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Kadýn Ýstihdamýnýn Artýrýlmasýna
Yönelik Strateji Geliþtirme Projesi tamamlandý

Ülkemizin AB'ye üyelik sürecinin
müktesabata uyum çalýþmalarý
kapsamýnda Kurumumuz, kadýn
istihdam oranýnýn artýrýlmasý ve
toplumsal cinsiyet eþitliðinin
iyileþtirilmesi amacýyla 3 Mart
2009 tarihinde Ýngiltere'nin
Ankara Büyükelçiliði(British
Council) ile Mütabakat Zaptý
imzalayarak, Ýngiltere Dýþiþleri
Bakanlýðý finansmanýnda “Kadýn
Ýstihdamýnýn Artýrýlmasýna
Yönelik Strateji Geliþtirme
Projesi” baþlatmýþtý.
Kadýnýn, iþgücü piyasasýnda
aktif olarak yer almasýnýn

önündeki engelleri kaldýrarak
güçlenmesini ve istihdamýnýn
artýrýlmasýný saðlamak için bir
dizi çalýþmanýn sürdürüldüðü
British Council ortaklýðýndaki
proje, 25 Þubat 2010 tarihinde
gerçekleþtirilen kapanýþ
toplantýsý ile sona erdi.
Ankara Hilton Otelde
gerçekleþtirilen toplantýnýn açýþ
konuþmalarý, Bakanýmýz Ömer
Dinçer, Kadýn ve Aileden
Sorumlu Devlet Bakaný Selma
Aliye Kavaf, TBMM Kadýn ve
Erkek Fýrsat Eþitliði Komisyonu
Baþkaný Güldal Akþit, British

Council Karadeniz Bölgesi ve
Türkiye Direktörü Rosemary
Arnott, Ýngiltere Büyükelçiliði
Müsteþarý Giles Portman ve
Genel Müdür Vekilimiz Mehmet
Ali Özkan tarafýndan
gerçekleþtirildi.

“Bakanýmýz Ömer Dinçer:
“Yakýnda Türkiye'nin yeni
istihdam stratejileriyle ilgili
taslak ortaya çýkmýþ olacak.”
Bakanýmýz Ömer Dinçer, son
mali krizle birlikte kendini daha
çok hissettiren iþsizlik
sorununun çözümü için yeni ve
etkin stratejiler geliþtirildiðini
dile getirerek, “Aralýk ayýndan
beri çok yoðun bir þekilde
istihdamý artýrma strateji
çalýþtaylarý tertip ediyoruz.
Aralýk ayýnda 3 gün süren bir
toplantý tertip ettik ve Türkiye'de
bu konuda söz söyleyebilecek
bütün uzmanlarý davet ettik. 6
ayrý baþlýkta irdelenen
konulardan birisi de kadýn ve
gençlerin istihdamýnýn
artýrýlmasýydý. Çalýþtayýn
ardýndan bir ön rapor hazýrlandý.
Akabinde ulusal bir çalýþtay
daha tertip ettik. Yakýnda
Türkiye'nin yeni istihdam
stratejileriyle ilgili taslak ortaya
çýkmýþ olacak. Bunu sonra
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Bakanlar Kuruluna ve Ekonomik
Sosyal Konseye sunacaðýz.”
dedi.
Kadýn Ýstihdamýnýn Artýrýlmasýna
Yönelik Strateji Geliþtirme
Projesinin, kadýnýn istihdamýný
artýrmaya yönelik diðer politika
ve çalýþmalarý tamamlayýcý bir
boyut arz ettiðini vurgulayan
Bakanýmýz, ortaya koyduðu
sonuçlar itibariyle projenin
ülkeye önemli katkýlar sunan bir
çalýþma olduðunu söyledi.

“48 bin genç kadýnýmýz
teþvikten yararlanarak
istihdama dahil edildi.”
Kadýn istihdamýnýn artýrýlmasýna
yönelik izlenen politikalara
deðinen Bakanýmýz Ömer Dinçer,
“Son iki yýldýr uygulamaya
koyduðumuz teþvik paketleri
kapsamýnda, mevcut istihdama
ilave olarak iþe alýnan her
kadýnýn iþveren sosyal güvenlik
primlerini 5 yýl süreyle azalan
oranda ödüyoruz. 2009 yýlýnda
bu çaba doðrultusunda 48 bin
genç kadýnýmýz teþvikten
yararlanarak istihdama dahil
edildi. 2008 yýlý Kasým ayý ile
2009 yýlý Kasým ayýný kapsayan
bir yýllýk süreçte, yaklaþýk 700
bin insanýmýza istihdam
saðladýk. Krize raðmen,
Türkiye'de reel sektörün
daralmýþ olmasýna raðmen bunu
baþardýk. Bu çok önemli bir

geliþmedir.“ ifadelerini kullandý.

“ÝÞKUR, bu öncülük ve
koordinasyon rolünü daha
etkin bir þekilde sürdürecek.”
Ýþsizlik sorunun çözümünde,
dolayýsýyla kadýn istihdamýnýn
artýrýlmasýnda daha etkin ve
güçlü bir ÝÞKUR oluþturulmaya
çalýþýldýðýný söyleyen Bakanýmýz,
“ÝÞKUR ciddi yapýsal deðiþimler
geçirmiþtir ve geçirmeye de
devam etmektedir. Çabamýz,
ÝÞKUR'un hem Ülkenin istihdam
sorunlarýný tartýþan, bununla
ilgili politikalar üreten ve
uygulayan bir Kurum olmasý hem
de rehberlik ve danýþmanlýk
hizmetleri veren bir kamu

kurumu olmasý. Hali hazýrda bu
Kurum; koordinasyon, iþbirliði
gibi bir çok konuda öncü roller
üstlenmiþtir. Bu kapsamda
yürüttüðü çalýþmalardan birisi
de mesleki eðitimdir. ÝÞKUR,
2009 yýlýnda 200 binin üzerinde
vatandaþýmýzýn eðitim
almasýna, meslek sahibi
olmasýna olanak saðladý. Bunun
yüzde 44'ü kadýndý. Ayrýca
bölgesel bazda kadýnlara
yönelik programlar, projeler
uyguladý. Biz eðitimin öneminin
farkýndayýz. Bir mesleki eðitim
seferberliði baþlattýk. Mesleki
eðitimlere 2008 yýlýndan bu
yana Ýþsizlik Sigortasý Fonundan
büyük meblaðlarda kaynak
aktarýyoruz. 2010 yýlýnda da
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buna devam edeceðiz. ÝÞKUR bu
öncülük ve koordinasyon rolünü
daha etkin bir þekilde
sürdürecek.” þeklinde konuþtu.

Anlayýþýmýz ve çabamýz modern
hizmet tarzýndan yana
Bakanýmýz Ömer Dinçer, hizmet
bekleyen herkesin, istediði
hizmete daha kolay ve etkin
eriþmelerini saðlayacak yeni
uygulamalar baþlatýldýðýný
müjdelerken, “Hizmetlerimize
eriþimini kolaylaþtýracak bir
çaba içindeyiz. Ýlkini
Ankara'daki belediyelerle

protokol imzalayarak
baþlattýðýmýz ÝÞKUR
hizmetlerinin belediyelerde
verilmesini saðlayan uygulama,
tüm Türkiye'de yaygýnlaþmaya
hýzla devam ediyor. Artýk bütün
belediyelerde ÝÞKUR
hizmetlerinin birçoðu verilecek.
Böylelikle vatandaþlarýmýz
kendine en yakýn yere giderek
hizmet alma imkanýna
kavuþmuþ olacak. Ayrýca
bildiðiniz gibi iki yýldýr uygulanan
e-ÝÞKUR projesiyle de
internetten ÝÞKUR hizmetlerine
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kolayca eriþim kolaylýðý
getirmiþtik. Eðer bilgisayar ve
internet kullanmasýný
biliyorsanýz doðrudan bu yolla da
bu hizmetleri almaya imkanýnýz
bulunmaktadýr. Anlayýþýmýz ve
çabamýz modern hizmet
tarzýndan yana.
Merkezileþmeden uzaklaþýyoruz
artýk. Yeni yaklaþým tarzýmýzla,
ÝÞKUR'un artan rolleriyle, yeni
yapýlanmasýyla, yeni anlayýþýyla
çok daha etkin hizmetler
üreteceðimizi düþünüyorum.”

Genel Müdür Vekilimiz
Mehmet Ali Özkan: “ÝÞKUR olarak
ulusal ve uluslararasý birçok
projeyi baþarýyla hayata
geçiriyoruz.”

diyerek sözlerini tamamladý.
Genel Müdür Vekilimiz Mehmet
Ali Özkan, dezavantajlý gruplarýn
istihdamýný artýrmak için ÝÞKUR
olarak yýllardýr süregelen
çalýþmalarýn artýrýlarak
sürdürüldüðüne vurgu yaparak,
“Ýstihdam açýsýndan, özürlü ve
eski hükümlülerin yaný sýra
kadýn ve gençleri de
dezavantajlý gruplarýn içinde
deðerlendiriyoruz. Gençlerdeki

iþsizlik oraný genel iþsizlik
oranýmýzýn yaklaþýk 2 katý. Kadýn
istihdamýna baktýðýmýz zaman
yine kadýnlarýn iþgücüne katýlým
oranýnýn çok düþük olduðunu
görüyoruz. Genel iþgücüne
katýlma oraný yüzde 48'lerde
seyrederken kadýnlarýn iþgücüne
katýlma oraný yüzde 27. Bu
tablo, Kurum olarak, spesifik
proje ve programlar
uygulamamýzý, dezavantajlý

gruplarýn iþgücüne katýlým
oranlarýnýn artmasýna katký
saðlayacak uygulamalarý ortaya
koymamýzý zorunlu kýlmýþtýr.”
dedi.
Mehmet Ali Özkan,
Kurumumuzun ulusal ve uluslar
arasý birçok projeyi hayata
geçirdiðini ve baþarýlý sonuçlar
ortaya koyduðunu dile getirerek,
“Bu projelerden bir tanesi de
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bugün kapanýþýný yaptýðýmýz
Projedir. Bu proje bundan
sonraki süreçte yapýlmasý
gerekenleri, daha iyi sonuçlara
rakamlara ulaþmanýn bir
anlamda yol haritasýný çýkaran
bir proje olmasý itibarýyla
oldukça önemlidir.” diye
konuþtu.
Toplantýda daha sonra iki
oturum halinde bir panel
gerçekleþtirildi.

baþlýklý ilk oturumunda; Dr
Marlyn Thomson tarafýndan “AB
Ýþgücü Piyasasýnda Kadýna
Yönelik Stratejiler”, Prof Dr
Angela Coly tarafýndan
“Ýngiltere'de Kadýn Ýstihdamý ve
Kamu Ýstihdam Hizmetleri” ve
Kurumumuz Þube
Müdürlerimizden Proje
Koordinatörü Ayþen Karakulak
tarafýndan “Proje Süreci, Proje
Çýktýlarý ve Stratejisi” konularý
ele alýndý.

Panelin Prof Dr Yýldýz Ecevit'in
baþkanlýðýný yaptýðý Kadýn
Ýstihdamýnýn Artýrýlmasýna
Yönelik Strateji Geliþtirme

Eski DPT Uzmaný Sivil Toplum
Aktivisti Nazik Iþýk'ýn
baþkanlýðýný yaptýðý ikinci
oturuma ise, TBMM Kadýn Erkek

Fýrsat Eþitliði Komisyon Uzmaný
Hilmi Soner Erdoðan, Kadýnýn
Statüsü Genel Müdürlüðünden
Uzman Güler Özdoðan, Milli
Eðitim Bakanlýðýndan Projeler
Þube Müdürü Sema Þentürk,
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlýðýndan AB Koordinasyon
Dairesi Baþkaný Ercüment Iþýk,
KOSGEB'den Kobi Uzmaný Emine
Selçok ve Kurumumuzdan
Ýþgücü Uyum Dairesi Baþkaný
Feridun Giresun katýlarak
“Ýþgücü Piyasasýnda Toplumsal
Cinsiyet Eþitliðinin
Desteklenmesinde Kamu
Kurumlarýnýn Rolü ve Yaptýklarý”
konusunu kendi kurumlarý
boyutuyla aktardýlar.

Kadýn Ýstihdamýnýn Artýrýlmasýna Yönelik Strateji Geliþtirme Projesi
Proje bünyesinde, Kurumumuz Ankara,Bursa ve Gümüþhane Ýl Müdürlüklerinde ve Ýstihdam Dairesi
Baþkanlýðý, Ýþgücü Uyum Dairesi Baþkanlýðý ve Ýþgücü Piyasasý ve Bilgi Hizmetleri Dairesi Baþkanlýðý
personelinden oluþan 10 kiþilik Çekirdek Strateji Ekibi oluþturuldu.
Proje çalýþmalarý çerçevesinde 5 çalýþtay, 1 çalýþma ziyareti ve 2 paydaþ toplantýsý düzenlendi.
Çalýþmalarýn tümü Proje uzmanlarý, Prof. Dr. Yýldýz Ecevit, City University London Sosyoloji Bölümü Prof.
Dr. Angelina Coyle ve Sosyal Geliþim Uzmaný Dr. Marilyn Thomson'un tarafýndan yürütüldü.
projenin misyonu;
“Ýþgücü piyasasýnda toplumsal cinsiyet eþitliði temelinde kadýn istihdamýnýn artýrýlmasý ve
güçlendirilmesi”
amacý ise;
-Toplumsal cinsiyete göre ayrýþtýrýlmýþ iþgücü piyasasý verileri ve analizlerinin yayýmlanmasý,-Kadýnlar için
aktif iþgücü piyasasý müdahalesi konusunda pilot çalýþmalar yapýlmasý,
-Kadýnlarýn tüm ÝÞKUR hizmetlerine eriþimlerinin artýrýlmasý,-Personel becerilerinin ve çalýþma
sistemlerinin kadýnlara istihdam hizmetlerini sunmak üzere uygun olmasýný saðlamak amacýyla ÝÞKUR'un
kapasitesinin geliþtirilmesi,
-Bilinç artýrma ve iþgücü piyasalarýndaki engellerin ortadan kaldýrýlmasý için iþverenlerle çalýþýlmasý
Bu misyon ve amaç çerçevesinde stratejik plan taslaðý ve 1 yýllýk eylem planý taslaðý hazýrlanmasý için
çalýþýldý. Çekirdek Strateji Ekibince hazýrlanan strateji ve eylem planýnýn Kurumun diðer çalýþmalarýna ve
projelerine destek ve kaynak olmasý hedeflendi.
Diðer yandan, proje sonunda Prof. Dr. Yýldýz Ecevit tarafýndan Proje El Kitabý hazýrlanarak yayýmlandý.
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e-ÝÞKUR hizmetlerimiz
belediyelerde de verilebilecek

e-ÝÞKUR hizmetlerimizin
belediyelerde de verilebilmesi
amacýyla, Bakanlýðýmýz Reþat
Moralý toplantý salonunda 10
Þubat 2010 tarihinde Bakanýmýz
Ömer Dinçer'in de katýldýðý bir
törenle baþta Ankara
Büyükþehir Belediyesi olmak
üzere Ankara il sýnýrlarý içindeki
25 belediye arasýnda bir
protokol imzalandý.
Ýmzalanan protokolle, bilgisayar
kullanmayý bilmeyenler,
bilgisayar eriþim imkaný
olmayanlar için ve en önemlisi iþ
arayanlarýn ve iþverenlerin
kendilerine en yakýn yerlerden

istihdam hizmetlerinden
faydalanabilmelerini saðlamak
için, hizmetlerimizin
belediyelerden de verilmesine
olanak saðlayan uygulamanýn ilk
adýmý Ankara da atýlmýþ oldu.
Protokol imza törenine,
Bakanýmýzýn yaný sýra, Müsteþar
Yardýmcýmýz Ahmet
Zahteroðullarý, Büyükþehir
Belediye Baþkaný Melih Gökçek,
Genel Müdür Vekilimiz Mehmet
Ali Özkan, Genel Müdür
Yardýmcýmýz Kazým Yiðit, Ankara
Ýl Müdürü Talip Altuð ve Ankara
il sýnýrlarý içindeki 25
belediyenin baþkaný katýldý.

ÝÞKUR

Bakanýmýz Ömer Dinçer,
protokolle; iþ arayanlarýn,
iþsizlik ödeneðinden
yararlanmak isteyenlerin, iþgücü
yetiþtirme kurslarýna katýlmak
isteyenlerin yaný sýra
iþverenlerin de belediyelerde
yapacaklarý her türlü
baþvurunun anýnda ÝÞKUR'un
sistemine dahil edileceðini dile
getirirken, bu uygulama ile
hizmetin daha etkin hale
getirileceðini kaydetti.
Ankara Büyükþehir Belediye
Baþkaný Melih Gökçek de,
hayata geçirilen bu yenilik ile
iþsizlikle mücadelenin daha
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Belediye personeline eðitim
verimli hale geleceðini söyleyerek, Bakanýmýz Ömer
Dinçer'e ve Kurumumuza teþekkürlerini sundu.
Ankara'da imzalanan protokolün ardýndan 20'den
fazla ilde yüzlerce belediye ile protokol imzalandý.
Kurumumuzun internet üzerinden verdiði e-ÝÞKUR
hizmetlerinden Kurumumuza gelmeden bulunduklarý

il/ilçe belediyeleri aracýlýðýyla da
ücretsiz yararlanabilmelerine
imkan saðlayan bu uygulama çok
yakýn bir tarihte tüm Türkiye
yaygýnlaþmýþ olacak.
Belediye çalýþanlarýna eðitim
Ýllerde, belediyelerle protokollerin
imzalanmasýnýn ardýndan, bu
hizmetleri yürütecek belediye
personeline, Kurumumuz
çalýþanlarý tarafýndan eðitim
veriliyor.
Ankara'daki belediye
çalýþanlarýna verilen eðitim, 5
Þubat 2010 tarihinde
gerçekleþtirildi.
Ankara Eðitim Merkezimizde
gerçekleþtirilen eðitimde,
internet üzerinden verdiðimiz tüm
hizmetler hakkýnda katýlýmcýlara
detaylý bilgiler sunulurken, eÝÞKUR sisteminin kullanýmý
öðretildi.

e-ÝÞKUR üzerinden verilen baþlýca hizmetler:
Ýþ arayanlarýn kaydýný almak ve güncellemek,
Ýþ arayanýn profiline uygun açýk iþleri sorgulamak,
Ýþ baþvurusunu almak ve baþvurularýný takip etmek,
Ýþsizlik Sigortasý baþvurusu talep dilekçesini sisteme kayýt
etmek ve talep dilekçesi ile ödeme planýný sorgulamak,
Ýþgücü uyum programlarýna baþvuru yapmak ve takip etmek,
Ýþyeri kaydýný yapmak,
Özel sektör iþvereninin iþgücü talebini almak ve sonuçlandýrmak
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Ulusal Ýstihdam Stratejisi
Çalýþtayýnýn ikincisi
Þubat Ayýnda gerçekleþtirildi

Küresel ekonomik krizin
etkisiyle iþsizlik ve istihdam
sorununun daha önemli bir
boyut kazanmasý, iþsizlikle
mücadelede güçlü politika ve
stratejilere duyulan ihtiyacý
daha da artýrmasýndan
hareketle, Ülkemizin Ulusal
Ýstihdam Stratejisinin
belirlenmesi ve bu stratejinin
hayata geçirilmesine yönelik
eylem planýnýn hazýrlanmasý
amacýyla Bakanýmýz Ömer
Dinçer'in öncülüðünde Ýstihdam
Danýþma Kurulu oluþturulmuþtu.
Kurul tarafýndan yürütülen
ulusal istihdam stratejisi
çalýþmalarýna katký saðlamak
üzere ilgili kamu kurum ve
kuruluþlarýnýn, özel sektör ve
sivil toplum örgütlerinin

temsilcileri ile
akademisyenlerin, basýn
mensuplarýnýn ve
milletvekillerinin katýlýmýyla
Bakanlýðýmýz ve Kurumumuz
iþbirliðinde çalýþtaylar
düzenlenmeye baþlandý.
ilki 18-20 Aralýk 2009 tarihleri
arasýnda düzenlenen Ulusal
Ýstihdam Stratejisi Çalýþtayýnýn
ikincisi Müsteþarýmýz Birol
Aydemir, Müsteþar Yardýmcýmýz
Ahmet Zahteroðullarý ve Genel
Müdür Vekilimiz Mehmet Ali
Özkan ‘ýnda katýlýmlarý ile 18-21
Þubat 2010 tarihleri arasýnda
yine Antalya'da gerçekleþtirildi.
Çalýþtayda; “Makro Ekonomik
Politikalarýn Ýstihdam
Üzerindeki Etkileri”, “Ýþgücü

Piyasasýnýn Etkinliðini Artýrmaya
Yönelik Politikalar”, “Ýþgücü
Piyasasý ile Eðitim Arasýndaki
Ýliþkinin Güçlendirilmesi”,
“Ýstihdamda Dezavantajlý
Gruplarýn Ýþgücüne Katýlýmýnýn
Artýrýlmasý”, “Ýstihdam ve Sosyal
Politikalar” ve “Sektörel
Politikalar (Turizm, Tarým,
Ýnþaat, Finans, Biliþim, Saðlýk,
Tekstil)” konularý üzerinde,
Ýstihdam Danýþma Kurulunca
deðerlendirilmek üzere 6 komite
tarafýndan çalýþmalar
gerçekleþtirildi.
Ýlk çalýþtay sonuç raporlarýnýn da
deðerlendirildiði bu ikinci
çalýþtayda ayrýca, vizyon, misyon
ile temel politika, amaç ve
önceliklerin belirlenmesine
yönelik çalýþmalar yapýldý.

Mesleki eðitim alanlara ziyaret

Ulusal Ýstihdam Strateji
Çalýþtayý için Antalya’da bulunan
Müsteþarýmýz Birol Aydemir,
Müsteþar Yardýmcýmýz Ahmet
Zahteroðullarý ve Genel Müdür
Vekilimiz Mehmet Ali Özkan
Antalya Ýl Müdürlüðümüzün

düzenlediði mesleki eðitim
kurslarýný ziyaret etti.
Turizm sektörüne eleman
yetiþtiþtirmek üzere düzenlenen
kurslarda onlarca kursiyer
eðitim görüyor.

Ziyaret sýrasýnda kursiyerler,
eðitim almaktan ve meslek
sahibi olmaktan duyduklarý
memnuniyeti dile getirdiler.

8

ÝÞKUR bültený

Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II'de
son aþamaya gelindi

2009 yýlýnda uygulamaya baþladýðýmýz Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II, 2003-2006 yýllarý
arasýnda yine Kurumumuzca uygulanmýþ Aktif Ýþgücü Programlarý Projesi'nin, kadýnlara ve
gençlere yönelik devamý niteliðindedir. Proje, ÝÞKUR'un özellikle yerel düzeyde daha etkin
istihdam hizmeti sunmasýný saðlamak ve aktif istihdam tedbirleri içeren hibe planý uygulamasýný
desteklemek üzere, Avrupa Komisyonu'nun desteklediði Türkiye Ýçin 2006 Yýlý Ulusal Katýlým
Öncesi Mali Destek Programý kapsamýnda geliþtirildi.
Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan desteklenen, ÝÞKUR tarafýndan yürütülen ve
izlenen projenin sözleþme makamý Merkezi Finans ve Ýhale Birimi.
20 milyon Avro'luk projenin, 25 ilde 101 alt-projeyle uygulamasý devam etmektedir. Hedef grup
olarak belirlenen gençlerin ve kadýnlarýn istihdama giriþlerini desteklemek üzere yürütülecek altprojelerle yaklaþýk 12 bin kiþiye doðrudan ulaþýlarak istihdam edilebilirliklerinin artýrýlmasý
saðlanmýþ olacak.

AÝTP I

Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II (AÝTP II) kapsamýnda yürütülen faaliyetlerde ve
hibe alan projelerin uygulanmasýnda son aþamaya gelindi.
Proje kapsamýnda hibe alarak, 25 ilde istihdamý artýrmaya yönelik,
mesleki eðitim verilmesine olanak saðlayan 101 alt proje eðitimleri tamamlandý.

AÝTP II kapsamýnda hibe alan projelerden bazýlarý

Ankara-Ýþgücü Piyasasýna Tek Noktadan Giriþ
Projesi
AÝTP II kapsamýnda düzenlenen
Ankara Ticaret Odasýnýn (ATO),
Ankara Üniversitesi ortaklýðýnda
yürüttüðü 300 gencin istihdam
edilebilirliklerinin artýrýlmasýna
yönelik “Ýþgücü Piyasasýna Tek
Noktadan Giriþ Projesi”
tamamlanan projelerden
yalnýzca birisi. 14 ay süren ve
31 Ocak 2010 tarihinde
tamamlanan proje kapsamýnda
120 gence satýþ elemanlýðý, 180
gence de danýþmanlýk ve destek
hizmetleri (kariyer danýþmanlýðý)
verildi.

Aygün'ün de katýlýmý ile kapanýþ
ve sertifika töreni düzenlendi.
18 Ocak 2010 tarihinde ATO

toplantý salonunda
gerçekleþtirilen törende,
konuþmalarýn ardýndan eðitimi
baþarýyla tamamlayan 300
gence sertifikalarý daðýtýldý.

Sertifika töreni

Projenin tamamlanmasý
nedeniyle Genel Müdür Vekilimiz
Mehmet Ali Özkan ve ATO
Yönetim Kurulu Baþkaný Sinan

Genel Müdür Vekilimiz Mehmet Ali Özkan:
“Mesleki eðitim çalýþmalarýmýz hýz kesmeden devam ediyor.”
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Genel Müdür Vekilimiz Mehmet
Ali Özkan yaptýðý konuþmada,
“Ýþ arayan her üç kiþiden birinin
mesleki yeterliliðe sahip
olmadýðý ve mevcut mesleki
eðitimin iþgücü piyasasýndaki
geliþmelerle paralellik
arzetmediði genç ve dinamik bir
nüfusa sahip ülkemizde, ciddi
oranda kalifiye ara insangücüne
de ihtiyaç duyulmaktadýr.
Dolaysýyla, iþgücümüzün meslek
edinme, meslek deðiþtirme,
piyasadaki olasý tüm
deðiþimlere zamanýnda adapte

olabilme kabiliyetine kavuþmasý
güncelliðini ve önemini
korumaktadýr. Ýþsizlikle
mücadelede, istihdam odaklý
büyüme ve makroekonomik
istikrarýn yanýnda iþgücünün
mesleki eðitimini hedefleyen
aktif iþgücü politikalarýnýn temel
sac ayaklarýndan biri olduðu
gerçeði hemen herkesçe kabul
edilmiþtir.” dedi.

ulusal gerekse uluslararasý
kaynaklarla birçok proje hayata
geçiriyoruz. AÝTP II kapsamýnda
uygulanan ATO'nun bu baþarýlý
projesini diðer 101 alt projesi
gibi çok anlamlý buluyorum. 300
gencimiz artýk iþgücüpiyasasýna
atýlmaya hazýr. Mesleki eðitim
ve istihdam konusunda böyle
baþarýlý örnek projeler ortaya
çýktýðý sürece bu tür
faaliyetlerimiz ve iþbirliklerimiz
sürecektir. Bu vesileyle
iþbirliðine katkýsý olan herkese
þahsým ve Kurumum adýna
teþekkürlerimi iletiyorum.”
diyerek konuþmasýný tamamladý.

AÝTP I
Mehmet Ali Özkan, “Mesleki
eðitim çalýþmalarýmýz hýz
kesmeden devam ediyor. Gerek

Ankara-Ýnþaat Sektöründe Ölçme ve Deðerlendirme
Eðitim ve Ýstihdam projesi “Bir Ýstihdam Hikayesi”

Yine AÝTP II kapsamýnda hibe alarak,
Türkiye Ýnþaat Sanayicileri Ýþveren
Sendikasý (ÝNTES), Türkiye Yol-Ýþ
Sendikasý sosyal ortaklýðý ile
Ankara'da iþsiz gençlerin inþaat
sektöründe istihdam edilebilirliðinin
arttýrýlmasý ve istihdam edilmeleri
amacýyla yürütülen “Ýnþaat
Sektöründe Ölçme ve Deðerlendirme;
Eðitim ve Ýstihdam Projesi” de
geçtiðimiz ay tamamlandý.
ÝNTES bu proje için “Bir Ýstihdam
Hikayesi” adýný kullanýyor. Kaynak
Ustasý ve Demiryolu Ustasý olarak
yetiþtirilen 200 gencin tamamýna
yakýnýnýn ÝNTES üyesi firmalarda
istihdam edilmesi planlanýyor.
Proje kapsamýnda panel
24 Þubat 2010 tarihinde projenin
kapanýþ toplantýsý gerçekleþtirilirken
ayný zamanda bir de panel
düzenlendi.
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Oturum baþkanlýðýný Avrupa Komisyonu
Türkiye Delegasyonu Eðitim ve Öðretim
Sektörü Yöneticisi Prof Dr Mustafa Balcýnýn
gerçekleþtirdiði panele, Kurumumuz Ýþgücü
Uyum Dairesi Baþkaný Feridun Giresun,
GAMA Genel Sekreteri Cenk Buðdaycýoðlu,
Milli Eðitim Bakanlýðýndan Teknik
Öðretmen Ömer Altun ve Kursiyerlerden
Mustafa Ölmez konuþmacý olarak katýldý.

AÝTP I
Genel Müdür Vekilimiz Mehmet Ali Özkan:
”Binlerce mesleki eðitim gerçekleþtirdik.”

Panelin ardýndan ise Genel
Müdür Vekilimiz Mehmet Ali
Özkan ve ÝNTES Yönetim Kurulu
Baþkaný Þükrü Koçoðlu kapanýþ
konuþmalarýný gerçekleþtirdiler.

çok büyük bir okul. Bu proje
kapsamýnda ÝNTES'le birlikte
olmaktan büyük mutluluk
duyduðumuzu belirtmek
istiyorum.” sözlerini kullandý.

Genel Müdür Vekilimiz Mehmet
Ali Özkan iþsizlik olgusunun
önemine ve boyutlarýna dikkat
çekerek, “3 bin 200 civarýnda
iþsizimiz var. Eðitim istihdam
iliþkisi çok önemli. Mesleki
eðitimlere bu anlamda çok
ihtiyaç var. Kiþiler eðitim aldýkça
eðitim seviyeleri arttýkça
istihdama katýlmalarý da daha
kolay oluyor. ÝNTES gerçekten

“ÝÞKUR olarak biz de son
yýllarda yaptýðýmýz
deðiþikliklerle kurumsal
anlamda yapýlanma ile gerek
insana gerekse deðiþik
sektörlere daha da fazla destek
vermeye baþladýk.” diyen Genel
Müdür Vekilimiz Mehmet Ali
Özkan, “Geriye dönüp
baktýðýmýzda, binlerce mesleki
eðitim gerçekleþtirdiðimizi

görüyoruz. Ýþsizlik Sigortasý
Fonundan aktarýlan kaynakla
birlikte mesleki eðitim sayýmýz
son iki yýlda katlanarak
artmýþtýr. Bu eðitimleri verirken
meslek okullarý, üniversiteler,
kamu kurum ve kuruluþlarý, sivil
toplum kuruluþlarý, vakýf ve
dernekler, meslek odalarý ortak
çalýþýyoruz. 2010 yýlýnda da
kadýn ve genç istihdamýna
yönelik olarak uygulayacaðýmýz
birçok projemiz var. Bu
projelerde de iþbirliði içinde
çalýþýp, faydalý sonuçlara
ulaþacaðýmýza inanýyorum.” diye
konuþtu.

ÝÞKUR bültený
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AÝTP II kapsamýnda hibe alan projelerden bazýlarý

Ýstanbul -Altýn Bilezik Projesi
Bahçelievler Belediyesi tarafýndan uygulanan
Altýn Bilezik projesi kuyum sektörüne, kalifiye
eleman kazandýrýlmasý amacýyla tasarlanmýþ
ve hayata geçirilmiþ bir proje. Ýstanbul Teknik
Üniversitesi ve Ýstanbul Aydýn Üniversitesi
proje ortaðý olarak, eðitimlerin akademik
ayaðýný oluþturuyorlar.
Proje, aðýrlýklý olarak, usta-çýrak iliþkisi ile
çekirdekten yetiþen erkek iþçilerin istihdam
edildiði bir meslek dalýnda tamamý
kadýnlardan oluþan kursiyer özelliði ile
oldukça dikkat çekiyor. 120 kadýn kursiyere
“Kuyumculuk” ve “Taký Tasarýmý” alanlarýnda
mesleki eðitim verilen proje sonunda
kursiyerlerin yüzde 80'inin iþgücü piyasasýna
kazandýrýlmasý ve 5'inin kendi iþini kurmasý
hedefleniyor.

Hatay - KOBÝ Personel Destek Merkezi Projesi
KOBÝ Personeli Destek Merkezi Projesi,
Hatay'daki KOBÝ'lerin ihtiyaçlarý
doðrultusunda profesyonel idari kadrolar
yetiþtirmek amacýyla Antakya Ticaret ve
Sanayi Odasý ile Mustafa Kemal Üniversitesi
ortaklýðýnda uygulandý.
Proje kapsamýnda ayrýca, istihdamda
olanlarýn da mesleki yeterliklerini sürekli
olarak arttýrmalarýný saðlayacak bir KOBÝ
Personeli Sürekli Eðitim ve Ýnsan Kaynaklarý
Merkezi açýldý.
100 kiþinin eðitim aldýðý proje sonunda bir de,
kursiyerlerin iþgücü piyasasýna katýlýmýný
hýzlandýrmak ve iþverenlerle iliþkiye
geçmelerini saðlamak amacýyla kariyer
günleri etkinliði düzenlendi.

AÝTP I

Denizli -Denizli Tekstil ve Konfeksiyon
Sektöründe Genç Kadýn Ýþsizler Ýçin Ýstihdam
Fýrsatlarý Projesi
Denizli Sanayi Odasý'nýn, Denizli Halk Eðitim
Merkezi ve Akþam Sanat Okulu ile Denizli
Soroptimist Kulübü Derneði ortaklýðýnda
yürütülen proje, 'Denizli Tekstilinde Kadýnýn Adý
Var'! sloganý ile yola çýktý.
Projenin eðitimlerine 30 kursiyer katýldý.
Bunlardan en az 16'sýnýn kýsa vadede istihdam
edilmesi bekleniyor.

Kahramanmaraþ - Sektörel Eðitim ve Ýstihdam
Hizmetleri Projesi
160 kadýn ve genç iþsize eðitim vererek meslek
sahibi olmalarýný saðlamak için Kahramanmaraþ
Ticaret Sanayi Odasý tarafýndan yürütülen
“Sektörel Eðitim ve Ýstihdam Hizmetleri” projesi
kapsamýnda desteklenecek 160 kiþiden 128'inin
bir iþe yerleþmesi, 8'inin kendi iþini kurmasý
hedefleniyor.

ÝÞKUR bültený
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Eðitici Havuzundaki Personele Eðitici Geliþimi Eðitimi
Kurumumuz hizmetiçi eðitimlerinde eðiticicilik
yapacak personel yetiþtirilmesi AÝTP II'nin
hedeflerinden bir tanesi.
Kurumumuzda bir eðitici havuzu oluþturularak,
hizmetiçi eðitimlerde kurum personeline
verilecek eðitimlerde görevlendirecek personel
yetiþtirmeyi amaçlayan “Eðiticilerin Eðitimi”
geçtiðimiz yýl Mart ve Aralýk aylarýnda
gerçekleþtirilmiþti.

adaylarýna, “Eðitim Ýhtiyaçlarý Analizi, Eðitim
Tasarlama ve Eðitim Deðerlendirmesi”
konularýnda ileri beceriler kazandýrmayý
amaçlayan “Eðitici Geliþimi” baþlýðý altýnda bir
eðitim daha gerçekleþtirildi.
Proje uzmanlarýndan Antony Bell ve John Butler
tarafýndan verilen eðitimin sonunda katýlýmcýlara
sertifikalarý, uzmanlar ve Yurtiçi Ýstihdam Þube
Müdürü Ahmet Ersun Genç tarafýndan takdim
edildi.

1-5 Þubat 2010 tarihleri arasýnda Ankara
Houston Otelde, daha önce eðitim alan eðitici

AÝTP I

Yönlendirme Komitesi 2.Toplantýsýný gerçekleþtirdi

Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II'nin
yürütülmesine görüþ ve önerileri ile fikri katkýda
bulunmasý, uygulama stratejisi geliþtirilmesi,
ulusal strateji ile faaliyetler arasýnda uyumun
saðlanmasý, faaliyetlerin amaçlara yönelik
olmasý ve süreç içinde ortaya çýkabilecek diðer
konularda yol göstericilik yapmasý amacýyla
kurulan ve ilk toplantýsýný 26 Haziran'da
gerçekleþtiren Yönlendirme Komitesi, ikinci
toplantýsýný 4 Þubat 2010 tarihinde
gerçekleþtirdi.

Tanýnýrlýk faaliyetleri hýz kazandý

AÝTP II'nin hedeflerinden, hibe projeleri ile ilgili
ayrýntýlara ulaþýlmasýný saðlayan proje internet
sitesinin http://aitp2.iskur.gov.tr/ adresiyle
hizmete sunulmasý ve kurumsal kimlik
faaliyetleri kapsamýnda 10 dakikalýk ÝÞKUR
Tanýtým Filmi hazýrlanmasý çalýþmalarý da
tamamlandý.
Diðer yandan, tanýnýrlýk faaliyetleri kapsamýnda
proje kapanýþ töreni hazýrlýklarýna baþlanýrken,
proje baþarý kitapçýðý, hibe projeleri fotoðraf
sergisi ve kataloðu hazýrlama faaliyetleri de tüm
hýzýyla sürdürülüyor.

ÝÞKUR bültený
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Sanal Rehberlik Projesi baþlatýldý

Avrupa Birliði Hayat Boyu
Öðrenme Yenilik Transferi
projesi kapsamýnda, Kariyer
Danýþmanlýðý ve Ýnsan
Kaynaklarýný Geliþtirme Derneði
(KARDER) öncülüðünde ve
Kurumumuz, Ankara Üniversitesi
Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi ve
Kariyer Danýþmanlýðý Araþtýrma
ve Uygulama Merkezi (ÝKDAM),
HAK-ÝÞ, EDUSER Danýþmanlýk
Þirketi, DÝJÝTEK Bilgisayar ve
Teknoloji Þirketi, Romanya'dan
Institute of Educational
Sciences (IES), Avusturya'dan
Abif ortaklýðýnda “Bilgi ve
Ýletiþim Teknolojileri Temelli
Yenilikçi Mesleki Rehberlik

Hizmetlerinin Geliþtirilmesi”
'Sanal Rehberlik' Projesi”
baþlatýldý.
Leonardo da Vinci Yenilik
Transferi kapsamýnda Ýtalya'da
geliþtirilen bir yenilikçi proje
sonucunun Ülkemize transfer
edilmesini saðlayacak projenin
açýlýþ toplantýsý 25 Ocak 2010
tarihinde Rixos Otelde
gerçekleþtirildi.
Toplantýya; Genel Müdür
Vakilimiz Mehmet Ali Özkan,
KARDER Yönetim Kurulu

Baþkaný Prof.Dr. Recep Varçýn,
Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof Dr. Cemal Taluð, Hak-Ýþ
Genel Baþkan Yardýmcýsý
Mahmut Arslan, DPT Avrupa
Birliði Eðitim ve Gençlik
Programlarý Merkezi Baþkaný
Dr. Fatih Hasdemir, DÝJÝTEK
Pazarlama ve Satýþ
Koordinatörü Haldun Ahmet
Sakarya, EDUSER Müdürü Aiþe
Akpýnar, Abif Proje Müdürü
Eva Leuprecht, IES'den Mihai
Iacob ve Ankara Üniversitesi
ÝKDAM'dan Yrd. Doç. Dr. Metin
Piþkin konuþmacý olarak
katýldý.

ÝÞKUR bültený

Çok sayýda davetlinin katýldýðý
toplantýda Genel Müdür
Vekilimiz Mehmet Ali Özkan,
iþsizliðin dünyada ve
ülkemizdeki boyutlarýna
deðinerek, “Ýþsizlik bir ülkede
sadece üretim ve ekonomik
kalkýnmayý olumsuz
etkilememekte, ayný zamanda
sosyal problemler, sosyal
dýþlanma ve yoksulluðu da
beraberinde getirmektedir.”
dedi.
“Ýþsizlik sorunuyla mücadelede,
istihdam kapasitesini artýracak
yatýrýmlarýn çoðalmasý, yeni iþ
alanlarýnýn yaratýlmasý ve iþ
piyasasýnýn esnekleþtirilmesinin
yanýsýra, aktif ve pasif iþgücü
programlarýnýn etkili bir þekilde
uygulanmasý da büyük önem
taþýnmaktadýr.” diyen Özkan,
“Temel felsefesi istihdam
edilebilirliði artýrmak olan aktif
iþgücü politikalarý ile iþsiz

kalmanýn yaratacaðý tahribatý
azaltmayý hedefleyen pasif
iþgücü politikalarýnýn
uygulanmasýnda en büyük görev
ise kamu istihdam kurumlarýna
düþmektedir.” sözlerini kullandý.
Kurumumuz tarafýndan
yürütülen aktif iþgücü
programlarýnýn önemli
parçalarýndan biri olan, mesleki
rehberlik ve danýþmanlýk
hizmetlerine vurgu yapan Genel
Müdür Vekilimiz Mehmet Ali
Özkan, “Mesleki rehberlik ve
danýþmanlýk hizmetlerimiz
kapsamýnda, bireylerin
meslekler ve mesleki eðitim
yerleri hakkýnda hazýrlanan bilgi
kaynaklarýndan yararlanmalarý
saðlýyoruz. Bu merkezlerimizde
ayrýca, meslek seçme
aþamasýnda bulunan gençlere,
iþ arayan yetiþkinlere iþ ve
meslek seçimlerine yardýmcý
oluyoruz.” ifadelerine yer verdi.
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Mesleki rehberlik
çalýþmalarýnda ulusal
çalýþmalara ilaveten, 2005
yýlýndan 2008 yýlý sonuna kadar
Ulusal Ajans tarafýndan
uluslararasý boyutta yürütülen
Euroguidance Türkiye
çalýþmalarýnýn, 2009 yýlýndan
itibaren Kurumumuzca
yürütülmeye baþlandýðýný
hatýrlatan Mehmet Ali Özkan,
“Ülkemizde mesleki rehberlik ve
danýþmanlýk hizmetlerinin
istenilen seviyede yürütülmesi
amacýyla ulusal, uluslararasý
birçok projeyi hayata
geçiriyoruz. Bugünkü açýlýþýný
gerçekleþtirdiðimiz projenin
içinde de bulunmaktan mutluluk
duyuyoruz. Teknoloji çaðýna
yaraþýr bir proje olduðunu ve
çýktýlarýnýn çok faydalý sonuçlar
doðuracaðýný düþünüyorum.”
diyerek sözlerini tamamladý.

ÝÞKUR bültený
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Leonardo da Vinci Yenilik Transferi 2009
Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Temelli Yenilikçi Mesleki Rehberlik Hizmetlerinin Geliþtirilmesi “Sanal
Rehberlik” Projesi
ASTER(Ýtalya) tarafýndan yürütülen “ICT Skills for Guidance Counselors” Leonardo da Vinci Pilot Projesinin
yöntem ve çýktýlarýný transfer etmektedir. Kasým 2009 tarihinde baþlayan ve 24 ay sürecek olan Proje,
Mesleki Rehberlik (Kariyer danýþmanlýðý) hizmeti verecek personele yönelik eðitim müfredatý hazýrlamayý,
konuyla ilgili personele (ÝÞKUR Meslek Danýþmanlarý, MEB Rehber Öðretmenler, Üniversitelerin Kariyer
merkezi personeli) yetkinlik kazandýrmayý ve bilgi ve iletiþim teknolojilerinin kullanýmýyla mesleki
yönlendirme yapýlmasýný amaçlamaktadýr. Bu kapsamda geliþtirilen tüm araçlar Türkiye'nin yaný sýra
Avusturya ve Romanya'da da kullanýlacak ve tüm Avrupa ülkelerine yaygýnlaþtýrýlacak.
Günlük yaþamýn vazgeçilmez bir parçasý olan bilgi ve iletiþim teknolojileri proje kapsamýnda Mesleki
Yönlendirme ve Kariyer Danýþmanlýðý faaliyetlerinde kullanýlacak. Bu sayede Türkiye'nin her köþesinden
çeþitli yaþtaki ve sýnýftaki öðrenciler, meslek seçimi ile karþý karþýya bulunan gençler, iþ arayanlar, iþ
deðiþtirmek isteyenler ve iþgücü piyasasý konusunda bilgilenmek isteyenler bu hizmetlerden
yararlanabilecek.
Kariyer Danýþmanlarý ve rehber öðretmenler, proje kapsamýnda geliþtirilecek www.sanalrehberlik.org ve
web adreslerinden yararlanabilecek ve AB ülkesindeki meslektaþlarýyla bilgi alýþveriþinde
bulunabilecektir.
Proje faaliyetlerinin %75'ini Avrupa Birliði, %25'ini ise proje ortaklarý finanse etmektedir.
Türkiye'nin önemli kuruluþlarýnýn ortak olduðu proje, alanýnda yetkin güçlü bir kadroya sahiptir. Bu
kadronun ve ortak kuruluþlarýn baþarýsý mesleki eðitimin güçlendirilmesinde ve nitelikli personelin
yetiþtirilmesinde Türkiye'yi Avrupa Birliði'ne daha da yakýnlaþtýracak ve Avrupa Birliði'nde önemli bir
eksikliðin giderilmesinde katkýda bulunacaktýr.

Mesleki Eðitim Paneli gerçekleþtirildi

Kurumumuz ve Türkiye Personel
Yönetimi Derneði (PERYÖN)
ortaklýðýnda “Ýþsizlikle
Mücadelede Mesleki Eðitimin
Önemi” konulu bir panel
düzenlendi.
17 Þubat 2010 tarihinde
Ýstanbul Bahçeþehir Üniversitesi
Beþiktaþ Kampüsündeki Fazýl
Say Salonunda gerçekleþtirilen
panele, Kurumumuz adýna Genel
Müdür Vekilimiz Mehmet Ali
Özkan katýldý.
Ýstihdamýn artýrýlmasý ve nitelikli
iþgücünün iþpiyasasýna dahil
edilmesi aþamasýnda mesleki

eðitimin öneminin vurgulandýðý
panelin moderatörlüðünü Egon
Zender Kurucu Ortaðý Murat
Yeþildere yaptý. Panele, Genel
Müdür Vekilimizin yaný sýra
PERYÖN Yönetim Kurulu
Baþkaný Yiðit Oðuz Duman,
Turkcell Ýþ Destek Genel Müdür
Yardýmcýsý Selen Kocabaþ,
Finansbank ÝK Genel Müdür
Yardýmcýsý Murat Bayburtoðlu,
Bilim Ýlaç ÝK Direktörü Aykut
Bora ve Ülker ÝK Genel Müdürü
Melih Özuyar konuþmacý olarak
katýldý.

Genel Müdür Vekilimiz Mehmet
Ali Özkan, ekonomik krizin
istihdam üzerindeki olumsuz
etkisine dikkat çektiði
konuþmasýnda, iþsizliðin çözümü
için mesleki eðitimin yaný sýra
giriþimciliðin de desteklenmesi
gerektiðine iþaret etti.
PERYÖN Yönetim Kurulu
Baþkaný Yiðit Oðuz Duman da,
üniversitelerin verdiði eðitimin
yetersiz olmasý nedeniyle
þirketlerin her yýl büyük
meblaðlarý eðitime ayýrmak
zorunda kaldýðýný ifade etti.

16

ÝÞKUR bültený

Ücret Garanti Fonu Çalýþtayý düzenlendi

AB mevzuatýnýn aktarýmý,
uygulanmasý ve yürütülmesi
aþamalarýnda faydalanýcý
ülkelere yardýmcý olan Teknik
Destek ve Bilgi Deðiþim Ofisi
(TAIEX) çalýþmalarý kapsamýnda
21 Ocak 2010 tarihinde “Ücret
Garanti Fonu” konulu bir
çalýþtay düzenlendi.
Ýþverenin ödeme aczine düþmesi
halinde iþçi alacaklarýnýn
korunmasý hakkýndaki AB ve
Türkiye mevzuatýnýn
karþýlaþtýrýlmalý olarak
incelendiði çalýþtayda; açýþ
konuþmasýný gerçekleþtiren
Genel Müdür Yardýmcýmýz Kazým

Yiðit'in ardýndan Fransa' da
ücret garanti uygulamalarý
iþlemlerini yürütemekle görevli
kurum olan AGS' den
(Association pour la Gestion du
régime de garantie des
créances des Salariés) Yves
Roussel, Jacques Savoýe ve
Michel Wýeczor, Ýsveç
Rexed&Sporndly danýþmanlýk
firmasýndan Knut Rexed ile Gazi
Üniversitesi Hukuk
Fakültesinden Dr. Ýbrahim
Ermenek birer sunum yaptý.
Açýþ konuþmasýnda, “Ücret
garanti fonu, iflas eden veya
baþka sebeplerle ödeme

güçlüðüne düþen iþverenlerden,
ücret alacaðý bulunan iþçilere
yönelik ödemelerde
bulunulmasýný saðlayarak
önemli bir misyon üstlenmiþtir.”
diyen Genel Müdür Yardýmcýmýz
Kazým Yiðit, dünyadaki
deðiþimlerin gerisinde
kalmamak ve düzenlemelerin
AB müktesebatýyla uyumlu hale
getirilmesi çalýþmalarý
kapsamýnda çalýþma yaþamýný
belirleyen yasal çerçevede
önemli deðiþimler yaþandýðýný
dile getirdi.

Çalýþtayda ele alýnan konular;
-Türkiye'deki ücret garanti fonu uygulamalarý ve kanunda iþçi haklarýnýn korunmasý için
düzenlemeler,
-Ýþverenlerin ödeme aczine düþmesi durumunda, garantör bir kurum tarafýndan izlenen iþçi
haklarýnýn korunmasýný öngören AB direktifinin temel ilkeleriyle ilgili temel mevzuat ve konular,
Ýþverenlerin ödeme aczine düþmesi durumunda, garantör bir kurum tarafýndan izlenen iþçi
haklarýnýn korunmasýný öngören AB direktifinin temel ilkeleriyle ilgili temel mevzuat ve konular,
Ýþverenlerin ödeme aczi durumunda iþçilerin korunmasýyla ilgili üye devlet yasalarýnýn Avrupa
Parlamentosu ve Konseyinin 2002/74/EC sayýlý Direktifi ve 80/987/EEC sayýlý Konsey Direktifine
yakýnlaþtýrýlmasý
Ýþverenlerinin ödeme aczi durumunda iþçilerin korunmasýn ayönelik 22 Ekim 2008 tarihli AB
Parlamentosu ve Konseyinin 2008/94/EC sayýlý Direktifi.
Fransýz iflas modeli (Fonds d'insolvabilité "AGS")'ne özel odaklý katýlýmcý ülke (Fransa ve Diðer
ülkeler) uygulamalarý,
Ýyi deneyimlerin paylaþýmý ve karþýlýklý deðiþimi

TAIEX ya da diðer adýyla Teknik Destek ve Bilgi Deðiþim Ofisi, AB Komisyonu Geniþleme Genel Müdürlüðü
Kurumsal Yapýlanma Biriminin uygulamakta olduðu bir mekanizmadýr. TAIEX AB mevzuatýna aktarýmý,
uygulanmasý ve yürütülmesi aþamalarýnda faydalanýcý ülkelere yardýmcý olur. Büyük oranda talep güdümlü
olan bu mekanizma yardým taleplerini yönlendirir ve sorunlarýn kýsa vadeli çözümü için en uygun uzmanlýðýn
tedarikinde katkýda bulunur.
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Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurullarý
Ocak Ayý olaðan toplantýlarýný gerçekleþtirdi

Kurumumuzun organlarýndan olan ve üç ayda bir ilin valisinin baþkanlýðýnda olaðan olarak toplanan Ýl
Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurullarý, Ocak ayý olaðan toplantýlarýný tüm illerde gerçekleþtirdiler.
Bilindiði üzere daha önce il istihdam kurullarý olarak görevini yürüten Kurul, mesleki eðitim kurullarý ile
birleþtirilerek ilin istihdam ve mesleki eðitim politikasýnýn belirlenmesinde etkin ve dinamik bir yapýya
kavuþturuldu.

Tokat
Tokat'ta 29 Ocak 2009 tarihinde Vali Vekili Hacý
Mehmet Kara baþkanlýðýnda Tokat Ticaret ve
Sanayi Odasý toplantý salonunda gerçekleþtirilen
toplantýda, Tokat Ýl Müdürü Rafet Aksu'nun
Müdürlüðünün 2009 yýlý faaliyetleri ile 2010 yýlý
hedefleri hakkýndaki sunumlarý

Tokat

Denizli
Denizli Valilik Salonunda 11 Ocak 2010 tarihinde
gerçekleþtirilen toplantýda özellikle 2010 yýlý
içinde gerçekleþtirilecek Toplum Yararýna
Çalýþma Programlarýnýn(TYÇP) belirlemesi
üzerinde duruldu.
Baþta Vali Yavuz Erkmen, Vali Yardýmcýsý Halil
Ýbrahim Ertekin, Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Nilgün Ök, Ýl Müdürü Mevlüt Akman ve kurul

deðerlendirilirken, mesleki ve teknik eðitim
uygulamalarýnda ortaya çýkan uyuþmazlýklarýn
çözümüne yardýmcý olmak, Ýl düzeyinde istihdamý
koruyucu, geliþtirici ve iþsizliði önleyici tedbirleri
belirlemek üzere, bazý kararlar alýndý.

Denizli

üyelerinin tamamýna yakýnýn katýldýðý toplantýda
TYÇP çerçevesinde iþe alýnanlarýn, özellikle Milli
Eðitimde ve Köylere Hizmet Götürme
Birliklerinde verimli olduklarýnýn altý çizildi.
Vali Erkmen, “TYÇP kapsamýnda bundan sonraki
süreçte, bölünmüþ yollarýn orta refüjlerinin
aðaçlandýrma çalýþmalarýný gerçekleþtirmeyi
düþünüyoruz. Bunu bir proje haline getirip
Bakanlýða sunarak Türkiye'de örnek bir
çalýþmaya imza atmak istiyoruz” dedi.
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Kilis
Kilis Ýl Ýstihdam ve Meslek Eðitim Kurulu
toplantýsý da 26 Ocak 2009 tarihinde Vali
Yardýmcýsý baþkanlýðýnda yapýldý.
Valilik binasýnda gerçekleþtirilen toplantýya, Vali
Yardýmcýsýnýn yaný sýra, Musabeyli Kaymakamý
Harun Yücel, Kilis Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Ömer Kerkütlüoðlu, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreter
Vekili Halil Veli Ünal, Kurumumuz Kilis Ýl Müdürü
Ahmet Özçil, Ýl Milli Eðitim Müdür Vekili Yusuf
Külekçioðlu, sivil toplum örgütü temsilcileri ile
ilgili kurum yetkilileri katýldý.

Harun Yücel, " Ýlimizde ihtiyaç duyulan meslek
dallarýnýn belirlenerek, ÝÞKUR'da kayýtlý iþsizlere
bu mesleklerde eðitim verilmesi önem arz
etmektedir. Kilis'te, 3 bin 310 erkek, 3 bin 815
bayan olmak üzere 7 bin 125 iþsizimiz mevcuttur.
" dedi.
ÝÞKUR Ýl Müdürü Ahmet Özçil de, 2009 yýlý
içerisinde Kilis'te 862 kiþiye iþsizlik ödeneði
baðlandýðýný belirterek, "Bu kiþilere toplam 400
bin TL'ye yakýn ödeme yapýlmýþtýr. Düzenlenen
76 kurstan, toplam bin 626 kursiyer
yararlanmýþtýr. Yine iþ ve meslek danýþmanlýðý
hizmetlerimiz çerçevesinde binlerce gence
ulaþýlma imkanýna kavuþulmuþtur. " diye
konuþtu.

Kilis
Van

Van
25 Ocak 2009 tarihinde Kurumumuz hizmet
binasýnda gerçekleþtirilen Van Ýl Ýstihdam ve
Mesleki Eðitim Kurul toplantýsý da, Vali Münir
Karaloðlu baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi.
Van Valisi Münir Karaloðlu, "ÝÞKUR'un
düzenlediði iþgücü eðitim kurslarý ile esnaf ve
sanayicimizin eleman ihtiyacýný karþýlamayý
amaçlýyoruz. Bu tür talepleri olanlar Türkiye Ýþ
Kurumu Van Ýl Müdürlüðü ile irtibata
geçsinler."dedi.
2010 yýlý için Toplum Yararýna Çalýþma
Programýna yaklaþýk 2 milyon 228 bin, mesleki
edindirme kurslarý için de 2 milyon 327 bin TL'lik

ödenek ayrýldýðýný söyleyen Vali Karaloðlu, "Bu
ödenekle 2 bin kiþiye eðitim olanaðý
saðlanabilecektir. Ýþsizliðin bölgenin en önemli
problemi olduðunu vurgulayan Vali Karaloðlu,
"Biz iþsizliðin önüne geçme ve iþ imkanlarýný
artýrma noktasýnda ÝÞKUR'un çok etkin
olacaðýný biliyoruz. Bu noktada üzerimize
düþen her þeyi yapmaya hazýr olduðumuzu ifade
etmek istiyorum.” diye konuþtu.
Kurumumuz Ýl Müdürü Abdulkerim Arvas ise,
Van Ýl Müdürlüðünce 2009 yýlýnda
gerçekleþtirilen çalýþmalar ile 2010 yýlýndaki
hedefleri hakkýnda Kurul üyelerine, bilgiler
sundu.
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Manisa'da öðrencilere
Polislik mesleði tanýtýldý

Manisa Ýl Müdürlüðümüz, Ýþ ve
Meslek Danýþmanlýðý hizmetleri
kapsamýnda yürüttüðü
seminerlere aralýksýz devam
ediyor.
Bu kapsamda, Çaðatay Uluçay
Ýlköðretim okulunda 20 Ocak
2010 tarihinde düzenlenen
seminerde, Emniyet
Müdürlüðünün de katkýsýyla

öðrencilere Polislik mesleði
tanýtýldý.
Seminerde, Meslek Danýþmaný
Yasin Ýþin tarafýndan, meslekle
ilgili genel bilgiler aktarýlýrken,
Eðitim Þube Müdürü Salih
Poyraz, Polis Memuru Hasan
Yetut ve Toplum Destekli Polislik
Büro Amirliðinden Polis Memuru

Kenan Çelik mesleðin
inceliklerini ve kendi
tecrübelerini aktardýlar.
Ýlgilinin yoðun olduðu ve
öðrencilerden gelen sorularýn da
yanýtlanýldýðý seminerin
yaygýnlaþtýrýlmasý hedefleniyor.

Zihinsel engelli gençler bez bebek üretiyor
Manisa Ýl Müdürlüðümüz,
Zihinsel Yetersiz Çocuklarý
Yetiþtirme ve Koruma Vakfý
(ZÝÇEV) Manisa Þubesi
ortaklýðýnda çok anlamlý bir kurs
düzenledi.
Düzenlenen kursla zihinsel
engelli 15 gence folklorik bebek
yapýmý öðretiliyor. Bu kursla
gençlerin, el becerisi kazanmasý

saðlanýrken, çalýþma hayatýna
atýlmalarýnýn da önü açýlmýþ
oluyor.
Altý ay sürecek olan kursun
açýlýþ töreninde konuþan Ýl
Müdürü Yüksel Uçar, “Folklorik
bebek yapýmý kursunun, özel
çocuklarýmýza mesleki beceri
kazandýrmanýn yaný sýra onlara
sosyal ve psikolojik olarak da
destek olacaðýný düþünüyoruz.

Proje bitiminde iþgücü
yetiþtirme belgesi vereceðimiz
çocuklarýmýza, ev atölyelerinde
çalýþma fýrsatý doðmuþ olacak.”
dedi.
Kursiyerler þimdiden; yeni yýl
bebekleri, barýþ bebekleri, mýsýr
bebekler ve bez bebekler
kategorilerinde birçok eser
ortaya çýkardýlar. Kurs sonunda
üretilen bebeklerin sergilenmesi
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Sakarya Ýl Müdürlüðümüz iþgücü yetiþtirme
faaliyetlerine hýz verdi
Ýþgücünün istihdam
edilebilirliðini artýrmak için
sürdürdüðümüz iþgücü
yetiþtirme faaliyetlerimiz, tüm
illerimizde olduðu gibi Sakarya Ýl
Müdürlüðümüzde de tüm hýzýyla
sürdürülüyor.
Arma Filtre Sanayi ve Ticaret
A.Þ. ve Arifiye Halk Eðitim
Merkezi Müdürlüðü iþbirliðinde
20'þer kiþilik 2 grup halinde
toplam 40 kiþinin faydalandýðý
“Soðuk Demircilik” mesleðinde
kurs düzenleniyor. Ýlk grubun
eðitimlerine 4 Ocak 2010
tarihinde baþlandý.

Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü
ortaklýðýnda da “Kasaplýk ve Et
Ýþçiliði” mesleðinde bir kurs
baþlatýldý. Ýlk grup eðitimlerine
11 Ocak 2010 tarihinde
baþlanan 25'þer kiþilik 3 grup
halinde verilecek eðitimler
sonunda toplam 75 iþsizin
meslek sahibi olmasý
planlanýyor.

baþlatýldý. Kursun verilebilmesi
için bir de “Bilgisayar Teknoloji
Sýnýfý” oluþturuldu. Hendek
Belediye Baþkanlýðý ve Hendek
Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü
iþbirliðinde düzenlenen kurstan
toplam 30 özürlü faydalanacak.

Diðer yandan özürlülerin
istihdam edilebilirliklerini
artýrýlmasý amacýyla yine
Ocak ayý içerisinde
“Bilgisayar Operatörlüðü” kursu

Et ve Balýk Kurumu Sakarya Et
Kombinasý Müdürlüðü ve Erenler

Çocuklarýn Mutlu Geleceði Ýçin Umut Yýldýzý Projesi
Hemen hemen tüm yurtta
uygulanan risk altýnda suça
sürüklenmiþ çocuklara mesleki
beceri ve iþ imkaný saðlanmasý
ile topluma saðlýklý bireyler
olarak kazandýrýlmasýný
amaçlayan “Çocuklarýn Mutlu
Geleceði için Umut Yýldýzý
Projesi” kapsamýnda,
Sakarya'da da, Ýl Emniyet
Müdürlüðü, Ýl Ticaret ve Sanayi
Odasý ile Fatih Endüstri Meslek
Lisesinin iþbirliði ile “Gazaltý
Kaynakçýlýðý” mesleðinde bir
kurs düzenlendi.
12 genç kursiyerin faydalandýðý

kurs 14 Ocak 2010 tarihinde
tamamlandý. Baþarýlý olana
kursiyerlere 2 Þubat 2010
tarihinde Ýl Ticaret ve Sanayi

Odasýnda düzenlenen bir törenle
sertifikalarý verildi.
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21

Samsun'da 160 konfeksiyon iþçisi yetiþtiriliyor
Samsun Ýl Müdürlüðümüz, Samsun Kavak
ilçesinde faaliyet gösteren NOVAK Konfeksiyon
iþbirliðinde yüzde 50 istihdam garantili iþgücü
yetiþtirme kursu baþlattý.
8 Þubat 2010 tarihinde baþlatýlan ve 160 kiþiye
dokuma konfeksiyon makineci mesleðinde eðitim
verilecek olan kurs, 4 ay sürecek. Kavak
Belediyesi Þantiye Sahasýnda verilen eðitimlerin
ardýndan baþarýlý olan kursiyerlerin yarýsý NOVAK
Konfeksiyonda istihdam edilecek.
Kursiyer seçimi için gerçekleþtirilen kurada
aðýrlýklý olarak kadýn kursiyerler seçildi.
Kavak ilçesi kadýnlarýnýn iþgücüne katýlýmýný
artýracak olan bu kurs, Kavaklý kadýnlar
tarafýndan memnuniyet verici karþýlandý.
Kursiyer olarak seçilen kadýnlardan bazýlarý þöyle
konuþtu:
“Burada hem meslek öðreniyoruz hem de aile
bütçemize katký saðlýyoruz. Bu mesleði
öðrendikten sonra atölyede iþe baþlayacaðým.
Aldýðým parayla hem çeyizimi hazýrlýyorum hem
de aileme destek veriyorum”
“Bu tür yerlerin açýlmasý Kavak'lý kadýnlar için
çok güzel bir fýrsat. Kadýnlar da çalýþýp aile
bütçesine katkýda bulunmak istiyorlar.
Ailelerimizde çalýþmamýzý doðal karþýlýyor. Çalýþýp
aile bütçemize katkýda bulunuyoruz. Bir anlamda
ekonomik özgürlüðümüzü de elde etmiþ
oluyoruz.”

Hayatýn Renkleri programýnda
ÝÞKUR'la Ýþe Dair köþesi
TRT Gap Televizyonunda yayýnlanan Hayatýn Renkleri Programýnda yer alan ve 12 bölüm halinde
canlý yayýnlanan “ÝÞKUR'la Ýþe Dair” köþesi Þubat ayýnda tamamlandý.
Haftada bir her Çarþamba günü saat 12:00'de yayýna giren Hayatýn Renkleri Programýndaki
ÝÞKUR'la Ýþe Dair Köþesinin 24 Þubat 2010 tarihinde yayýnlanan 12. bölümüne Genel Müdür
Vekilimiz Mehmet Ali Özkan katýldý.
Her bölümde Kurumumuz yetkililerinden farklý bir ismin katýlarak, ÝÞKUR'un iþgücü piyasasýndaki
yeri ve önemi, aktif iþgücü programlarý, iþ ve meslek danýþmanlýðý, kadýnlarýn, gençlerin ve
özürlülerin istihdamý, projelerimiz, iþsizlik sigortasý, e-istihdam gibi konular hakkýnda bilgiler
sunduðu programýn son bölümünde, ÝÞKUR tanýtým filmi de yayýnlandý.
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kýsa kýsa
Van Ýl Müdürlüðümüz, Çatak ilçesinde, Halk
Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþbirliðinde 15 kiþilik
Bayan Kuaförü ve 25 kiþilik Makine Nakýþçýsý
mesleklerinde kurs düzenledi. Ocak ayýnda
tamamlanan kurslar için 18 Ocak 2010 tarihinde
sertifika töreni gerçekleþtirildi. Törene, Ýlçe
Kaymakamý Cemal Demiryürek, ÝÞKUR Ýl Müdürü
Abdülkerim Arvas, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü
M.Macit Mumcuoðlu ve HEM Müdürü Erdem
Uluçay katýlarak baþarýlý olan kursiyerlere
sertifikalarýný daðýttýlar.
Yine Halk Eðitim Merkezi ve Asmin Temizlik
Hizmetleri þirketi ortalýðýnda düzenlenen yüzde
50 istihdam garantili 15 kiþilik Çocuk Bakýcýlýðý
kursunun sertifika töreni de 25 Ocak 2010
tarihinde düzenlenerek, kurisyerlerin sertifikalarý
verildi. Kurs sonunda 8 kursiyer kurs düzenlenen
iþyerinde istihdam edildi.

Kastamonu Ýl Müdürlüðümüz Toplum Yararýna
Çalýþma Program (TYÇP) çalýþmalarýna hýz verdi.
Bu kapsamda Tosya Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü
ortaklýðýnda temizlik, aðaçlandýrma ve çevre
düzenlemesi iþleri için 11 kiþilik, Ýl Mili Eðitim
Müdürlüðü ortaklýðýnda da, okullarda temizlik
iþleri için 28 kiþilik proje baþlatýldý.
Bu çerçecede geçici olarak istihdam edilenlere,
kýsa süreli iþbaþý eðitimi ve iþ arama teknikleri
eðitimi verilirken, katýlýmcýlarýn iþ deneyimi
kazanmalarýna da olanak saðlanmýþ olunacak.

“Çocuklarýn Mutlu Geleceði Ýçin Umut Yýldýzý
Projesi” kapsamýnda Aydýn 'da 75 çocuktan 15'i
meslek sahibi oldu. Proje kapsamýnda ilk açýlan
Bilgisayar Ýþletmenliði mesleðindeki kurs
tamamlandý. Baþarýlý olan 15 çocuða
sertifikalarý düzenlenen bir törenle verildi.
Aydýn Ýl Müdürlüðümüz, Ýl Emniyet Müdürlüðü
Çocuk Þube Müdürlüðü, Toplum Destekli Polislik
Hizmetleri Büro Amirliði, Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðünün ortaklýðýnda yürütülen sokakta
çalýþan çocuklara yönelik yürütülen proje
sonunda 75 çocuk eðitim alarak meslek sahibi
olacak.

Karabük Ýl Müdürlüðümüzün, Çýraklýk Eðitim
Merkezinde 15 kiþilik Aþçýlýk mesleðinde
düzenlediði kurs 31 Ocak 2010 tarihinde
tamamlandý. 21 Ocak 2010 tarihinde kursiyerler,
baþta Ýlin Valisi Nurullah Çakýr, Ýl Emniyet
Müdürü Hulusi Çelik, ÝÞKUR Ýl Müdürü Feridun
Karataþ ve Çýraklýk Eðitim Merkezi Müdürü
Adnan Taþlýyan olmak üzere çok sayýda üst
düzey yetkilinin katýldýðý bir davetle, yaptýklarý
yemekleri hem sergilediler hem de ikram ettiler.

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

