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CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 
“TOPLAM İSTİHDAMI TARİHİMİZDE İLK DEFA, 
30 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKARDIK”

Büyük ve güçlü 
Türkiye’nin inşası 
hedefiyle hazırladığımız 
programımızı adım adım 
uyguluyoruz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde “Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına 
Yerleştirilmesi” törenine katıldı. 

Törende ekonomiyle ilgili konulara değinen Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan “Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası hedefiyle hazırladığımız 
programımızı adım adım uyguluyoruz. Ülkemizin ayağına vurulan 
her pranga gibi faiz prangasını da döviz kuru prangasını da 
enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız. Dikkat ederseniz 
artık faiz tartışması, gündemden önemli ölçüde düştü. Aynı 
şekilde döviz kuru da istikrara kavuştu. Şimdi sırada enflasyonu 
yeniden tek haneli rakamlara indirme var. Ekonomi programımızın 
birinci amacı insanlarımızı işsiz, aşsız, gelirsiz bırakmamaktır. 
Yani istihdamı güçlendirmektir. Gelişmiş ülkelerin dahi ciddi 
savrulmalar yaşadığı istihdamda, biz salgın döneminde 3 milyon 
artış sağlamayı başardık. Böylece toplam istihdamı tarihimizde ilk 
defa, 30 milyonun üzerine çıkardık. Bu ne demek biliyor musunuz? 
Ülkemizde çalışabilecek çağ nüfusunun neredeyse yarısı istihdam 
ediliyor demektir.” dedi.
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Sanayi, üretim, lojistik tarafında sıkıntı olmadığını, baharla birlikte 
turizm ve inşaat sezonunun açılacağını, böylece istihdam oranının 
hızla artmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girdi.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Yaz aylarıyla 
birlikte bu tablonun olumlu etkilerini hep birlikte görmeye başlayacak, 
2023’e de Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışır bir siyasi ve 
ekonomik güçle gireceğiz. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. 
Yeter ki biz şu birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip 
çıkalım. Emin olun gerisi çok kolay. Hep diyorum ya ‘Tek millet, tek 
bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, 
kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.’”

“Türkiye Ekonomide Tarihinin 
En Güçlü Dönemine Girdi”
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BAKANIMIZ VEDAT BİLGİN, TÜRK-İŞ’İ ZİYARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte 
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel 
Merkezi’ne (Türk-İş) ziyarette bulundu.

Türk-İş ziyareti sonrası, Cumhurbaşkanı Yardımcımız 
Fuat Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız 
Vedat Bilgin ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay 
ortak basın açıklaması yaptı.

Ziyarette iş dünyası, işveren ve çalışanlarla birlik 
ve beraberlik içerisinde, Türkiye’yi nasıl daha 
ileriye taşıyabilecekleri üzerinde değerlendirme 

yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız 
Fuat Oktay, sorunları masaya yatırdıklarını ve çözüm 
önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulunduklarını 
ifade etti.

Türkiye’nin kalkınmasının özellikle üretim, yatırım, 
istihdam ve ihracatın artması, iş dünyasında 
çalışanların mutluluğuyla doğrudan alakalı 
olduğunun altını çizen Oktay, “Kalkınan Türkiye’de 
çalışanımızın hakkı olan bu payı alması, çalışma 
barışı ve Türkiye’nin kalkınması anlamında da çok 
ciddi bir katkı” dedi.



4

GÜ
ND

EM

“Türkiye, İşverenimizle Çalışanımızla 
Birlikte Bir Bütündür”
Özellikle Kovid-19 salgını döneminde, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliği ve sıkı takibinde çalışanların haklarının 
korunmasına yönelik atılan adımları anlatan 
Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kovid-19 döneminde bütün dünyada 
çalışanların işlerinden çıkartıldıkları bir 
süreçte önleyici tedbirleri alarak bunun önüne 
geçiyor olmamız, yine kovid’in de etkisiyle 
uluslararası alandaki emtia fiyatlarındaki artışla 
birlikte enflasyon karşısında çalışanımızın 
ezdirilmemesiyle alakalı Cumhurbaşkanımızın, 
Bakanlığımızın, sendikalarımızın hassasiyetidir. 
2021 yılında da zaten bununla ilgili hem 
kamuda hem de özelde yapılan çalışmalarda 
yine çalışanımızı ezdirmemeye çalıştık. Biz 
buradan sendikalarımızla Bakanlığımızla birlikte 
elimizden gelenin en iyisini vermeye çalıştık; 
ama iyinin daha iyisi vardı. Bunlar ne olabilir 
onların da üzerinde durduk.

İnşallah bundan sonra da bu istişarelerin devamına karar verdik. Bu çerçevede görüşmelerimizi devam ettireceğiz. 
Ne gerekiyorsa hem TÜRK-İŞ’in hem sendikalarımızın hem çalışanımızın yanında olacağımızdan, bugüne kadar 
olduğu gibi hiç kimsenin şüphesi olmasın. İşverenimizle çalışanımızla birlikte Türkiye bir bütündür. Biriz, beraberiz, 
dayanışma içindeyiz ve hep birlikte Türkiye’yiz. Hem birlikte güçlüyüz ve daha güçlü olacağız.”

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın Türkiye’de sendikal örgütlenmenin yüzde 14 civarında olduğunu, 
rakamın yukarıya çıkması halinde çalışma hayatındaki sorunların daha çabuk çözüleceğini ifade etmesi üzerine 
Cumhurbaşkanı Yardımcımız Oktay, iş dünyasının da bunu yakından görmesi gerektiğine değindi.
İş yerlerindeki örgütlenmenin, işverenlerin çalışanlarla birlikte kazandığı bir ortam olduğunu söyleyen Oktay, 
“Bu, çekinilecek bir durum değildir. Tam tersi, teşvik edilecek bir unsur. Bunu da hep birlikte görüyoruz zaten. 
Sonuna kadar desteklemeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.

Bakanımız Vedat Bilgin ise özellikle örgütlenme sorunları konusunda, işverenlerin ve çalışanların birlikte 
hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Birlikte olmanın getireceği dayanışmanın, çalışma barışına ve iş hayatına 
katkı yapacağını söyleyen Bakanımız Bilgin, bu hususta görüş birliğinde olunduğunu belirterek bu konuların 
çözümünde birlikte hareket edileceğinin bilgisini paylaştı.
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NİTELİKLİ YABANCI İŞ GÜCÜNÜ 
TÜRKİYE’YE ÇEKMEK İÇİN GELİŞTİRİLEN 
“TURKUAZ KART” YENİ SAHİBİNİ BULDU

Turkuaz Kart verilecek yabancıları belirlemek 
üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca 
yürütülen çalışmalar ve değerlendirmeler 
neticesinde iş insanı David Joseph Cuthbert 
Johnston’a “Turkuaz Kart” ve eşi Rebecca Sewell 
Johnston’a da “Turkuaz Kart Yakını Kartı” verildi.

Ülkemize katkı sağlayan veya sağlayacağı öngörülen 
yüksek nitelikli iş gücü için tasarlanan ve Türkiye’yi 
yüksek nitelikli iş gücü bakımından tercih edilir hâle 
getirerek ülkemize küresel alanda rekabet üstünlüğü 
sağlamak amacıyla geliştirilen Turkuaz Kart, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin tarafından 
David Joseph Cuthbert Johnston’a teslim edildi.

Turkuaz Kartın yeni sahibi iş insanı David Joseph 
Cuthbert Johnston lisans öğrenimini Cambridge 
Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamladı ve 
aynı üniversitede imalat liderliği yüksek lisansı yaptı. 

Kariyerine 1995-2003 yıllarında Ford İngiltere’de 
finans ve maliyet analisti olarak başlayan Johnston, 
otomotiv sektöründe küresel ölçekte önemli payı 
olan birçok şirkette üst düzey yönetici pozisyonunda 
yer aldı. Johnston, 2019 yılından bu yana Ford 
Otosan’da Genel Müdür Başyardımcısı ve Yönetim 
Kurulu Üyesidir.

Sahibine, Türkiye’de süresiz çalışma ve ikamet hakkı, 
Türkiye’de bağımsız veya bir işverene bağlı olarak 
çalışma hakkı, Türkiye’ye çoklu giriş çıkış hakkı ve 
uzun dönem ikamet izninin sunduğu bütün hakları 
sağlayan Turkuaz Kart aynı zamanda yabancının eş 
ve çocuklarına da ikamet hakkı sağlıyor.

Yeni Turkuaz Kart sahiplerinin belirlenmesine ilişkin 
çalışmalar ve belirlenen adaylar için değerlendirmeler 
ise devam ediyor.
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 ÇARŞAMBA TOPLANTILARI
PERSONELİMİZDEN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

7. Dönem İstihdam Uzman Yardımcıları Oryantasyon Eğitimi 
Kapsamında Gerçekleştirilen Çarşamba Toplantıları’nın İlki 
Genel Müdürlüğümüz Konferans Salonunda Düzenlendi. 
Toplantının Konuğu Olan Deneyimli TRT Spikeri Erdoğan Arıkan 
Personelimizle Protokol, Etkili İletişim ve Diksiyon Eğitimi 
Konularında Bilgi ve Tecrübelerini Paylaştı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Genel Müdürümüz 
Oğuz Kağan Güldoğan, “Bugün hepimizin tanıdığı Sayın Erdoğan 
Arıkan’a katılımı için teşekkür ederim. Her hafta çarşamba günleri 
kıymetli konukları Kurumumuza davet ederek benzer etkinliklerle 
sizlerle bir araya gelmeyi planlıyoruz. Eğitim sürecinde emeği 
bulunan idarecilerimize, eğitimcilerimize teşekkür ediyorum. 
Eğitimimizin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Genel Müdür Yardımcımız Doç. Dr. Alper Mumyakmaz ise bu 
tarz etkinliklerle kurum aidiyetini artırmayı amaçladıklarını 
belirterek Genel Müdürümüz Güldoğan ve eğitimde emeği geçen 
Kurumumuz personeline teşekkür etti.

7. Dönem 
İstihdam 
Uzman Yardımcıları 
Oryantasyon 
Eğitimi kapsamında 
gerçekleştirilen 
Çarşamba Toplantıları 
devam ediyor.

1. 
Hafta
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Açılış konuşmalarının ardından söz alan TRT Spikeri, 
TEDx Konuşmacısı ve Eğitmen Erdoğan Arıkan, etkili 
iletişimin toplumsal hayattaki önemine değindi. 

Tüm insanların bu hayatı güzel yaşamak istediğini 
söyleyen Arıkan, bunun temelinin iletişimden geçtiğine 
dikkat çekti. Arıkan, insanın kalbinde ve beyninde 
sonsuz ışıklar bulunduğunu belirterek şu bilgileri 
paylaştı: “Bu ışıkları ne kadar yakar, kalbimizi ve 
beynimizi ne kadar aydınlatabilirsek iletişimde başarılı 
oluruz. Biz bireyler olarak genelde alışkanlıklarımızı 
yaşıyoruz. Bu alışkanlıklarımızla konuşuyoruz. Bunun 
çok da farkında değiliz. Unutmamalıyız ki hayata ne 
verirsek onu alıyoruz. Dolayısıyla enerjimizi doğru 

yönetmemiz gerekiyor, bu da diksiyonumuzu doğru 
kullanmaktan geçiyor. Diksiyon; alışkanlıklarımızı 
yönetiyor, insanları iletişim konusunda ortak noktada 
buluşturuyor.”

Etkinlik kapsamında dört katılımcıyı sahneye davet 
eden Arıkan, doğru konuşma, etkili iletişim ve 
diksyonla ilgili temel kuralları uygulamalı olarak 
anlattı.

Eğitimin ardından Genel Müdürümüz Oğuz Kağan 
Güldoğan, katılımları dolayısıyla Arıkan’a teşekkür 
belgesi ve çiçek takdim etti. Etkinlik hatıra fotoğrafının 
çekilmesinin ardından sona erdi.

“Güzel Yaşamanın Temeli İletişimden Geçer”
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Çarşamba Toplantıları’nın İkinci Haftaki Konuğu 
Olan İstihdam Uzmanı Yılma Halis Dörtlemez, 
“Sosyal Yardım Aracı olarak Türkiye’deki Toplum 
Yararına Programların Karşılaştırmalı Perspektif 
Üzerinden Analizi” Başlıklı Yüksek Lisans Tezinin 
Sunumunu Gerçekleştirdi.

Toplum yararına programlara ilişkin dünya 
uygulamalarından yola çıkarak programın amaçları, 
hedef grupları ve kavramsal boyutta sosyal yardım 
uygulamaları içerisindeki yeri hakkında bilgi veren 
İstihdam Uzmanı Yılma Halis Dörtlemez; Hindistan, 
Güney Kore, Güney Afrika ve Arjantin örneklerini 
karşılaştırmalı olarak değerlendirdi. 

Yüksek gelirli ve düşük gelirli ülkelerin TYP kapsamında uygulamadaki farklılıklarına değinen Dörtlemez, 
programın Türkiye’de nasıl uygulandığı ve daha iyi uygulanabilmesi için ne gibi önlemler, yeni politikalar ve 
değişiklikler gerektiği hususlarında tez kapsamında derlediği bulgular hakkında bilgi vererek önerilerini paylaştı.

Sunumun ardından Kurum personelimizin sorularını cevaplayan Dörtlemez‘e Genel Müdür Yardımcımız Doç. Dr. 
Alper Mumyakmaz teşekkür belgesi takdim etti. 

2. 
Hafta
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Çarşamba Toplantıları’nın Üçüncü Haftaki Konuğu Olan 
İstihdam Uzmanı Aybars Can, “Türkiye’de ve Dünyada Kariyer 
Danışmanlığı” Başlıklı Sunumunu Gerçekleştirdi.

Geçmişten günümüze danışmanlık hizmetlerinin dünyada 
geçirdiği evrelerden bahseden İstihdam Uzmanı Aybars Can, 
hizmetin ortaya çıktığı ilk ülke olan Amerika Birleşik Devletleri 
başta olmak üzere Almanya, Hollanda, Fransa, Litvanya, Belçika 
ve Çek Cumhuriyeti örneklerini karşılaştırdı. İŞKUR bünyesinde iş 
ve meslek danışmanlığı hizmetinin gelişimine değinen Can, 2012 
yılında ataması gerçekleştirilen 4 bin iş ve meslek danışmanıyla 
hizmetin yeniden yapılandırıldığını ve 2017 yılı sonunda profil 
temelli danışmanlık uygulamasına geçildiğini ifade etti.

Türkiye’de ve seçilmiş ülkelerde kariyer danışmanlığını kavramsal 
çerçevede değerlendiren Can, kariyer danışmanlığının önemi, araç 
ve yöntemleri hakkında bilgi vererek önerilerde bulundu.
Sunumun ardından Kurum personelimizin sorularını cevaplayan Can’a Genel Müdür Yardımcımız Dr. Pürnur Altay 
teşekkür belgesi takdim etti.

3. 
Hafta
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İSTİHDAM UZMAN YARDIMCILARI 
ORYANTASYON EĞİTİMİ BAŞLADI

Kurumumuzda 2020 yılı içerisinde göreve başlayan 
istihdam uzman yardımcılarına yönelik düzenlenen 
“Oryantasyon Eğitimi” Genel Müdürlüğümüz 
Konferans Salonu’nda başladı. 

Genel Müdür Yardımcımız Doç. Dr. Alper 
Mumyakmaz’ın açılış konuşmalarının ardından 
başlayan 9 haftalık eğitimin ilk gününde 4857 
Sayılı İş Kanunu anlatıldı.

7 Şubat-8 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 

hizmet içi eğitim kapsamında Kurumun çalışma 
alanına giren mevzuatlar ile ilgili eğitimler verilecek. 
Bakanlığımız, Kurumumuz ve sosyal paydaşların 
teşkilat yapısı ve görevlerinin de anlatılacağı 
program kapsamında çeşitli kurum ziyaretleri de 
gerçekleştirilecek.

Kurum içi ve Kurum dışından eğiticilerin yer 
alacağı oryantasyon eğitimine 24 istihdam uzman 
yardımcısı katılıyor.
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İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığımız tarafından 8-11 Şubat tarihleri arasında 188 iş ve meslek 
danışmanına “Kariyer ve Tercih Rehberliği” konulu eğitim düzenlendi. 

Dört grup şeklinde gerçekleştirilen çevrim içi eğitimlerde iş ve meslek danışmanlarımıza birer gün süren 
kapsamlı bir program uygulandı.

Meslek seçimi aşamasındaki öğrencilere sunmakta olduğumuz hizmetlerin kalite ve niteliğinin artırılmasının 
amaçlandığı eğitimle iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında iş gücünün istihdam edilebilirliğinin 
artırılması, meslek seçimi aşamasında olanların mesleğe/işe yönlendirilmeleri ve kariyer planlamalarına 
destek olunması, meslek seçme aşamasında olan öğrencilerin, velilerinin ve öğretmenlerinin bilgi ve ilgi 
düzeylerinin artırılması hedefleniyor.

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARINA 
YÖNELİK EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR
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İK AKADEMİ EĞİTİMLERİMİZ 
DEVAM EDİYOR

İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığımız tarafından koordine edilen İK Akademi çevrim içi eğitimleri, 
düzenlenen iki etkinlikle şubat ayında da devam etti. İş ve meslek danışmanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerine 
katkı sağlamayı hedefleyen İK Akademi’nin onuncu haftasında Herkes Dahil İK Ajansının kurucusu Ümit Erdem 
tarafından “Çalışan Bağlılığı” konulu eğitim gerçekleştirildi. Eğitime 81 İl Müdürlüğümüzde hizmet veren ve İK 
Platformlarında görevli 140 iş ve meslek danışmanı katıldı. 

İK Akademi eğitimlerinin on birinci haftasında ise Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Gökmen Yağal tarafından 
“İşe Alım Sistemi Kurulması” başlıklı çevrim içi eğitim verildi. Moderatörlüğünü Özlem Helvacı’nın yaptığı programa 
İK Platformunda görevli 160 iş ve meslek danışmanımız katıldı. 
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Genel Müdürlüğümüzde görev yapan güvenlik 
görevlisi, temizlik görevlisi, aşçı ve şoför unvanlı 
personelin yetkinliklerinin artırılması, aidiyet 
duygusunun geliştirilmesi, bireysel verimliliklerinin 
ve takım çalışmalarının sağlanması,  bireysel 
yetkinliklerinin artırılarak personelin değişim 
dönüşüm çalışmalarında hız kazanmaları konularında 
bilinçlenmelerinin sağlanması amacıyla “Protokol 
ve Sosyal Davranış Kuralları Eğitimi” verildi. Eğitim; 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığımızda görevli 

güvenlik, temizlik, şoför ve aşçılardan oluşan 
toplamda 99 personelimizle 3 gün, 3 grup olarak 
tamamlandı.

Eğitimde “Yüz Okuma”, “Kişilik Analizi” ve “Beden 
Dili” başlıklarında görgü kurallarının hayattaki yeri, 
konuşma ve dinlemede davranış kuralları, telefon 
konuşmaları ve uyulması gereken görgü kuralları 
gibi konular anlatıldı. 

GENEL MÜDÜRLÜK PERSONELİMİZE PROTOKOL VE 
SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI EĞİTİMİ VERİLDİ



iL
LE

RD
EN

 H
AB

ER
LE

R

14

Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile Çobanlar Tekstil firması iş birliğinde 
kadın “dış giysileri dikim elemanı” mesleğinde çoğunluğu kadınlardan oluşan 114 kişilik işbaşı eğitim 
programı protokolü imzalandı. 

İmza törenine Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve 
İbrahim Yurdunuseven, İl Müdürümüz Ahmet Karakaya, Çobanlar Kaymakamı Mücahit Öztürk ve 
Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş katıldı. 

AFYONKARAHİSAR’DA 114 KİŞİYE 
İŞBAŞINDA EĞİTİM VERİLECEK

AFYONKARAHİSAR

İLLERDEN HABERLER
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Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz; Konya Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 
bünyesinde kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonunca yapılan denetleme ve değerlendirmeler 
sonucunda, “Erişilebilirlik Belgesi” almaya hak kazandı. Konya Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu’nun 
başkanlığında gerçekleşen toplantıya, erişilebilirlik belgesi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri 
katıldı. Toplantıda takdim edilen “Erişilebilirlik Bayrağı” İl Müdürümüz Emrah Keleş tarafından bina önünde 
göndere çekildi.

İl Müdürlüğümüze ait hizmet binasının engelli vatandaşların rahatça ulaşımını sağlayacak şekilde inşa 
edilmesi, sonradan yapılan küçük ilave çalışmalarla bina girişi, otoparklar, engelli rampaları, kapılar, koridorlar, 
asansörlerin ortopedik ve görme engelli vatandaşların kullanımına uygun hâle getirilmesi “Erişilebilirlik 
Belgesi” alınmasını sağladı.

KONYA İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 
ERİŞİLEBİLİRLİK BELGESİ ALDI

KONYA
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İŞKUR’DAN SİSTEM 
MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ

Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze 
bağlı Altındağ Hizmet Merkezi ile MAN Türkiye AŞ iş 
birliğinde “sistem mühendisi (üretim)” mesleğinde, 
47 kişilik istihdam garantili mesleki eğitim kursunun 
açılışı gerçekleştirildi. İl Müdürümüz Arif Ay açılış 
töreninde yaptığı konuşma ile süreç hakkında 
yetkilileri ve katılımcıları bilgilendirdi. ANKARA

GENÇLER İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLE 
İŞİ İŞBAŞINDA ÖĞRENİYOR

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile Arbel 
Şirketler Grubu iş birliğinde 105 kişilik işbaşı eğitim 
programı başlatıldı. Gençlerin, kadınların, engellilerin 
ve dezavantajlı grupların iş gücü piyasasını tanımalarını 
sağlayan ve bir iş yerinde işbaşında çalışarak teorik 
bilgilerini pratikte uygulama fırsatı sunan işbaşı eğitim 
programı kapsamında 105 genç iş öğrenerek firma 
bünyesinde istihdam edilecek. Protokol imza törenine 
İl Müdürümüz Mustafa Kutlu, Arbel AŞ Kurucu Başkanı 
Hasan Arslan, İl Müdürlüğümüz ve firma yetkilileri 
katıldı.

MERSİN

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile 
Arçelik Beyaz Eşya Fabrikası iş birliğinde “metal 
mamuller montaj işçisi” mesleğinde düzenlenecek 
120 kişilik işbaşı eğitim programı protokolü imzalandı. 
İl Müdürümüz Eşref Aslan ile Arçelik yetkilisi Tuğba 
Minaz tarafından imzalanan protokol ile programı 
tamamlayan katılımcılarımızın firma bünyesinde 
istihdam edilmeleri planlanıyor.

ARÇELİK İLE 120 KİŞİLİK İŞBAŞI EĞİTİM 
PROGRAMI PROTOKOLÜ İMZALADIK

MANİSA
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ÇİKOLATA İMAL İŞÇİLİĞİ MESLEĞİNDE 
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI BAŞLATTIK

Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz 
ile Şölen Çikolata firması iş birliğinde “çikolata imal 
işçiliği” mesleğinde 40 kişilik işbaşı eğitim programının 
protokolü imzalandı. Katılımcılarımız 6 ay sürecek 
programın sonunda sertifika almaya hak kazanacak.

GAZİANTEP

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇEŞİTLİ 
MESLEKLERDE İŞBAŞI EĞİTİM 
PROGRAMI BAŞLATTIK

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze bağlı 
Çerkezköy Hizmet Merkezimiz ile Özel İrmet Hastanesi iş 
birliğinde işbaşı eğitim programı düzenleniyor. Program 
kapsamında hemşire yardımcısı, anestezi sağlık 
teknikeri, hasta ve yaşlı bakım elemanı, hemşire, hasta 
kabul-kayıt görevlisi, ilk ve acil yardım sağlık teknikeri 
mesleklerinde 37 kişi uygulamalı eğitim görüyor.

TEKİRDAĞ

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz 
ile Kaleseramik iş birliğinde düzenlenen işbaşı 
eğitim programı ile 116 katılımcımız eğitimlere 
başladı. İl Müdürlüğümüzde görevli iş ve meslek 
danışmanlarımız, Kaleseramik insan kaynakları 
yetkilileri ile katılımcılarımız, “seramik imal işçiliği” 
mesleğinde planlanan programın detaylarını 
paylaşmak üzere fabrikada bir araya geldiler. 

SERAMİK İMAL İŞÇİLİĞİ 
MESLEĞİNDE 116 KİŞİ İŞBAŞI 
EĞİTİM PROGRAMINA BAŞLADI

ÇANAKKALE
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Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze bağlı Kadirli Hizmet Merkezimiz ile BEYTEKS Tekstil firması 
iş birliğinde işbaşı eğitim programı başlatıldı. Program kapsamında 35 kişi “iplik eğirme operatörü” mesleğinde 
eğitim alacak. 

OSMANİYE’DE 35 KİŞİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE 
İŞBAŞINDA EĞİTİM GÖRECEK

OSMANİYE

TEKSTİL KENT OLMA YOLUNDAKİ ERZURUM’A İŞBAŞI EĞİTİM 
PROGRAMLARIYLA DESTEK OLUYORUZ 

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile 3F Tekstil Sanayi Dış Ticaret AŞ firması iş birliğinde “düz 
dikiş makineci” mesleğinde işbaşı eğitim programı protokolü imzalandı. İmzalar İl Müdürümüz Abdulkadir 
Mutlu ve Fabrika Müdürü Ahmet Uzun tarafından atıldı. Ayrıca katılımcılarımıza program öncesinde İş 
Kulübü eğitimi verilerek beden dili, iletişim, mülakatın önemi konularında dikkat edilmesi gereken noktalar 
konusunda bilgiler paylaşıldı.

ERZURUM
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Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz 
ve Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneği arasında 
imzalanan sözleşmeyle zihinsel engellilere 
yönelik “deri tablo yapım kursu” açıldı.  Mesleki 
eğitim kapsamındaki deri tablo yapım kursuna 
katılan hafif zihinsel engelli bireyler, vaketa deri 
üzerine önce belli şekilleri aktarıyor, daha sonra 
bu şekillerde belli noktaları keserek boyama 
yapıyorlar. Bir yandan ileride yapmak istedikleri 
işle ilgili eğitim alan engelliler diğer yandan 
burada ürettikleri eserleri satarak gelir elde 
ediyor.

VAKETA DERİ ZİHİNSEL ENGELLİLERİN 
ELİNDE TABLOYA DÖNÜŞÜYOR

ANKARA
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KADIN KURSİYERLERİMİZ 
MESLEKİ EĞİTİM KURSUMUZDA EL 
BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYOR

Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz 
ile Gaziantep Şehitkâmil Kaymakamlığı iş birliğinde 
düzenlenen, “ev tekstil ürünleri hazırlama elemanı” 
mesleğinde tamamı kadınlardan oluşan 60 kişilik 
mesleki eğitim kursu başlatıldı. Kursiyerlerimiz 
aldıkları eğitim sayesinde üretecekleri ürünler ile aile 
bütçelerine katkı sağlayacak. 

KURSİYERLERİMİZ İYİLİK 
ATÖLYELERİNDE MESLEĞİNİ 
GELİRE DÖNÜŞTÜRÜYOR

İSTANBUL

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze 
bağlı Tuzla Hizmet Merkezimiz ile Tuzla Belediyesi 
iş birliğinde “yöresel kilim dokuma” mesleğinde 
mesleki eğitim kursu düzenlendi. Gönül Elleri 
Çarşısı’nın içerisindeki iyilik atölyelerinde düzenlenen 
kursta tamamı el emeği, göz nuru olan ürünlerin 
imalatında çalışan kadınlar, edindikleri mesleği icra 
ederek ev ekonomilerine katkı sağladı.

GAZİANTEP

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARIMIZLA 
GIDA SEKTÖRÜNE ELEMAN 
YETİŞTİRİYORUZ

Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ve 
Duranlar Süt Sanayi Ticaret AŞ firması iş birliğinde 
Bucak Organize Sanayi Bölgesi’nde “yoğurt ve ayran 
üretimi” mesleğinde mesleki eğitim kursu başlatıldı. 
40 kursiyerin yoğurt ve ayran üretimi mesleğini 
öğrenerek bu alanda çalışmaya başlaması bekleniyor.

BURDUR



iL
LE

RD
EN

 H
AB

ER
LE

R

21

ŞUBAT 2022

KIRKLARELİ’NDE 56 KURSİYERİMİZ 
MESLEK ÖĞRENDİ

Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile 
TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret 
AŞ iş birliğinde “düz dikiş makineci” mesleğinde 
mesleki eğitim kursu düzenlendi. 3 grup hâlinde 
56 kişinin eğitim gördüğü kursun sonunda başarı 
gösteren kursiyerlerimiz firma bünyesinde istihdam 
edildi.KIRKLARELİ

MUŞ’TA ENGELLİLERE YÖNELİK KURS

Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ve Muş 
Fiziksel Engelliler Derneği iş birliğinde engellilere 
yönelik kurs açıldı. Engellilerin istihdamını artırmak ve 
meslek edinmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen 
kursta 20 kişi eğitim görecek.  “Ev tekstil ürunleri 
hazırlama” ve  “bilgisayar ağ sistemleri yönlendirme 
elemanı” mesleğinde düzenlenen kurs ile engelli 
kursiyerler meslek öğrenecek.MUŞ

BURSA’DA KARİYER VE MESLEK 
TANITIM GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile 
Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi iş birliğinde; Sağlık Birimleri Gelişimi Derneği 
(SAGED), BURTOM Özlüce Tıp Merkezi, Turan 
Turan Kemik Kas Eklem Sağlığı Merkezi ve Özel 
Pembemavi Hastanesinin de katkılarıyla “Kariyer 
ve Meslek Tanıtım Günü” gerçekleştirildi. Etkinlikte 
ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık 
bakım teknisyenliği bölümlerinde öğrenim gören 176 
öğrenciye meslek tanıtımı yapıldı.

BURSA
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ÇEVRİM İÇİ İŞ KULÜBÜ EĞİTİMLERİMİZİ 
YAYGINLAŞTIRIYORUZ

KASTAMONU

İSTANBUL

Kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, eski 
hükümlüler gibi özel politika gerektiren gruplara 
yönelik hizmet veren İş Kulüplerimizin düzenlediği 
İş Kulübü eğitimleri yaygınlaşıyor.  

81 ilde 94 birimde faaliyet gösteren İş 
Kulüplerimizde özel politika gerektiren gruplara 
hangi yollarla iş aranacağı anlatılırken, işe kabul 
edilmek için neler yapılması gerektiği, iş görüşmesi 
sürecinde dikkat edilecek hususlar paylaşılıyor, 
ayrıca öz geçmiş hazırlama, iş arama becerileri, 
mülakat ve etkili iletişim teknikleri gibi konularda 
eğitimler veriliyor.

İş Kulüpleri, 2020 yılı Haziran ayı itibarıyla pandemi 
önlemleri doğrultusunda büyük oranda çevrim içi 
eğitime geçerek 81 il 94 kulüp faaliyet gösteriyor. 
Pandemi sürecinde eğitimlerine devam eden İş 
Kulüplerimiz, yüz yüze eğitimin yanı sıra çevrim içi 
eğitimlerini de sürdürüyor.

2017 yılında “Bu Kulüpte İş Var” sloganıyla hayata 
geçirilen İş Kulüplerinde katılımcılara iş arama 
motivasyonu ve yöntem desteği veriliyor. 

YALOVA

KONYA
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İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile 
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu iş birliğinde 
Kurumumuz hizmetlerinin sunulmasına ilişkin iş 
birliği (İŞKUR Kampüs) protokolü imzalandı. İl 
Müdürümüz Kadri Kabak ve İzmir Kavram MYO 
Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan tarafından 
imzalanan protokol ile İş Kulübü Liderlerimiz 
aracılığıyla öğrencilere iş gücü piyasası, Kurum 
faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat 
teknikleri, öz geçmiş hazırlama gibi konularda 
sertifikalı İş Kulübü eğitimleri verilecek. 

İZMİR KAVRAM MESLEK 
YÜKSEKOKULU İLE İŞKUR KAMPÜSTE 
PROTOKOLÜ İMZALANDI

İZMİR

DİCLE KALKINMA AJANSI PROJELERİ KAPSAMINDA 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının iş birliği 
çerçevesinde, Dicle Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen “TRC3 Bölgesi’nde Genç İstihdamının Teşviki 
İçin Teknik Destek Projesi” kapsamında Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda 
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 

Bölgeye yatırım yapacak şirketlere sunulan yatırım faydalarının ayrıntılarını paylaşmak ve bu proje kapsamında 
gençlerin katıldıkları eğitim programları hakkında bilgi vermek için yapılan toplantıya meslek odaları, iş insanları 
dernekleri, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile üniversitelerin kariyer merkezi 
yöneticileri katılım sağladı.

KONYA



iL
LE

RD
EN

 H
AB

ER
LE

R

24

MERSİN’DE MESLEKİ BİLGİ REHBERLİK VE 
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TOPLANTISI YAPILDI

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzün bünyesinde oluşturulan Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık 
Hizmetleri Alt Çalışma Grubu’nun toplantısı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri 
temsilcileri ve Mersin’deki çeşitli okullarda görev yapmakta olan 300’ün üzerinde rehberlik ve psikolojik 
danışmanlık öğretmeninin katılımıyla bir video konferans programı üzerinden gerçekleştirildi. Toplantıda meslek 
seçimine destek seminerleri, veli toplantısı, iş gücü piyasasına hazırlık eğitimleri gibi hizmetlerle öğrencilerin 
doğru mesleği seçmeleri ve iş gücü piyasasına daha hazır bir şekilde iş hayatına atılmaları hususunda Kurumumuz 
tarafından verilen hizmetler anlatıldı.

MERSİN

TUZLA’DA İŞ ARAYAN VE 
İŞVERENLERİ BİR ARAYA GETİRDİK

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze 
bağlı Tuzla Hizmet Merkezimiz ile Tuzla Belediyesi 
iş birliğinde 29 farklı meslekte “Kariyer Günü ve 
Toplu İş Görüşmesi” düzenlendi. Etkinlikte, işveren 
danışmanları tarafından tüm iş arayanlara yönelik 
olarak Kurum hizmetlerimiz tanıtıldı. 6 işveren ile 
yaklaşık 100 iş arayan bireyin bir araya gelerek yüz 
yüze iş görüşmesi yapmaları sağlandı. İSTANBUL
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İş Arayan Herkes İŞKUR’un 
Kapısını Çalmalı

Kalfa Olarak Girdiğim 
Berberlik Mesleğinde 
Artık Hem Usta 
Hem de Patronum

İsmim Bilal Büyüktapu, 1993 yılında Muş’ta doğdum. Endüstri 
Meslek Lisesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü’nden mezun oldum. 
Farklı mesleklerde birçok iş yerinde çalıştım. Daha sonra bir 
berberin yanında kalfa olarak işe başladım. Uzun zaman çalıştığım 
için tecrübe kazandım diyebilirim. 

İş Aramaya Gittim Patron Oldum
“Artık mesleğimi buldum” diye düşünüyordum. 2016-18 yılları 
arasında üzücü bir olay neticesinde cezaevine girdim. Cezamın 
bitimi ile birlikte beklemeden iş hayatına tekrar atılmak için 
araştırma yapmaya başladım. İnternet üzerinden iş aramanın yanı 
sıra İŞKUR’a da gittim. 

BİLAL BÜYÜKTAPU/MUŞ

29 Yaşında/Berber
Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Hibe Desteği

BAŞARI HİKÂYESİ



26

BA
ŞA

RI
 H

İK
ÂY

ES
İ

En Büyük Hayalim Dezavantajlı İnsanları 
İstihdam Etmek
İş ve Meslek Danışmanım ile birlikte iş ilanlarına bakarken bana İŞKUR’un engelli ve eski hükümlülere yönelik 
hibe programlarından bahsetti. “Bu proje gerçekten benim için bir dönüm noktası olabilir.” diye düşündüm. 
Zaten mesleğimi seçmiştim. Uzun zaman kalfa olarak çalıştığım berberlik mesleğini kendi iş yerimde devam 
ettirebilirdim. Gerekli bilgilendirmeleri aldıktan sonra hemen proje aşamasına geçtim. Projemin kabulü ile de 
iş yerimi açtım ve kendi işimin patronu oldum.  

Artık işimin başında, ekmeğimin peşindeyim. Kalfalıktan geldiğim bu süreçte artık işçi değil patronum. Bu 
benim için büyük bir gurur. Birçok hayalim var. Ben öncelikle işimi geliştirmek, yeni şubeler açmak istiyorum. 
Böylelikle eleman istihdam edip istihdama katkı sağlamış olacağım. Zor bir mesleğimiz var. İşini layıkıyla yapan 
bu işten ekmek yer. Özellikle benim gibi dezavantajlı insanların istihdamını sağlamak hayalindeyim.

İŞKUR’un ben ve benim gibi dezavantajlı gruplara yönelik teşvikleri gerçekten çok önemli. Hayata daha sıkı 
bağlanabilmek için güzel bir destek. Bu durumdaki herkesin İŞKUR’un kapısını çalmasını tavsiye ediyorum. İş 
ve Meslek Danışmanları sonuna kadar sizinle ilgileniyor. Ben bir kez daha bu vesileyle İŞKUR’a teşekkür etmek 
istiyorum.
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Kısa çalışma nedir?
Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle haftalık çalışma sürelerinin geçici 
olarak önemli ölçüde azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması 
hâlinde, üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir 
uygulamadır.

1
Kısa çalışma başvurusu nasıl yapılır?
Kısa çalışma başvurusu işveren tarafından e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilmektedir. 2
Kısa çalışma ödeneği ödemeleri kime ve 
ne zaman yapılmaktadır?
Ödemeler, çalışılmayan süreler için her ayın beşinde PTT veya 
IBAN aracılığıyla işçilerin kendisine yapılmamaktadır.

3
Kısa çalışma ödeneğine hak kazanma şartları nelerdir?
Ödenekten yararlanabilmeniz için kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet 
akdine tabi olmak kaydıyla, son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş 
olmanız ve fiilen kısa çalışmaya tabi tutulmanız gerekmektedir.4
İş yerinde kısa çalışma uygulaması 
ne kadar süreyle yapılabilir?
İş yerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma uygulaması gerçekleştirilebilir. 
Bu süreyi 6 aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

5
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Kısa çalışma ödeneği miktarı ne kadardır?
Kısa çalışma ödeneği miktarı, son 12 aylık prime esas kazancınız dikkate alınarak hesaplanan günlük 
ortalama brüt kazancın %60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt 
tutarının %150’sini geçemez.

6
İşsizlik sigortası kapsamında hangi 
hizmetlerden yararlanabilirim?
İşsizlik ödeneği alanların sağlık güvencelerinin devamlılığına, yeni nitelikler kazanabileceği aktif 
programlardan yararlanmalarına ve yeni iş bulmalarına yönelik hizmetler sunulmaktadır. 
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