar, istihdam politikalarýyla bütünlük içerisinde ele alýnmalý; yapýlacak yasal düzenlemeler, istihdama ve iþsizliðe 
etkileri bakýmýndan dikkatle deðerlendirilmelidir. 
4- Kriz nedeniyle üretim ve istihdam azalmýþtýr. Ýstihdam politikasýnýn ana ekseni, iþverenleri iþçi istihdam etmeye özendirmek, bireylerin 
giriþimciliðini ve istihdam edilebilirliðini geliþtirmek olmalýdýr. 
5- Hükümet, iþveren ve iþçi kesimleri arasýnda ekonominin rekabet gücünü ve büyümeyi artýrmayý, iþsizlikle mücadele etmeyi hedefleyen 
Ulusal Çerçeve Anlaþmalarý yapýlmalýdýr. 
6- Ýþsizlik ve yoksullukla mücadelede, uygun yerel ekonomik potansiyelin harekete geçirilmesi ve geliþtirilmesi önemlidir. Ýstihdam 
planlamasý, bölgesel ve sektörel ekonomik ve sosyal politikalar çerçevesinde yapýlmalýdýr.
 7- Üretim sektörlerine yönelik teþvik ve kredi politikalarýnda “istihdam temelli” yaklaþým izlenmelidir. Ýstihdamýn teþvikinde bölgesel ve 
sektörel istihdam farklýlýklarý tüm düzenlemelerde dikkate alýnmalý, geri kalmýþ bölgelerde istihdam desteklenmelidir. Saðlanan bu teþvikler 
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bütçe harcamalarý içinde görünür olmalý, teþviklerin sonuçlarýný ve etkinliðini ölçecek mekanizmalar oluþturulmalýdýr. 
8- Ýzlenecek büyüme stratejisi sanayileþmeye, ileri ve öncü teknolojilere, rekabet gücünü ve yatýrým yapma kapasitesini artýrmaya ve 
istihdamý geliþtirmeye dayalý olmalýdýr.  
9- Ýþsizlik sigortasýndan yararlanma koþullarý, ödeme süresi ve miktarý iyileþtirilmelidir. Ýþsizlik Sigortasý Fonu'nun amaç dýþý kullanýlmamasý 
gereklidir. Bu konuda sosyal taraflarýn müþterek kararlarý Hükümet açýsýndan belirleyici olmalýdýr. 
10- Yeni istihdam olanaklarýnýn geliþtirilmesi, insan onuruna yakýþýr iþ imkanlarýnýn artýrýlmasý ve kayýt dýþý istihdamýn kayýt altýna alýnmasý 
için, iþçi ve iþveren üzerindeki vergi ve prim yükleri düþürülmelidir. Ýþletmeler üzerindeki sosyal yükümlülükler, teþvik edici yönü aðýr basan 
bir yaklaþýmla düzenlenmelidir. Ücret dýþý iþgücü maliyetlerinin azaltýlmasýnda OECD ortalamasý hedeflenmeli ve takvimli bir program ilan 
edilmelidir. 
11- 2008 yýlýndan itibaren çalýþanýn kendisi için asgari ücretin yarýsý ölçüsünde uygulanan “asgari geçim indirimi” oraný asgari ücret 
düzeyine yükseltilmelidir. 
12- ÝÞKUR'un yürütmekte olduðu ve iþsizliðin yoðun olduðu dönemlerde, bölgelerde veya afet, kriz vb. gibi olaðanüstü durumlarda iþsizlerin 
kýsa süreli istihdam ve eðitimini amaçlayan, toplum yararýna bir iþ ya da hizmetin gerçekleþtirilmesini saðlayan Toplum Yararýna Çalýþma 
Programlarý yaygýnlaþtýrýlarak sürdürülmelidir. 
13- Tarým sektörü, tarýma dayalý sanayi sektörü ile iliþkilendirilmeli, sektörün dünya pazarlarýndaki rekabet gücünü artýracak yapýsal 
düzenlemelere gidilerek tarým sektöründeki iþgücünün “yerinde” istihdamý saðlanmalýdýr.
14- Ýstihdam artýþý için çalýþma saatlerinin yasal sýnýrlarý aþmasý engellenmeli ve yasal düzenlemelere uygunluðu saðlanmalýdýr. 
15- Kayýtdýþý istihdam sorununun genellikle küçük iþletmeler ve kendi hesabýna çalýþanlar kapsamýnda ortaya çýktýðý dikkate alýnarak, sosyal 
sigorta ve vergi kayýtlýlýðý temelinde mikro kredilerin verilmesi, mevzuat, pazarlama, iþletme yönetimi, teknoloji kullanýmý gibi konularda 
danýþmanlýk ve eðitim hizmetleri gibi desteklerin sunulmasý önem taþýmaktadýr. Bu tür hizmetler, yararlanmak isteyenlerin kayýtlý hale 
gelmelerine katký saðlayacaktýr. 
16-. Kayýtdýþý istihdamla ilgili olarak etkin iþyeri denetimleri için denetim elemanlarýnýn sayýsý arttýrýlmalý, denetimlerde Toplu Ýþ 
Sözleþmesi uygulanmayan iþyerlerine öncelik verilmeli, sendikal örgütlenme önündeki engeller kaldýrýlmalýdýr. 
17- Ýstihdamý zorlaþtýran bürokratik engellerin azaltýlmasý çerçevesinde iþletmelerin tabi olduðu tüm formaliteler tek bir hizmet biriminde 
(tek durak ofis) tamamlanmalýdýr. e-devlet süreci geliþtirilmelidir. 
18- Ýþgücü piyasasýnýn düzenlenmesinde, aktif iþgücü programlarýnýn uygulanmasýnda önemli bir role sahip Türkiye Ýþ Kurumu'nun, bu temel 
görevlerini etkinlikle yapabilmesi için kurumsal kapasitesi özellikle uzman personel desteði ile güçlendirilmeli ve kurumsal tanýnýrlýðý 
artýrýlmalýdýr.  
19- Ülkemizin en önemli sermayesi olan insan gücümüzün etkin ve verimli kullanýlabilmesi için ÝÞKUR'ca verilen iþ ve meslek danýþmanlýðý 
hizmetleri geliþtirilmeli ve yaygýnlaþtýrýlmalýdýr. 
20- Ýþgücü piyasasýna iliþkin kapsamlý, nitelikli ve güncel verilere ulaþmayý saðlamak üzere ulusal düzeyde ve il düzeyinde Ýþgücü Piyasasý 
Bilgi Sistemi'nin ÝÞKUR bünyesinde kurulmasýyla ilgili hazýrlýklar biran önce sonuçlandýrýlmalýdýr. 
21- ÝÞKUR'un uyguladýðý Aktif Ýþgücü Programlarý kapsamýnda dezavantajlý gruplara göre düzenlemiþ sosyal güçlendirme eðitimleri verilmeli; 
Aktif Ýþgücü Programlarýnýn etki analizleri yapýlmalý, izleme ve deðerlendirmeye iliþkin çalýþmalar etkinleþtirilmelidir.
 22- Türkiye'de nüfusun yüzde 12'sini oluþturan özürlülerin toplum ile entegre olabilmeleri için istihdamda fýrsat eþitliði saðlanmalý, 
özürlülerin iþgücü piyasasýna katýlýmlarýný teþvik edecek politikalar geliþtirilmeli, özürlülerin bireysel becerilerini, mevcut potansiyellerini 
ve fonksiyonel kapasitelerini tanýmlayýcý bir kod ve kayýt sistemi geliþtirilmeli, özürlülerin uygun bir mesleðe yönlendirilmeleri ve iþe 
yerleþtirilmeleri saðlanmalýdýr. 
23- Özürlü istihdamýnýn artýrýlabilmesi için çalýþan sayýsýna baðlý zorunlu istihdam uygulamalarýnýn yaný sýra teþvik sistemi geliþtirilmeli, 
iþverene saðlanacak destekler sadece mali boyutla sýnýrlý kalmayýp, istihdam öncesi eðitim ve rehabilitasyon hizmetleri ile istihdam sonrasý 
özürlülerin iþe uyumlarýný saðlayacak rehberlik hizmetleri ve iþ yerindeki fiziksel düzenlemeleri de içerecek þekilde verilmelidir. Korumalý 
iþyerlerinin teknik ve mali yönden teþvik edilmesine yönelik düzenlemeler yapýlmalýdýr. 
24- Kadýnlarýn istihdamda yer almalarýnýn önündeki önemli engellerden biri olan iþ ve aile yaþamýnýn uyumlaþtýrýlmasý kapsamýnda 
kadýnlarýn üzerindeki çocuk, yaþlý ve hasta bakýmý sorumluluklarý gönüllülük temelinde verilen hizmetlerin yanýnda kamu kaynaklarý ile 
saðlanacak hizmetler yolu ile azaltýlmalý, bunun için tüm taraflarla iþbirliði yapýlmalýdýr. 
25- Eðitim programlarýnda toplumsal cinsiyet eþitliði konusuna yer verilmeli, toplumun tüm kesimlerinde toplumsal cinsiyet eþitliði 
konusunda duyarlýlýk oluþturulmalýdýr. 
26- Eðitim çaðýndaki çocuklarýn tarýmda, sokakta, sanayide çalýþmalarý sorunu önemini korumaktadýr. Bu sorunun en temel nedeni olan 
iþsizliði ve yoksulluðu önleyici, hane halkýný destekleyici politikalar geliþtirilmelidir. 
27- Eðitim-istihdam iliþkisi saðlanmalý, iþgücü piyasasýnýn ihtiyaçlarýna göre þekillenmiþ, sektörel tabanlý bir eðitim temel alýnmalýdýr. 
Mesleki ve teknik eðitim sistemimizin iþ dünyasýyla baðlantýlý olduðu bir sistem kurularak iþgücü piyasasýnýn talep ettiði sayýda ve nitelikte 
eleman yetiþtirilmeli, eðitimde fýrsat eþitliði saðlanmalý ve zorunlu eðitim 12 yýla çýkarýlmalýdýr.  
28- Mesleki ve teknik eðitimin yaygýnlaþtýrýlmasýna ve kalitesinin artýrýlmasýna yönelik teþvik edici önlemler belirlenmelidir. Bu kapsamda 
meslek liseleri ve yüksekokullarýndan mezun olmuþ kiþileri istihdam eden iþletmelere çeþitli teþvikler uygulanmalýdýr. 
29- Ýl düzeyinde; istihdam ve mesleki eðitim politikalarýnýn oluþturulmasý, istihdamý koruyucu, geliþtirici ve iþsizliði önleyici tedbirler ile 
uygulanacak aktif iþgücü programlarýnýn belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eðitim uygulamalarýnýn izlenmesi ve 
deðerlendirilmesine yönelik çalýþmalarý yürüten Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurullarý etkinleþtirilmeli, Kurul çalýþmalarýnýn izlenmesine 
yönelik mekanizmalar geliþtirilmelidir. 
30- Ülkemizde ulusal yeterlilik sistemini kurmaktan sorumlu bulunan MYK, ulusal ve uluslararasý meslek standartlarýný temel alarak, teknik 
ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarýný belirlemek; denetim, ölçme ve deðerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandýrmaya 
iliþkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmakla ilgili çalýþmalarýný sürdürmektedir. Ülkemizdeki eðitim-istihdam 
arasýndaki kopukluðun giderilmesinde önemli bir rol oynayacak bu Kurumun ve Kurum ile iþbirliði yapan tüm resmi ve özel ortak kurum ve 
kuruluþlarýn, standart ve yeterliliklerin geliþtirilmesi ve belgelendirme ile ilgili çalýþmalarý teþvik edilmeli, kamuoyundaki tanýnýrlýklarý 
arttýrýlmalýdýr.    
31- Genel lise, meslek lisesi ve üniversite gençlerine iþgücü piyasasý ile ilgili bilgiler aktarmak ve iþgücü piyasasýný tanýtmak, onlarý çalýþma 
hayatýna hazýrlamak, mezun olacak durumda olanlara çalýþabilecekleri iþyerleri konusunda bilgi saðlamak ve rehberlik etmek, staj ve 
mezuniyet sonrasý istihdam olanaklarý hakkýnda bilgilendirmek amacýyla programlar geliþtirilmelidir. Genç iþsizlikle mücadele etmek üzere 
staj programlarý teþvik edilmeli ve desteklenmelidir. 
32- ÝÞKUR' un geçmiþ yýllarda yapýlan Genel Kurullarý'nda alýnan karar ve eylem planlarýna sahip çýkýlmalý, sosyal taraflarýn çýkarlarý 
arasýnda denge saðlayacak nitelikte olmasý beklenen bu kararlarýn uygulanmasýnda karþýlaþýlan sorunlarýn çözümü için kararlý 
davranýlmalýdýr.
 
Çalýþma hayatýndaki esneklik, kýdem tazminatý ve geçici istihdam konularýnda iþçi- iþveren kesimleri arasýnda görüþ birliði 
bulunmamaktadýr.
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Bitlis Eren Üniversitesi 2009-2010 akademik yýlý 
açýlýþýný gerçekleþtirmek üzere Bitlis'e giden  
Bakanýmýz Ömer Dinçer, Bitlis Valisi Nurettin Yýlmaz ve  
ilin milletvekilleri ile birlikte Bitlis Ýl Müdürlüðümüzü 
de ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bitlis Ýl Müdürü Alaattin Aslan ziyaret sýrasýnda 
Bakanýmýza Ýl Müdürlüklerince gerçekleþtirilen aktif 
iþgücü programlarý ve diðer çalýþmalarý içeren bir 
brifing verdi.

Klasik sanayi üretiminin 
ekonomideki aðrýlýðýný yitirmekte 
olduðu; sektörel yoðunluðun 
giderek bilgi teknolojisi, biliþim, 
hizmet, finans ve enformasyon 
alanlarýna kaydýðý bir süreci 
yaþayan dünyamýzda üretim 
yapýsýnýn deðiþmesiyle birlikte 
çalýþma  ve iþ anlayýþý da kökten 
deðiþmektedir. Ýþgücü 
piyasalarýnda giderek daha fazla 
teknoloji hakim olmakta; bu, 
emek-yoðun üretim modelinden 
uzaklaþmayý beraberinde 

getirmektedir. “Daha az istihdam, 
daha çok üretim” modeli öne 
çýkmaktadýr. Bu büyük ve hýzlý 
deðiþime iþgücü piyasalarýnýn ayný 
büyüklükte ve hýzda uyum 
saðlamasý neredeyse 
imkansýzlaþmýþtýr. Tüm bu 
etmenler, iþsizliði, hemen bütün 
dünya ülkelerinin baþlýca 
sorunlarýndan biri haline 
getirmektedir. 

Bu geliþmelere ilave olarak, 2008 
yýlýnda finans piyasalarýnda 

baþlayan ve giderek reel sektörlere 
sýçrayan son küresel ekonomik kriz 
de, iþsizliðin etkilerini ve boyutlarýný 
daha da büyütmüþtür.

Ülkemizde de uzun yýllardýr; çalýþma 
çaðýndaki aþýrý nüfus artýþý, istihdam 
yaratýcý iç ve dýþ kaynaklý 
yatýrýmlarýn azalmasý, küresel 
ekonominin getirdiði sorunlar, 
iþgücünün niteliðinin görece düþük 
olmasý ve eðitim-istihdam iliþkisinin 
istenen düzeyde kurulamamasý, 
mesleki eðitimin aktüel olmamasý, 
sanayileþme sürecini tam 
yakalayamadan hýzla tarým 
toplumundan bilgi toplumuna geçiþ 
süreci ve bu geçiþin getirdiði 
tarýmsal çözülme ve  kýrdan kente 
göç olgusu, kayýtdýþýlýk gibi 
nedenlerden dolayý yüksek orandaki 
direngen tutumunu sürdüren iþsizlik 
olgusu, son küresel krizle birlikte 
daha da can yakýcý hale gelmiþtir.

Bu zorlu dönemde, ÝÞKUR'a büyük 
görevler düþmüþtür. Özellikle kriz 
sürecinde kamu istihdam 
hizmetlerine duyulan ihtiyaç, 
ÝÞKUR'un öneminin toplumun tüm 

kesimlerince daha iyi 
anlaþýlmasýna yol açmýþtýr. ÝÞKUR 
olarak son yýllarda iþsizlikle 
mücadelede harcadýðýmýz 
çabanýn, istihdamý teþvik eden son 
yasal düzenlemelerle birlikte, 
daha da anlam kazandýðýný ve 
toplumda ciddi bir karþýlýk 
bulduðunu gördük. ÝÞKUR, bugün 
ülkemizin en ihtiyaç duyulan 
kurumlarýndan birisi haline 
gelmiþtir. 2009 yýlýnda Aktif 
Ýstihdam Programlarý için  511 
milyon TL'lik bir kaynaðýn da 
ayrýlmasýyla birlikte ÝÞKUR,  5763, 
5838 ve 5921 sayýlý yatýrýmlarý ve 
istihdam teþvik amaçlý yasalarýn 
da esas uygulayýcýlarýndan biri 
olmuþtur. Klasik iþ ve iþçi bulma 
hizmetlerimizle birlikte, 81 
ilimizde düzenlediðimiz mesleki 
eðitim kurslarýyla, saðladýðýmýz 
sürekli-geçici istihdam 
olanaklarýyla ve baþta iþsizlik 
sigortasý faaliyetleri olmak üzere 
pasif hizmetlerimizle hem iþsizliðe 
karþý mücadelede umut olma hem 
de iþgücü piyasasýnda ciddi bir 
mobilite yaratarak istihdam 
alanlarý açma konusunda önemli 
mesafeler alýyoruz.  

Yine, dýþ finansmanlý, kapsamlý 
istihdam projelerini yürütüyoruz. 
Bu projelerle bir yandan binlerce 
insanýmýzý iþgücü piyasasýna 

Genel Müdürümüz Namýk Ata 
geçtiðimiz dönemi 
ve 2010 Yýlý hedeflerimizi deðerlendirdi

kazandýrýyor, bir yandan da yine 
binlerce kuruluþumuza proje 
hazýrlama, uygulama, sonuçlarýný 
analiz etme konusunda büyük 
deneyim kazandýrýyoruz. Þu ana 
kadar, projelerde kullanýlan 
kaynaðýn saðlýklý, þeffaf ve sonuç 
alýcý biçimde kullanýlmasý 
konularýnda da büyük baþarý elde 
edilmiþtir.

2010 yýlýnda da, çalýþmalarýmýz hýz 
kesmeden devam edecektir. Bir 
yandan iþe yerleþtirme, iþsizlik 
sigortasý-kýsa çalýþma ödeneði ve 
ücret garanti fonu uygulamalarý 
gibi görevlerimizi ifa ederken, öte 
yandan aktif iþgücü 
faaliyetlerimize, dolayýsýyla 
mesleki eðitim çalýþmalarýmýza 
daha da odaklanacaðýz. 2010 
yýlýnda Aktif Ýstihdam Programlarý 
için ÝÞKUR'a ayrýlan 495 milyon 
TL'lik kaynaðýn etkin ve verimli bir 
þekilde kullanýlmasý temel 
hedeflerimizden biridir. Bununla 
birlikte uluslararasý finansmanlý 
proje çalýþmalarýmýz da sürecektir. 
Bu kapsamda, 20 milyon Euro'luk 
“Aktif Ýstihdam Tedbirleri 
Projesi”,  17 milyon Euro'luk 
“Kadýn Ýstihdamýnýn Desteklenmesi 
Projesi”, 23 milyon Euro'luk 
“Gençlerin Ýstihdamýnýn Artýrýlmasý 
Projesi” çalýþmalarý etkin bir 
þekilde sürdürülecektir.

2010 yýlýnda bir diðer önemli 
çalýþma da Bakanlýðýmýzca çeþitli 
sivil-kamu kurum ve kuruluþlarýn 
katýlýmýyla baþlatýlan Ulusal 
Ýstihdam Politikasýnýn belirlenmesi 
çalýþmalarýnda ÝÞKUR olarak azami 
katkýyý saðlamak olacaktýr. Bu 
konuda Kurum olarak yoðun bir 
aktivitenin içinde olmak bizim için 
son derece önem taþýmaktadýr.

Bizler personelimizin 
motivasyonunu saðlayarak 
hizmetin kapasitesi ve kalitesi ile 
personelimizin verimliliðini 
artýrmak durumundayýz. Bizden 
hizmet talep edenlere yasalar 
çerçevesinde en kaliteli hizmeti 
sunmak temel misyonumuz 
olacaktýr. ÝÞKUR olarak, tüm 
Kurumsal birikimimizle, istihdamý 
ve çalýþma yaþamýný ilgilendiren 
konularda esas görevin bize 
düþtüðü bilinciyle hareket 
edeceðiz. Bizden hizmet alan veya 
hizmet alma olasýlýðý olan herkesle 
sürekli bir diyalog içinde olacaðýz 
ve bu konuda da üzerimize düþen 
görevleri bugüne kadar olduðu gibi 
bundan sonra en iyi þekilde yerine 
getireceðimizden hiç kimsenin 
kuþkusu olmamalýdýr.

Almanya Federal Ýþ Ajansý (BA) ile Kurumumuz 
arasýnda imzalanan Ýþbirliði Mutabakatý 
kapsamýnda oluþturulan ÝÞKUR-BA Ortak 
Çalýþma Grubu, 5-6 Kasým 2009 tarihleri 
arasýnda Kurumumuzu ve Bakanlýðýmýzý ziyaret 
etti.

7 kiþilik Alman heyet ile Genel Müdürümüz 
Namýk Ata baþkanlýðýnda bir toplantý 
gerçekleþtirildi. Toplantýda, Almanya ve 
Türkiye iþgücü piyasalarýnýn durumu, 
Türkiye'de krize karþý alýnan önlemler, 
yürütülen projeler, mesleki eðitim kurslarý, her 
iki istihdam kurumu arasýndaki muhtemel 
iþbirliði konularý ve uzman deðiþimi gibi 
konularda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. 
Heyet, ziyaretlerinin ikinci gününde 
Müsteþarýmýz Birol Aydemir ile görüþtü. 

ÝÞKUR-BA 
Ortak Çalýþma Grubu toplandý

Bakanýmýz 
Bitlis Ýl Müdürlüðümüzü 
ziyaret etti
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çalýþma  ve iþ anlayýþý da kökten 
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uzaklaþmayý beraberinde 
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Genel Müdürümüz Namýk Ata 
geçtiðimiz dönemi 
ve 2010 Yýlý hedeflerimizi deðerlendirdi
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Almanya Federal Ýþ Ajansý (BA) ile Kurumumuz 
arasýnda imzalanan Ýþbirliði Mutabakatý 
kapsamýnda oluþturulan ÝÞKUR-BA Ortak 
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arasýnda Kurumumuzu ve Bakanlýðýmýzý ziyaret 
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7 kiþilik Alman heyet ile Genel Müdürümüz 
Namýk Ata baþkanlýðýnda bir toplantý 
gerçekleþtirildi. Toplantýda, Almanya ve 
Türkiye iþgücü piyasalarýnýn durumu, 
Türkiye'de krize karþý alýnan önlemler, 
yürütülen projeler, mesleki eðitim kurslarý, her 
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iþbirliði konularý ve uzman deðiþimi gibi 
konularda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. 
Heyet, ziyaretlerinin ikinci gününde 
Müsteþarýmýz Birol Aydemir ile görüþtü. 

ÝÞKUR-BA 
Ortak Çalýþma Grubu toplandý

Bakanýmýz 
Bitlis Ýl Müdürlüðümüzü 
ziyaret etti
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Kocabaþ konuþmasýnda, insana 
yatýrým yapmanýn Türkiye'ye 
yatýrým yapmak anlamýna geldiðini 
dile getirerek, “Amacýmýz, 
ÝÞKUR'la birlikte ÝÞKUR'a kayýtlý bin 
500 gence istihdam yaratmak. 
Ýnsanlarýn yetiþtirilmesi mevcut 
eðitim sisteminin olduðu kadar 
kurumlarýn da sorumluluklarý 
arasýndadýr.  Proje ile;  henüz iþ 
bulamamýþ gençlerimizi, 
kendilerini bekleyen iþ hayatýna, 
daha donanýmlý olarak 
hazýrlanmayý ve iþ bulma 
olanaklarýný yükseltmeyi 
amaçlýyoruz.” dedi.

Genel Müdürümüz Namýk Ata da 
iþsizlik sorunun tüm 
dünyanýn en önemli sorunu 
olduðuna dikkat çekerek, “Bu 
sorunla mücadele etmenin en 
etkili yollarýndan birisi de 
iþgücüne nitelik kazandýrmaktýr. 
Türkiye Ýþ Kurumunun Kuruluþ 
Kanunu ile kendisine verilen temel 
fonksiyonu iþverenlerin eleman 
ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýdýr. Bu 
baðlamda iþverenlerin ihtiyaç 
duyacaklarý elemanlar ile mevcut 

iþsizlerin nitelikleri arasýnda 
uyuþmazlýk olmasý durumunda, 
iþsizlerin niteliklerinin 
geliþtirilmesi gerekmektedir. 
Turkcell ile gerçekleþtireceðimiz 
bu eðitimlerle bin 500 gencimize 
eðitim saðlanmýþ olacak. Bu  
gençlerimiz iþpiyasasýnda geçerli 
bir meslek kazanmýþ olacaklardýr. 
Bu bir baþlangýç. Program ile 
birlikte Turcell bayilerine, çaðrý 
merkezlerine istihdam yaratmayý 
düþünüyoruz. Bunun heyecanýnýn 
keyfini birlikte yaþýyoruz.” diye 
konuþtu.

Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir'de  
meslek yüksek okulu mezunu ya 
da 2 yýl hizmet/satýþ deneyimli 
lise mezunu 21-35 yaþlarý 
arasýndaki  gençlerden seçilecek 
500 kiþiye Ýstanbul ve Ege 
Üniversitesi ve Turkcell Akademi 
Eðitmenleri tarafýndan perakende, 
pazarlama, satýþ, hizmet ve 
teknoloji konularýnda sýnýf içi, e-
learning ve uygulamalý olarak 154 
saatlik eðitim verilecek.

Bayi, satýþ kanallarý ve çaðrý 
merkezlerinde iþ imkaný

Üniversite eðitim konularý;
-Çaðdaþ Pazarlama Dünyasý ve Turkcell
-Parekendecilik (Parekende Yönetimi)
-Bütünleþik Pazarlama Ýletiþimi

Turkcell Akademi Eðitim konularý;
-Müþteri deneyimi,
-Özelleþtirilmiþ Hizmet ve Satýþ
-Yeni teknolojiler
-GSM teknolojileri
-Profesyonel Ýþ Hayatýnda Beklenen Yetkinlikler

Erzurum ve Diyarbakýr'da da 1000 
kiþiye çaðrý merkezinde hizmet 
konusunda uzmanlaþtýrmak üzere 
eðitimler verilecek. Eðitim 
programýný baþarýyla tamamlayan 
kursiyerlerin bir bölümü ihtiyaca 
göre Turkcell bayi, satýþ kanallarý 
ve çaðrý merkezlerinde istihdam 
edilecek.

Kurumumuz ve Turkcell Akademi 
iþbirliðiyle teknoloji ve iletiþim 
alanýndaki bilgi ve deneyimleri 
paylaþmak, perakende ve çaðrý 
merkezi  sektöründe hizmet ve 
satýþ odaklý çalýþabilecek insan 
gücü yetiþtirmek amacýyla bir 
eðitim projesi baþlatýldý.
 
Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Erzurum 
ve Diyarbakýr'da Kurumumuza 
kayýtlý 21-35 yaþ arasýndaki 
gençleri kapsayacak  projenin 
Ýþbirliði Protokolü, 11 Aralýk 2009 
tarihinde Ankara Rixos Otel'de 
düzenlenen bir törenle Genel 
Müdürümüz Namýk Ata ve Turkcell 
Ýþ Geliþtirmeden Sorumlu Genel 
Müdür Yardýmcýsý Selen Kocabaþ 
tarafýndan imzalandý.
 
Basýna açýk gerçekleþtirilen 
törende, Genel Müdürümüz Namýk 
Ata ve  Selen Kocabaþ birer 
konuþma yaparak projenin içeriði 
ve kapsamý hakkýnda açýklama 
yaptýlar.

Turkcell Ýþ Geliþtirmeden Sorumlu 
Genel Müdür Yardýmcýsý Selen 

Kurumumuz ve Turkcell  ortaklýðýnda 
bin 500 iþsiz gence eðitim   

Kadýköy Þube Müdürlüðümüz, 20 Kasým 2009 
tarihinde düzenlediði bir toplantý ile  Özel 
Ýstihdam Bürolarýný bilgilendirdi. 

74 özel istihdam bürosu yetkilisinin katýldýðý 
bilgilendirme toplantýsýnda, Ýstanbul Ýl Müdürü 
Muammer Coþkun, Kadýköy Þube Müdürü Zeynep 
Kýratlý ve Özel Ýstihdam Þube Müdürlüðünden 
Gündüz Fýrat tarafýndan genel bilgiler, mevzuat 
deðiþiklikleri aktarýlýrken, bürolarýn karþýlaþtýðý 
sorunlar ve bunlarýn çözümleri tartýþýldý.

Karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunma imkaný veren 
bu toplantýlarýn her yýl düzenlenmesi planlanýyor.

Özel istihdam bürolarý 
bilgilendirildi
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3. Ulusal Mesleki Rehberlik 
ve Danýþmanlýk Hizmetleri 
Konferansý
2009 Ocak ayý itibarýyla 
Kurumumuzun, Türkiye 
sorumluluðunu Ulusal Ajans'tan 
devralarak çalýþmalarýný 
sürdürmeye baþladýðý Avrupa 
Rehberlik Merkezi (Euroguidance) 
çalýþmalarý, çeþitli etkinliklerle 
sürdürülüyor.

3-4 Aralýk 2009 tarihlerinde 
gerçekleþtirilen 3. Ulusal Mesleki 
Rehberlik ve Danýþmanlýk 
Hizmetleri Konferansý bu 
etkinliklerden  birisi.
Kapadokya'da Dedeman Otel'de 
gerçekleþtirilen konferansýn açýþ 
konuþmasýný Genel Müdürümüz 
Namýk Ata ve MEB Özel Eðitim 
Rehberlik ve Danýþmanlýk 
Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Ruhi 
Kýlýç gerçekleþtirdi.
 
Mesleki rehberlik ve danýþmanlýk 
hizmetleri alanýnda faaliyet 
gösteren ve politika üreten, ilgili 
kamu kurum ve kuruluþlarý, sivil 
toplum kuruluþlarý ile 
üniversitelerden akademiyenlerin 
katýldýðý konferansýn ilk gününde, 
Prof. Dr. Füsun Akkök tarafýndan 

“Hayatboyu Rehberlik- Türkiye 
için Uygulanabilir bir Politika 
Seçeneði” konulu bir sunum 
gerçekleþtirildi.

2 gün süren konferansta, ilgili 
taraflarýn temsilcileri ve 
akademisyenler tarafýndan 
sunumlarýn gerçekleþtirilmesinin 
ardýndan çalýþma gruplarý 
oluþturuldu.

“Staj Sisteminin Oluþturulmasý”, 
“Mesleki Rehberlik ve Danýþmanlýk 
Hizmetlerinde Politikalar 
Oluþturulmasý ve Ýzlenmesi 
Süreçlerinin Yapýlandýrýlmasý ve 
Uygulanmasý” ve “Mesleki 
Rehberlik ve Danýþmanlýk 
Hizmetlerinde Ulusal Formun     
Oluþturulmasý Ýçin Neler 

Euroguidance (Avrupa Rehberlik Merkezi)

Rehberlik ve Danýþmanlýk Hizmetlerini Desteklemek ve Duyurmak için Avrupa Programý
· EUG programý AB'nin yaþam Boyu Öðrenme Programýnýn bir parçasýdýr. 
· EUG, Bilgi ve iyi örneklerin paylaþýlmasýyla rehberlik ve danýþmanlýk hizmetlerini Avrupa 
boyutunda destekler.
· EUG, ülke sýnýrlarýnýn dýþýnda 32 EUG Merkezinden oluþan Avrupa Aðý ile temsil edilir.

Yapýlmalý?” konularýnda çalýþma 
yürüten gruplar konferansýn son 
gününde sunumlarýný 
gerçekleþtirdi.

Avrupa'da Yetiþkinlerin 
Mesleki Rehberlik ve 
Danýþmanlýk Hizmetlerine 
Eriþim eðitimi
Avrupa Rehberlik Merkezi 
etkinliklerinden bir diðeri de  16-
18 Aralýk 2009 tarihleri arasýnda 
Ankara Dedeman Otel'de 
gerçekleþtirilen Avrupa'da 
Yetiþkinlerin Mesleki Rehberlik ve 
Danýþmanlýk Hizmetlerine Eriþim  
konulu eðitim oldu.

Avrupa'da yetiþkinlerin mesleki 
rehberlik ve danýþmanlýk 
hizmetlerine eriþimi ile ilgili 
literatürdeki yeni geliþme ve 
metodlarý öðrenmek, rehberlik ve 
danýþmanlýkla ilgili iyi 
uygulamalarý ve politikalarý 

izlemek, uygulayýcýlarýn geliþimine 
yardýmcý olmak gibi amaçlarla 
düzenlenen eðitimler, Avrupa 
Yaþam Boyu Rehberlik Aðý 
Koordinatörü Dr. Raimo Vuronen, 
ayný aðýn 4 danýþmanýndan biri 
olan Prof.Dr. Füsün Akök ve 
Kariyer Geliþimi ve Kamu Politikasý 
Ýçin Uluslararasý Merkez Baþkaný 
Dr. John McCarty tarafýndan 
verildi.

“Avrupa Boyutu, Yaþamboyu 
Rehberlik için Mantýksal Gerekçe”, 
“Yaþamboyu Rehberlik ve Yetiþkin 
Hizmetleri: Ulusal Durum”, 
“Hayat Boyu Rehberlik Aðý, 
Stratejiler ve Eriþimi 
Yaygýnlaþtýran Araçlar, Özellikle 
ICT Araçlarý, ICT Araçlarý 
Kullanýmýnda Önemli Konular ve  
Stratejiler” ve Yaþamboyu 
Rehberlik ve Yetiþkin Hizmetleri: 
Ulusal Durum” konularýnda verilen 
eðitimlere  27'si Kurumumuzdan 
olmak üzere toplan 50 kiþi katýldý.

Avrupa Rehberlik Merkezi çalýþmalarýmýzý 
çeþitli etkinliklerle sürdürüyoruz
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3. Ulusal Mesleki Rehberlik 
ve Danýþmanlýk Hizmetleri 
Konferansý
2009 Ocak ayý itibarýyla 
Kurumumuzun, Türkiye 
sorumluluðunu Ulusal Ajans'tan 
devralarak çalýþmalarýný 
sürdürmeye baþladýðý Avrupa 
Rehberlik Merkezi (Euroguidance) 
çalýþmalarý, çeþitli etkinliklerle 
sürdürülüyor.

3-4 Aralýk 2009 tarihlerinde 
gerçekleþtirilen 3. Ulusal Mesleki 
Rehberlik ve Danýþmanlýk 
Hizmetleri Konferansý bu 
etkinliklerden  birisi.
Kapadokya'da Dedeman Otel'de 
gerçekleþtirilen konferansýn açýþ 
konuþmasýný Genel Müdürümüz 
Namýk Ata ve MEB Özel Eðitim 
Rehberlik ve Danýþmanlýk 
Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Ruhi 
Kýlýç gerçekleþtirdi.
 
Mesleki rehberlik ve danýþmanlýk 
hizmetleri alanýnda faaliyet 
gösteren ve politika üreten, ilgili 
kamu kurum ve kuruluþlarý, sivil 
toplum kuruluþlarý ile 
üniversitelerden akademiyenlerin 
katýldýðý konferansýn ilk gününde, 
Prof. Dr. Füsun Akkök tarafýndan 

“Hayatboyu Rehberlik- Türkiye 
için Uygulanabilir bir Politika 
Seçeneði” konulu bir sunum 
gerçekleþtirildi.

2 gün süren konferansta, ilgili 
taraflarýn temsilcileri ve 
akademisyenler tarafýndan 
sunumlarýn gerçekleþtirilmesinin 
ardýndan çalýþma gruplarý 
oluþturuldu.

“Staj Sisteminin Oluþturulmasý”, 
“Mesleki Rehberlik ve Danýþmanlýk 
Hizmetlerinde Politikalar 
Oluþturulmasý ve Ýzlenmesi 
Süreçlerinin Yapýlandýrýlmasý ve 
Uygulanmasý” ve “Mesleki 
Rehberlik ve Danýþmanlýk 
Hizmetlerinde Ulusal Formun     
Oluþturulmasý Ýçin Neler 

Euroguidance (Avrupa Rehberlik Merkezi)

Rehberlik ve Danýþmanlýk Hizmetlerini Desteklemek ve Duyurmak için Avrupa Programý
· EUG programý AB'nin yaþam Boyu Öðrenme Programýnýn bir parçasýdýr. 
· EUG, Bilgi ve iyi örneklerin paylaþýlmasýyla rehberlik ve danýþmanlýk hizmetlerini Avrupa 
boyutunda destekler.
· EUG, ülke sýnýrlarýnýn dýþýnda 32 EUG Merkezinden oluþan Avrupa Aðý ile temsil edilir.

Yapýlmalý?” konularýnda çalýþma 
yürüten gruplar konferansýn son 
gününde sunumlarýný 
gerçekleþtirdi.

Avrupa'da Yetiþkinlerin 
Mesleki Rehberlik ve 
Danýþmanlýk Hizmetlerine 
Eriþim eðitimi
Avrupa Rehberlik Merkezi 
etkinliklerinden bir diðeri de  16-
18 Aralýk 2009 tarihleri arasýnda 
Ankara Dedeman Otel'de 
gerçekleþtirilen Avrupa'da 
Yetiþkinlerin Mesleki Rehberlik ve 
Danýþmanlýk Hizmetlerine Eriþim  
konulu eðitim oldu.

Avrupa'da yetiþkinlerin mesleki 
rehberlik ve danýþmanlýk 
hizmetlerine eriþimi ile ilgili 
literatürdeki yeni geliþme ve 
metodlarý öðrenmek, rehberlik ve 
danýþmanlýkla ilgili iyi 
uygulamalarý ve politikalarý 

izlemek, uygulayýcýlarýn geliþimine 
yardýmcý olmak gibi amaçlarla 
düzenlenen eðitimler, Avrupa 
Yaþam Boyu Rehberlik Aðý 
Koordinatörü Dr. Raimo Vuronen, 
ayný aðýn 4 danýþmanýndan biri 
olan Prof.Dr. Füsün Akök ve 
Kariyer Geliþimi ve Kamu Politikasý 
Ýçin Uluslararasý Merkez Baþkaný 
Dr. John McCarty tarafýndan 
verildi.

“Avrupa Boyutu, Yaþamboyu 
Rehberlik için Mantýksal Gerekçe”, 
“Yaþamboyu Rehberlik ve Yetiþkin 
Hizmetleri: Ulusal Durum”, 
“Hayat Boyu Rehberlik Aðý, 
Stratejiler ve Eriþimi 
Yaygýnlaþtýran Araçlar, Özellikle 
ICT Araçlarý, ICT Araçlarý 
Kullanýmýnda Önemli Konular ve  
Stratejiler” ve Yaþamboyu 
Rehberlik ve Yetiþkin Hizmetleri: 
Ulusal Durum” konularýnda verilen 
eðitimlere  27'si Kurumumuzdan 
olmak üzere toplan 50 kiþi katýldý.

Avrupa Rehberlik Merkezi çalýþmalarýmýzý 
çeþitli etkinliklerle sürdürüyoruz
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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 kapsamýnda 16 
aralýk 2009 tarihinde Ankara 
Monec Otel, 18 Aralýk 2009 
tarihinde Konya Selçuk Otel ile 23 
Aralýk 2009 tarihinde Gaziantep 
Tuðcan Otel'de,  çalýþtaylar 
düzenlendi.   

Bu üç pilot ilde, krizin kadýn 
istihdamý üzerindeki etkisi ve 
çözüm önerileri ile  kadýn 
istihdamýnýn artýrýlmasýna yönelik 
yerel eylem planlarýnýn 
hazýrlanmasý amacýyla düzenlenen 
çalýþtaylarda akademisyenler, 
“Kriz Koþullarýnda Toplumsal 
Cinsiyet Perspektifinden Ýþgücü 
Piyasalarý” “Kadýnlarýn Ýþgücüne 
Katýlýmýn Anahtarý Eðitim” ve 
“Kadýn Ýstihdamý ve Ýl Ýstihdam ve 
Mesleki Eðitim Kurulu'nun Rolü”, 
“Kadýn Ýstihdamý” konulu  
sunumlar gerçekleþtirdi.

Üç ilde çalýþtay düzenlendi

Türkiye'de Kadýnlar Ýçin Ýnsana Yakýþýr Ýþ Ýmkanlarý Saðlanmasý Yoluyla Toplumsal 
Cinsiyet Eþitliðinin Gerçekleþtirilmesine Yönelik Aktif Ýþgücü Piyasasý Politikalarý 
Projesi 
Projenin amacý;il düzeyinde ÝSKUR 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.
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 yazýlý-sözlü iletiþim ve iþ arama becerilerini artýrmaya yönelik seminerler 
ve  giriþimcilik eðitimlerinin verilmesi de planlanýyor.

TYÇP faaliyetlerimiz 
hýz kesmeden devam ediyor

Toplum yararýna iþlerde geçici istihdam olanaðý saðlayan  Toplum Yararýna Çalýþma Programý 
(TYÇP) faaliyetleri il müdürlüklerimizde tüm yoðunluðuyla sürdürülmeye devam ediliyor. 

Katýlýmcýlarýn en fazla altý ay süre ile istihdam edilmesini saðlayan bu programlarda 
katýlýmcýlara kýsa süreli iþbaþý eðitimi ve iþ arama teknikleri eðitimi  veriliyor.  Ayrýca, 
katýlýmcýlarýn iþ deneyimi kazanmalarýna da olanak saðlanýyor.

Konya'da TYÇP'den faydalananlarýn 
sayýsý bin 510'a ulaþtý

Konya Ýl Müdürlüðümüzün; çevre temizliði ve 
çevre düzenlemesi, kamusal altyapýnýn 
yenilenmesi ve parke döþemesi, okul bakým ve 
temizlik iþleri, saðlýk ocaklarýnýn  çevre 
düzenlemesi ve temizliði, aðaçlandýrma ve park 
düzenlemesi, vadi ve kanal ýslahý ve erozyon 
engelleme çalýþmalarý alanlarýnda düzenlediði 
TYÇP'lerden faydalananlarýn sayýsý 109'u kadýn 
bin 401'i erkek olmak üzere toplam bin 510'a 
ulaþtý.

 Manisa da 985 kiþiye geçici 
istihdam
Manisa Ýl Müdürlüðümüzün; Milli 
Eðitim Müdürlüðü ortaklýðýnda 
okul bakým ve temizlik iþleri, 
belediyeler ortaklýðýnda çevre 
temizliði ve çevre düzenlemesi, 
Kültür Müdürlüðü ortaklýðýnda 
arkeolojik kazý çalýþmasý ve Çevre 
Müdürlüðü ortaklýðýnda fidan 
dikimi olmak üzere 
gerçekleþtirdiði  62 projede 
toplam 935 kiþi istihdam edildi.

Adýyaman'da da TYÇP 
kapsamýnda birçok kiþi iþ 
olanaðýna kavuþtu
TYÇP çalýþmalarý tüm 
müdürlüklerimiz
de olduðu gibi Adýyaman Ýl 
Müdürlüðümüzce de yoðun bir 
þekilde sürdürülüyor.
Aðaçlandýrma ve Park 
Düzenlemeleri, Çevre Temizliði ve 
Düzenlenmesi, Kamusal Altyapýnýn 
Yenilenmesi ile Resmi Okullarda 
Temizlik Ýþleri gibi alanlarda 
hayata geçirilen 13 projeden 575 
kiþi faydalanarak kýsa süreli iþ 
imkanýna kavuþtu.   

Van'da tarihi ve turistik  
mekanlarýn korunmasýna 
destek
Van Ýl Müdürlüðümüzün Van 
Kültür ve Turizm Müdürlüðü 
ortaklýðýnda baþlattýðý TYÇP ile 
Van Kalesi, Atatürk Kültür Parký 
ve Akdamar Adasý'nýn çevre 
temizliði gerçekleþtirildi.Bu 
çalýþmalarla þehrin önemli 
tarihi mekanlarýnýn 
korunmasýna çok önemli bir 
katký saðlanmýþ oldu.

2 ay süren programýn 
tamamlanmasýnýn ardýndan,  2 
Kasým 2009 tarihinde Van 
Kalesinde düzenlenen geniþ 
katýlýmlý bir törenle proje 
kamuoyuna tanýtýlýrken, 
projenin tarihi ve turistik 
mekanlarýn korunmasýna ciddi 
bir destek saðladýðý dile 
getirildi.

Van Ýl Müdürlüðümüzce bugüne 
kadar düzenlenen TYÇP'lerden 
faydalananlarýn sayýsý bu 
programla birlikte 648'e ulaþtý.
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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 kapsamýnda 16 
aralýk 2009 tarihinde Ankara 
Monec Otel, 18 Aralýk 2009 
tarihinde Konya Selçuk Otel ile 23 
Aralýk 2009 tarihinde Gaziantep 
Tuðcan Otel'de,  çalýþtaylar 
düzenlendi.   

Bu üç pilot ilde, krizin kadýn 
istihdamý üzerindeki etkisi ve 
çözüm önerileri ile  kadýn 
istihdamýnýn artýrýlmasýna yönelik 
yerel eylem planlarýnýn 
hazýrlanmasý amacýyla düzenlenen 
çalýþtaylarda akademisyenler, 
“Kriz Koþullarýnda Toplumsal 
Cinsiyet Perspektifinden Ýþgücü 
Piyasalarý” “Kadýnlarýn Ýþgücüne 
Katýlýmýn Anahtarý Eðitim” ve 
“Kadýn Ýstihdamý ve Ýl Ýstihdam ve 
Mesleki Eðitim Kurulu'nun Rolü”, 
“Kadýn Ýstihdamý” konulu  
sunumlar gerçekleþtirdi.

Üç ilde çalýþtay düzenlendi

Türkiye'de Kadýnlar Ýçin Ýnsana Yakýþýr Ýþ Ýmkanlarý Saðlanmasý Yoluyla Toplumsal 
Cinsiyet Eþitliðinin Gerçekleþtirilmesine Yönelik Aktif Ýþgücü Piyasasý Politikalarý 
Projesi 
Projenin amacý;il düzeyinde ÝSKUR 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.
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 yazýlý-sözlü iletiþim ve iþ arama becerilerini artýrmaya yönelik seminerler 
ve  giriþimcilik eðitimlerinin verilmesi de planlanýyor.

TYÇP faaliyetlerimiz 
hýz kesmeden devam ediyor

Toplum yararýna iþlerde geçici istihdam olanaðý saðlayan  Toplum Yararýna Çalýþma Programý 
(TYÇP) faaliyetleri il müdürlüklerimizde tüm yoðunluðuyla sürdürülmeye devam ediliyor. 

Katýlýmcýlarýn en fazla altý ay süre ile istihdam edilmesini saðlayan bu programlarda 
katýlýmcýlara kýsa süreli iþbaþý eðitimi ve iþ arama teknikleri eðitimi  veriliyor.  Ayrýca, 
katýlýmcýlarýn iþ deneyimi kazanmalarýna da olanak saðlanýyor.

Konya'da TYÇP'den faydalananlarýn 
sayýsý bin 510'a ulaþtý

Konya Ýl Müdürlüðümüzün; çevre temizliði ve 
çevre düzenlemesi, kamusal altyapýnýn 
yenilenmesi ve parke döþemesi, okul bakým ve 
temizlik iþleri, saðlýk ocaklarýnýn  çevre 
düzenlemesi ve temizliði, aðaçlandýrma ve park 
düzenlemesi, vadi ve kanal ýslahý ve erozyon 
engelleme çalýþmalarý alanlarýnda düzenlediði 
TYÇP'lerden faydalananlarýn sayýsý 109'u kadýn 
bin 401'i erkek olmak üzere toplam bin 510'a 
ulaþtý.

 Manisa da 985 kiþiye geçici 
istihdam
Manisa Ýl Müdürlüðümüzün; Milli 
Eðitim Müdürlüðü ortaklýðýnda 
okul bakým ve temizlik iþleri, 
belediyeler ortaklýðýnda çevre 
temizliði ve çevre düzenlemesi, 
Kültür Müdürlüðü ortaklýðýnda 
arkeolojik kazý çalýþmasý ve Çevre 
Müdürlüðü ortaklýðýnda fidan 
dikimi olmak üzere 
gerçekleþtirdiði  62 projede 
toplam 935 kiþi istihdam edildi.

Adýyaman'da da TYÇP 
kapsamýnda birçok kiþi iþ 
olanaðýna kavuþtu
TYÇP çalýþmalarý tüm 
müdürlüklerimiz
de olduðu gibi Adýyaman Ýl 
Müdürlüðümüzce de yoðun bir 
þekilde sürdürülüyor.
Aðaçlandýrma ve Park 
Düzenlemeleri, Çevre Temizliði ve 
Düzenlenmesi, Kamusal Altyapýnýn 
Yenilenmesi ile Resmi Okullarda 
Temizlik Ýþleri gibi alanlarda 
hayata geçirilen 13 projeden 575 
kiþi faydalanarak kýsa süreli iþ 
imkanýna kavuþtu.   

Van'da tarihi ve turistik  
mekanlarýn korunmasýna 
destek
Van Ýl Müdürlüðümüzün Van 
Kültür ve Turizm Müdürlüðü 
ortaklýðýnda baþlattýðý TYÇP ile 
Van Kalesi, Atatürk Kültür Parký 
ve Akdamar Adasý'nýn çevre 
temizliði gerçekleþtirildi.Bu 
çalýþmalarla þehrin önemli 
tarihi mekanlarýnýn 
korunmasýna çok önemli bir 
katký saðlanmýþ oldu.

2 ay süren programýn 
tamamlanmasýnýn ardýndan,  2 
Kasým 2009 tarihinde Van 
Kalesinde düzenlenen geniþ 
katýlýmlý bir törenle proje 
kamuoyuna tanýtýlýrken, 
projenin tarihi ve turistik 
mekanlarýn korunmasýna ciddi 
bir destek saðladýðý dile 
getirildi.

Van Ýl Müdürlüðümüzce bugüne 
kadar düzenlenen TYÇP'lerden 
faydalananlarýn sayýsý bu 
programla birlikte 648'e ulaþtý.
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Adýyaman Ýl Müdürlüðümüz 2009 
yýlýnda çeþitli mesleklerde birçok 
kurs düzenleyerek 80'ini hükümlü, 
30'u özürlü olmak üzere bin 165 
kiþiyi meslek sahibi yaptý.
Ýlin çeþitli kurum ve kuruluþlarýyla 
iþbirliði yapýlarak gerçekleþtirilen 
bu kurslarýn sonunda birçok 
kursiyer,  iþbaþý yapma olanaðýna 
kavuþtu.

Diðer yandan da, 15 Aralýk 2009 
tarihi itibariyle  'Að Sistemleri ve 
Yönlendirme', 'Bilgisayar 
Ýþletmenliði', 'Bilgisayar Sistem 
Kurulum Bakým Onarým', 'Web 
Tasarým', 'Yönetici Asistaný', Temel 
Sekreterlik Hizmetleri', 'Çocuk 
Bakým Elemaný', 'Cilt Bakýmý ve 
Temel Makyaj', 'Ön Muhasebe', 
'Bilgisar Destekli Muhasebe', 
'Elektrik Tesisatçýlýðý', 'Elektrik 
Pano Montörlüðü', 'Anten 
Sistemleri Kurulumlarý', 'Sayfa 
Sekreterliði (Gazetecilik)', 'Yapma 
Çiçekçilik (El Sanatlarý)' ve 'Düz 
Dikiþ (Makineci)' gibi mesleklerde 
toplam 29 iþgücü yetiþtirme 
kursuna start verildi.
Halen devam eden bu  kurslardan 
da  toplam 470 kursiyer 
faydalanýyor.

Milli Prodüktivite Merkezince 
yürütülmekte olan Verimliliði 
Arttýrma Projesi kapsamýnda da 
Adýyaman  Ýl Müdürlüðümüzce 
GÖR-BÝR(Görmeyenler Kültür ve 
Birleþme Derneði) Adýyaman 

Adýyaman Ýl Müdürlüðümüz 
2009 yýlýnda bin 165  kiþiyi meslek sahibi yaptý  

Þubesi iþbirliði ile özürlülere 
yönelik 'Pasta-Tatlý Ýmalatý' 
mesleðinde bir kurs  açýldý. Ýl 
Müdürü Ramazan Tatar, 3 Aralýk 
Dünya Özürlüler günü 
münasebetiyle kursiyerleri ziyaret 
etti. 

 “Ýçiþleri Bakanlýðý ile Bakanlýðýmýz  
ortaklýðýnda sürdürülen 
“Çocuklarýn Mutlu Geleceði Ýçin 
Umut Yýldýzý Projesi”si kapsamýnda 
Ýl Emniyet Müdürlüðünce  tespit 
edilen 16/18 yaþ grubu 26 çocuk 
için,  Ýl Müdürlüðümüzce, 
Adýyaman Tekstil Eðitim 
Merkezinde(ATEM) 'Tekstil iþçisi' ve 
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Mesleki 
Eðitim Merkezinde de 'Elektrik 
Tesisatçýlýðý' mesleðinde iki kurs 

açýldý. Risk altýnda suça 
sürüklenmiþ çocuklara mesleki 
beceri ve iþ imkaný saðlanmasý ile 
topluma saðlýklý bireyler olarak 
kazandýrýlmasýný amaçlayan bu 
proje kapsamýnda 2010 yýlýnda da 
yeni kurslar düzenlenmesi 
planlanýyor. 

Adýyaman Valisi Ramazan Sodan, 
baþkanlýk ettiði Ýl Ýstihdam ve 
Mesleki Eðitim Kurulunun son 
toplantýsýnda Adýyaman Ýl 
Müdürlüðümüzün iþgücü uyum 
hizmetleri kapsamýnda 
geçekleþtirdiði bu hizmetlerinden 
duyduðu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Ramazan Sodan ve Ýl Müdürü Ramazan Tatar, 
Umut Yýldýzý Projesi kapsamýnda eðitim gören gençleri ziyaret etti

iletiþim

Kurumumuzun hizmetlerinden birisi olan “Ýþ Arama Becerileri Seminerleri” mizden binlerce genç 
faydalanýyor. Genellikle mezuniyetleri yaklaþmýþ olan ortaöðretim ve üniversite öðrencilerine yönelik 
düzenlenen seminerlerimizde, iþ arama ve cv hazýrlama teknikleri, etkili iþ görüþmesi yapmanýn yollarý 
gibi öðrencilerin mezun olduktan sonra iþ hayatýna atýlýrken faydalanabilecekleri bilgiler anlatýlýyor.

Ýþ hayatýna atýlacak gençlere 
iþ arama becerisi kazandýrmak için 
etkinlikler düzenliyoruz

Ordu'da MYO öðrencilerine seminer
Ordu Ýl Müdürlüðümüzce, Ordu 
Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 
öðrencelilerine 16 Aralýk 2009 tarihinde; 
Ýl Müdürü Mehmet Döktür, Ordu 
Üniversitesinden  Yrd. Doç. Dr. Veli 
Türkmenoðlu, Ýl Müdürlüðü 
personelimizden Güven Karaman ve 
Kayhan Kara tarafýndan  “Ýþ Arama 
Becerileri Geliþtirme Semineri” verildi.

Sakarya'da sempozyum
Sakarya Ýl Müdürlüðümüz, Sakarya 
Üniversitesi, Adapazarý Rotary Kulübü, 
Yenibiris.com ve McOzden Danýþmanlýk 
iþbirliðinde 20 Aralýk 2009 tarihinde bir 
sempozyum gerçekleþtirildi.

AFA Kültür Merkezinde gerçekleþtirilen 
sempozyumda; yine iþ arama becerileri 
diye adlandýrýlan; iþ arama teknikleri, 
özgeçmiþ oluþturma ve etkili mülakat 
teknikleri konularýnda iþ arayanlara 
detaylý sunumlar yapýldý. 
Yerel televizyonlarda canlý olarak 
yayýnlanan sempozyumun açýþ 
konuþmasýný yapan Ýl Müdürü Vekili 
Emrullah Akçayýr, konunun önemine 
deðinirken, diðer hizmetlerimiz hakkýnda 
da katýlýmcýlara bilgiler sundu.

Sakarya Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Hasan Latif tarafýndan yönetilen 
sempozyum kapsamýnda oyuncu Hakan 
Bozkurt  tarafýndan “Her Þeye Raðmen” 
adlý bir de oyun sahnelendi.
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Trabzon'da EML öðrencilerine iki ayrý seminer
Ýþ Arama Becerilerinin Geliþtirilmesi hizmetlerimiz kapsamýnda Trabzon'da Endüstri Meslek Lisesi 
öðrencilerine de  10-14 Aralýk 2009 tarihlerinde iki grup halinde seminerler verildi.

Trabzon Ýl Müdürlüðü personelimiz Servet Kaba ve Yasin kuvvet tarafýndan konuya iliþkin detaylý bilgilerin 
sunulduðu seminerlere katýlým yoðun oldu.

I S K U R  B Ü L T E N I 19 I S K U R  B Ü L T E N I 20

Aktif Ýstihdam Tedbirleri II Projemizin 
Kurumsal Geliþim Bileþeni kapsamýnda 
hizmetiçi eðitimlerde eðiticicilik yapacak 
personel yetiþtirilmeye devam ediliyor. 
Ýlki geçtiðimiz yýl Mart ayýnda düzenlenen  
“Eðiticilerin Eðitimi” nin ikincisi, 7-17 Aralýk 
2009 tarihleri arasýnda Ankara Houston 
Otelde gerçekleþtirildi.

Kurumumuzda bir eðitici havuzu 
oluþturularak, hizmetiçi eðitimlerde kurum 
personeline verilecek eðitimlerde 
görevlendirecek personel yetiþtirmeyi 
amaçlayan eðitimlerin ilkinde 16 
personelimiz eðitim almýþtý.  Eðitimin ikinci 
ayaðýna ise 13 personel katýldý. 
Proje uzmanlarýndan Anthony Bell ve Pete 
Woods tarafýndan verilen eðitimin son 
gününde bir de sertifika töreni düzenlendi. 

Katýlanlara sertifikalarý Yurtiçi Ýstihdam 
Þube Müdürü Ahmet Ersun Genç ve eðitiviler  
tarafýndan takdim edildi.

Eðitici havuzu oluþturuyoruz

Bitlis Ýl Müdürlüðümüz  ile Halk 
Eðitim Merkezi Müdürlükleri 
iþbirliðinde Adilcevaz'da toplam 25 
kiþinin faydalandýðý 'Yaþlý ve Hasta 
Bakýcýlýðý' ve  'Elektrik Tesisatçýlýðý' 
mesleklerinde, Ahlat'da  15 kiþinin 
faydalandýðý Taþ Ýþlemeciliði' 
mesleðinde   ve  Mutki'de 20 kiþinin 
faydalandýðý 'Aþçýlýk' mesleðinde  
kurslar düzenledi.
Kurslar için düzenlenen açýlýþ 
törenlerinde  Ýl Müdürü Alaattin Aslan 
konuþma yaparak,  öncelikle  ihtiyaç 
duyulan mesleklerin gözönünde 
bulundurulduðu ve kurslar sonunda 
istihdamýn gerçekleþmesine büyük 
önem verildiðine vurgu yapýldý. 

Mesleki Eðitim Merkezi Müdürlüðü ve 
Ýl Emniyet Müdürlüðü iþbirliðinde 
yürütülen  'Çocuklarýn Mutlu Geleceði 
Ýçin Umut Yýldýzý Projesi' kapsamýnda 
da 16-18 yaþ gurubundaki gençlere 
yönelik “Mobilya Ýmalatçýsý” 
mesleðinde  10 kiþilik bir kurs 
düzenlendi.

Diðer yandan, Bitlis Ýl Özel Ýdaresi 
Genel Sekreterliði iþbirliði ile 25 
kiþiye yönelik “Ýþ Makinasý 
Operatörlüðü” mesleðinde ve Bitlis 
Belediye Baþkanlýðý Ýþbirliðinde yine 
25 kiþiye yönelik “Kasaplýk” 
mesleðinde kurslar düzenlendi. 
Kurslar ilin valisi Nurettin Yýlmaz 
tarafýndan törenle açýldý.

Vali Yýlmaz, törende  yaptýðý 
konuþmasýnda ÝÞKUR'un sunmuþ 
olduðu bu imkanýn iyi  
deðerlendirilmesi gerektiðini ve bu 
mesleklerin birer altýn bilezik 
olduðunu belirtti. Bitlis Ýl Müdürü 
Alattin Aslan da hem proje hakkýnda 
hem de yürttüðümüz diðer faaliyetler 
hakkýnda geniþ bilgiler aktararak  
“Amacýmýz eðitimini çeþitli 
nedenlerle yarýda býrakmýþ olan 
gençlerimize sahip çýkmak ve  
mesleki becerilerini geliþtirerek 
topluma yararlý bireyler olmalarýna 
katkýda bulunmaktýr.” dedi. 

Bitlis Ýl Müdürlüðümüz de 
iþgücü yetiþtirme faaliyetlerini hýzlandýrdý
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Avrupa Komisyonu desteði ile yürüttüðümüz, 
hedef kitlesi kadýn ve gençlerden oluþan Aktif 
Ýstihdam Tedbirleri Projesi II (AÝTP II) 

AÝTP II kapsamýndaki 
101 alt proje tamamlanma aþamasýnda

bileþenlerinden Hibe Programý kapsamýnda, 25 ilde 
istihdamý artýrmaya yönelik, mesleki eðitim 
verilmesine olanak saðlayan 101 alt projenin 
uygulanmasýnda, son aþamaya gelindi. Projelerden  
bir çoðu eðitimlerini tamamladý. Demiryol-Ýþ 
Sendikasý Sakarya Þubesi'nin baþlattýðý “Gençlere 
Yönelik Kaynakçýlýk Meslek Edindirme Kurslarý” 
tamamlanan projelerden yalnýzca birisi.

Proje Koordinatörlüðünü Sakarya Üniversitesi Teknik 
Eðitim Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin 
Uzun'un yaptýðý proje sonunda, 135 kursiyere hem 
ulusal hem de uluslararasý geçerliliði olan  
sertifikalarý, düzenlenen bir törenle, daðýtýldý.

Sakarya Üniversitesi  Kongre Merkezinde düzenlenen 
törene, Sakarya Valisi Hüseyin Atak, Sakarya 
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Durman, Ýlçe 
Kaymakamlarý, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Akgün 
Altuð, Demiryol-Ýþ Sendikasý Baþkaný Ergün Atalay, 
ÝÞKUR Ýl Müdürü Emrullah Akçayýr ve çok sayýda 
davetli katýldý.Törende ayrýca proje ortaklarýna birer 
plaket verildi.

Vali Hüseyin Atak bir konuþma yaparak, “Bu yapýlan 
proje ile 135 gencimize iþ imkaný saðlanmýþtýr. Böyle 
projelerin devam etmesi gerekiyor” diye konuþtu.

Kurumumuz personeline yönelik 
düzenlediðimiz hizmetiçi eðitimler 
Kasým ve Aralýk aylarýnda hýz 
kazandý.

Bu  eðitimlerden bazýlarý;

Yýl Sonu Bilanço Çalýþmalarý ve 
Satýn Alma Eðitimi
-Muhasebe birimlerinde görevli 
personelimize yönelik 2 Kasým – 11 
Aralýk 2009 tarihleri arasýnda 4 
grup halinde “Yýl Sonu Bilanço 
Çalýþmalarý ve Satýn Alma Eðitimi” 
düzenlendi. Eðitimlere toplam 91 
personelimiz katýldý.

Hizmetiçi eðitimlerimiz hýz kazandý

KYS Bilgilendirme ve Temel 
Eðitimi
-Kalite Yönetim Sistemi(KYS) 
konusunda daha önce eðitim 
almamýþ personel için de 9-20 
Kasým 2009 tarihleri arasýnda 5 
grup halinde ÇASGEM'de  ve 
Ankara ve Söke Eðitim 
Merkezimizde “KYS Bilgilendirme 
ve Temel Eðitimi” düzenlendi. Bu 
eðitime de toplam 119 
personelimiz katýlma imkaný 
buldu.

Ýþsizlik Sigortasý Eðitimi
-Ýþsizlik Sigortasý uygulamalarýnýn 

gerçekleþtirildiði birimlerde 
çalýþan personelimize  “Ýþsizlik 
Sigortasý Eðitimi” verilmeye 
baþlandý. 3 grup halinde 
düzenlenecek eðitimlerin ilk ikisi 
Antalya Mirada Del Mar Otel'de 7-
18 Aralýk 2009 tarihleri arasýnda 
verildi. 

Meslek Danýþmanlýðý Eðitimi
-Meslek danýþmanlýðý 
hizmetlerinde görevlendirilecek 
23 yeni personele 7-25 Aralýk 2009 
tarihleri arasýnda Ankara Eðitim 
Merkezimizde “Meslek 
Danýþmanlýðý Eðitimi” verildi. 

Aktif Ýstihdam Tedbirleri II kapsamýnda 
gerçekleþtirilen hizmetiçi eðitimlerimiz 
programlamaya uygun olarak sürdürülüyor. 

Ýþe Yerleþtirme Eðitimi
5 grup halinde planlanan ve ilk 3 grubu daha 
önceki aylarda tamamlanan “Ýþe Yerleþtirme 
Eðitiminin” 4. grubu 3-6 Kasým 2009 tarihleri 
arasýnda Kilis'te ve 5. grubu ise 10-13 Kasým 
2009 tarihleri arasýnda Manisa'da 
gerçekleþtirildi. 

Ýþveren Ziyaretleri Eylem Planlarý Eðitimi
28 Pilot ve Model Ofis durumundaki il/þube 
müdürlükleri yetkililerine,  10 Kasým – 10 Aralýk 
2009 tarihleri arasýnda 4 grup halinde “Ýþveren 
Ziyaretleri Eylem Planlarý Eðitimi” verildi. 
Ankara, Siirt, Kayseri ve Kocaeli'nde verilen 
eðitimlere  toplam 59 personelimiz katýldý.

Ýþgücü Piyasasý Eðitimi
12-13 Kasým 2009 tarihlerinde Hatay ve 17-18 
Kasým 2009 tarihlerinde Antalya'da  verilen 
“Ýþgücü Piyasasý Eðitimi”ne toplam 42 
personelimiz katýldý.

2010 yýlýnda da sürdürülecek Ýþgücü Piyasasý 
Bilgi Hizmetleri Dairesi Baþkanlýðý personeline 
yönelik IT Eðitimlerine de (Bilgisayar) þu ana 
dek 68 personel katýlarak eðitim aldý.

Uzun Dönemli Ýþsizlerin Ýstihdam 
Edilebilirlikleri Yararýna Ýþgücü Piyasasý Aracýlýk 
Faaliyetlerinin Arttýrýlmasý Projesi kapsamýnda;
9-13 Kasým 2009 tarihleri arasýnda Malatya'da 
Hollandalý uzmanlar tarafýndan 6 
personelimize “Danýþmanlýk Eðitimi” verildi.
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Görev süresi dolmasý nedeniyle görevinden ayrýlan Ýþçi 
Konfederasyonu Temsilcisi Yönetim Kurulu Üyemiz H.Hüseyin 
Kayabaþýnýn yerine Ýsmail Aslan seçildi.

1960 Kahramanmaraþ doðumlu  Ýsmail Aslan sýrasýyla, Türkiye 
Maden Ýþçileri Sendikasý'na ait Afþin Elbistan Maden Ýþçileri 
Sendikasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkanlýðý, Türkiye 
Maden-Ýþ Sendikasý Elbistan Afþin Þube Mali Sekreterliði,  Þube 
Sekreterliði, Þube Baþkanlýðý, Genel Mali Sekreterlik görevlerini 
yürüttü. 

 Halen Türkiye Maden-Ýþ Sendikasý Genel Baþkanlýk görevini 
sürdüren Ýsmail Aslan, evli ve dört çocuk babasý. 

Ýþçi konfederasyonu temsilcisi 
yönetim kurulu üyemiz deðiþti

Merkez birimlerimizin oluþturduðu takýmlar 
arasýnda gerçekleþtirilen Halýsaha Futbol 
Turnuvalarýnýn 5'cisi Aralýk ayýnda tamamlandý.

Turnuva sonunda Ýstihdam Daire Baþkanlýðýmýz 
ve Ýþgücü Uyum Dairesi Baþkanlýðýmýzýn 
takýmlarý finale kalan iki takým oldu.

Final maçýný Ýþgücü Uyum Dairesi Baþkanlýðýmýz 
9-7 alarak þampiyon oldu.

Þampiyon takým kupayý, maçý da izleyen genel 
müdür yardýmcýlarýmýz Mehmet Ali Özkan ve 
Kazým Yiðit'in elinden aldý.

Çalýþanlar arasýnda dostluk ve kaynaþmayý 
hedefleyen  bu tür turnuvalar; futbol, masa 
tenisi ve satranç alanlarýnda düzenlenmeye 
devam edilecek.

5. ÝÞKUR 
Halý Saha Turnuvasýnýn þampiyonu  
Ýþgücü Uyum Dairesi Baþkanlýðý

Turnuva sonuçlarý:
1.Turnuva Þampiyonu : Ýstihdam Dairesi Baþkanlýðý     
2.Turnuva Þampiyonu : Personel  Dairesi Baþkanlýðý  
3.Turnuva Þampiyonu : Personel  Dairesi Baþkanlýðý
4.Turnuva Þampiyonu : Ýþsizlik Sigortasý  Dairesi Baþkanlýðý
5.Turnuva Þampiyonu : Ýþgücü Uyum Dairesi Baþkanlýðý

      Van Ýl Müdürlüðümüz Halk 
Eðitim Merkezi Müdürlüðü 
ortaklýðýnda düzenlenen bayan 
terziliði,  makine nakýþçýsý, 
kuaförlük, çocuk geliþimi ve el 
sanatlarý kurslarýný tamamlayan 
kursiyerler el iþlerini ve 
hünerlerini sergilediler.
Çok sayýda kiþinin ziyaret ettiði 
sergide  ayrýca kursiyerlere kurs 
sertifikalarý da daðýtýldý.
 
      Kurumumuz Eðitim 
uzmanlarýndan Hüseyin Özduman 
tarafýndan Sinop'a baðlý Boyabat 
Belediyesi çalýþanlarýna 10 Aralýk 
2009 tarihinde “Ýletiþim ve Stres” 
semineri verildi.
Çok sayýda Belediye çalýþanýnýn 
katýldýðý seminerde katýlýmcýlara,  

etkili iletiþim ve stres konularýnda 
sunumlar yapýlýrken ve ayrýntýlý 
bilgiler verildi.

      Mersin Ýl Müdürlüðümüze baðlý 
Tarsus Þube Müdürlüðümüz, Tarsus 
Saðlýk Meslek Lisesi ortaklýðýnda 
Hasta ve Yaþlý Bakýmý kursu 
düzenledi.
60 gün sürecek kurs için 17 Kasým 
2009 tarihinde bir açýlýþ töreni 
düzenlendi. Çok sayýda kiþinin 
katýldýðý törende, Þube müdürü M. 
Ali Çekerbiçer, bu kursun Saðlýk 
Meslek Lisesi ortaklýðýndaki ikinci 
kurs olduðunu dile getirerek, 
açýlan kurslarla vasýfsýz iþgücüne 
meslek edindirmeye çalýþtýklarýný 

söyledi. Tarsus Ýl Müdürlüðümüz 
diðer yandan  Ticaret meslek 
Lisesi ortaklýðýnda 15 kiþinin 
faydalandýðý Bilgisayarlý 
Muhasebe kursunu da 
sürdürüyor.

      Zonguldak Ýl Müdürlüðümüz,  
9 Kasým 2009 tarihinde, 
Bilgisayar Bakým Onarým ve 
Bilgisayarlý Muhasebe kurslarý 
baþlattý. Çaycuma halk Eðitim 
Merkezi iþbirliðinde düzenlenen 
kurslardan toplam 50 kiþi 
faydalanýyor.

kisa kisa

  

I- Ýhbar Tazminatý Nedir :
Ýþveren ve iþçi arasýnda yapýlmýþ bulunan belirsiz süreli hizmet akdi/iþ sözleþmesinin haklý bir neden olmaksýzýn sona ermesi 
için sözleþmenin taraflarýndan birinin, iþ sözleþmesini sona erdirme konusundaki irade beyanýnýn/fesih bildiriminin sonuç 
doðurmasý amacýyla beklemesi gereken süreyi beklemeden ve/veya usulüne uygun bildirim öneli tanýmadan iþ sözleþmesini 
sonlandýrmasý halinde karþý tarafa ödemesi gereken tazminata ihbar tazminatý denilmektedir. Diðer bir ifadeyle, ihbar 
tazminatý, belirsiz süreli iþ sözleþmesini haklý bir neden olmaksýzýn ve usulüne uygun bildirim öneli/süresi tanýmadan 
ve/veya beklemesi gereken süreyi beklemeden fesheden tarafýn, karþý tarafa ödemesi gereken bir tazminat olarak 
adlandýrýlmaktadýr.
I- Çeþitli Kanunlara Ýhbar Tazminatý :
Ýhbar tazminatý, 4857 sayýlý Ýþ Kanunu, 854 sayýlý Deniz Ýþ Kanunu, 5953 sayýlý Basýn Ýþ Kanunu, 818 sayýlý Borçlar Kanununda 
düzenlenmiþ bulunmaktadýr. 
1- 4857 sayýlý Ýþ Kanunu Açýsýndan Ýhbar Tazminatý :
4857 sayýlý Ýþ Kanununda “Belirsiz süreli iþ sözleþmelerinin feshinden önce durumun diðer tarafa bildirilmesi gerekir...
Bildirim þartýna uymayan taraf, bildirim süresine iliþkin ücret tutarýnda tazminat ödemek zorundadýr. 
            Ýþveren bildirim süresine ait ücreti peþin vermek suretiyle iþ sözleþmesini feshedebilir. 
            Ýþverenin bildirim þartýna uymamasý veya bildirim süresine ait ücreti peþin ödeyerek sözleþmeyi feshetmesi, bu 
Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasýna engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fýkrasý uyarýnca 
bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alaný dýþýnda kalan iþçilerin iþ sözleþmesinin, fesih hakkýnýn 
kötüye kullanýlarak sona erdirildiði durumlarda iþçiye bildirim süresinin üç katý tutarýnda tazminat ödenir. Fesih için 
bildirim þartýna da uyulmamasý ayrýca dördüncü fýkra uyarýnca tazminat ödenmesini gerektirir.
            Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peþin ödenecek ücretin hesabýnda 32 nci 
maddenin birinci fýkrasýnda yazýlan ücrete ek olarak iþçiye saðlanmýþ para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleþme ve 

Raþit Ulubey
ÝÞKUR Baþmüfettiþi

(Ýstihdam Dairesi Eski Baþkaný)

Ýþ Kanunu ve Diðer Kanunlardaki
Ýhbar Tazminatý
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sertifikalarý da daðýtýldý.
 
      Kurumumuz Eðitim 
uzmanlarýndan Hüseyin Özduman 
tarafýndan Sinop'a baðlý Boyabat 
Belediyesi çalýþanlarýna 10 Aralýk 
2009 tarihinde “Ýletiþim ve Stres” 
semineri verildi.
Çok sayýda Belediye çalýþanýnýn 
katýldýðý seminerde katýlýmcýlara,  

etkili iletiþim ve stres konularýnda 
sunumlar yapýlýrken ve ayrýntýlý 
bilgiler verildi.

      Mersin Ýl Müdürlüðümüze baðlý 
Tarsus Þube Müdürlüðümüz, Tarsus 
Saðlýk Meslek Lisesi ortaklýðýnda 
Hasta ve Yaþlý Bakýmý kursu 
düzenledi.
60 gün sürecek kurs için 17 Kasým 
2009 tarihinde bir açýlýþ töreni 
düzenlendi. Çok sayýda kiþinin 
katýldýðý törende, Þube müdürü M. 
Ali Çekerbiçer, bu kursun Saðlýk 
Meslek Lisesi ortaklýðýndaki ikinci 
kurs olduðunu dile getirerek, 
açýlan kurslarla vasýfsýz iþgücüne 
meslek edindirmeye çalýþtýklarýný 

söyledi. Tarsus Ýl Müdürlüðümüz 
diðer yandan  Ticaret meslek 
Lisesi ortaklýðýnda 15 kiþinin 
faydalandýðý Bilgisayarlý 
Muhasebe kursunu da 
sürdürüyor.

      Zonguldak Ýl Müdürlüðümüz,  
9 Kasým 2009 tarihinde, 
Bilgisayar Bakým Onarým ve 
Bilgisayarlý Muhasebe kurslarý 
baþlattý. Çaycuma halk Eðitim 
Merkezi iþbirliðinde düzenlenen 
kurslardan toplam 50 kiþi 
faydalanýyor.

kisa kisa

  

I- Ýhbar Tazminatý Nedir :
Ýþveren ve iþçi arasýnda yapýlmýþ bulunan belirsiz süreli hizmet akdi/iþ sözleþmesinin haklý bir neden olmaksýzýn sona ermesi 
için sözleþmenin taraflarýndan birinin, iþ sözleþmesini sona erdirme konusundaki irade beyanýnýn/fesih bildiriminin sonuç 
doðurmasý amacýyla beklemesi gereken süreyi beklemeden ve/veya usulüne uygun bildirim öneli tanýmadan iþ sözleþmesini 
sonlandýrmasý halinde karþý tarafa ödemesi gereken tazminata ihbar tazminatý denilmektedir. Diðer bir ifadeyle, ihbar 
tazminatý, belirsiz süreli iþ sözleþmesini haklý bir neden olmaksýzýn ve usulüne uygun bildirim öneli/süresi tanýmadan 
ve/veya beklemesi gereken süreyi beklemeden fesheden tarafýn, karþý tarafa ödemesi gereken bir tazminat olarak 
adlandýrýlmaktadýr.
I- Çeþitli Kanunlara Ýhbar Tazminatý :
Ýhbar tazminatý, 4857 sayýlý Ýþ Kanunu, 854 sayýlý Deniz Ýþ Kanunu, 5953 sayýlý Basýn Ýþ Kanunu, 818 sayýlý Borçlar Kanununda 
düzenlenmiþ bulunmaktadýr. 
1- 4857 sayýlý Ýþ Kanunu Açýsýndan Ýhbar Tazminatý :
4857 sayýlý Ýþ Kanununda “Belirsiz süreli iþ sözleþmelerinin feshinden önce durumun diðer tarafa bildirilmesi gerekir...
Bildirim þartýna uymayan taraf, bildirim süresine iliþkin ücret tutarýnda tazminat ödemek zorundadýr. 
            Ýþveren bildirim süresine ait ücreti peþin vermek suretiyle iþ sözleþmesini feshedebilir. 
            Ýþverenin bildirim þartýna uymamasý veya bildirim süresine ait ücreti peþin ödeyerek sözleþmeyi feshetmesi, bu 
Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasýna engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fýkrasý uyarýnca 
bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alaný dýþýnda kalan iþçilerin iþ sözleþmesinin, fesih hakkýnýn 
kötüye kullanýlarak sona erdirildiði durumlarda iþçiye bildirim süresinin üç katý tutarýnda tazminat ödenir. Fesih için 
bildirim þartýna da uyulmamasý ayrýca dördüncü fýkra uyarýnca tazminat ödenmesini gerektirir.
            Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peþin ödenecek ücretin hesabýnda 32 nci 
maddenin birinci fýkrasýnda yazýlan ücrete ek olarak iþçiye saðlanmýþ para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleþme ve 

Raþit Ulubey
ÝÞKUR Baþmüfettiþi

(Ýstihdam Dairesi Eski Baþkaný)

Ýþ Kanunu ve Diðer Kanunlardaki
Ýhbar Tazminatý



Kanundan doðan menfaatler de göz önünde tutulur.”  denilmiþtir (Madde 17).
Buna göre, 4857 sayýlý Kanun açýsýndan belirsiz süreli iþ sözleþmelerinin feshinden önce durumun mutlak surette karþý 
tarafa bildirilmesi gerektiði, bildirim þartýna uymayan tarafýn diðer tarafa bildirim süresine ait ücret tutarýnda tazminat 

ödeyeceði, bildirim süresine ait ücret peþin ödenerek iþ sözleþmesinin beklemeksizin hemen sona 
erdirilebileceði, iþverenin bildirim þartýna uymamasýnýn veya bildirim süresine ait ücreti peþin ödeyerek 
sözleþmeyi feshetmesinin, 30 ve yukarý sayýda iþçi çalýþtýran iþyerlerinde bu kanunun iþ güvencesine iliþkin 
hükümlerinin uygulanmasýna engel teþkil etmeyeceði, iþ güvencesi ile ilgili hükümlerin dýþýnda kalan iþçilerin iþ 
sözleþmelerinin fesih hakkýnýn kötüye kullanýlarak sona erdirilmesi halinde bildirim süresinin üç katý tutarýnda 
iþçiye tazminat ödeneceði, fesih için bildirim þartýna uyulmamasý durumunda ayrýca ihbar tazminatý da 
ödenmesinin gerektiði, peþin ödenecek olan ücret ile bu maddeye göre ödenecek tazminatlarýn hesabýnda 
ücrete ek olarak iþçiye saðlanmýþ para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleþme ve Kanundan doðan 
menfaatlerin de göz önünde tutulacaðý anlaþýlmaktadýr. 
2- 854 sayýlý Deniz Ýþ Kanunu Açýsýndan Ýhbar Tazminatý :
854 sayýlý Deniz Ýþ Kanununda “Süresi belirsiz hizmet akitlerinin çözülmesinden önce durumun diðer tarafa 
bildirilmesi gerekir...
Bildirme þartýna uymayan taraf, yukarýda yazýlý önellere uygun ücret tutarýnda tazminat ödemek zorundadýr.
           Gemi adamýnýn sendikaya üye olmasý, þikayete baþvurmasý gibi sebeplerle iþinden çýkarýlmasý 
hallerinde ve genel olarak hizmet akdini bozma hakkýnýn kötüye kullanýldýðýný gösteren diðer durumlarda “B” 
bendinde yazýlý önellere ait ücretlerin üç katý tutarý tazminat olarak ödenir.
           Taraflarýn ayrýca tazminat isteme hakký saklýdýr.” denilmiþtir (Madde 16).
Buradan, 854 sayýlý Kanunda, iþ sözleþmesinin sona erdirilmesinden önce durumun sözleþmenin diðer tarafýna 
bildirilmesi gerektiði, bildirme þartýna uymayan tarafýn diðer tarafa bir tazminat ödemek zorunda olduðu, 
gemi adamýnýn iþten çýkarýlmasýnýn sendikaya üye olmasý, þikayete baþvurmasý gibi nedenlerle ve iþ 
sözleþmesini sona erdirme hakkýnýn genel olarak kötüye kullanýldýðýný gösteren diðer hallerde bildirim 
sürelerine ait ücretin üç katý tutarýnda ayrýca tazminat ödeneceði görülmektedir.
3- 5953 sayýlý Basýn Ýþ Kanunu Açýsýndan Ýhbar Tazminatý :
5953 sayýlý Basýn Ýþ Kanununda “Müddeti muayyen olmayan iþ akitlerinde feshin ihbarý bu Kanunda yazýlý 
mühletlere tabidir. 
6 ncý ve 7 nci maddelerde yazýlý ihbar mühletlerine tekabül eden ücret miktarýndaki tazminatýn iþveren veya 
gazeteci tarafýndan diðer tarafa önceden ödenmesi suretiyle akdin derhal feshi de caizdir.” (Madde 5).
     “Ýþ Kanununun 18, 19, 20, 21 ve 29 uncu maddesi hükümleri kýyas yoluyla uygulanýr.” denilmiþtir 
(Madde 6).
Bu hükümden, 5953 sayýlý Kanuna tabi iþyerlerinde çalýþan gazetecilerin iþ sözleþmesinin sona erdirilmesinden 
önce sözleþmeyi sona erdirecek tarafça sözleþmenin diðer tarafýna durumun bildirilmesi gerektiði, bildirim 
sürelerine ait ücret tutarýndaki tazminatýn sözleþmeyi sona erdirecek tarafça sözleþmenin diðer tarafýna 
ödenmesi kaydýyla iþ sözleþmesinin hemen sona erdirilebileceði, 4857 sayýlý Kanunun iþ güvencesine iliþkin 
hükümlerinin kýyas yoluyla Basýn Ýþ Kanununda da uygulanacaðý ortaya çýkmaktadýr. 
II- Ýhbar Tazminatýna Hak Kazanýlmasý :
Ýhbar tazminatý, belirsiz süreli iþ sözleþmesini haklý bir neden olmaksýzýn ve usulüne uygun bildirim öneli/süresi 
tanýmadan ve/veya beklemesi gereken süreyi beklemeden fesheden tarafýn, karþý tarafa ödemesi gereken bir 
tazminat olmasý nedeniyle, ihbar tazminatýna hak kazanýlmasýnda;
- Ýþ sözleþmesinin belirsiz süreli iþ sözleþmesi olmasý,
- Ýþ sözleþmesini haklý bir neden olmaksýzýn feshedilmesi,
- Feshin usulüne uygun bildirim öneli tanýmadan ve/veya beklenmesi gereken süre beklenmeden 
yapýlmasý, 
Koþulu aranýr. 
Ýþ sözleþmesinin belirsiz süreli iþ sözleþmesi olmasý veya haklý bir nedenle feshedilmesi ya da feshin usulüne 
uygun bildirim öneli tanýnarak ve/veya beklenmesi gereken süre beklenilerek sona erdirilmesi durumunda 
ihbar tazminatýna hak kazanýlmaz. 
Ýhbar tazminatýna iþçinin hak kazanabilmesi mümkün olduðu gibi iþverenin hak kazanabilmesi de mümkündür.                                                                        
Bu makalemizde, iþ güvencesi kapsamýna giren iþyerlerinde iþ sözleþmesinin 4857 sayýlý ve 5953 sayýlý 
kanunlarýn ilgili hükümlerine uygun sonlandýrýldýðý ve iþçiye iþ arama izninin kullandýrýldýðý kabul  edilerek, 
hareket edilmiþtir.
III- Fesih Bildirimi Yapmadan Ýþ Sözleþmesinin Feshedilmesi : 
4857 sayýlý Ýþ Kanunu uyarýnca, fesih bildirim süresine ait ücret peþin ödenmek suretiyle iþ sözleþmesinin fesih 
bildirim süresi/süreleri kullanýlmadan feshedilebilmesi mümkündür. 4857 sayýlý Kanunda fesih bildirim süresi 
kullanýlmadan iþ sözleþmesini fesih hakký yalnýzca iþveren için tanýnmýþtýr.
5953 sayýlý Kanuna göre, bu kanunda yer alan ihbar mühletlerine tekabül eden ücret miktarýndaki tazminatýn, 
iþ sözleþmesini feshetmek isteyen tarafýndan iþ sözleþmesinin diðer tarafýna önceden ödenmesi suretiyle iþ 
sözleþmesinin derhal sonuçlandýrýlabileceði düzenlenmiþtir. Basýn Ýþ Kanununda fesih bildirim süresi 
kullanýlmadan iþ sözleþmesini fesih hakký 4857 sayýlý Kanunda olduðu gibi yalnýzca iþverene deðil, hem 
iþverene, hem de gazeteciye tanýnmýþtýr.

Ýþçi ve iþveren arasýnda düzenlenmiþ olan iþ sözleþmesinin feshedilmesi halinde sözleþmenin taraflarý olan 
iþçinin iþ görme, iþverenin de ücret ödeme yükümlülüðü sona ereceðinden, iþçinin ücreti ile sözleþmeden ve 
kanundan doðan para ve parayla ölçülmesi mümkün menfaatlerin tam olarak ödenmesi zorunludur. 
Taraflarýn karþýlýklý rýzasý ile sona eren iþ sözleþmelerinde ihbar bildirim süresine uyulmadýðý gerekçesiyle 
ihbar tazminatý istenemez.
IV- Ýhbar Tazminatýna Esas Olan Ücret : 
4857 sayýlý Kanunun 17 nci maddesinin birinci fýkrasýna göre, bu madde kapsamýnda ödenecek tazminatlar 
ile bildirim sürelerine ait peþin ödenecek ücretin hesabýnda bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fýkrasýnda 
yazýlan ücrete ek olarak iþçiye saðlanmýþ para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleþme ve Kanundan doðan 
menfaatlerin de göz önünde tutulmasý gerekir.
Ayný Kanunun 32 nci maddesine göre  genel anlamda ücret, bir kimseye bir iþ karþýlýðýnda iþveren veya 
üçüncü kiþiler tarafýndan saðlanan ve para ile ödenen tutar olarak adlandýrýlmaktadýr. 
Ýhbar tazminatýnýn hesaplanmasýnda ayný zamanda kýdem tazminatý hesaplamasýna da esas bulunan aylýk 
giydirilmiþ ücret esas alýnýr. Aylýk giydirilmiþ ücretin 30 güne bölünmesi ve ilgili iþçinin o iþyerinde çalýþtýðý 
süreye göre geçerli olan ihbar bildirim süresiyle çarpýlmasý suretiyle ihbar tazminatý hesaplanýr.   Kýdem 
tazminatý hesaplamasýnda bir tavan bulunduðu halde ihbar tazminatý hesaplamasýnda bir tavan söz konusu 
deðildir.
           V- Ýhbar Tazminatýnda Faiz ve Faizin Baþlama Tarihi :

Sözleþmenin sona ermesinde, esas itibarýyla ihbar tazminatýnýn ödenmesi gerekmekte olup, 
süresinde ödenmeyen ihbar tazminatýna yasal/kanuni faiz uygulanýr.  Ýhbar tazminatýna yasal faiz yerine en 
yüksek mevduat faizinin uygulanmasý doðru deðildir.

Sözleþme sona erdiðinde ödenmeyen ihbar tazminatý, ya noter kanalýyla ihtarname çekilerek, alacak 
temerrüde düþürülmek suretiyle ya da dava açmak suretiyle tahsil edilmesi yoluna gidilir. Ýhtarname 
çekilmek suretiyle ihbar tazminatýnýn ödenmesi istenilmiþ ise alacak temerrüde düþmüþ olacaðýndan, faizin 
temerrüt tarihinden itibaren, herhangi bir ihtarname çekilmeden doðrudan dava açma yoluna gidilmesi 
halinde ise faizin dava tarihinden itibaren hesaplanmasý gerekir.  
VI- Ýhbar Tazminatýnda Zamanaþýmý Süresi :

Ýhbar tazminatý 10 yýlýk zamanaþýmý süresine tabiidir. 10 yýllýk istenilme süresi geçmiþ olan ihbar 
tazminatlarý karþý/muhatap taraftan istenilebilir. Ancak, karþý/muhatap taraf, zamanaþýmý süresi geçmiþ 
olan ihbar tazminatýný ödeyip ödememekte serbesttir.

VII- Ýhbar Tazminatýnda Sorumluluk : 
Ýþverenin ihbar tazminatý ödeme durumunu ortaya çýkartan iþ sözleþmesi hangi iþveren tarafýndan 

sona erdirilmiþ ise ihbar tazminatý ödemesinden o iþveren sorumludur. Bir iþyerinin devrinden sonra iþ 
sözleþmesinin feshi durumunda ihbar tazminatý ödemesinden yeni iþveren sorumlu olup, iþçinin eski iþveren 
nezdinde geçmiþ bulunan hizmetleri için eski iþverene ihbar tazminatý ödemesi için baþvuru hakký 
bulunmamaktadýr. 

VIII- Sonuç :
Ýhbar tazminatý, çalýþma hayatýný düzenleyen kanunlardan 4857 sayýlý Ýþ Kanunu, 854 sayýlý Deniz Ýþ Kanunu, 
5953 sayýlý Basýn Ýþ Kanunu, 818 sayýlý Borçlar Kanununda düzenlenmiþtir. 
Ýhbar tazminatý kýsaca, belirsiz süreli iþ sözleþmesini haklý bir neden olmaksýzýn ve usulüne uygun bildirim 
öneli/süresi tanýmadan ve/veya beklemesi gereken süreyi beklemeden fesheden tarafýn, karþý tarafa 
ödemesi gereken bir tazminat olarak adlandýrýlmaktadýr. Bu cümleden olmak üzere, ihbar tazminatýna 
iþçinin veya iþverenin hak kazanabilmesi mümkündür.
Ýþçi ve iþveren arasýnda düzenlenmiþ olan iþ sözleþmesinin feshedilmesi halinde sözleþmenin taraflarý olan 
iþçinin iþ görme, iþverenin de ücret ödeme yükümlülüðü sona ereceðinden, iþçinin ücreti ile sözleþmeden ve 
kanundan doðan para ve parayla ölçülmesi mümkün menfaatlerin tam olarak ödenmesi zorunludur. 

Ýhbar tazminatýnýn hesaplanmasýnda, ayný zamanda kýdem tazminatý hesaplamasýna da esas bulunan 
aylýk giydirilmiþ ücret esas alýnýr. Aylýk giydirilmiþ ücretin 30 güne bölünmesi ve ilgili iþçinin o iþyerinde 
çalýþtýðý süreye göre geçerli olan ihbar bildirim süresiyle çarpýlmasý suretiyle ihbar tazminatý hesaplanýr. 

 1-Yargýtay 9. Hukuk Dairesinin 21.02.1994 tarihli ve 1994/2473 Esas, 1994/2638 Karar sayýlý Kararý

 2-Yargýtay 9. Hukuk Dairesinin 12.05.2005 tarihli ve 2004/26398 Esas, 2005/16337 Karar sayýlý Kararý

 3-Yargýtay 9. Hukuk Dairesinin 24.01.2007 tarihli ve 2006/16756 Esas, 2007/752 Karar sayýlý Kararý

 5-Yargýtay 9. Hukuk Dairesinin 25.03.2008 tarihli ve 2007/37200 Esas, 2008/6387 Karar sayýlý, ayný Dairenin 03.06.2008                      
tarihli ve 2007/21691 Esas, 2008/14214 Karar sayýlý Kararý

 6- Yargýtay 9. Hukuk Dairesinin 18.09.2002 tarihli ve 2002/18083 Esas, 2002/16005 Karar sayýlý Kararý
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Kanundan doðan menfaatler de göz önünde tutulur.”  denilmiþtir (Madde 17).
Buna göre, 4857 sayýlý Kanun açýsýndan belirsiz süreli iþ sözleþmelerinin feshinden önce durumun mutlak surette karþý 
tarafa bildirilmesi gerektiði, bildirim þartýna uymayan tarafýn diðer tarafa bildirim süresine ait ücret tutarýnda tazminat 

ödeyeceði, bildirim süresine ait ücret peþin ödenerek iþ sözleþmesinin beklemeksizin hemen sona 
erdirilebileceði, iþverenin bildirim þartýna uymamasýnýn veya bildirim süresine ait ücreti peþin ödeyerek 
sözleþmeyi feshetmesinin, 30 ve yukarý sayýda iþçi çalýþtýran iþyerlerinde bu kanunun iþ güvencesine iliþkin 
hükümlerinin uygulanmasýna engel teþkil etmeyeceði, iþ güvencesi ile ilgili hükümlerin dýþýnda kalan iþçilerin iþ 
sözleþmelerinin fesih hakkýnýn kötüye kullanýlarak sona erdirilmesi halinde bildirim süresinin üç katý tutarýnda 
iþçiye tazminat ödeneceði, fesih için bildirim þartýna uyulmamasý durumunda ayrýca ihbar tazminatý da 
ödenmesinin gerektiði, peþin ödenecek olan ücret ile bu maddeye göre ödenecek tazminatlarýn hesabýnda 
ücrete ek olarak iþçiye saðlanmýþ para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleþme ve Kanundan doðan 
menfaatlerin de göz önünde tutulacaðý anlaþýlmaktadýr. 
2- 854 sayýlý Deniz Ýþ Kanunu Açýsýndan Ýhbar Tazminatý :
854 sayýlý Deniz Ýþ Kanununda “Süresi belirsiz hizmet akitlerinin çözülmesinden önce durumun diðer tarafa 
bildirilmesi gerekir...
Bildirme þartýna uymayan taraf, yukarýda yazýlý önellere uygun ücret tutarýnda tazminat ödemek zorundadýr.
           Gemi adamýnýn sendikaya üye olmasý, þikayete baþvurmasý gibi sebeplerle iþinden çýkarýlmasý 
hallerinde ve genel olarak hizmet akdini bozma hakkýnýn kötüye kullanýldýðýný gösteren diðer durumlarda “B” 
bendinde yazýlý önellere ait ücretlerin üç katý tutarý tazminat olarak ödenir.
           Taraflarýn ayrýca tazminat isteme hakký saklýdýr.” denilmiþtir (Madde 16).
Buradan, 854 sayýlý Kanunda, iþ sözleþmesinin sona erdirilmesinden önce durumun sözleþmenin diðer tarafýna 
bildirilmesi gerektiði, bildirme þartýna uymayan tarafýn diðer tarafa bir tazminat ödemek zorunda olduðu, 
gemi adamýnýn iþten çýkarýlmasýnýn sendikaya üye olmasý, þikayete baþvurmasý gibi nedenlerle ve iþ 
sözleþmesini sona erdirme hakkýnýn genel olarak kötüye kullanýldýðýný gösteren diðer hallerde bildirim 
sürelerine ait ücretin üç katý tutarýnda ayrýca tazminat ödeneceði görülmektedir.
3- 5953 sayýlý Basýn Ýþ Kanunu Açýsýndan Ýhbar Tazminatý :
5953 sayýlý Basýn Ýþ Kanununda “Müddeti muayyen olmayan iþ akitlerinde feshin ihbarý bu Kanunda yazýlý 
mühletlere tabidir. 
6 ncý ve 7 nci maddelerde yazýlý ihbar mühletlerine tekabül eden ücret miktarýndaki tazminatýn iþveren veya 
gazeteci tarafýndan diðer tarafa önceden ödenmesi suretiyle akdin derhal feshi de caizdir.” (Madde 5).
     “Ýþ Kanununun 18, 19, 20, 21 ve 29 uncu maddesi hükümleri kýyas yoluyla uygulanýr.” denilmiþtir 
(Madde 6).
Bu hükümden, 5953 sayýlý Kanuna tabi iþyerlerinde çalýþan gazetecilerin iþ sözleþmesinin sona erdirilmesinden 
önce sözleþmeyi sona erdirecek tarafça sözleþmenin diðer tarafýna durumun bildirilmesi gerektiði, bildirim 
sürelerine ait ücret tutarýndaki tazminatýn sözleþmeyi sona erdirecek tarafça sözleþmenin diðer tarafýna 
ödenmesi kaydýyla iþ sözleþmesinin hemen sona erdirilebileceði, 4857 sayýlý Kanunun iþ güvencesine iliþkin 
hükümlerinin kýyas yoluyla Basýn Ýþ Kanununda da uygulanacaðý ortaya çýkmaktadýr. 
II- Ýhbar Tazminatýna Hak Kazanýlmasý :
Ýhbar tazminatý, belirsiz süreli iþ sözleþmesini haklý bir neden olmaksýzýn ve usulüne uygun bildirim öneli/süresi 
tanýmadan ve/veya beklemesi gereken süreyi beklemeden fesheden tarafýn, karþý tarafa ödemesi gereken bir 
tazminat olmasý nedeniyle, ihbar tazminatýna hak kazanýlmasýnda;
- Ýþ sözleþmesinin belirsiz süreli iþ sözleþmesi olmasý,
- Ýþ sözleþmesini haklý bir neden olmaksýzýn feshedilmesi,
- Feshin usulüne uygun bildirim öneli tanýmadan ve/veya beklenmesi gereken süre beklenmeden 
yapýlmasý, 
Koþulu aranýr. 
Ýþ sözleþmesinin belirsiz süreli iþ sözleþmesi olmasý veya haklý bir nedenle feshedilmesi ya da feshin usulüne 
uygun bildirim öneli tanýnarak ve/veya beklenmesi gereken süre beklenilerek sona erdirilmesi durumunda 
ihbar tazminatýna hak kazanýlmaz. 
Ýhbar tazminatýna iþçinin hak kazanabilmesi mümkün olduðu gibi iþverenin hak kazanabilmesi de mümkündür.                                                                        
Bu makalemizde, iþ güvencesi kapsamýna giren iþyerlerinde iþ sözleþmesinin 4857 sayýlý ve 5953 sayýlý 
kanunlarýn ilgili hükümlerine uygun sonlandýrýldýðý ve iþçiye iþ arama izninin kullandýrýldýðý kabul  edilerek, 
hareket edilmiþtir.
III- Fesih Bildirimi Yapmadan Ýþ Sözleþmesinin Feshedilmesi : 
4857 sayýlý Ýþ Kanunu uyarýnca, fesih bildirim süresine ait ücret peþin ödenmek suretiyle iþ sözleþmesinin fesih 
bildirim süresi/süreleri kullanýlmadan feshedilebilmesi mümkündür. 4857 sayýlý Kanunda fesih bildirim süresi 
kullanýlmadan iþ sözleþmesini fesih hakký yalnýzca iþveren için tanýnmýþtýr.
5953 sayýlý Kanuna göre, bu kanunda yer alan ihbar mühletlerine tekabül eden ücret miktarýndaki tazminatýn, 
iþ sözleþmesini feshetmek isteyen tarafýndan iþ sözleþmesinin diðer tarafýna önceden ödenmesi suretiyle iþ 
sözleþmesinin derhal sonuçlandýrýlabileceði düzenlenmiþtir. Basýn Ýþ Kanununda fesih bildirim süresi 
kullanýlmadan iþ sözleþmesini fesih hakký 4857 sayýlý Kanunda olduðu gibi yalnýzca iþverene deðil, hem 
iþverene, hem de gazeteciye tanýnmýþtýr.

Ýþçi ve iþveren arasýnda düzenlenmiþ olan iþ sözleþmesinin feshedilmesi halinde sözleþmenin taraflarý olan 
iþçinin iþ görme, iþverenin de ücret ödeme yükümlülüðü sona ereceðinden, iþçinin ücreti ile sözleþmeden ve 
kanundan doðan para ve parayla ölçülmesi mümkün menfaatlerin tam olarak ödenmesi zorunludur. 
Taraflarýn karþýlýklý rýzasý ile sona eren iþ sözleþmelerinde ihbar bildirim süresine uyulmadýðý gerekçesiyle 
ihbar tazminatý istenemez.
IV- Ýhbar Tazminatýna Esas Olan Ücret : 
4857 sayýlý Kanunun 17 nci maddesinin birinci fýkrasýna göre, bu madde kapsamýnda ödenecek tazminatlar 
ile bildirim sürelerine ait peþin ödenecek ücretin hesabýnda bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fýkrasýnda 
yazýlan ücrete ek olarak iþçiye saðlanmýþ para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleþme ve Kanundan doðan 
menfaatlerin de göz önünde tutulmasý gerekir.
Ayný Kanunun 32 nci maddesine göre  genel anlamda ücret, bir kimseye bir iþ karþýlýðýnda iþveren veya 
üçüncü kiþiler tarafýndan saðlanan ve para ile ödenen tutar olarak adlandýrýlmaktadýr. 
Ýhbar tazminatýnýn hesaplanmasýnda ayný zamanda kýdem tazminatý hesaplamasýna da esas bulunan aylýk 
giydirilmiþ ücret esas alýnýr. Aylýk giydirilmiþ ücretin 30 güne bölünmesi ve ilgili iþçinin o iþyerinde çalýþtýðý 
süreye göre geçerli olan ihbar bildirim süresiyle çarpýlmasý suretiyle ihbar tazminatý hesaplanýr.   Kýdem 
tazminatý hesaplamasýnda bir tavan bulunduðu halde ihbar tazminatý hesaplamasýnda bir tavan söz konusu 
deðildir.
           V- Ýhbar Tazminatýnda Faiz ve Faizin Baþlama Tarihi :

Sözleþmenin sona ermesinde, esas itibarýyla ihbar tazminatýnýn ödenmesi gerekmekte olup, 
süresinde ödenmeyen ihbar tazminatýna yasal/kanuni faiz uygulanýr.  Ýhbar tazminatýna yasal faiz yerine en 
yüksek mevduat faizinin uygulanmasý doðru deðildir.

Sözleþme sona erdiðinde ödenmeyen ihbar tazminatý, ya noter kanalýyla ihtarname çekilerek, alacak 
temerrüde düþürülmek suretiyle ya da dava açmak suretiyle tahsil edilmesi yoluna gidilir. Ýhtarname 
çekilmek suretiyle ihbar tazminatýnýn ödenmesi istenilmiþ ise alacak temerrüde düþmüþ olacaðýndan, faizin 
temerrüt tarihinden itibaren, herhangi bir ihtarname çekilmeden doðrudan dava açma yoluna gidilmesi 
halinde ise faizin dava tarihinden itibaren hesaplanmasý gerekir.  
VI- Ýhbar Tazminatýnda Zamanaþýmý Süresi :

Ýhbar tazminatý 10 yýlýk zamanaþýmý süresine tabiidir. 10 yýllýk istenilme süresi geçmiþ olan ihbar 
tazminatlarý karþý/muhatap taraftan istenilebilir. Ancak, karþý/muhatap taraf, zamanaþýmý süresi geçmiþ 
olan ihbar tazminatýný ödeyip ödememekte serbesttir.

VII- Ýhbar Tazminatýnda Sorumluluk : 
Ýþverenin ihbar tazminatý ödeme durumunu ortaya çýkartan iþ sözleþmesi hangi iþveren tarafýndan 

sona erdirilmiþ ise ihbar tazminatý ödemesinden o iþveren sorumludur. Bir iþyerinin devrinden sonra iþ 
sözleþmesinin feshi durumunda ihbar tazminatý ödemesinden yeni iþveren sorumlu olup, iþçinin eski iþveren 
nezdinde geçmiþ bulunan hizmetleri için eski iþverene ihbar tazminatý ödemesi için baþvuru hakký 
bulunmamaktadýr. 

VIII- Sonuç :
Ýhbar tazminatý, çalýþma hayatýný düzenleyen kanunlardan 4857 sayýlý Ýþ Kanunu, 854 sayýlý Deniz Ýþ Kanunu, 
5953 sayýlý Basýn Ýþ Kanunu, 818 sayýlý Borçlar Kanununda düzenlenmiþtir. 
Ýhbar tazminatý kýsaca, belirsiz süreli iþ sözleþmesini haklý bir neden olmaksýzýn ve usulüne uygun bildirim 
öneli/süresi tanýmadan ve/veya beklemesi gereken süreyi beklemeden fesheden tarafýn, karþý tarafa 
ödemesi gereken bir tazminat olarak adlandýrýlmaktadýr. Bu cümleden olmak üzere, ihbar tazminatýna 
iþçinin veya iþverenin hak kazanabilmesi mümkündür.
Ýþçi ve iþveren arasýnda düzenlenmiþ olan iþ sözleþmesinin feshedilmesi halinde sözleþmenin taraflarý olan 
iþçinin iþ görme, iþverenin de ücret ödeme yükümlülüðü sona ereceðinden, iþçinin ücreti ile sözleþmeden ve 
kanundan doðan para ve parayla ölçülmesi mümkün menfaatlerin tam olarak ödenmesi zorunludur. 

Ýhbar tazminatýnýn hesaplanmasýnda, ayný zamanda kýdem tazminatý hesaplamasýna da esas bulunan 
aylýk giydirilmiþ ücret esas alýnýr. Aylýk giydirilmiþ ücretin 30 güne bölünmesi ve ilgili iþçinin o iþyerinde 
çalýþtýðý süreye göre geçerli olan ihbar bildirim süresiyle çarpýlmasý suretiyle ihbar tazminatý hesaplanýr. 

 1-Yargýtay 9. Hukuk Dairesinin 21.02.1994 tarihli ve 1994/2473 Esas, 1994/2638 Karar sayýlý Kararý

 2-Yargýtay 9. Hukuk Dairesinin 12.05.2005 tarihli ve 2004/26398 Esas, 2005/16337 Karar sayýlý Kararý

 3-Yargýtay 9. Hukuk Dairesinin 24.01.2007 tarihli ve 2006/16756 Esas, 2007/752 Karar sayýlý Kararý

 5-Yargýtay 9. Hukuk Dairesinin 25.03.2008 tarihli ve 2007/37200 Esas, 2008/6387 Karar sayýlý, ayný Dairenin 03.06.2008                      
tarihli ve 2007/21691 Esas, 2008/14214 Karar sayýlý Kararý

 6- Yargýtay 9. Hukuk Dairesinin 18.09.2002 tarihli ve 2002/18083 Esas, 2002/16005 Karar sayýlý Kararý
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Ýþgücü Piyasasý Bilgi Hizmetleri Dairesi Baþkanlýðý
Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Þube Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanmaktadýr.

w w w . i s k u r  g o v . t r

i l e t i s i m

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