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CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN: 
“BİZ KENDİ POTANSİYELİMİZİN VE 
GÜCÜMÜZÜN FARKINDAYIZ”
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
11 Ekim tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından 

çalışma hayatı ve istihdam dâhil olmak üzere ülke gündemine ilişkin konularda 
önemli açıklamalarda bulundu. 
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Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Ekonomide büyümeden ihracata, 

istihdamdan cari fazlaya kadar aldığımız 
her yeni güzel haber geleceğimize daha 
umutla bakmamızı sağlıyor. Ağustos ayı 
cari işlemler hesabında 528 milyon dolar 
fazla verdiğimiz görülüyor. Yine bugün 
açıklanan Ağustos ayı işsizlik rakamlarının 
iş gücüne katılım oranı sürekli arttığı hâlde 
istihdamdaki ciddi yükseliş sayesinde yatay 
bir seyir izlediği müşahede ediliyor. Birileri 
Türkiye’ye siyasi konularda yapamadıkları 
diz çöktürme işini ekonomide 
gerçekleştirmek için var güçleriyle saldırıyor 
olsa da biz kendi potansiyelimizin ve 
gücümüzün farkındayız. İnşallah ülkemizi; 
yatırım, üretim, ihracat, istihdam temelleri 
üzerinde, cari dengemizi fazla yönünde 

sürekli geliştirerek büyütmeyi sürdüreceğiz. 
Tüm stratejilerimizi ve imkânlarımızı bu 
doğrultuda seferber ettik, hamdolsun 
adım adım neticesini almaya da başladık. 
Bundan sonra Türkiye ekonomik olarak her 
geçen gün çok daha güçlenecektir.” dedi. 

Terörle Mücadeleyle İşsizlikle Mücadele 
Bizim İçin Aynı Mesabededir

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 25 Ekim 
tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı 
Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı 
konuşmada ise yine ülkemizin işsizlikle 
mücadelesine değinerek “Koronavirüs 
salgınından iklim değişikliğine kadar 
nice küresel krizin ülkemize etkileriyle 
uğraşırken kadınlarımızın, gençlerimizin, 
yaşlılarımızın, işçilerimizin, işverenlerimizin, 
garip gurebanın sesine de kulağımızı ve 
kalbimizi açık tutuyoruz. Büyük vizyonlara 
ve hedeflere odaklanırken gözümüzün 
önündeki, burnumuzun dibindeki 
meselelere sırtımızı dönmüyoruz. Terörle 
mücadeleyle işsizlikle mücadele bizim 
için aynı mesabededir. Küresel krizlerin 
üstesinden gelmekle içerideki pahalılığın, 
yoksulluğun, haksızlığın, adaletsizliğin 
önüne geçmek bizim için aynı derecede 
mühimdir. Esasen bunların hepsi de aynı 
makinenin farklı parçaları gibi birbiriyle 
yakından ilişkilidir. Hepsini birden hâl 
yoluna koymazsak yolumuza devam 
edemeyiz.” şeklinde konuştu.
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BAKANIMIZ BİLGİN: 
“ULUSAL GENÇ İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI 
İLE GENÇ İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANINI 
YÜZDE 46 DÜZEYİNE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, dünya genelinde 
yaşanan COVID-19 salgını sonrası dönemin ekonomik yapılanmasına 

uygun, sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyümeye erişimin sağlanması amacıyla, 
"Ekonomi Reformları" kapsamında, genç istihdamını artırmak için “Ulusal Genç 
İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı”nın hayata geçirileceğini söyledi.
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İş gücü piyasasının ihtiyaçları, sorunları 
ve beklentilerinin dikkate alınarak 

genç istihdamının önündeki engellerin 
ortadan kaldırılabileceğini belirten 
Bilgin, Ulusal Genç İstihdam Stratejisi 
kapsamında, “Eğitim-İstihdam İlişkisinin 
Güçlendirilmesi”, “Ne Eğitimde Ne 
İstihdamda Olan Gençlerin (NEET) 
İstihdamının Artırılması” ve “Geleceğin 
İşleri” olmak üzere üç temel politika ekseni 
ile genç istihdamının arttırılacağını ifade 
etti.

Türkiye ekonomisinin yapısal özellikleri 
ile büyüme ve gelişme eğilimleri dikkate 

alınarak sektörel bazda eylemlerin 
geliştirildiğini kaydeden Bilgin, “Strateji 
Belgesinin 2023 yılına ilişkin temel 
hedefleri; 2020 yılı itibarıyla yüzde 25,3 
olan genç işsizlik oranının 2023 yılı 
itibarıyla yüzde 17,8 düzeylerine indirilmesi, 
2020 yılı itibarıyla yüzde 39,1 olan genç iş 
gücüne katılma oranının 2023 yılı itibarıyla 
yüzde 46 düzeyine yükseltilmesi, 2020 yılı 
itibarıyla yüzde 28,3 olan ne eğitimde ne de 
istihdamda olan genç oranının 2023 yılında 
yüzde 20 düzeyine düşürülmesi olarak 
belirlendi.” dedi. 

devamı
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13 Somut Hedef ve 109 Tedbir ile 
Genç İstihdamının Önündeki 

Engeller Aşılacak

Strateji Belgesi ve Eylem Planlarında 
13 somut hedef ve 109 tedbir ile genç 
istihdamının önündeki engelleri aşma 
yolunda kararlı olduklarını vurgulayan 
Bilgin, “Eğitim-İstihdam İlişkisinin 
Güçlendirilmesi Ekseni hedefleri 
kapsamında öğrencilere ve velilere yönelik 
yürütülen meslek tanıtımı, rehberlik ve 
danışmanlık faaliyetlerinin etkinliğinin 
artırılması, aktif iş gücü piyasası 
programları,  teknolojik gelişmelere paralel 
olarak iş gücü piyasasının ihtiyaçları 
doğrultusunda nitelik ve nicelik yönüyle 
geliştirilmesi, eğitim planlama ve yönetme 
süreçlerinde sektör iş birliği artırılarak 
mevcut mekanizmaların etkinliğinin 
geliştirilmesi, stajların etkinliğinin 
artırılması, girişimcilik kültürünün gençler 
arasında yaygınlaştırılması yer alıyor.” dedi.

Bakanımız Bilgin, ne eğitimde ne 
istihdamda olan gençlerin istihdamının 
artırılması amacıyla belirlenen hedefler ile 
ilgili ise “NEET grubunda yer alan kişilerin 
istihdamını artırmaya yönelik araştırma, 
yönlendirme ve tanıtım faaliyetlerinin 
artırılması, Potansiyel NEET olarak tespit 
edilen gençlere, iş ve meslek danışmanlığı 
hizmeti öncelikli olmak üzere İŞKUR 
hizmetlerinin sunulması, NEET grubunda 
yer alan kişilerin istihdamını artırmaya 
yönelik altyapı ve eğitim faaliyetlerinin 
artırılması olarak belirlendi.” ifadelerini 
kullandı. 

Geleceğin Sektör, Meslek ve 
Becerilerinin Tespiti İçin Orta ve Uzun 

Vadeli Projeksiyon Çalışmaları Yapılacak

Açıklamasında, “Geleceğin İşleri Ekseni” 
hedeflerine ilişkin gelecekte dönüşüm 
geçirecek veya yeni ortaya çıkacak sektör, 
meslek ve becerilerin tespit edilmesi için

devamı
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orta ve uzun vadeli projeksiyon 
çalışmalarının yapılacağına dikkat çeken 
Bilgin, “Meslek kategorileri güncellenecek 
ve bu doğrultuda gerekli mevzuat 
çalışmaları yapılacak. Kamu kurum ve 
kuruluşları, meslek kuruluşları, üniversiteler, 
sosyal taraflar ve STK’ların bu alanda 
kurumsal kapasiteleri artırılarak çalışma 
hayatının geleceğinin değerlendirilmesi ve 
konuya ilişkin çalışmaların desteklenmesi 
sağlanacak. Geleceğin işlerine yönelik 
eğitim, tanıtım ve aktif iş gücü piyasası 
programları faaliyetleri ile destek faaliyetleri 
artırılacak.” diye konuştu.

Ulusal Genç İstihdam Strateji (UGİS) ve 
Eylem Planları, gençlerin kapsamlı bir 
bilgi ve beceri yelpazesi geliştirmelerini 
sağlamak amacıyla ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları, meslek kuruluşları, sosyal 

taraflar, üniversiteler ve sivil toplum 
kuruluşlarının katılımı ile 2021-2023 
dönemini kapsayacak şekilde hazırlandı. 
Hazırlanan Strateji Belgesi ve Eylem 
Planı, 2/10/2021 tarihli ve 2021/21 
sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 
onaylanarak yürürlüğe girdi. 2021-2023 
dönemi UGİS Eylem Planları, üç politika 
ekseni üzerine inşa edildi. Söz konusu 
temel politika eksenleri; gençlerin iş gücü 
verimliliğini artırarak kırılganlıklarının 
azaltılması, eğitim-istihdam ilişkisinin 
güçlendirilmesi, makroekonomik 
politikaların genç istihdamı üzerindeki 
olumlu etkisinin artırılması, dijitalleşen 
dünyada ülkemizin rolünün güçlendirilmesi 
ve değişen koşullara ve emek arzına göre iş 
gücü piyasasının güncellenmesi kriterlerine 
göre belirlendi.
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GENEL MÜDÜRÜMÜZ OĞUZ KAĞAN GÜLDOĞAN 
BAŞKANLIĞINDAKİ KOMİSYONDA 
ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK 
PROJELER ELE ALINDI

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden İdari Para Cezası Olarak 
Tahsil Edilen Tutarları Kullanmaya Yetkili Komisyon, 2021 yılı 3. dönem 

başvurularını değerlendirmek üzere Genel Müdürümüz Oğuz Kağan Güldoğan’ın 
başkanlığında toplandı.

7
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Genel Müdürlüğümüzde düzenlenen 
toplantıya Genel Müdürümüz Oğuz 

Kağan Güldoğan’ın yanı sıra Engelli ve 
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, 
Çalışma Genel Müdürlüğü Genel Müdür 
Yardımcısı Mehmet Baş, Adalet Bakanlığı 
Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Genel 
Müdür Yardımcısı Serdar Sezer, İş Sağlığı 
ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Araştırma, 
Geliştirme ve Proje Daire Başkanı Meftun 
Sakallı, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 
Başkanı Yusuf Çelebi, Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 
Genel Sekreteri Akansel Koç, Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu Danışmanı 
Enis Bağdadioğlu katıldı.

646 projenin değerlendirildiği toplantıda, 
Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi 

İşini Kurma Hibe Desteğine Yönelik 
Projeler, Engellilere Yönelik Mesleki 
Eğitim ve Rehabilitasyon Projeleri, 
Engellinin İstihdamını Sağlayacak 
Destek Teknolojilerine Yönelik Projeler ile 
Engellinin İşe ve İş Yerine Uyum Projeleri 
ele alındı.

270 projenin kabul edildiği toplantıda 
Genel Müdürümüz Güldoğan, özellikle bu 
zamana kadar verilen hibe destekleriyle 
binlerce engelli ve eski hükümlü 
vatandaşımızın kendi işini kurmasına 
destek olduklarını ve gelecek dönemlerde 
de aynı şekilde çalışmaların devam 
edeceğini belirterek katkılarından dolayı 
Komisyon üyelerine teşekkürlerini sundu.

8
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ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİMİZ 
ÇERÇEVESİNDE GÖRÜŞMELER 
GERÇEKLEŞTİRDİK

İŞKUR’un temel paydaşları arasında yer alan uluslararası kuruluşların üst düzey 
temsilcileri Genel Müdürümüz Oğuz Kağan Güldoğan’ı Kurumumuzda ziyaret 

ederek yeni görevleri dolayısıyla tebrik ettiler ve gerçekleştirilen iş birlikleri 
hakkında değerlendirmelerde bulundular.

9
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
Türkiye Ofisi Direktörü Numan 

Özcan’ın 18 Ekim 2021 tarihinde 
gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, 
istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili 
konularda ILO ve İŞKUR’un uzun yıllara 
dayanan iş birliği, kadın istihdamına 
yönelik mevcut proje çalışmaları ve 
COVID-19 sürecinde iş gücü piyasasında 
yaşanan sorunlar ve bunların çözümüne 
yönelik uygulamalar karşılıklı olarak ele 
alındı.

25 Ekim 2021 tarihinde ise Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve 
Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu’nun ziyareti 
gerçekleşti. Gıda ve tarım alanında 

yürütülen çalışmaların istihdam ile olan 
bağlantısının ve potansiyel iş birliği 
alanlarının vurgulandığı ziyarette FAO 
Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül 
Selışık da yer aldı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa 
Vinton ve UNDP Türkiye Programlardan 
Sorumlu Temsilci Yardımcısı Seher 
Alacacı Arıner tarafından 27 Ekim 
2021 tarihinde gerçekleştirilen ziyaret 
kapsamında ise UNDP-İŞKUR iş birliğinde 
kurumsal kapasite ve dijital dönüşüm 
alanlarında elde edilen önemli kazanımlar 
değerlendirilerek önümüzdeki dönemde 
hayata geçirilmesi öngörülen iş birliklerine 
ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.
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CPESSEC YÖNETİCİ VE UZMAN 
TOPLANTILARINDA ÜLKEMİZ ADINA 
SUNUMLAR GERÇEKLEŞTİRDİK

Hırvatistan’ın dönem başkanlığında 27-28 Ekim 2021 tarihlerinde çevrim içi 
olarak gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Kamu İstihdam Kurumları 

Merkezi (CPESSEC) Yönetici ve Uzman Toplantılarına, ülkemiz adına katılım 
sağlayarak Kurumumuzun çalışmalarına ilişkin sunumlar gerçekleştirdik.

11
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Üye ülkeler arasındaki iş birliğini 
geliştirmeyi ve kamu istihdam 

hizmetleri alanındaki iyi uygulamaların 
paylaşılmasını hedefleyen CPESSEC 
kapsamında Hırvatistan ev sahipliğinde 
düzenlenen “İşin Geleceği ve 
COVID-19 Pandemisi Sonrası İstihdam” 
temalı yönetici toplantısında 
Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanımız 
Uğur Tunç tarafından bir sunum 
gerçekleştirildi. Pandemi koşullarına ve 
iş gücü piyasasının dönüşen ihtiyaçlarına 
uygun olarak yeniden yapılandırılan kamu 
istihdam hizmetlerinin aktarıldığı sunum 
çerçevesinde, hayata geçirilen 
yeni uygulamaların pandemi sonrası 

dönemde de istihdamın desteklenmesine 
yönelik işlevselliğine vurgu yapıldı.

“Pandemi Sonrası Dönemde İşverenlere 
Kamu İstihdam Hizmetleri Desteği” teması 
ile düzenlenen uzman toplantısında ise 
İstihdam Uzmanımız Begüm Kandemir 
tarafından pandemi sonrası dönemde 
ekonomik canlanmayı desteklemek üzere 
işverenlere yönelik sunulan hizmetlerimiz ve 
desteklerimiz hakkında bilgi verildi.

İki gün boyunca devam eden, üye ülkelerin 
sunumlarının ve kapsamlı soru-cevap 
oturumlarının yer aldığı toplantılar, dönem 
başkanlığının Hırvatistan’dan Makedonya’ya 
devredilmesi ile tamamlandı.

12
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GENEL MÜDÜRÜMÜZ İŞ KULÜBÜ 
LİDERLİK EĞİTİMİNİ ZİYARET ETTİ

13

İş Kulüpleri; kadınlar, gençler, engelliler, 
uzun süreli işsizler, eski hükümlüler 

gibi özel politika gerektiren gruplara 
yönelik yöntem ve motivasyon desteği 
vermeyi hedefleyen yoğunlaştırılmış bir 
iş ve meslek danışmanlığı programıdır. 
Hâlihazırda 72 il ve 80 birimde faaliyet 
gösteren İş Kulüplerinin yıl sonuna kadar 
81 ilde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Genel Müdürümüz Oğuz Kağan Güldoğan, 
iş ve meslek danışmanlarımıza yönelik 
düzenlenen “İş Kulübü Liderlik Eğitimi”ni 
ziyaret ederek yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. Ziyarette, özel politika 
gerektiren gruplarda yer alan iş arayanlara 

iş arama motivasyonu ve yöntem 
desteği verilmekte olan İş Kulüplerinin 
önemini vurgulayan Genel Müdürümüz, 
eğitimin tüm katılımcılara faydalı olması 
temennisinde bulundu. 

İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi 
Başkanlığımızın koordinasyonuyla 50 iş ve 
meslek danışmanına yönelik 4-8 Ekim ve 
11-15 Ekim 2021 haftalarında 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim 
ve Araştırma Merkezinde düzenlenen 
eğitimde İş Kulübü Liderlerimizin 
yetkinliklerinin artırılması hedeflendi. 
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İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi 
Başkanlığımız başkanlığında 91. Meslek 

Danışma Komisyonu (MEDAK) Toplantısı 
çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Genel Müdürlüğümüz, Millî Eğitim 
Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK, 
TOBB, TESK, TİSK, TÜRK-İŞ, TÜİK, 
KOSGEB temsilcilerinden oluşan 
MEDAK; çalışmalarıyla kurumlar arası iş 
birliğini güçlendirmekte, bilgi alışverişini 
sağlamakta ve meslek seçme aşamasında 
olan gençlerin meslekleri güvenilir 
kaynaklardan tanımasını sağlamaya 

yönelik çalışmalar yapmaktadır. 
Gerçekleştirilen MEDAK toplantısında 
meslek seçme aşamasında olan gençleri 
bilgilendirmek üzere, üzerinde çalışılan 
10 adet yeni meslek bilgi dosyası 
görüşülerek onaylandı. Onaylanan meslek 
bilgi dosyaları: “Çocuk Gelişimcisi, Dağcılık 
Antrenörü, Film Tasarımı ve Yönetmeni, 
İlahiyatçı, Marka İletişim Teknikeri, 
Mikromekanik Teknisyeni, Moda Yönetim 
Meslek Elemanı, Modelist, Tekstil ve Halı 
Makineleri Teknikeri, Ziraat Mühendisi 
(Tarım Ekonomisi)” oldu.

91. MESLEK DANIŞMA KOMİSYONU (MEDAK) 
TOPLANTISI ÇEVRİM İÇİ OLARAK 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi 
Başkanlığımız tarafından koordine 

edilen İK Akademi çevrim içi eğitimlerinin 
üçüncü ve dördüncü haftası etkinlikleri 
gerçekleştirildi.

iş ve meslek danışmanlarımızın mesleki 
ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı 
hedefleyen İK Akademi’nin üçüncü 
haftasında PCC, Profesyonel Koç, Oyunda 
Kal Derneği Kurucusu Ece Çiftçi Sarıcıklı 
tarafından “Zihin Haritaları” konulu 
eğitim gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü 
Özlem Helvacı’nın yaptığı programa İK 
Platformunda görevli yaklaşık 190 iş ve 
meslek danışmanımız katıldı.

İK Akademi eğitimlerinin dördüncü 
haftasında ise Honda Türkiye Genel Müdür 
Yardımcısı Gökmen Yağal tarafından 
“İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?” 
konulu çevrim içi eğitim verildi. Eğitime 
81 İl Müdürlüğümüzde hizmet veren İK 
Platformlarında görevli yaklaşık 210 iş ve 
meslek danışmanı katıldı.

Eğitim, Çankaya Hizmet Merkezimizde 
görev yapan İş ve Meslek Danışmanı 
Sevcan Yılmaz’ın iyi uygulama örneği 
sunumuyla tamamlandı. 

15

İK AKADEMİ EĞİTİMLERİ KAPSAMINDA 
ETKİNLİK YAPILDI
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“Her Engellinin Bir İş Koçu Olacak” 
anlayışıyla, iş ve meslek danışmanlığı 
hizmetlerinin geliştirilmesi ve engelli 
bireylere yönelik “İş Koçluğu” modeli 
uygulamasının hayata geçirilmesine 
ilişkin 2018 yılından itibaren Kurumumuz 
bünyesinde başlatılan çalışmalara devam 
ediliyor.

Bu kapsamda, ekim ayı sonu itibarıyla 
181 Engelli İş Koçuna işaret dili eğitimi 

verildi. Eğitim kapsamında; alfabe, aile 
terimleri, zıt kelimeler, sayılar, vücut ve 
sağlık terimleri, meslekler ve iş alanları, 
haftanın günleri, mevsimler, eğitim ile 
ilgili anlatımlar, coğrafi  terimler, bilgisayar 
ve teknoloji, renkler, trafi k araçları, 
bölgeler, yiyecek ve içecekler ile fi iller ve 
duygular konu başlıklarında uygulamalar 
gerçekleştirildi.

TÜRK İŞARET DİLİ EĞİTİMLERİMİZ 
DEVAM EDİYOR
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Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 
ülke genelinde öğrenciler, rehber 

öğretmenler ve veliler gibi hedef kitlelere 
ulaşması için hazırlanan, 250 adet mesleğe 
ilişkin bilgilerin yer aldığı “Meslek Bilgi 
Kitapçıkları”, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 
platformuna entegre edildi.

Öğrencileri meslek seçimi süreçlerinde 
ve diğer kariyer gelişim yollarında 
desteklemek amacıyla hazırlanan “Meslek 
Bilgi Kitapçıkları”nın Kurumumuz ve 

Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle sosyal 
nitelikli eğitsel elektronik içerik ağı 
olarak kurulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 
platformuna entegre edilmesi sağlandı. 
Temelde hedef kitlesi öğrenciler olmakla 
birlikte, öğretmenler ve velilerin de 
faydalanabileceği bir mesleki rehberlik 
dokümanı olan “Meslek Bilgi Kitapçıkları” 
ile öğrencilere daha etkin bir şekilde 
ulaşılması hedefleniyor.

MESLEK BİLGİ KİTAPÇIKLARIMIZ 
ARTIK EBA’DA YER ALIYOR
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Genel Müdürlüğümüz ile Organize 
Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 

(OSBÜK) iş birliğinde düzenlenen “İŞKUR 
Programları ve İstihdam Teşvikleri” konulu 
bilgilendirme programları kapsamında 
gerçekleştirilen çevrim içi buluşmada, 
ülke genelindeki organize sanayi 
bölgelerinin temsilcilerine iş ve meslek 
danışmanlarımız tarafından Kurumumuzun 
hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından verilen “Organize Sanayi 
Bölgeleri ve Endüstri Bölgeleri başta olmak 
üzere bütün işverenlerle çok daha yakın 
irtibata geçip gençlerimizin üniversiteyi 
bitirdikten sonra değil, üniversiteyi 

bitirmeden staj döneminden başlamak 
üzere istihdamlarının sağlanması" 
yönündeki talimatı doğrultusunda kurulan 
çalışma grubu faaliyetleri devam ediyor. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK), OSBÜK ve Kurumumuz 
temsilcilerinden oluşan çalışma grubu 
faaliyetleri kapsamında, Kurumumuz ile 
OSBÜK iş birliğinde düzenlenen “İŞKUR 
Programları ve İstihdam Teşvikleri” konulu 
bilgilendirme programları aracılığıyla her 
coğrafi bölge için ayrı ayrı olmak üzere 
ülkemiz genelindeki organize sanayi 
bölgelerinin temsilcileri Kurumumuzun 
hizmetleri hakkında bilgilendirildi.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN 
TEMSİLCİLERİNE KURUM HİZMETLERİ 
HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

18
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TEKİRDAĞ’DA ÇALIŞMA HAYATINI 
KONU EDİNEN PROJE TANITILDI

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz tarafından, çalışma 
hayatına dinamizm kazandırmak, iş gücü arz ve talebini dengelemek 

amacıyla hazırlanan projenin tanıtımı yapıldı. Çorlu Ticaret ve Sanayi 
Odasında gerçekleştirilen tanıtım programında Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülecek “Ulusal Genç İstihdam Stratejisi 
(2021–2023)” ile uyumlu olan “Yeni Meslek, Hazır İş Projesi” hakkında bilgiler 
paylaşıldı.

Tekirdağ
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Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile Ertürk Tekstil Fabrikası 
iş birliğinde Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) 

kapsamında açılan mesleki eğitim kursumuzu Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz 
ziyaret etti. Fabrikada incelemelerde bulunan Vali Yılmaz, fabrika sahibi Ercan 
Türk’ten üretim hakkında bilgi aldı. Fabrikada 200 işçinin istihdam edildiğini 
ve pantolon üretimi yaptıkları bilgisini veren Türk, yurt dışına satış yaptıklarını 
kaydetti. Firma sahibi, İl Müdürlüğümüz ile imzaladıkları protokol ile 20 kişinin 
fabrikada istihdam edildiğini sözlerine ekledi.

Osmaniye

MEGİP KAPSAMINDA DEVAM EDEN KURSA 
OSMANİYE VALİSİ YILMAZ'DAN ZİYARET
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Ordu

ORDU VALİSİ SONEL İŞBAŞI EĞİTİM 
PROGRAMIMIZI ZİYARET ETTİ

Ordu Valisi Tuncay Sonel ile Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürümüz İsa 
Kaymak, Altınordu ilçesinde hizmet veren ve işbaşı eğitim programımızın 

devam ettiği Atos Çağrı Merkezini ziyaret etti. Firma ile Kurumumuz iş birliğinde 
düzenlenen işbaşı eğitim programı katılımcılarıyla bir süre sohbet eden             
Vali Sonel ve İl Müdürümüz Kaymak, yetkililerden bilgi aldı.
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Sakarya

İŞKUR SAKARYA ÜNİVERSİTESİNDE 
DERS OLARAK OKUTULACAK

Bir ilk olarak Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri Bölümü ders müfredatına İŞKUR ve SGK’nın eklenmesini 

kararlaştırdı. Yapılan çalışma ile öğrencilerin mezuniyetleri sonrası piyasaya 
uyum kabiliyetlerinin artırılması ve istihdam edildikleri iş yerlerinin istihdamına 
daha fazla katkı sunmalarının ve dışsal fayda yoluyla toplumun farklı sosyal 
kesimlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Program kapsamında öğrencilerin bir 
yarıyıl döneminde İŞKUR’un istihdamın korunmasına ve artırılmasına yönelik 
programları ile SGK prim teşvikleri ve hizmetleri konularında ders almaları ve ilgili 
Kurumlarda staj yapmaları sağlanacak.  
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Gaziantep

MEGİP KAPSAMINDA DÜZENLENEN
KURSLA KURSİYERLER SERTİFİKA 
SAHİBİ OLACAK

Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile Liv Hospital 
iş birliğinde imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği 

Protokolü (MEGİP) kapsamında düzenlenen “Müşteri Temsilciliği” 
mesleğindeki mesleki eğitim kursumuz devam ediyor. Kurs kapsamında 
teorik ve pratik eğitim bir arada verilerek işverenin istediği vasfa yönelik 
elemanlar yetiştiriliyor.
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Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz, Kadın ve Demokrasi Derneği 
(KADEM) Adana Şubesi, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Tüm Restoranlar ve 

Turizmciler Derneği (TÜRES) iş birliğinde düzenlenen projede kadın kursiyerlere 
kebap ustaları ve şefler eğitim veriyor. Adana kebabı yapımının en ince detaylarına 
kadar eğitimi verilen kursta, kadın kursiyerlerin kebapçılarda çalışabilecekleri 
seviyeye ulaştırılması hedefleniyor.

Adana

ADANA'DA "KEBABIN ŞEFLERİ" PROJESİYLE 
KADIN KEBAP USTALARI YETİŞTİRİLİYOR
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KATILIMCILARIMIZ İŞİ İŞBAŞINDA 
ÖĞRENİYOR

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile BİM zincir marketler fi rması 
iş birliğinde 50 kişilik, Deniz Tekstil fi rması iş birliğinde 41 olmak üzere 

91 kişilik işbaşı eğitim programı düzenleniyor. “Market Elemanı ve Konfeksiyon 
İşçiliği” mesleklerinde düzenlenen programda katılımcılarımızdan başarılı olanlar 
fi rmaların bünyesinde istihdam edilecekler.

Aydın
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2021 YILI IV. OLAĞAN İL İSTİHDAM VE MESLEKİ 
EĞİTİM KURULU TOPLANTILARIMIZ BAŞLADI

2021 yılı IV. Olağan İl İstihdam ve 
Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) 

Toplantıları illerimizde pandemi önlemleri 
alınarak düzenleniyor.

Kurul çalışmaları çerçevesinde il 
düzeyinde; istihdam ve mesleki 
eğitim politikalarının oluşturulmasına, 
istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği 
önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif 
iş gücü programlarının belirlenmesine, 
istihdam etkinliklerinin ve mesleki 
eğitim uygulamalarının izlenmesine ve 
değerlendirilmesine yönelik çalışmalar 
yapılması ve yerel düzeyde istihdamın 
artırılmasıyla ilgili kararların alınması 
hedefleniyor.

IV. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim 
Kurulu (İİMEK) Toplantılarını ekim ayında 
gerçekleştiren illerimiz: “Adana, Adıyaman, 
Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, 
Ardahan, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, 
Bingöl, Bolu, Burdur, Şanlıurfa, Bursa, 
Afyonkarahisar, Çanakkale, Niğde, Çankırı, 
Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, 
Erzurum, Eskişehir, Aydın, Giresun, 
Hakkâri, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, 
Karabük, Karaman, Kars, Kayseri, Kırklareli, 
Kırşehir, Kocaeli, Konya, Gümüşhane, 
Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Osmaniye, 
Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, 
Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, 
Yalova, Yozgat, Zonguldak”

İİMEK
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GAZİANTEP’TE ENGELLİLERİN İSTİHDAMI 
İÇİN TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul’dan sonra Türkiye’de en çok engelli çalışan talebi olan Gaziantep’te 
bu açığı kapatmak için İŞKUR ile Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve 

Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığınca yürütülen ortak çalışma kapsamında     
120 fi rmanın engelli bireyleri istihdam etmesi için yeni proje başlatıldı. Bu 
kapsamda Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde özel sektörde yer alan 120 fi rmada engelli 
bireylerin istihdam edilmesine yönelik mülakatlar gerçekleştirildi. Engelli bireylerin 
engel durumlarına göre iş bulmak, sürekli istihdamını sağlamak için İş ve Kariyer 
Merkezince yürütülen çalışma kapsamında bilgilendirme toplantısı, devamında 
ise mülakat süreci gerçekleştirildi. Mülakatlarla beraber engelli bireylerin 
kendilerine uygun işlere Kurumumuz aracılığıyla yerleşmesi sağlanacak.  

Gaziantep
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TEKSTİL SEKTÖRÜNDEKİ 
İŞVERENLERİ BİLGİLENDİRDİK

Batman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz, kentte hizmet veren tekstil 
sektöründeki fi rmaların temsilcileri ile bir araya geldi. İl Müdürümüz Besim 

Eviz, gerçekleştirdiği sunumda Kurumumuzun fi rmalara yönelik sağladığı 
destekler ve programlar hakkında işverenleri bilgilendirdi. Eviz ayrıca, Batman 
Tekstil Sanayici İşadamları Derneği (TEKSİAD) ile birlikte önümüzdeki günlerde 
“Beyaz Yakalılara İstihdam Projesi”ni hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Batman
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İş Kulübü

İŞ KULÜBÜ EĞİTİMLERİMİZ 
DEVAM EDİYOR

Pandemi tedbirleri kapsamında İş Kulübü eğitimlerimiz önlemler gözetilerek 
yapılıyor. Bu kapsamda İş Kulüplerimiz etkinliklerini çevrim içi platformlarda 

ve gerekli tedbirleri alarak yüz yüze sürdürmeye devam ediyor. 

İş Kulüplerimizle kadınlar, gençler, engelliler, Roman vatandaşlar, uzun süreli 
işsizler, göçmenler, işsizlik ödeneği alanlar gibi özel politika gerektiren kişilere 
iş ve meslek danışmanlığı hizmeti yoluyla iş arama motivasyonu ve yöntem 
desteği veriyoruz. İş Kulüplerinde öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş 
arama kanalları hakkında teorik bilgilerin yanı sıra, katılımcılara işverenlerle 
bire bir mülakat uygulaması hizmeti veriyor ve böylece iş hayatına girmekte 
zorlanan bireylerin yoğun danışmanlık desteği ile daha kolay iş bulmalarını 
hedefliyoruz. 
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Zonguldak

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz tarafından 
Bülent Ecevit Üniversitesi Topluluk Tanıtım Günleri etkinliğine 

katılım sağlandı. İş Kulübü Liderlerimiz etkinlikte, İŞKUR Kampüste 
programı kapsamında öğrencilere İş Kulübü ve Kurumumuzun 
öğrencilere yönelik sunduğu imkânlar hakkında bilgi verdi.

İŞ KULÜBÜ LİDERLERİMİZ ÖĞRENCİLERİ 
BİLGİLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR



İLLERDEN HABERLER

31

AĞRI ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 
KARİYER PLANLAMALARINA DESTEK VERDİK

Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz tarafından Ağrı İbrahim 
Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin hazırlamış olduğu 

2021-2022 Akademik Yılı Oryantasyon Programı kapsamında yapılan 
sunumda, Kurumumuzun öğrencilere yönelik hizmetleri ile ilgili 
bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere iş gücü piyasası, iş arama teknikleri, 
öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri konularında bilgilendirmelerde 
bulunuldu.

Ağrı
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Çanakkale

ÇANAKKALE’DE İNSAN KAYNAKLARI 
UZMANLARINI BİLGİLENDİRDİK

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz tarafından 
kentte bulunan insan kaynakları uzmanlarının katıldığı İK Platformu 

toplantısında Kurumumuzun faaliyetlerinin anlatıldığı sunum yapıldı. 
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
toplantıda, yeni üyeler için İş ve Meslek Danışmanımız Şeyda Topuz’un 
platform ve faaliyetlerini özetleyen sunumundan sonra, platformun yeni 
üyesi PER-YÖN Güney Marmara Şubesi Başkanı Neslihan Özer, dernekleri 
ve faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
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Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz tarafından Ardahan 
Üniversitesinin tanıtım gününde stant açıldı. Öğrencilere yönelik 

düzenlenen etkinlikte standımızda Kurumumuzun öğrencilere yönelik faaliyet 
ve programları hakkında bilgi verildi. Standı ziyaret eden öğrenciler, öğrencilik 
dönemi ve sonrası çalışma hayatıyla ilgili bilgilendirildi.

Ardahan

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİLERİNİ BİLGİLENDİRDİK 
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Çanakkale

ÇOMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ 
“İŞKUR KARİYER GÜNÜ”NE KATILDI

34

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) iş birliğinde eğitim fakültesi 

öğrencilerine yönelik Kariyer Günü düzenlendi. ÇOMÜ Eğitim Fakültesinde 
gerçekleştirilen “İŞKUR Kariyer Günü”nde öğrencilere iş ve çalışma 
hayatındaki deneyimler aktarıldı. Kamu kurumları ve özel sektörden çok 
sayıda katılımcı, kamu ve özel sektörün öğrenci ve yeni mezunlardan 
beklentileri, çalışma hayatına kolay atılabilmek adına öğrencilik dönemlerini 
nasıl geçirmeleri gerektiği konularında bilgiler verildi.
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KONYA’DA ÖĞRENCİLERİ 
BİLGİLENDİRMEK İÇİN STANT AÇTIK

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz, Necmettin Erbakan 
Üniversitesine (NEÜ) yeni kayıt yaptıran yaklaşık 13.000 öğrenciye 

yönelik NEÜ Köyceğiz Yerleşkesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinin 
etkinlik alanında düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlik kapsamında açtığımız 
stant aracılığıyla Kurumumuzun tanıtımı ve gençlere yönelik faaliyetleri, İş 
Kulübü eğitimleri konularında bilgi verildi. 

Konya
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Burdur

BURDUR’DA AR-FEN KOLEJİ İLE İŞ ARAYAN 
GENÇLERİ BULUŞTURDUK 

Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz gençlerin iş hayatlarına 
girişlerini kolaylaştırmak, üretimde yer almalarını sağlamak amacıyla 

iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli iş gücünü oluşturmayı 
hedefleyen “Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında 
iş arayan gençlerle işvereni buluşturdu. İl Müdürlüğümüzün 15-24 yaş 
aralığındaki gençlere yönelik düzenlediği İş Kulübü eğitimlerinin ardından, 
katılımcılar ile Ar-fen Koleji yetkilileri iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Bu 
sayede işveren yetkilileri kısa süre içerisinde birçok genç ile iş görüşmesi 
yaparak personel ihtiyacını karşıladı. 
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Karabük

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN BAŞLAMASI İLE BİRLİKTE 
ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİRE BİR 
HİZMETLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile Karabük Üniversitesi 
iş birliğinde üniversite yerleşkesinde kurulan İŞKUR Kambüs ile 

üniversite öğrencilerine hizmete devam ediliyor. Öğrencilere haftada 2 
gün; Kurumumuzun faaliyetleri, iş arayan kaydı, mesleki eğitim kursları, 
işbaşı eğitim programları, iş arama süreçlerine destek, kariyer planlamaları 
konularında danışmanlık hizmeti veriliyor. 
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İSTANBUL’DA “İŞ’TE PENDİK 
BULUŞMALARI FUARI”NDA STANT AÇTIK

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze bağlı Pendik Hizmet 
Merkezimizde görevli İş ve Meslek Danışmanları, fi rmaların personel ihtiyacını 

karşılamak amacıyla düzenlenen ve 52 fi rmanın yer aldığı “İş’te Pendik Buluşmaları 
Fuarı”na katıldı. İş ve meslek danışmanlarımız fuarda açtıkları stantta ziyaretçilere 
Kurumumuzun faaliyetlerini anlattı. 

İstanbul



BAŞARI HİKÂYESİ

“Hiçbir engelin beni durdurmasına izin vermedim. Çalışmayı ve işimi çok 
seviyorum. İŞKUR ile hayallerim gerçek oldu”

İsmim Hüseyin Tonguç. 1987 Gaziantep doğumluyum. Evli ve 2 çocuk 
babasıyım. Yüzde 42 görme engelliyim. Oto yıkama mesleği ile ilgili 

tecrübem vardı. Daha önce yaptığım bir işti. Ben hep kendi yerimde kimseye 
bağlı olmadan çalışmak, kendi işimin patronu olmak istiyordum; fakat maddi 
imkânsızlıklar ve engel durumum benim için dezavantajdı. 

İNSAN ÜRETTİKÇE KENDİNİ 
MUTLU HİSSEDİYOR

HÜSEYİN TONGUÇ /GAZİANTEP
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34 Yaşında/ Oto Yıkama 
Engelli Hibe Desteği
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Ailem ve İŞKUR Sayesinde
Şimdi Buradayım

Asla pes etmedim. Bir gün İŞKUR’un engellilere yönelik hibe desteğinin 
olduğunu öğrendim. Beklediğim fırsatın geldiğini düşünerek hemen 

Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne giderek destek hakkında 
bilgi aldım. Detaylı bir araştırmanın ardından oto yıkama dükkânımı 
açmaya karar verdim. Konuyu ailemle de istişare ettikten sonra, ki onların 
ve İŞKUR’un desteği olmasa asla başaramazdım, projemi hazırlayıp 
sundum ve oto yıkama dükkânımı açtım. İşimi severek yapıyorum. 
Hedefim müşteri memnuniyetini artırarak ticari anlamda sürekliliği 
sağlamak. 
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Ben çalışmayı çok seviyorum. Özellikle engelli vatandaşlarımız iş 
anlamında çok problem yaşıyorlar; fakat pes etmedikleri sürece 

bu olumsuz havayı olumlu hâle dönüştürebilirler. Devletimiz İŞKUR 
vasıtasıyla böyle hibe programları yapmış, yapmaya da devam ediyor. 
Benim tavsiyem kimse pes etmesin. Özellikle engelli vatandaşlarımız 
evde oturmasınlar. Üretsinler, çalışsınlar. İnsan ürettiği zaman kendini 
daha mutlu hissediyor. “İster üretim sektörü, ister hizmet sektörü olsun 
hayal ettiğiniz şeyin peşinden koşun” derim. Bu vesileyle ben İŞKUR’a bir 
kez daha teşekkür etmek isterim. 

İster Üretim, İster Hizmet Sektörü Olsun 
Hayalinizin Peşinden Koşun
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