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Kurumumuzun Yeni Genel Müdürü
Doç. Dr. M. Kemal Biçerli

Eski Genel Müdürümüz Namýk
Ata'nýn Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðý Müþavirliðine
atanmasý ile boþalan Kurumumuz
Genel Müdürlüðüne Doç
Dr.M.Kemal Biçerli 29 Nisan 2010
tarihinde vekaleten atandý.
1962 Eskiþehir/Sivrihisar
doðumlu Biçerli, ilk ve
ortaöðretimini Eskiþehir'de
tamamladýktan sonra 1984
yýlýnda Anadolu Üniversitesi
Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi
Ýktisat Bölümünden mezun oldu.
Biçerli, Ýktisat Yüksek Lisansýný,
“Türkiye'de Konut Sorunu ve Bu
Sorunun Çözümüne Yönelik
Politikalar” konulu teziyle ayný
üniversitenin Sosyal Bilimler
Enstitüsünde 1986 yýlýnda
tamamladý.

1988-1990 yýllarý arasýnda,
Amerika Birleþik Devletleri'nin
Northeastern Üniversitesi'nde
ekonomi üzerine master yapan
yeni Genel Müdürümüz, 1992
yýlýnda Anadolu Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsünde
“Sendikalarýn Ekonomik Analizi ve
Ýþgücü
Tokat Gelirleri Üzerine Etkileri:
Türkiye Uygulamasý” konulu tezi
ile Ýktisat Doktorasý derecesini
aldýktan sonra 1993 yýlýnda da
Anadolu Üniversitesi Ýktisat
Bölümü'nde Yardýmcý Doçent
unvaný aldý. M.Kemal Biçerli 2006
yýlýnda da ayný üniversitede
Doçent oldu.
Birçok yüksek lisans tezini
yöneten; uluslararasý hakemli
dergilerde çeþitli makaleleri
yayýnlanan Doç Dr. Biçerli'nin;

iþsizlik ve istihdam politikalarý,
ücretler, sendikalar, emek
piyasalarý konularý baþta olmak
üzere çalýþma ekonomisi ve
çalýþma yaþamý üzerine çeþitli
makaleleri, sunumlarý, bildirileri ve
kitaplarý bulunmaktadýr.
2010 yýlýnda gerçekleþen
SETA
Denizli
Türkiye'nin Ýþgücü Ýhtiyacýnýn
Tespiti Projesinde görev alan
Biçerli, Ulusal Ýstihdam Danýþma
Kurulu (2009), Eskiþehir Ýl
Ýstihdam Kurulu (2006-2009),
Social Policy Association-SPA
(2004), Avrupa Çalýþma
Ekonomistleri Derneði (2000),
Omicron Delta Epsilon (1989) gibi
bilimsel ve sanatsal kuruluþlarda
üyelik yaptý.
Ýngilizce bilen Biçerli, evli ve 2
çocuk babasý.
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AÝTP II tamamlandý

Türkiye'de insan kaynaklarý geliþiminin Avrupa Ýstihdam Stratejisi ile uyumlu hale getirilmesine
katkýda bulunmak amacýyla politika ve programlarýn tasarlanmasý, geliþtirilmesi ve
uygulanmasýna iliþkin mevcut kapasitenin geliþtirilmesi ile ÝÞKUR'un özellikle yerel düzeyde daha
etkin istihdam hizmeti sunmasýný saðlamak ve aktif istihdam tedbirleri içeren hibe planý
uygulamasýný desteklemek amacýyla Ekim 2008 tarihinde uygulamalarýna baþlanan Aktif
Ýstihdam Tedbirleri Projesi II (AÝTP II) Nisan ayýnda tamamlandý.

Kapanýþ Töreni
18 ay süren Projenin
tamamlanmasý nedeniyle 8 Nisan
2010 tarihinde Ankara Rixos
Otelde geniþ katýlýmlý bir kapanýþ
töreni gerçekleþtirildi.
Törene Bakanýmýz Ömer Dinçer,
Avrupa Birliði Türkiye Delegasyonu
Baþkan Yardýmcýsý Tibor Varadi,
Avrupa Birliði Genel Sekreter
Yardýmcýsý Ahmet Yücel, Merkezi
Finans ve Ýhale Birimi (MFÝB)
Baþkaný Muhsin Altun,
Milletvekilleri, Eski Genel
Müdürümüz Namýk Ata ile Genel
Müdür Yardýmcýlarýmýz Mehmet Ali
Özkan ve Kazým Yiðit''in yanýsýra
proje yüklenicilerinin temsilcileri
ile çok sayýda konuk katýldý.

Eski Genel Müdürümüz Namýk
Ata: “ÝÞKUR, aktif istihdam
tedbirlerini ülke genelinde
yaygýnlaþtýrmayý temel öncelik
olarak belirlemiþtir.”
Eski Genel Müdürümüz Namýk Ata
açýþ konuþmasýnda, AÝTP II'nin,
bundan sonra uygulanacak

projeler için iyi bir örnek teþkil
ettiðini, proje geliþtirme ve
uygulama kültürüne ciddi katkýlar
getirdiðini söyleyerek, “Ülkemizde
kadýnlarýn iþgücüne katýlma oraný
yüzde 27'ler düzeyindedir. Bu
oran AB ortalamasýnýn oldukça
gerisindedir. Cinsiyet eþitliði
konusu, bu proje kapsamýnda
üzerinde çalýþýlan konulardan
birisidir. Bu çalýþma
Kurumumuzun bundan sonraki
çalýþmalarýnda bize önemli katký
saðlayacaktýr. ÝÞKUR, bundan

sonra da kadýnlar ve gençler dahil
tüm dezavantajlý gruplara yönelik,
hem ulusal hem de uluslararasý
kaynaklarla birçok projeyi hayata
geçirerek, aktif istihdam
tedbirlerini ülke genelinde
yaygýnlaþtýrmayý temel öncelik
olarak belirlemiþtir. Bu projelerle
binlerce insanýmýzý iþgücü
piyasasýna kazandýracaðýz.
Böylece, birçok kuruluþumuzla
birlikte proje hazýrlama, uygulama
ve sonuçlarýný analiz etme
konularýnda büyük bir deneyim
sahibi olmuþ olacaðýz.”dedi.
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Bakanýmýz Ömer Dinçer:
“Baþarýnýn arttýrýlmasý için yedi alanda uyum içerisinde çalýþma yürütülmesi gerekir.”

Bakanýmýz Ömer Dinçer, Projenin
uygulama süreci ve sonuçlarý
itibarýyla büyük önem taþýdýðýna
ve bu tür projelerin gelecekte de
uygulanacaðýna vurgu yaparak, bu
tür uygulamalarda baþarýnýn
arttýrýlmasý için; “deðiþen þartlara
uygun stratejiler ve sorunlarýn
çözümüne yönelik temel
politikalarý iyi belirlemek”, “faktör,
amaç ve hedefleri oluþturmak”,
“örgüt yapýsýný tanzim etmek”,
“liderlik tarzýný oluþturmak”, “iþ
yapma süreçlerini belirlemek” ve
“bilinirliði arttýrmak” olmak üzere
özellikle yedi alanda uyum
içerisinde çalýþma yürütülmesi
gerektiðini dile getirdi.
Bu yedi baþlýðý tek tek açan
Bakanýmýz Ömer Dinçer, “Her
þeyden önce baþarý, deðiþen
þartlara uygun stratejiler ve kendi
alanýnýzdaki sorunlarýn çözümüne
yönelik temel politikalarýn iyi
belirlenmesinden geçiyor. Birinci
þart bu. Eðer stratejileriniz
uygunsa ürettiðiniz politikalar
doðruysa siz yanlýþ uygulamalar
yapsanýz bile sadece
maliyetlerinizi arttýrabilir, süreçleri
ve zamaný biraz geciktirirsiniz ama
yine doðru bir iþ yapmýþ
olursunuz.” dedi.

Bakanýmýz, bu doðrultuda, yeni
istihdam stratrejileri hakkýnda söz
söyleyebilecek herkesin fikrini
almak, uluslararasý alanda bu
konuda yapýlan çalýþmalarý gözden
geçirmek ve Türkiyenin de içinde
bulunduðu þartlarý da gözönüne
alarak uygun stratejiler üretmek
için çalýþmalar baþlatýldýðýný
belirterek, ulusal stratejiler
belirlenirken Avrupa Birliði
istihdam stratejileriyle de uyumlu
çalýþmalar gerçekleþtirmenin
esas kabul edildiðini ifade etti.

“ÝÞKUR olarak yýllýk amaç ve
hedeflerimizi somut bir þekilde
ortaya koymaya çalýþan yeni bir
yönetim anlayýþýný hayata
geçiriyoruz.”
“Beklide kamu bürokrasinin en
önemli sorunlarýndan birisi
kurumsal amaçlarýn ve hedeflerin
soruþturulmasýyla ilgilidir. Bu
açýdan bakýldýðýnda biz yine ÝÞKUR
olarak yýllýk amaç ve hedeflerimizi
somut bir þekilde ortaya koymaya
çalýþan yeni bir yönetim anlayýþýný
hayata geçiriyoruz. Performans
kriterleri iyi tespit edilmemiþ olan
hiçbir örgütte beklenilen sonuçlarý
almak mümkün deðildir. Yýllýk

performans ölçülerinin ortaya
konulmasý ciddi bir hedef olarak
düþünülmeli ve ortaya
konulmalýdýr.” diyen Bakanýmýz,
aktif istihdam programlarýyla
alakalý önemli hedefler ortaya
koyulduðunu bunun en somut
örneðinin de 2009 yýlýnda
gerçekleþtirilen aktif istihdam
programlarýndaki baþarýlar
olduðunu söyledi.

“Çok daha fazla insanýmýza
meslek kazandýrmak ve altýn
bilezik hediye etmek için çaba
sarf edeceðiz.”
2002 yýlýnda Kurumumuz
tarafýndan 172 eðitim programý
düzenlendiðinin, 2008 yýlýna
gelindiðinde bu rakamýn bin
800'lere, 2009 yýlýnda 10 binlere
dayandýðýnýn altýný çizen
Bakanýmýz Ömer Dinçer, 2009
yýlýnda gerçekleþtirilen mesleki
eðitim programlarýndan yaklaþýk
167 bin kiþinin yararlandýðýný
belirtti.
Bakanýmýz, 2010 yýlý için bu
hedeflerin daha da yükseltildiðini
söyleyerek, “Çok daha fazla
insanýmýza meslek kazandýrmak
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ve altýn bilezik hediye etmek için
çaba sarf edeceðiz.” dedi.
Örgüt yapýsýnýn tanzim
edilmesinin, sorunlarý aþmak ve
projeleri hayata geçirmek için
büyük kolaylýklar saðlayacaðýný
belirten Bakanýmýz, bu anlayýþla
ÝÞKUR'un yönetim yapýsýný yeniden
gözden geçiren, daha etkin hale
getiren bir projenin baþlatýldýðýnýn
da müjdesini verdi.

“Sorunun çözüm noktasý
insandýr.”
Ömer Dinçer, liderlik tarzý
geliþtirmenin önemine deðinirken,
sorunun çözüm noktasý insandýr
ve kendini belirli bir misyona
adayan bir insan için baþarýnýn
kaçýnýlmaz olduðunu söyledi.
Ýþ yapma süreçlerinin de þiddetle
gözden geçirilmeye ihtiyacý
olduðunu kaydeden Bakanmýz
Ömer Dinçer, özellikle liderlik
tarzýnýn, yönetim tarzlarýnýn ve iþ
yapma süreçlerinin gözden
geçirilerek mevcut kapasiten
arttýrýlmasýnýn mümkün
kýlýnabileceðini ifade etti.
Baþarý için kamuoyunda bilinirliðin
arttýrýlmasýnýn bir diðer gereklilik
olduðunu söyleyen Bakanýmýz,
“Bilinirliði arttýrmaz, eriþimi
kolaylaþtýrmazsanýz ortaya çýkan
uygulamalar çok da etkili
olmayacaktýr. ÝÞKUR olarak

herkesin bize kolayca eriþebileceði
algýsýný topluma vermeliyiz. Biliþim
alt yapýmýzý geliþtirdik. Ýnsanlar
artýk bulunduklarý yerlerden
Kuruma müracaat etme imkanýna
sahipler. Ama biz yine de bir adým
ileriye giderek herkesin
belediyeleri de týpký bir iþ ofisi gibi
kullanabileceði uygulamayý hayata
geçirdik. Hizmetlerimizi artýk
belediyelerden de sunabiliyoruz.”
sözlerine yer verdi.

“Kalýcý olarak iþsizlik sorununu
çözmek için yoðun çaba sarf
ediyoruz.”
Bakanýmýz Ömer Dinçer, 2009 yýlý
kriziyle birlikte iþsizlik oranýnýn 3
puan arttýðýný belirterek, “Zaten
yapýsal sorunlarýmýz var. Bu

sorunlarýn en baþýnda iþgücü
piyasasýna dahil olan ciddi bir
nüfusumuz var. Ýþ yaratma
kapasitesi, tüm dünyada hem kriz
sebebiyle hem de küresel biliþim
ve üretim teknolojilerinin deðiþimi
sebebiyle sýnýrlý hale geliyor.
Bütün bunlarý yan yana
koyduðumuzda iþsizlik sorunu için
yeni stratejilere ihtiyacýmýz var.
Kýsa Çalýþma Ödeneði ile Ýþsizlik
Ödeneðiyle, aktif istihdam
programlarýyla, Toplum Yararýna
Çalýþma Programlarýyla küresel
krizin ülkemiz üzerinde ve çalýþma
hayatý üzerindeki sosyal etkilerini
azaltacak önemli mesafeler
katettik. Diðer yandan da kalýcý
olarak iþsizlik sorununu çözmek
için yoðun çaba sarf ediyoruz.
tedbirler alýyoruz.” diye konuþtu.

Törende Genel Müdür Yardýmcýmýz Mehmet Ali Özkan, projenin
uygulama süreçleri ve sonuçlarýný içeren detaylý bir sunum
gerçekleþtirdi.

bülteni

Kapanýþ Töreni kapsamýnda
“Proje Fuarý” ve “Fotoðraf Sergisi”
düzenlendi
Uygulanan alt projelerden seçilen yirmi
örnek projenin stand açtýðý Proje
Fuarýnda, proje sahipleri projelerini
tanýtma ve çýktýlarýný paylaþma imkaný
bulurken, profesyonel fotoðrafçýlar
tarafýndan fotoðraflanan yedi proje
fotoðraflarýnýn yer aldýðý fotoðraf
sergisinde de, proje süreci, sanatsal bir
bakýþ açýsý ile gözler önüne serildi.
Bakanýmýz Ömer Dinçer'in de ziyaret
ederek bilgiler aldýðý, Proje Fuarý ve
Fotoðraf Sergisi tüm katýlýmcýlar
tarafýndan büyük ilgi gördü.

fotoðraf sergisinden
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AÝTP II
2003-2006 yýllarý arasýnda Kurumumuz tarafýndan uygulanmýþ olan Aktif Ýþgücü Programlarý
Projesi'nin, kadýnlara ve gençlere yönelik devamý niteliðindeki Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II,
Kurumumuzun 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 Katýlým Öncesi Mali Destek Programý kapsamýnda geliþtirildi.
Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan desteklenen, Kurumumuz tarafýndan yürütülen ve
izlenen projenin sözleþme makamý ise Merkezi Finans ve Ýhale Birimi. Aktif istihdam tedbirlerinin ve
kurumsal kapasitenin geliþtirilmesi konusunda ECORYS Araþtýrma ve Danýþmanlýk liderliðindeki
konsorsiyum, Kurumumuza teknik destek verdi.
Proje faaliyetleri “Kurumsal Geliþim”, “Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar Hibe Planý” ve “ Tanýnýrlýk”
olmak üzere üç bileþen aracýlýðýyla sürdürüldü.

Kurumsal Geliþim Bileþeni
2003-2006 yýllarý arasýnda Kurumumuz tarafýndan uygulanmýþ olan Aktif Ýþgücü
Programlarý Projesi kapsamýnda oluþturulan pilot ve model ofislerimizin
bulunduðu toplam 25 ilde uygulanan Kurumsal Geliþim Bileþeni ile “Genel
Müdürlük” düzeyinde mevcut kapasite daha da geliþtirilirken model ve pilot
ofisler güçlendirildi.
Kurumsal Geliþim Bileþenin hedef gruplarýný, ÝÞKUR personeli ile ulusal ve yerel
düzeydeki sosyal taraflar oluþturdu.

AÝPP kapsamýnda oluþturulan Pilot ve Model Ofislerin Daðýlýmý

bülteni

Sonuçlarý:
Öz deðerlendirme aracý geliþtirildi
Ýþveren Ýliþkileri rehberi hazýrlandý
Etkinlik rehberi hazýrlandý
Yeni Model ve Pilot Ofis Kavramý kýlavuzu geliþtirildi
Toplumsal Cinsiyet Eþitliði Raporu hazýrlandý
Kurumumuz personeli, sosyal ortaklar ve Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurullarý
için eðitim, çalýþtay ve seminerler düzenlendi
Eylem Planý Metodolojisi geliþtirildi
Eylem Planý Rehberi hazýrlandý
28 model ve pilot ofiste eylem planlarý hazýrlandý
Ýþgücü piyasasý çalýþmalarý kýlavuzu hazýrlandý
26 ilde 13 farklý sektörde iþgücü piyasasý çalýþmalarý gerçekleþtirildi
18 aylýk süre içinde 154 günde Kurumumuz personeline toplam 2 bin 877
adam/gün eðitim verildi. Bilgi Teknolojileri eðitimleri kapsamýnda da merkez
birimlerdeki personele 316 günde bin 691 adam/gün süreyle eðitim verildi.
Personelin aldýðý baþlýca eðitimler:
Ýþveren Ýliþkileri,
Ýþ ve Meslek Danýþmanlýðý,
Ýstihdam hizmetlerinin güçlendirilmesi,
Bilgi Teknolojileri
Eðiticilerin Eðitimi

Almanya, Hollanda, Avusturya ve Polonya kamu istihdam
kurumlarýnda deðiþim programlarý düzenlendi
Avusturya kamu istihdam kurumuna çalýþma ziyareti
düzenlendi
Avrupa Ýstihdam Stratejisi’nin çeþitli ülkelerdeki
uygulamalarýnýn sosyal ortaklarla paylaþýldýðý uluslararasý bir
konferans düzenlendi.

Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar Hibe Planý Bileþeni

Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar Hibe Planý Bileþeni kapsamýnda; hedef grup olarak
belirlenen gençler ve kadýnlar için kendilerine uygun iþ alanlarý belirlenirken, yine genç ve
kadýnlardan iþ baþvurusunda bulunmak ve bir iþe yerleþtirilmek isteyenler desteklendi. Ýþgücü
piyasasýnda yer almayan kadýnlarýn ve gençlerin ise iþgücü piyasasýna dahil olmalarý için
çalýþmalar yapýldý.
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Bu itibarla, projeyle birlikte, hedef grup olarak belirlenen gençlerin ve
kadýnlarýn, istihdama giriþlerini desteklemek üzere yürütülen 101 alt-proje ile
yaklaþýk 11 bin kiþiye doðrudan ulaþýlarak istihdam edilebilirlikleri arttýrýldý.
Bu 101 proje, 17 Ocak 2008 tarihinde çýkýlan teklif çaðrýsýna yapýlan bin 129
baþvuru arasýndan çeþitli kriterler göz önünde bulundurularak büyük bir
titizlikle seçildi ve sözleþmeye baðlandý.

istihdam analizi

Toplam kursiyer sayýsý

10693

100%

Bir iþe yerleþen

2362

22%

1.ayda iþe yerleþen

792

34%

2.ayda iþe yerleþen

537

23%

3.ayda iþe yerleþen

383

16%

4-6.ayda iþe yerleþen

537

23%

7-12.ayda iþe yerleþen

113

5%

Tanýnýrlýk Bileþeni
Bileþen Kurumumuzun mevcut tanýnýrlýðýnýnýn
daha da arttýrýlmasýna ve kurumsal kimlik
çalýþmalarýna destek olmak, ayrýca Proje
kapsamýndaki tüm faaliyetlerde AB
görünürlük kurallarýna uygunluðu saðlamak
amacýyla çalýþmalarýný sürdürdü.

Sonuçlarý
ÝÞKUR tanýtým filmi hazýrlandý ve dört adet
spot film çalýþmasý yapýldý
Proje faaliyetlerinin paylaþýldýðý dört adet ebülten hazýrlandý
Kurumsal kimlik çalýþmalarý yapýldý
Proje Final Broþürü hazýrlandý
“Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar” Hibe
Planý Örnek Projeler Kitapçýðý hazýrlandý
Hibe projeleri fotoðraf kataloðu hazýrlandý
Proje web sitesi hazýrlandý
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Avrupa Ýstihdam Stratejisi(AÝS) Konferansý

AÝTP II kapsamýnda, Avrupa Birliði'ne üye dört ülke uzmaný tarafýndan istihdam startejisi uygulama
tecrübelerinin paylaþýldýðý ayrýca AÝS'in Türkiye'ye uygunluðu ve öneminin görüþüldüðü Avrupa
Ýstihdam Stratejisi konferansý gerçekleþtirildi.
7 Nisan 2010 tarihinde Ankara'da düzenlenen Konferansýn açýþ konuþmalarý Eski Genel
Müdürümüz Namýk Ata, Avrupa Birliði Türkiye Delegasyonu Baþkatibi Odoardo Como ve Müsteþar
Yardýmcýmýz Doç. Dr. Halis Yunus Ersöz tarafýndan gerçekleþtirildi.

Eski Genel Müdürümüz Namýk Ata “Ýþsizlikte
mücadelede kamu istihdam kurumlarýnýn rolü her
geçen gün artmaktadýr.”
Eski Genel Müdürümüz Namýk Ata, son küresel mali
krizin istihdam ve iþsizliðe iliþkin mevcut temel
paradigmalarýnýn yeniden sorgulanmasýna yol
açtýðýný ifade ederek, “Bu yeniden sorgulama
sürecinde iþsizliðe ve istihdama dair projeksiyonlarda
ortak belirlemeler çoðunluktaysa da, çok farklý hatta
yepyeni paradigmalar üzerinden bir tartýþma da
baþlamýþtýr. Ancak, hemen herkesin üzerinde
anlaþtýðý temel noktalardan biri kamunun
düzenleyici, teþvik edici ve istihdamý koruyucugeliþtirici, yer yer istihdam yaratýcý rolünün
kaçýnýlmaz olduðu düþüncesidir.”dedi.

Ýþsizlikle mücadelede kamu istihdam
hizmetlerinin rolünün her geçen gün
arttýðýný, eski istihdam yapýsýyla, katma
deðerli istihdam düzeyinin korunmasýnýn
oldukça zor olduðunu vurgulayan Namýk
Ata, ulusal bir istihdam politikasý
temelinde makro ekonomik istikrar ve
büyümenin, iþgücünün küresel
rekabetin gerektirdiði mesleki
becerilerle donatýlmasý ve istihdam
edilebilirliðinin saðlanmasýndan
geçtiðini ve burada rol üstlenecek
kurumlarýn baþýnda da kamu istihdam
kurumu olarak Türkiye Ýþ Kurumu'nun
(ÝÞKUR) geldiðini söyledi.

Ülkemiz, þu anda kendi Ýstihdam
Stratejisini geliþtirme aþamasýndadýr.
Kamu istihdam kurumu olarak
koordinatörlüðünü yürüttüðümüz çeþitli
alanlardaki çok sayýdaki projenin,
Avrupa Ýstihdam Stratejisi (AÝS)
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çalýþmalarýnda da oldukça büyük
faydalar saðladýðýný dile getiren
Ata, “Bilindiði üzere 2000'li yýllarýn
baþýndan bu yana AÝS'e dahil olma
çalýþmalarýný yürütüyoruz. Bu
konferans da, Avrupa Ýstihdam
Stratejisi'nin farklý ülkelerdeki
baþarý ve zorluklarý hakkýnda bilgi

sahibi olmayý amaçlayan
yaklaþýmýn bir devamý
niteliðindedir. Ülkemiz, þu anda
kendi istihdam stratejisini
geliþtirme aþamasýndadýr ve AB
katýlým sürecinin bir parçasý olarak
bu konferans, kendi stratejimizi

anlamak ve benimseme yollarýný
araþtýrmak bakýmýndan hepimiz
için önem arz etmektedir. Ulusal
Ýstihdam Stratejisi ve Eylem Planý
hazýrlýk çalýþmalarýný
sürdürdüðümüz bu süreçte bize
katký saðlayacaðýný
düþünüyorum.” diye konuþtu.

Avrupa Birliði Türkiye Delegasyonu Baþkatibi Odoardo
Como , iþsizliðin tüm dünyada sorun olarak yaþandýðýný
kaydederek, “Ekonomik performanslarý yükseltmemiz ve
istihdam yaratmamýz gerekiyor. Kayýt dýþýlýkla ilgili
mücadele etmeli, birlikte hareket etmeliyiz.” dedi.

Müsteþar Yardýmcýmýz Doç. Dr. Halis Yunus Ersöz, “Çalýþma hayatý iþgücü
piyasalarý ve iþgücünün nitelikleri yaþanan deðiþimden etkilenmiþtir.”
Müsteþar Yardýmcýmýz Doç. Dr.
Halis Yunus Ersöz, yirminci yüzyýlýn
son çeyreðinden itibaren iletiþim
ve ulaþým teknolojilerindeki
geliþmelerle birlikte sanayi
toplumundan bilgi toplumuna
geçiþ sürecinin yaþandýðýný ve
bunun da üretim iliþkilerinde,
denetim biçimlerinde ciddi
deðiþikliklere yol açtýðýný kaydettiði
konuþmasýnda, “Çalýþma hayatý
iþgücü piyasalarý ve iþgücünün
nitelikleri yaþanan deðiþimden
etkilenmiþtir. Avrupa iþgücü
piyasalarýnda da bir takým temel
hususlar ortaya çýkmýþtýr.
Ýstihdamýn artmasý, esnek çalýþma
modellerinin yaygýnlaþmasý,
kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn

arttýrýlmasý için çaba gösterilme
gerekliliði, ortaya çýkan
geliþmelerden bazýlarýdýr. Bu
süreçte yine iþgücünde sanayi
sektörü daralýrken hizmetler
sektörü önemini arttýrmýþtýr. Tüm
dünyada küçük ve orta ölçekli
iþletmeler, üretimin ve istihdamýn
temel dinamiði haline gelmiþtir.”
dedi.
Ýþsizliðin tüm dünyanýn sorunu
haline geldiðini vurgulayan Ersöz,
“Ýþsizlik, temel bir sonuç olarak
yalnýzca geliþmemiþ ülkelerin bir
problemi olmaktan çýkmýþ,
geliþmiþ dünyanýn da temel bir
sorunu haline gelmiþtir. Dünya

artýk böyle bir sýkýntý yaþýyor.”
ifadelerini kullandý.

“Ýþsizlik sorunumuzun yapýsal
nedenleri vardýr”
Müsteþar Yardýmcýmýz Doç. Dr.
Halis Yunus Ersöz, Türkiye’nin
yaþanan son mali krizden en az
etkilenen ülkelerden birisi
olduðunu kaydederek, “Türkiye'de
yaþanan iþsizliðin boyutlarý yapýsal
özellikleri de içinde barýndýrýyor.
Her yýl çalýþma çaðýna giren nüfus
yaklaþýk 900 bin civarýndadýr. Bu
durum iþsizlikle mücadeleyi
güçlendirmektedir. 2004 yýlýndan
bu güne kadar sanayi sektöründe
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daralma meydana gelirken krizin
ortaya çýkýþýyla birlikte sanayi
sektöründen tarým sektörüne
doðru bir geçiþ oldu. Ýþgücüne
katýlma oraný ise yine kriz
sebebiyle yükseldi.” diye konuþtu.
“Genç nüfus bir ülke için en
önemli fýrsattýr.”
Uygulanan Aktif Ýstihdam
Tedbirleri Projesinin yerinde bir
proje olduðunu belirten Müsteþar
Yardýmcýmýz, “15-24 yaþ
grubundaki iþsizlik oranýmýz
yüzde 25. Genç bir nüfusa sahibiz.
Genç nüfus bir ülke için en önemli
fýrsattýr. Bu nüfusu aktif bir

þekilde iþgücü piyasasýna
yönlendirebilmeliyiz. Kadýnlar
açýsýndan da iþgücüne katýlýmýn
çok düþük olduðunu görüyoruz. Bu
projenin amaçlarýndan bir tanesi
de kadýnlarýn iþgücünü arttýrmak.”
sözlerine yer verdi.

“Ýþsizlikle ilgili sorunlarla baþa
çýkmak için Avrupa'nýn
tecrübesinden ve birikiminden
yararlanmak istiyoruz.”
Müsteþar Yardýmcýmýz Doç. Dr.
Halis Yunus Ersöz, Avrupa
Ýstihdam Stratejisine yönelik
düzenlenmiþ bu konferansýn
oldukça önemli olduðunu

vurgulayarak, “Avrupa Birliði
Ülkeleri 90'lý yýllarýn ortalarýndan
itibaren Avrupa Ülkelerinde
uygulanabilir bir strateji ortaya
çýkartmak için çeþitli çalýþmalar
baþlattýlar. 2000'li yýllarda
somutlaþan bu stratejiyle birlikte
önemli bir tecrübe ve birikim
meydana geldi. Ýþsizlikle ilgili
sorunlarla baþa çýkmak için
Avrupa'nýn tecrübesinden ve
birikiminden yararlanmak
istiyoruz. Avrupa Ýstihdam
Stratejisindeki tecrübeleri ve
birikimleri de yaklaþýk 8 aydýr
sürdürdüðümüz Ulusal Ýstihdam
Stratejisinin belirlenmesi
çalýþmalarýna da temel aldýðýmýzý
da ifade etmek isterim. 2000'li
yýllarda bu çerçevede, Türkiye'de
mesleki eðitim sistemini konu
alan, Türkiye'nin iþgücü piyasasý
hakkýnda da bilgiler içeren 'Ulusal
Gözlem Evi Raporu' hazýrlandý.
'Ýstihdam Durum Raporu' da
hazýrlanarak 2003 yýlýnda Avrupa
Komisyonuna sunuldu ve uygun
görüþ alýndý. Bununla ilgili 'Ortak
Deðerlendirme Belgesi'
çalýþmalarý da tamamlanmýþtýr.
Bundan sonraki süreçte 'Ulusal
Reform Programý' hazýrlanacak ve
'Ulusal Ýstihdam Politikasý' için
altyapý çalýþmalarý tamamlanmýþ
olacaktýr.” diyerek sözlerini
tamamladý.

Moderatörlüðünü Ankara Üniversitesinden Prof. Dr.Recep Varçýn'ýn
üstlendiði Konferansýn sunumlarý; Almanya'dan Michael Van der
Cammen, Avusturya'dan Dr Werner Karl Schelling, Ýsveç'ten Agneta
Roström, Fransa'dan Martin Dauvernet ve Türkiye'den AB Koordinasyon
Dairesi Baþkaný Ercüment Iþýk tarafýndan yapýldý.

bülteni

Avusturya
Dr. Werner Karl Schelling, Avusturya'da yaþý ilerlemiþ çalýþanlarýn
istihdamýnýn sürekliliðinin saðlanmasýna ile gençlerin ve kadýnlarýn
istihdamýna yönelik geliþtirilen programlara vurgu yaptý. Çocuk bakým
olanaklarýnýn daha da iyileþtirilmesi dahil, iþgücü piyasasýnýn cinsiyet
temelinde bölünmesi durumunun ele alýnmasýna önem verdiklerini
belirten Schelling, istihdam oranýnýn yükseltilmesine ve iþgücü
piyasasýndaki hareketliliðin artýrýlmasýna yönelik uygulanan “Güvenli
Esneklik” konusunda Avusturya'nýn örnek teþkil ettiðini belirtti.
Temel Odak: Ýstihdam Politikasý
Odak Noktalarý
-Yasý ilerlemis çalýsanlar
-Kadýnlar
-Gençler
-Ortak güvenli esneklik ilkeleri
Uygulamadan Sorumlu Olan Taraflar
-Federal bakanlýklar-Kamu Ýstihdam Kurumu
-Bölgesel hükümetler
-Sosyal ortaklar

Fransa
Farans'dan Martin Dauvernet örgütlenme modellerini aktarýrken bir kamu
kurumu olmasýna karþýnFransa Ýistihdam Kurumunun, özel þirket
kurallarýyla yönetildiðinin altýný çizdi. Örgütlenme modelinin hangi
ihtiyaçlardan kaynaklandýðýný ve hangi sorunlarýn aþýlmasýnda iþlevsel
olduðunu açýklayan Dauvernet, Kurumun altý kilit görevi olduðunu belirtti.
Altý kilit görev
1-Ýþ, egitim ya da danýþmanlýk hizmeti arayan kiþilerin baþvurularýnýn
alýnmasý, bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi ve desteklenmesi
2- Ödeneklerin verilmesi
3-Ýþgücü piyasasý analizi ve iþ tekliflerinin toplanmasý; iþçi alýmlarýnda
þirketlere yardým ve danýþmanlýk : özellikle ise alýmlarda ayrýmcýlýkla
mücadele ve mesleki eþitliðe yönelik gayretler yoluyla, iþ arayanlar ve iþçi
arayanlarla irtibata geçirilmesi,
4-Ýþ arama ve kontrol.
5-Ýþgücü piyasasý ve iþ arayanlarýn ödeneklerine dair verilerin toplanmasý
ve iþlenmesi.
6-Devlet, yerel idareler ya da Unedic tarafýndan verilen diðer görevlerin ifasý
Martin Dauvernet, 2020 yýlýna kadar Fransa'da Kamu Ýstihdam
Kurumu'nun üç öncelikli hedef belirlediðini ve bunlarýn da; “Akýllý büyüme”:
bilgiye ve yenilikçiliðe dayalý ekonominin geliþtirilmesi; “Sürdürülebilir
büyüme”: kaynaklarý daha verimli kullanan, daha yeþil ve daha rekabetçi
bir ekonominin teþvik edilmesi ve “Kapsayýcý büyüme”: istihdamýn
arttýrýlmasý, sosyal ve bölgesel uyumun ön plana çýkarýlmasýnýn olduðunu
kaydetti.
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Almanya
Michael Van der Cammen, Ulusal Reform
Programlarýnýn (URP) Hazýrlanmasýnda Kamu
Ýstihdam Kurumu'nun (KÝK) Rolü ve URP'nin
Uygulamasýnda KÝK'in Katýlýmý olmak üzere iki
baþlýkta yaptýðý sunumunda Almanya Kamu
Ýstihdam Kurumu'nun istihdamýn artýrýlmasý
için gerçekleþtirdiði çalýþmalarýna deðinirken
ülkesinde kiþiye özel stratejiler uyguladýðýný,
hedef gruplara yönelik özel programlar veya
ürünler kullanýlmadýðýný belirtti.

Ýsveç
Ýsveç'ten Agneta Roström, en önemli hedeflerinin
iþgücü piyasasýnýn iþlevselliðini geliþtirmek olduðunu
söyleyerek, “Bu, iþ arayanlar ve iþverenler etkili bir
þekilde bir araya getirilerek, iþgücü piyasasýndan uzak
olan kiþilere öncelik verilerek ve uzun vadede
istihdamýn arttýrýlmasýna katký saðlanarak
yapýlmaktadýr.” dedi.
Ýþsizlik politikasýnýn en önemli hedefi, uzun süreli
istihdamý arttýrmaktýr diyen Roström, uzun vadeli
politikalarýn, isgücü arzýný artýran tedbirlere
odaklandýðýný ifade etti.
Roström, Avrupa Ýstihdam Stratejisinin Ýsveç'teki
sonuçlarýndan birisinin 2010 yýlýnda, her bir iþsize, 4
aylýk (gençler) veya 12 aylýk (yetiþkinler) iþsizlik
süresine ulaþmadan önce; iþ, staj, destekleyici eðitim
veya istihdam edilebilirliðe yardýmcý olan diðer
tedbirlerin sunulmasý olduðunu söyledi.
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AB Koordinasyon Dairesi Baþkaný Ercüment
Iþýk'ýn AÝS'in Türkiye'ye Uygunluðu ve Önemi
baþlýklý sunumunun ardýndan, soru-cevap ve
öneri bölümleri ile Konferans sona erdi.

Avrupa Ýstihdam Stratejisi Nedir?
Avrupa Ýstihdam Stratejisi, AB Üye Devletleri arasýnda bilgi paylaþýmý ve ortak tartýþmalarý teþvik
ederek her Üye Devlet'de daha fazla ve daha iyi iþler yaratýlmasýna yardýmcý olabilecek çözüm
ve iyi uygulama modelleri bulmaya çalýþmak için geliþtirilmiþtir.
Strateji Üye Devletler ve Avrupa Komisyonu arasýnda rehberler, tavsiyeler ve yýllýk ortak istihdam
raporlarý gibi resmi belgeler temelinde diyalog kurulmasýndan oluþmaktadýr. Bunun yanýnda,
Avrupa Komisyonu ve sosyal ortaklar arasýnda ve Avrupa Parlamentosu, Avrupa Ekonomik ve
Sosyal Komitesi ve Bölgeler Komitesi gibi diðer Avrupa kurumlarý arasýnda diyalog kurulmasý
amaçlanmaktadýr.
Üye Devletler ve Avrupa Komisyonu'nun temsilcilerinden oluþan Ýstihdam Komitesi, AB
düzeyindeki hedef ve önceliklerin koordinasyonunda kilit rol oynamaktadýr. Bu hedefler
istihdama iliþkin ortak göstergeler ve ölçülebilir hedefler etrafýnda düzenlenmektedir.
Ýstihdam Rehberi aþaðýdakileri kapsamaktadýr:
·Ýsteyen herkesin iþ bulabilmesi, iþ yerinde kalite ve üretkenliði artýrma ve sosyal ve bölgesel
bütünlüðü güçlendirme amaçlý istihdam politikalarýnýn uygulanmasý.
·Ýþ hayatýna yaþam döngüsü yaklaþýmýnýn iþyerinde teþvik edilmesi
·Ýþ arayanlar ve dezavantajlý gruplara yönelik kapsayýcý iþgücü piyasalarý saðlanmasý.
·Ýþgücü piyasasý ihtiyaçlarýnýn daha iyi eþleþtirilmesi.
·Güvenli istihdam ile birlikte, esnekliðin teþvik edilmesi, iþgücü piyasasý bölünmesinin
azaltýlmasý
·Ýstihdam dostu ücret ve diðer iþgücü maliyeti geliþmelerinin saðlanmasý
·Beþeri sermaye yatýrýmýn geniþletilmesi ve iyileþtirilmesi
·Eðitim ve öðretim sistemlerinin yeni yeterlilik þartlarýna uyarlanmasý
Üye devletlerde alýnan tedbirler ve yapýlan iyi uygulamalardan ders alýnmasý, Türkiye'nin kendi
ulusal istihdam stratejisini geliþtirilmesi ve uyarlamasý için önemlidir. Bu durum Türkiye'nin
AB'ye giriþ süreci ve mevcut AB istihdam mekanizmalarýna katýlýmýnda yansýtýlmaktadýr;
örneðin, IPA finansman programlarý vasýtasýyla. JAP (Ýstihdam Öncelikleri Politikalarýna Ýliþkin
Ortak Deðerlendirme Raporu) süreci ve JIM (Ortak Sosyal Koruma ve Sosyal Bütünlük
Memorandumu) vasýtasýyla iþgücü piyasasý konularý hakkýnda açýk eþgüdüm metoduna
katýlmaya hazýrlanmaktadýr. Ýþgücü piyasasý alanýnda bu süreç, Türkiye'nin istihdam politikasý,
Avrupa Sosyal Fonu'nun iþletilmesi için hazýrlýk, sosyal bütünlük, sosyal koruma, ayrýmcýlýk
karþýtlýðý ve eþit fýrsatlar gibi konularýn deðerlendirilmesini içermektedir.
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ÝÞKUR Hizmet Noktalarý
tüm Türkiye'de yaygýnlaþmaya devam ediyor
e-ÝÞKUR hizmetlerimizin belediyelerde de
verilmesini saðlayan, ÝÞKUR Hizmet
Noktasýnýn sayýsý 730'a ulaþtý.
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi ve 38 Ýlçe
Belediyesi ile imzalanan protokol için 23
Mart 2010 tarihinde Saraçhane Belediye
Sarayýnda düzenlenen törene, Bakanýmýz
Ömer Dinçer, Ýstanbul Büyükþehir Belediye
Baþkaný Kadir Topbaþ 38 Belediyenin Baþkan
ve Baþkan Yardýmcýlarý katýldý.
Ýmza töreninde Ýstanbul Büyükþehir
Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Adem
Baþtürk, Genel Sekreter Yardýmcýsý Sabri
Dereli ve Ýstanbul Ýl Müdürümüz Muammer
Coþkun da yer aldý.

Bakanýmýz Ömer Dinçer, “Ýþsizliði
önlemeye yönelik çalýþtaylar yapmaya ve
yeni politika ve stratejiler üretmeye
baþladýk.”
Törendeki konuþmasýnda Bakanýmýz Ömer
Dinçer, Ülkemizdeki iþsizliðin yapýsal
sorunlarýnýn çözümü ile ilgili çaba
sarfedildiðini ve küresel krizin etkisinin
kaldýrýlmaya çalýþýldýðýný belirterek, “Son
zamanlarda iþsizliði önlemeye yönelik
çalýþtaylar yapmaya ve yeni politika ve
stratejiler üretmeye baþladýk. Belki de
Hükümetimizin yapacaðý yeni bir ekonomik
ve sosyal konseyde de konu tartýþýlarak.
Ülkemizin bu konuda politikasý ve stratejisi
oluþturulacak. Diðer yandan Küresel krizin
etkilerini hafifletmek adýna kýsa çalýþma
ödeneði uygulamalarýnda geçtiðimiz yýl tüm
Avrupa ülkelerinin dikkatini çekecek kadar
baþarýlar elde ettik. 2010 yýlýnda da kýsa
çalýþma ödeneði ile ilgili çalýþmalarýmýzý
devam ettireceðiz. 2009 yýlýnda tam 192 bin
iþçimiz iþsiz kalmaktan kurtuldu. 2010
yýlýndaki geçtiðimiz iki aylýk uygulamalarýda
eklediðimizde kýsa çalýþma ödeneði
uygulamalarýyla yaklaþýk 205 bin çalýþanýmýz
kendi iþlerini korumayý baþardýlar. Bu güne
kadar bize müracaat edenlerden yaklaþýk 2
milyon kiþi iþsizlik ödeneðinden
yararlandý.”dedi.

Bakanýmýz Dinçer, imzalanan protokolün iþsizlik
sorunuyla mücadelede önem arzettiðinin altýný çizerek,
þunlarý kaydetti; “ÝÞKUR'a eriþimi kolaylaþtýracak
adýmlar atýyoruz. Bu protokolle birlikte belediyelerimiz
ÝÞKUR ofisi gibi hizmet vermeye baþlayacak. Biz, böyle
bir açýlýmý saðlamaktan ve böyle bir hizmet almaktan
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Törende konuþmalarýn ardýndan
Kurumumuz ile Ýstanbul
Büyükþehir Belediyesi arasýndaki
istihdama yönelik protokol Bakan
Ömer Dinçer ve Baþkan Kadir
Topbaþ tarafýndan imzalandý.
Ýstanbul'daki 38 Ýlçe Belediyesi
adýna imzalarý da baþkanlar ve
baþkan yardýmcýlarý attý. Tören
toplu fotoðraf çekimi ile sona erdi.
dolayý mutluyuz. Herhangi bir
iþsizimiz belediyeye geldiðinde
kaydýný yaptýrabilecek, mesleki
eðitim almayý düþünüyorsa
alabileceði mesleki eðitimlerle
ilgili bilgi alabilecek. Ýþsizlik
ödeneðine müracaat edebilmek
mümkün olacak. Þubelerimize
gelerek alabileceði her hizmeti
buradan almasýný temin etmeye
çalýþýyoruz. Bundan sonra bu
hizmetlerin kapsamýný
geniþleteceðiz.” diye konuþtu.
Ýstanbul Büyükþehir Belediye
Baþkaný Kadir Topbaþ da, Ýstanbul
gibi bir dünya metropolünün,
iþsizlik sorununun da oldukça
büyük olduðunun altýný çizdiði

konuþmasýnda, “Teknolojik
geliþmeler, iþ bulma vasýflarýný
hýzla deðiþtirmekte. Yerel
yönetimler olarak hizmetlerimizi
sürdürürken bir yandan da
istihdam sorununu kýsmen
gidermeye çalýþýyoruz. Vatandaþýn
en rahat iletiþim kurabildiði
yönetimler olarak iþsizlik
sorununun çözümüne de yardýmcý
olmayý istedik ÝÞKUR ile bir
iletiþim noktasý kurarak,
vatandaþlarýn yaptýklarý iþ
baþvurularýnýn deðerlendirilmesi,
takip edilmesi ve bununla ilgili bir
takým çalýþmalar yürütülmesi
önemli bir geliþme olmuþtur.”
dedi.

Ýlki yine Bakanýmýz Ömer Dinçer'in
katýlýmýyla Ankara Büyükþehir
Belediyesi ve Ankara'da hizmet
veren belediyeler arasýnda, takip
eden süreçte de Mayýs ayý sonu
itibarýyla 67 il müdürlüðümüz ile
toplam 730 belediye arasýnda
imzalanan protokoller, bilgisayar
kullanmayý bilmeyenlerin,
bilgisayar eriþim imkaný
olmayanlarýn ve en önemlisi iþ
arayanlar ve iþverenlerin
kendilerine en yakýn yerlerden
istihdam hizmetlerinden
faydalanabilmelerine,
hizmetlerimizin olanak saðlýyor.

Samsun'da 15 Belediye ile protokol
Samsun Ýl Müdürlüðümüz de 15 belediye ile protokol
imzalayarak ÝÞKUR Hizmet Noktalarý oluþturdu.
Noktalarda görev yapacak belediye çalýþanlarýna Ýl
Müdürlüðü personeli tarafýndan eðitimler verildikten
sonra Hizmet Noktalarý aktif çalýþmalarýna baþladý.
Tüm Hizmet Noktalarýnda olduðu gibi Samsun’daki
ÝÞKUR Hizmet Noktalarýn da vatandaþlar Kurumumuza
gelmeden hizmetlerimizden yararlanma imkanýna
kavuþmuþ oldu.

Hizmet Noktalarýmýzda 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
kaydetmek 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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Bakanýmýz Eskiþehir'de sertifika törenine katýldý
Toplam 569 kiþiye sertifika
Bakanýmýz Ömer Dinçer, 9 Nisan 2010 tarihinde Eskiþehir'e gerçekleþtirdiði ziyaret kapsamýnda,
Eskiþehir Ýl Müdürlüðümüzün düzenlediði iþgücü yetiþtirme eðitimlerinin sertifika törenlerine katýldý.

Ýþbirliði örneði
Eskiþehir Ýl Müdürlüðümüzün,
Sanayi Odasý, Ticaret Odasý ve
Avrupa Birliði Ýþ Geliþtirme
Merkezi (ABÝGEM) iþbirliðiyle
düzenlediði iþgücü yetiþtirme
eðitimlerinin sertifika töreninde
Bakanýmýzýn yaný sýra, Vali
Mehmet Kýlýçlar, Eskiþehir
Milletvekili E.Nedim Öztürk, Eski
Genel Müdürümüz Namýk Ata,
Sanayi Odasý Baþkaný Savaþ
Özaydemir, Ticaret Odasý Baþkaný
Harun Karacan, Ýl Genel Meclisi
Baþkaný Ahmet Yapýcý ve ABÝGEM
ile diðer kurum ve kuruluþlarýn
yetkilileri yer aldý.
Kurumumuz Eskiþehir Ýl Müdürü
Ergün Peker'in Ýl Müdürlüðü
faaliyetlerini aktardýðý
konuþmasýnýn ve diðer
konuþmalarýn ardýndan açýþ
konuþmasýný gerçekleþtiren

Bakanýmýz Ömer Dinçer,
Türkiye'nin iþsizlik sorununun,
geliþmiþ ülkelerdeki iþsizlik
sorunundan farklý bir perspektifte
ele alýnmasý gerektiðini
kaydederek, "Genç nüfusumuzun,
Avrupa ülkelerine göre daha çok
olmasýný bir fýrsat olarak
görüyoruz. Türkiye'de 2004
yýlýndan 2009 yýlýna kadar 4

Törende daha sonra; “Mali Ýþler Uzmanlýðý”,
“Giriþimcilik”, “Nitelikli Dýþ Ticaret Elemaný”,
“CNC Operatörlüðü” ve “Proje Döngüsü Yönetim
Eðitimi” programlarýnda eðitim alarak baþarýlý
olan 125 kiþiye sertifikalarý verildi.
Törende ayrýca Bakanýmýza ve Vali Mehmet
Kýlýçlar'a plaket takdim edildi.

milyon 142 bin insan çalýþma
yaþýna geldi. 2009 yýlýnda iþgücü
piyasasýna giren yaklaþýk 940 bin
kiþiden kriz olmasýna raðmen 700
binine iþ saðladýk.” dedi.
Eskiþehir'de örnek bir iþbirliði ve
çalýþma ortaya konduðunu öne
süren Bakanýmýz, eðitim
programlarýnýn artarak devam
edeceðini belirtti.
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350 kiþiye istihdam olanaðý
Yine Eskiþehir Ýl Müdürlüðümüzün
WÝN Bil.Ýlt.Hiz.A.Þ. iþbirliðiyle
düzenlediði eðitimlerden mezun
olan 444 kiþiye sertifikalarýnýn
verildiði törene de katýlan
Bakanýmýz; 444 kiþiden 350'sinin
istihdam edileceði çaðrý
merkezinin de açýlýþýný
gerçekleþtirdi.
Sertifika daðýtýmý ve açýlýþýn
birlikte gerçekleþtirildiði törene
ayrýca yine Eski Genel Müdürümüz
Namýk Ata, Turkcell Genel Müdürü
Süreyya Ciliv ve Türkcell Global
Bilgi Genel Müdürü Bahadýr
Pekkan katýldý.
Eski Genel Müdürümüz Namýk
Ata, Kurum olarak birçok
meslekte istihdam garantili
kurslar açarak istihdamýn
arttýrýlmasýna katkýda
bulunduðumuzun altýný çizerek,
bunu birçok kurum kuruluþ ve özel
sektör iþbirliðiyle
gerçekleþtirildiðini ve bu
iþbirliklerinin arttýrýlarak devam
ettirileceðini belirtti.
Bakanýmýz Ömer Dinçer de
törende yaptýðý konuþmasýnda,
çaðrý merkezlerinin günümüzde
istihdama katký saðlayan
sektörlerden biri haline geldiðini
belirterek, özellikle Eskiþehir gibi
Türkiye'nin merkezinde ve genç
nüfusun aðýrlýklý olduðu bir
bölgede böyle bir yatýrýmýn
yapýlmasýnýn çok önemli olduðunu
kaydetti.
Törenden sonra çaðrý merkezinde
incelemelerde bulunana
Bakanýmýz Ömer Dinçer gelen
çaðrýlardan birisini yanýtladý.
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Ýl Müdürlerimiz Ankara'da Toplandý

Kurumumuz çalýþmalarýnda etkinliðin, uygulamalarda birliðin saðlanabilmesi
amacýyla her yýl düzenlenen Ýl Müdürleri Toplantýsý bu yýl iki kez
gerçekleþtirilecek. 2010 yýlý Ýl Müdürleri Toplantýsýnýn ilki 19-20 Nisan 2010
tarihlerinde Ankara'da gerçekleþtirildi.
Toplantýya, Müsteþarýmýz Birol Aydemir, Müsteþar Yardýmcýlarýmýz Doç Dr.Halis
Yunus Ersöz ve Ahmet Zahteroðullarý, Eski Genel Müdürümüz Namýk Ata ile Genel
Müdür Yardýmcýlarýmýz Mehmet Ali Özkan ve Kazým Yiðit katýldý.
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Eski Genel Müdürümüz Namýk
Ata, öncelikle 2009 yýlýnýn genel
bir deðerlendirmesini yaptýðý
konuþmasýnda, yaþanan küresel
mali krizin tüm dünyada özellikle
iþsizlik ve istihdam konusunda çok
önemli sýkýntýlara yol açtýðýný ve
etkisinin birkaç yýl daha
hissedilebileceðini kaydetti.
Hayata geçirilen yasal
düzenlemeler ile iþsizlik
sorununun vurucu etkilerinin en
asgari düzeye indirilmesi için bir
dizi gayret sarfedildiðini söyleyen
Namýk Ata, 2010 yýlýnýn süreç
açýsýndan çok önemli olduðunu
ifade etti
Eski Genel Müdürümüz , özellikle
projelerin daha da
çeþitlendirilerek arttýrýlacaðýna
vurgu yaparak, “Geçen yýllara göre

daha kaliteli sonuç veren
eðitimlere aðýrlýk vermemiz
gerekiyor. Hangi alanlarda iþgücü
açýðý olabilecek, hangi alanlarda
istihdam yaratma þansý var. o
alanlara yönelik planlarýmýzý
programlarýmýzý geliþtirmemiz
gerekiyor.” sözlerine yer verdi.

Geçmiþ dönemdeki çalýþmalarý
deðerlendiren ve geleceðe yönelik
planlamalardan da bahseden
Namýk Ata konuþmasýný,
toplantýda paylaþýlan deneyimlerin
birimlere yansýmasý temennisi ile
tamamladý.

Müsteþarýmýz Birol Aydemir: “ÝÞKUR'un daha çok güçlendirilmesi gerekir.”

Müsteþarýmýz Birol Aydemir açýþ
konuþmasýnda tüm dünyada
istihdam kurumlarýnýn öneminin
giderek arttýðýný kaydederek,
“Birçok alanda önemli faaliyetleri
olan, iþsizlik sorununun çözümü
için aktif ve pasif politikalar
uygulayan ÝÞKUR'un daha
güçlendirilmesi gerekir. Birçok
ülkedeki istihdam kurumlarýný
görme imkaný buldum. Bizim
istihdam kurumumuzun daha az

imkanla, özveriyle birçok baþarýlý
iþe imza attýðýný söylemek yanlýþ
olmaz. ”dedi.

“Bulunduðunuz illerde size
büyük görevler düþüyor.”
Müsteþarýmýz il müdürlerine
seslenerek, “Modern ve etkin
hizmet anlayýþýný benimserseniz
ve çaba gösterirseniz baþarý

saðlayabiliriz. Bulunduðunuz
illerde size büyük görevler
düþüyor. Sizin ihtiyaçlarýnýza, sizin
taleplerinize göre biz bu
toplantýlarý þekillendiriyoruz.
Ýnisiyatifi ele almamýz lazým.
Ýþsizlik sorunu çözümünde bizler
aktörüz. Bu çok önemli. Tüm
fikirlerinize açýðýz. Burada çözüm
yollarýný birlikte bulalým” diye
konuþtu.
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Bursa'da binlerce kiþiye mesleki eðitim
Genel Müdürümüz kurslarý ziyaret etti
Bursa Ýl Müdürlüðümüz, 2010 yýlý
eðitim planýyla, 240 ayrý meslekte
toplam 5 bin 782 kiþinin iþgücü
yetiþtirme kurslarýndan
faydalanmasýný planlýyor.
Henüz 2010 yýlýnýn ilk yarýsý
tamamlanmadan ise, 3 bin 747 kiþinin
faydalandýðý eðitimler baþlatýldý ve
705 kiþi de eðitimlerini tamamlayarak
yeni bir mesleðe sahip oldu.
Genel Müdürümüz M. Kemal Biçerli ve
Genel Müdür Yardýmcýmýz Kazým Yiðit
28-29 Mayýs 2010 tarihlerinde
Bursa'ya giderek, devam eden
kurslardan bazýlarýný ziyaret etti.
Genel Müdürümüz ve Genel Müdür
Yardýmcýmýzýn ziyaret ederek
incelemelerde bulunduðu; Bursa
Valiliði, Bursa Zihinsel Engelliler Eðitim
Derneði, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar
Odasý, Bursa Elektronikçiler Odasý,
Bursa Tuhafiyeciler ve Benzerleri Odasý
ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý
Eðitim Vakfý gibi birçok kurum ve
kuruluþ ortaklýðýnda, Mekatronik,
Elektronik Güvenlik Sistemleri
Operatörü Eðitimi, Oto Elektroniði, PLC
Programlama ve Otomasyon,
Endüstriyel Bakým ve Onarým
Elektroniði, GSM Programlama ve
Otomasyon Eðitimi, Akýllý Bina
Otomasyon Sistemleri Eðitimi,
Konfeksiyon Modelcisi ve CNC Tezgah
Operatörü gibi çok çeþitli mesleklerde
düzenlenen kurslarýn yaný sýra
özürlülere yönelik Mehter Takýmý
Eðitimi de yer alýyor.
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Kurslarda eðitim alan kursiyerler, yeni bir mesleðe kavuþmaktan ve
istihdam edilebilirliklerinin artmýþ olmasýndan duyduklarý sevinci dile
getirirken, Mehter Takýmý Eðitiminin kursiyerleri de ziyaret sýrasýnda mini
bir konser verdi.
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Kurumumuz birçok fuar ve etkinliðe katýldý
Özellikle bahar aylarýnda yoðun olarak üniversiteler tarafýndan
organize edilen kariyer günleri ve çoðu zaman Kurumumuzun da
organizasyonlarýnda yer aldýðý “Ýsthdam Fuarlarý” gibi bir çok
etkinliðe Kurumumuz da katýlýyor.

3.Hatay Ýnsan Kaynaklarý ve Ýstihdam Fuarý
Ýþverenler ile nitelikli iþgücünü bir
araya getirerek istihdamýn
arttýrýlmasýna katký saðlamak
amacýyla düzenlenen Hatay
Ýnsan Kaynaklarý ve Ýstihdam
Fuarýnýn 3.'sü 29-30 Nisan- 1
Mayýs 2010 tarihleri arasýnda
Mustafa Kemal Üniversitesi
Ýskenderun Mühendislik Fakültesi
Kampusu'nda gerçekleþtirildi.

fuara katýlým geniþ oldu.
Fuarýn açýlýþýný, Hatay Valisi
M.Celalettin Lekesiz ve Genel
Müdür Yardýmcýmýz Mehmet Ali
Özkan birlikte gerçekleþtirdikten
sonra stantlarý ziyaret ettiler.

Ýl Müdürü Ahmet Bulanýk,
“Ýskenderun, sanayi yönünden
oldukça geliþmiþtir. Bu yýl
üçüncüsü yapýlan Ýnsan Kaynaklarý
Hatay Ýl Müdürlüðümüz ve Hatay ve istihdam Fuarý'ný Ýskenderun'da
Valiliðinin ortak organizasyonu ile gerçekleþtirmekle, istihdama
gerçekleþtirilen Fuara, Ýsdemir
yönelik olumlu geliþmelerin
Çelik-Ýþ Sendikasý Ýskenderun
hayata geçmesini hedefledik.”
Þubesi, Antakya Belediyesi,
dedi.
Ýskenderun Belediyesi, Ýskenderun
Ticaret ve Sanayi Odasý, Antakya Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz
Ticaret ve Sanayi Odasý ve sivil
de, “Ülkemizde yatýrým yapýlmasý
toplum kuruluþlarý destek verdi.
gereken esas unsur insandýr. Bu
baðlamda vasýflý ve iþ bilen
Firmalar, nitelikli iþgücü ve sivil
insanlarýn yetiþtirilmesi
toplum kuruluþlarýný biraraya
durumunda iþsiz insanlarýmýzýn
getirirken, diðer yandan üniversite sayýsý önemli derecede
öðrencilerine rehberlik etmek,
azalacaktýr” diye konuþtu.
mesleki vizyonlarýnýn
geliþtirilmesine katký sunmak, yarý Konuþmalarýn ardýndan fuarýn
zamanlý çalýþma ve mezuniyet
gerçekleþmesinde katkýsý olan
sonrasý istihdam imkanlarý
kurum, kuruluþ ve sivil toplum
hakkýnda bilgi sahibi olmalarýný
kuruluþ temsilcilerine plaket
saðlamak amaçlarýný da taþýyan verildi.
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Eskiþehir Kariyer Günleri ve 4. KOBÝ'ler ve Biliþim Zirvesi
Kariyer Günleri
15-16 Nisan 2010 tarihleri
arasýnda Anadolu Üniversitesi
Kariyer Kulübü tarafýndan
Kariyer Günleri düzenlendi.
Yunus Emre Kampüsünde
düzenlen etkinliðe Eskiþehir Ýl
Müdürlüðümüz de katýldý.
Eskiþehir Ýl Müdürlüðümüz
açtýðý standda öðrencilere
kariyer planlamasý hakkýnda

bilgiler sunarken iþ ve meslek
danýþmanlýðýna yönelik broþür
ve kitapçýklar daðýttý.
Diðer yandan etkinlik
kapsamýnda Kurumumuz
Psikoloðu Deniz Kartal
tarafýndan yaklaþýk 300 kiþiye
Ýþ Arama Becerileri Semineri
verildi.

4. KOBÝ'ler ve Biliþim Zirvesi
Eskiþehir Valiliði, Osmangazi Üniversitesi ve Türkiye Biliþim Derneði Eskiþehir Þube Baþkanlýðý
tarafýndan organize edilen “Geleneksel 4'ncü KOBÝ'ler ve Biliþim Zirvesi” 21-22 Nisan 2010
tarihinde Osmangazi Üniversitesinde gerçekleþtirildi.
Eskiþehir Ýl Müdürlüðümüz, etkinlikte açtýðý satandda ziyaretçilere Kurumuzun birçok faaliyetini
tanýtma imkaný buldu.
Afiþ ve broþürlerle desteklenen standda Ýl Müdürümüz Ergün Peker de katýlýmcýlara detaylý bilgiler
sunarak Kurumumuzdan hangi hizmetleri alabilecekleri konusunda bilgilenmelerini saðladý. Vali
Mehmet Kýlýçlar da Kurumumuz standýný ziyaret ederek bilgiler aldý.
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Ordu'da ilk defa Kariyer Günleri düzenlendi

Ýþ arayanlar ve iþ verenlerin
ortak platformu olan
“Kariyer Günleri Etkinliði” bu
yýl Ordu'da ilk kez
düzenlendi.
Ýl Ýstihdam ve Mesleki
Eðitim Kurulunda alýnan
karar doðrultusunda Ordu Ýl
Müdürlüðümüz ve Ordu
Meslek Yüksekokulu
iþbirliðinde hayata geçirilen
etkinliðe ilgi yoðun oldu.
26-27 Mayýs 2010 tarihleri
arasýnda düzenlenen
etkinliðin son gününde
Kurumumuz tarafýndan
öðrencilere "Ýþ Arama

Becerisini Geliþtirme
Semineri” verildi. Ýl Müdürü
Mehmet Döktür, Ýl
Müdürlüðü personeli Güven
Karaman ve Kayhan Kara
tarafýndan verilen
seminerde öðrenciler,
mezuniyet sonrasý iþ
hayatýna atýlýrken izlemeleri
gereken yollar ve bu süreçte
Kurumumuzdan nasýl
faydalanacaklarý
konularýnda
bilgilendirildiler.
Kariyer Günleri etkinliðinin
geleneksel hale getirilmesi
planlanýyor.

Ankara'da “12. Kariyer Fuarý”
ve “Mülkiye Kariyer Günleri”

Kurumumuz Ankara'da Bilkent
Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafýndan
organize edilen “12. Kariyer Fuarý” ile
Ankara Üniversitesi Kariyer Merkezi ve
Genç Mülkiyeliler Topluluðu tarafýndan
organize edilen “Mülkiye Kariye Günleri”ne
katýldý.
Öðrencilerin staj yapabilecekleri ya da
mezuniyet sonrasý çalýþabilecekleri
kuruluþlarý tanýmasý ve bilinçli tercih ve
hazýrlýk yapabilmelerine yardýmcý olmasý
amacýyla düzenlenen etkinliklerdeki
stantlarýmýzda ziyaretçilere,
Kurumumuzdan hangi konularda destek
alabilecekleri konusunda detaylý bilgiler
sunulurken bu sunumlar, kitap, afiþ broþür
gibi materyallerle desteklendi.
Öðrencilerin Kurumumuz standýna ilgisi
yoðun oldu.
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26

Erzurum
2. Mesleki Rehberlik/Kariyer Günleri

Erzurum Ýl Müdürlüðümüz, Erzurum Valiliði
tarafýndan organize edilen 2. Mesleki
Rehberlik/Kariyer günlerine katýldý.
Fuarda açýlan standda katýlýmcýlara,
özellikle iþ ve meslek danýþmanlýðý,
meslek bilgi merkezi hizmetlerimiz
hakkýnda detaylý bilgiler sunulurken,
konuya iliþkin birçok materyal daðýtýldý.
Fuar kapsamýnda bir de öðrencilerin
yoðun ilgi gösterdiði meslek seçiminin
önemi konusunda bir seminer düzenlendi.
Fuarda Erzurum Ýl Müdürlüðümüze
Erzurum Valiliði tarafýndan bir de þilt
verildi.

Ýzmir'de Eðitim Bilim Kültür Sanat Teknoloji
Festivali ve ÝZSÝAD Ýþ Günü Fuarý

Ýzmir Ýl Müdürlüðümüz, Milli Eðitim Müdürlüðü
tarafýndan 19-22 Mayýs 2010 tarihleri arasýnda
METEF kapsamýnda düzenlenen Eðitim Bilim Kültür
Sanat Teknoloji Festivaline katýldý.
Kurumumuz hizmetlerinin tanýtýldýðý standa, özellikle
okul rehber öðretmenleri eþliðinde gelen öðrenciler
yoðun ilgi gösterdi.
Diðer yandan 29 Mayýs 2010 tarihinde Ýzmir Sanayici
ve Ýþadamlarý Derneðinin (ÝZSÝAD) düzenlediði
“ÝZSÝAD ÝÞ GÜNÜ FUAR” nda da stant açan Ýzmir Ýl
Müdürlüðümüz, iþverenlere Kurumumuzdan ne tür
hizmetler alabilecekleri konusunda detaylý bilgiler
sunma imkaný buldu.
Otomotiv, gýda, inþaat, tekstil, lojistik, mobilya
elektrik, elektronik, makine, turizm, gayrimenkul,
telekomünikasyon, biliþim, izalasyon, matbaa,
medikal, eðitim sektöründen ÝZSÝAD üyesi 210
firmanýn yer aldýðý fuarda ayrýca Kurumumuz
hizmetlerinin etkinliði üzerine mini bir anket
çalýþmasý yapýldý.
Fuarda ayrýca ÝÞKUR Tanýtým Filmi de yayýnlandý.
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Ýstanbul'da 17 bin kiþiye altýn bilezik
Bakanýmýz Ömer Dinçer'in destekleriyle sürdürdüðümüz mesleki eðitim seferberliðimize,
hedeflerimizi büyüterek devam ediyoruz.
Bu kapsamda, tüm illerimizde olduðu gibi Ýstanbul Ýl Müdürlüðümüz de çeþitli kapsamda
birçok mesleki eðitim programýný hayata geçiriyor.
Ýstanbul Ýl Müdürlüðümüz, ihtiyaca yönelik olarak çeþitli mesleklerde düzenlendiði bu
eðitimlerle 17 bin kiþinin altýn bilezik sahibi olmasýný saðlarken, iþgücü piyasamýzýn nitelikli
eleman ihtiyacýnýn karþýlanmasýna da büyük oranda katký sunmuþ oldu.
Ýstanbul Ýl Müdürlüðümüzün son dönemde düzenlediði mesleki eðitimlerden bazýlarý;

400 kiþiye Perakende Satýþ Geliþim Programý

Turkcell Ýletiþim Hiz. A.Þ

Vatan Bilgisayar A.Þ

Turkcell Ýletiþim Hiz. A.Þ
ortaklýðýnda 100 kiþiye yönelik
Perakende Satýþ Geliþim Programý
uygulanýyor.

Vatan Bilgisayar A.Þ. ile iþbirliði
yapýlarak yine ayný meslekte
düzenlenen program ile de 300
kiþi eðitim alarak meslek sahibi
olacak.

Program kapsamýnda 3 grup
halinde verilen eðitimlerin ilki
tamamlanýrken 2. grup eðitimleri
ise hala devam ediyor.
Yüzde 55 istihdam garantisi olan
program sonunda 100 kiþi yeni bir
mesleðe, bu kiþilerden 55'i de
ayný zamanda yeni bir iþe
kavuþmuþ olacak.

Kursiyerlere, diðer kurslarda
olduðu gibi uzman kiþilerce
haftanýn 5 günü verilen eðitimlerle
mesleðin tüm incelikleri
öðretiliyor.
25 Kiþilik gruplar halinde 6 ayda
verilecek eðitimler sonunda
sertifika alan kursiyerlerin yüzde
55'i yani 165'i yine iþyerinde
istihdam edilecek.
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330 Uçak Bakým Teknisyeni Yetiþiyor

Ýstanbul Ýl Müdürlüðümüzün MNG Uçak
Bakým Hizmetleri A.Þ. ve Türk Hava Yollarý
A.O. iþbirliðinde hayata geçirdiði “Uçak Bakým
Teknisyeni” mesleðindeki iþgücü yetiþtirme
kurslarýnda 330 kiþi eðitim alýyor. Ýstihdam
garantili kurslar sonunda toplam 240
kursiyer bu iþyerlerinde istihdam edilecek.

MNG Uçak Bakým Hizmetleri A.Þ
MNG Uçak Bakým Hizmetleri A.Þ.
iþbirliðinde gerçekleþtirilen Uçak Bakým
Teknisyenliði mesleðindeki eðitimlerden
toplam 80 kiþi faydalanýyor.
Aðustos ayýnda tamamlanacak eðitime
katýlan anadolu teknik ve meslek liseleri
ile endüstri meslek liselerinin metal
teknolojileri, makine teknolojisi, ahþap
teknolojisi, kimya teknolojisi, sanat
tasarým ve tekstil teknolojisi
bölümlerinden mezun kursiyerlerin yüzde
50'si kurs sonunda iþyerinde istihdam
edilecek.

Türk Hava Yollarý A.O.
Yine ayný meslekte Türk Hava Yollarý A.O.
ve Teknik A.Þ ile Ýstanbul Beyoðlu Þube
Müdürlüðümüzün ortaklýðýnda 15'erli
gruplar halinde 250 kiþiye eðitim veriliyor.
Yüzde 80 istihdam garantili olarak
baþlatýlan kurs sonunda 200 kursiyer
iþyerinde iþbaþý yapacak.
Uçak Bakým Teknisyenliði eðitimi için
seçilen kursiyerler, Havacýlýk okullarýnýn
(SHYO ve Havacýlýk Teknik Liseleri) Uçak
Bakým/Gövde Motor ve Elektrik Elektronik
bölümleri ile MYO Veya Teknik Eðitim
Fakültelerinin; Makine, Elektrik, Elektronik,
Mekatronik, Otomotiv bölümlerinden
mezun.
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Rehber öðretmen adaylarýna seminer

Erzurum Ýl Müdürlüðümüz, rehber
öðretmen adaylarýnýn, ilerde
Kurumuzdan hangi hizmetleri
alabilecekleri nasýl
faydalanabilecekleri konusunda
bilgi sahibi olmalarýný saðlamak
amacýyla, Atatürk Üniversitesi
Eðitim Fakültesi Psikolojik
Danýþma Rehberlik son sýnýf
öðrencilerine yönelik seminer
düzenledi.

Erzurum Ýl Müdürlüðünden Köksal
Tiryaki tarafýndan, Meslek Bilgi
Merkezi ile Ýþ ve Meslek
Danýþmanlýðý faaliyetleri
kapsamýnda sunulan tüm
faaliyetlerin yanýsýra diðer
hizmetlerimizin de tanýtýldýðý
seminerde, katýlýmcýlara
faydalanmalarý amacýyla konuya
iliþkin kitap ve broþür ile meslek
CD'leri daðýtýldý.

Bitlis Ýl Müdürlüðümüzden
yüzlerce iþsize eðitim olanaðý
Bitlis Ýl Müdürlüðümüz 2010
yýlýnda mesleki eðitim
faaliyetlerine hýz verdi.
Ýl'de baþta Halk Eðitim Merkezleri
olmak üzere, Köylere Hizmet
Götürme Birliði, Belediyeler ve
Orman Ýþletme Müdürlüðü gibi
kurum ve kuruluþlarla iþbirliði
yapýlarak çok sayýda mesleki
eðitim kursu düzenleniyor.
Özellikle kendi iþini kuracaklara
yönelik mesleki eðitim
programlarýnýn aðýrlýkta olduðu
çeþitli mesleklerde 25 adet kurs
baþlatýldý.

Öte yandan, Kurumumuzun
önemli faaliyetlerinden birisi
olan, iþsizlere geçici istihdam
olanaðý ve iþ deneyimi saðlayan
Toplum Yararýna Çalýþma
Programlarý (TYÇP) kapsamýnda
da 12 adet proje baþlatýldý.
Toplam 932 kiþinin faydalandýðý
eðitimler ve TYÇP'lerle iþsizler
yeni bir meslek edinme
imkanýna kavuþturulurken, Ýl'in
iþsizlik sorununun çözümü için
ciddi bir katký saðlanmýþ oldu.

Diðer yandan, 12 Mart Ýlköðretim
Okulu 5.sýnýf öðrencilerine de
meslek seçimi ile ilgili bilgiler
verebilmek amacýyla, bir sunum
gerçekleþtirildi. Öðrencilerin
konuya ilgililerinin yoðun olduðu
gözlemlendiðinden bu tür
çalýþmalarýn arttýrýlarak devam
ettirilmesi planlanýyor.

bülteni

30

Sakarya'da Ýþ Arama Becerileri Seminerleri
Sakarya il Müdürlüðümüz tarafýndan iþ ve meslek danýþmanlýðý hizmetlerimiz
kapsamýnda bir dizi “Ýþ Arama Becerileri Semineri” organize edildi.
Seminerler, Sakarya Ýl Müdürlüðümüzün Ýþ Danýþmanlarý Özgür Gökmen ve Mahmut
Kaya tarafýndan Ýldeki meslek yüksekokullarýnýn tümünde verilmesi planlanýyor.

Kurumumuz Ýþ ve Meslek Danýþmanlýðý hizmetleri kapsamýnda;
Kiþilerin özellikleri ile mesleklerin ve iþyerlerinin gerektirdiði nitelik ve þartlarý karþýlaþtýrarak, bireyin
istek ve durumuna en uygun iþ ve mesleði seçmesi, seçtiði meslek ile ilgili eðitim olanaklarýndan
yararlanmasý, iþe yerleþtirilmesi, iþe uyumunun saðlanmasý ile ilgili sorunlarýn çözümüne sistemli olarak
yardým ediliyor.
Ýþ ve meslek danýþmanlýðý hizmetlerimizden;
- Meslek eðitimine baþlayacak olan gençler (genel lisede alan, meslek lisesinde alan ve dal seçiminde,
lise sonrasý eðitim programý tercihinde bilgi ve yardýma ihtiyacý ilköðretim ve ortaöðretim öðrencileri),
- Meslek seçme aþamasýnda olanlar,
- Ýlk kez çalýþma hayatýna atýlacak olanlar,
- Uzun süreli iþsizler, iþsizlik sigortasý ödeneði alan iþsizler,
- Meslek becerilerini geliþtirmek isteyenler,
- Mesleðini veya iþini deðiþtirmek isteyenler,
- Ýþ bulmakta sýkýntýlarý bulunanlar,
- Meslek edinme veya iþ seçmede güçlükleri olanlar
- Mesleki uyumsuzluk problemleri bulunan gençler ve yetiþkinler
yararlanabilmektedirler.
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Fiziksel engellilere
özel test uyguluyoruz

Fiziksel engellilerin, yetenekleri ve
ilgi alanlarý doðrultusunda meslek
edinmelerini saðlamak amacýyla
Hollanda Dýþiþleri Bakanlýðý
MATRA programý kapsamýnda
yürütülen “Engelliler Çalýþýyor
Projesi” Mayýs ayý içerisinde sona
erdi.
2007 yýlýnda baþlatýlan 3 yýllýk
proje çerçevesinde fiziksel engelli
kiþilerin yetenek ve ilgi alanlarýný
belirlemek amacýyla Hollanda’da
kullanýlan (Ruward Metodu) test
metodu, Denizli'de de uygulandý.

Denizli Ýl Müdürlüðümüzce
öncelikle bir veri tabaný
oluþturularak çalýþabilir yaþ
aralýðýnda 250 aday tespit
edilerek, bu adaylara çeþitli
zaman dilimlerinde Ruward Testi
uygulandý. Test sonuçlarýna göre
180 engelli çeþitli eðitimlere tabi
tutuldu ve bunlardan 63'ü uygun
iþlerde istihdam edildi.

Sistem Yaygýnlaþtýrýlýyor
Ruward Test Sisteminin tüm il
müdürlüklerimize
yaygýnlaþtýrýlmasý amaçlanýyor. Bu

kapsamda düzenlenen “Test
Uygulayýcýsý Eðitim Programý” nýn
ilki 12 – 22 Nisan 2010 tarihleri
arasýnda Denizli'de
gerçekleþtirildi.
11 il müdürlüðümüzden toplam
16 personelin katýldýðý eðitimler,
Hollandalý uzman Jan Oosting
tarafýndan verildi. Denzili Ruward
Test Uygulayýcýsý personelimiz
Atilla Çakýr tarafýndan uygulama
deneyimlerinin de aktarýldýðý
eðitim sonunda katýlýmcýlara
sertifika verilerek her birinin
Ruward Test Uygulayýcýsý olmasý
saðlandý.

RUWARD TEST SÝSTEMÝ
Ruward test sistemi, toplam 19 adet aþamadan oluþan fiziksel engelliler için oluþturulmuþ
testler bütünüdür. Sistem, 1 adet test masasý, 1 adet test dolabý, bir adet bilgisayar programý ve
test materyallerinden oluþmaktadýr.
Testler çoðunlukla kiþinin el becerilerini ölçmekle birlikte, kiþinin yüzey ve derinlik algýlamasýný,
el-göz koordinasyonu ile el-ayak-göz koordinasyonunu da ölçerek, basitten, karmaþýða ve zora
doðru yol izlemektedir. 19. test önceki 18 testin birleþiminden oluþur.
Zamana karþý yarýþýlan testle, kiþinin hýzý kadar, testi ne kadar kaliteli ve doðru yaptýðý da
ölçülmektedir.
Son olarak, uygulayýcýnýn test sonuçlarý ve gözlemlerini yansýttýðý raporla, kiþinin fiziksel
yetenekleri, yapabilecekleri-yapamayacaklarý, sýnýrlarý, güçlü ve zayýf yönleri, geliþtirilmesi
gereken taraflarý ve eðitim gereksinimleri ortaya koyulmaktadýr.
Tüm verilerin ve sonuçlarýn yüklendiði Test Programý ise, tüm test sonuçlarýna kolaylýkla
eriþilmesine ve testler arasýnda karþýlaþtýrma yapýlmasýna olanak saðlamaktadýr.
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Ýstanbul Ýl Müdürlüðü ve baðlý 8 þubenin personeline
Uygulamalý Ýþ Danýþmanlýðý eðitimi verildi
Ýstanbul Ýl Müdürlüðü ve baðlý 8 Þube
Müdürlüðümüzün 270 personeline Ýl Müdür
Yardýmcýsý Süleyman Çelik tarafýndan 12 hafta
süreyle uygulamalý Ýþ Danýþmanlýðý eðitimi
verildi.
Klasik mülakat tekniklerinin aksine, mülakata
alýnan adayýn geçmiþteki yaþamýnda ne tür
davranýþlar gösterdiðinden yola çýkarak,
gelecekteki performansýný tahmin eden,
adayýn anlattýklarýnýn iþ yapma ve problem
çözme gücü ile eþleþtirilmesine dayanan
“Yetkinlik Bazlý Davranýþ Odaklý Mülakat
Tekniði” ne aðýrlýk verilen eðitimlerle

hizmetlerimizin daha etkin ve verimli
verilebilmesi amaçlandý.
Eðitimlerde Kurum kültürü ve iletiþim,
kurumsal vizyon ve misyon konularýda ele
alýnýrken, personel sorunlarýnýn da tespit
edilme olanaðý doðdu.
Eðitimlerde ayrýca katýlýmcýlara Beyoðlu
Þube Müdürlüðümüz Ýþ ve Meslek
Danýþmaný Ayten Kalender tarafýndan “Ýþ
Arama Becerileri ile “Ýþ ve Meslek
Danýþmanlýðý” faaliyetleri uygulamalý olarak
aktarýldý.

Eðitimin baþlýklarý
Talep alma uygulanmasý,
Kayýt alma uygulamasý,
Mesleðe yönlendirme (Meslek
danýþmanlýðý)
Ýþe yönlendirme ve talebe mülakat ( Ýþ
danýþmanlýðý)
Ýþyeri ziyaretleri
Piyasa verilerinin
toplanmasý(enformasyon)
Kursa yönlendirme uygulamasý
Ýþ arama becerileri
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Türkiye'de bir ilk
Zonguldak Ýl Müdürlüðümüz
Sualtý Kaynakçýýðý kursu düzenledi
Endüstri Meslek liselerinin kaynak bölümünden
mezun olanlardan seçilen kursiyerler ilk etapta
dalýþ eðitimi aldýlar.
Daha sonra atölyelerde kaynak ve kesme eðitimi
alan kursiyerler eðitimin son aþamasýnda ise
simülasyon havuzunda uygulamalý kaynak ve
kesme eðitimine tabii tutulacaklar.

Zonguldak Ýl Müdürlüðümüz, Zonguldak Esnaf ve
Sanatkarlarý Odalarý Birliði ve Batý Karadeniz
Sualtý Denizcilik Dalýþ Okulu iþbirliðinde “Sualtý
Kaynakçýlýðý” mesleðinde kurs düzenledi.

Yetiþmiþ eleman sýkýntýsý olan sektör için çok
önemli olan kurs sonunda baþarýlý 15 kursiyer
istihdam edilecek.
Diðer yandan, mezun olan diðer sertifikalý Su Altý
Kaynakçýlarýnýn, petrol arama platformlarý ya da
doðalgaz boru hattý inþaatlarýnda kendilerine çok
kolay iþ bulmalarý bekleniyor.

Elazýð’da rehber öðretmenlere seminer
Elazýð Ýl Müdürlüðümüz Meslek Bilgi Merkezi ve Ýþ ve Meslek
Danýþmanlýðý faaliyetleri kapsamýnda Ýl'deki rehber öðretmenlere
yönelik seminer düzenledi.
Faaliyetlerin tanýtýmýna, beklenti ve önerilerin dile getirilmesine
olanak saðlayan seminer Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ve Rehberlik
Araþtýrma Merkezi iþbirliðiyle düzenlendi.
Ýþ ve Meslek Danýþmaný Þevki Esen tarafýndan, Mesleki Bilgi
Rehberlik ve Danýþmanlýk Hizmetleri Ýþbirliði Protokolü, Meslek
Danýþma Komisyonu çalýþmalarý, meslek araþtýrmalarý ve e-ÝÞKUR
hakkýnda da bilgiler verilen seminere, rehber öðretmenlerin ilgisi
yoðun oldu.

Hizmetiçi eðitimlerimiz sürüyor
hizmetlerinde görev alacak personel yetiþtirmek
amacýyla eðitim düzenledi. Eðitimlere toplam
95 iþ ve meslek danýþmaný adayý katýldý.
Diðer yandan toplam 102 personelimize 2 grup
halinde hizmetlerin etkin ve verimli sunulmasý
amacýyla “Ýþgücü Yetiþtirme Kurslarý Eðitimi”
verildi.

95 yeni iþ ve meslek danýþmaný
Kurumumuzda iþ ve meslek danýþmanlýðý hizmetlerinin
yaygýnlaþtýrýlmasý, geliþtirilmesi ve etkin bir þekilde
yürütülmesi çalýþmalarý kapsamýnda iþ danýþmanlýðý

Ankara ÇASGEM eðitim salonunda da 124
personelimiz, Zaman ve Toplantý Yönetimi
Eðitimi aldý.
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Samsun'da 75 giriþimci adayýna eðitim
Kurumumuz ve KOSGEB arasýnda
2009 yýlýnda imzalanan ÝÞKURKOSGEB Uygulamalý Giriþimcilik
Eðitim Programý Protokolü
çerçevesinde Samsun Ýl
Müdürlüðümüz ve KOSGEB Samsun
Ýþletme Geliþtirme Merkez
Müdürlüðü iþbirliðinde “Giriþimcilik”
eðitimi baþlatýlýyor.
Eðitim için baþvuran adaylara ilk
olarak 25 sorudan oluþan bir test
uygulandý ve giriþimci adaylarýnýn
zorluklarla baþa çýkma, karar verme
metodolojisi gibi konularda bilgileri
ölçüldü.

50'si yüksek öðretim, 62'si orta
öðretim ve 28'si ilköðretim olmak
üzere toplam 140 adayýn test
sonuçlarýna göre seçilecek 75
kursiyere 21 Haziran 2010
tarihinde eðitim verilmeye
baþlanacak.
3 grup halinde sürdürülecek
eðitimlerle, kursiyerlere; bilinçli
hareket edebilme, sorun çözme
teknikleri, iþ planý yazma ve iþ
kurma süreçleri hakkýnda ayrýntýlý ve
uygulamalý bilgiler aktarýlarak
projelerinde daha planlý adýmlar
atmalarýnýn saðlanmasý
amaçlanýyor.

Bin 176 kiþiye kýsa süreli istihdam
Toplum Yararýna Çalýþma Programlarý (TYÇP) kapsamýnda
Samsun Ýl Müdürlüðümüz son bir yýl içerisinde bin 176 kiþiye
kýsa süreli istihdam saðladý.
402'si Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne baðlý okullarda temizlik,
122'si ise Ýl Özel Ýdaresi, Çevre Orman Müdürlüðü, Karadeniz
Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü ve Bafra Köylere Hizmet Götürme
Birliði'nin Aðaçlandýrma ve Çevre düzenlemesi iþlerinde
istihdam edilen bin 176 kiþi, asgari ücret ile istihdam
edilmelerinin yaný sýra, kýsa süreli iþbaþý eðitimi ve iþ arama
teknikleri eðitimi alma imkanýna da kavuþtu.
Ayrýca programlar, katýlýmcýlarýn iþ deneyimi kazanmalarýna da
olanak saðlamýþ oldu.

Yönetim Kurulumuza yeni üye
Yönetim Kurulumuzun Hazine
Müsteþarlýðý temsilcisi Sefa
Pamuksuzun yerine Selim Yeþilbaþ
seçildi.
1970 Çorum doðumlu Selim Yeþilbaþ,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Maliye Bölümünden mezun
olduktan sonra ABD University of
ILLinois at Urbana Champaign'de
Ekonomi Politikasý (MSPE) alanýnda
yüksek lisans yaptý.

Yardýmcýsý olarak baþladý. 1995 yýlýndan
itibaren Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri
Genel Müdürlüðünde Uzman Yardýmcýsý,
Uzman ve Þube Müdürü unvanlarýyla
görev alan Yeþilbaþ, 2004-2008 yýllarý
arasýnda da Dünya Bankasý Ýcra
Direktörü Danýþmaný olarak görev yaptý.
Ekim 2008'de Dýþ Ekonomik Ýliþkiler
Genel Müdürlüðü Uluslararasý Sermaye
Piyasalarý Dairesi Baþkaný görevini
sürdüren Yeþilbaþ halen, Kamu Ýktisadi
Teþebbüsleri Genel Müdürü olarak görev
yapmaktadýr.

Yeni Yönetim Kurulu Üyemiz, Çalýþma
hayatýna 1994 yýlýnda Hazine Dýþ Ticaret
Müsteþarlýðý Kamu Finansmaný Genel
Selim yeþilbaþ evli ve iki çocuk babasý.
Müdürlüðü'nde Hazine Uzman
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tel:0 312 458 40 16
faks:0 312 435 66 59
e-posta:bulten@iskur.gov.tr

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

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

