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CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 
“İŞ GÜCÜNE KATILIMDAKİ YÜKSELİŞE RAĞMEN 
İŞSİZLİK ORANIMIZI YÜZDE 11,3’E GERİLETTİK”

G-20, OECD ve 
Avrupa Birliği üyeleri 
arasında en yüksek 
büyüme oranını 
elde eden ülke 
biz olduk.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 
Toplantısı’nın ardından basın açıklaması yaptı.

Toplantıda ele alınan konulara ilişkin ülke ve dünya gündemine 
dair birçok açıklamada bulunan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
ekonomi verileri ve istihdama dair şu sözleri söyledi: “İşte bugün 
açıklanan veriler ekonomi programımızın, hamdolsun, başarıyla 
yürüdüğüne işaret ediyor. Geçtiğimiz yılın son çeyreğini yüzde 
9,1’lik ve yılın tamamını yüzde 11’lik bir büyümeyle kapattık. 
Böylece, G-20, OECD ve Avrupa Birliği üyeleri arasında en yüksek 
büyüme oranını elde eden ülke biz olduk. Dengeli ve istikrarlı 
büyüme çizgimiz sayesinde yatırımlar ve istihdamdaki artış 
eğilimini de sürdürüyoruz. Nitekim istihdamda geçtiğimiz yıl bir 
önceki yıla göre 3,2 milyon yeni iş imkânı ortaya çıkartarak artan 
nüfusumuza ve iş gücüne katılımdaki yükselişe rağmen işsizlik 
oranımızı yüzde 11,3’e gerilettik.” 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat 
Bilgin, Gaziantep Şehitkamil Sanat Merkezi’nde 
düzenlenen “Yeni Bir İstihdam Modeli: Üretim 
Sürecine Katılım Programı” tanıtım toplantısına 
katıldı.

Toplantıda konuşan Bilgin, Türkiye’nin üretim 
gücünün daha da gelişmesi gerektiğini belirterek 
“Türkiye’nin son 20-25 yılda demokratikleşme 
sürecinde kazandığımız mesafeleri buradaki 
katılımcılar bizzat yaşayarak tecrübe ettiler. Şimdi 
bu süreci daha ileriye taşımak gerekiyor. Daha 
güçlü bir Türkiye, daha çok üreten bir Türkiye 
ve kalkınmasıyla demokratikleşmesini birlikte 
ivmelendirerek yürüyen bir Türkiye... Bunu 
başarabilecek bir güce sahibiz. Bu güç bizim insan 
kaynağımızda, tarihsel birikimimizde, kimliğimizin 
bilinçaltında, zihin dünyamızda var.” ifadelerini 
kullandı.

Gaziantep’in bir liman şehri olmadığını ancak 
hızla limanlara bağlamak gerektiğini kaydeden 
Bilgin, bu anlamda da önemli çalışmaların hayata 
geçirildiğini söyledi. Bakanımız Bilgin, her alanda 
dünya çapında yetişmiş insan gücüne sahip 
olduklarının altını çizerek “Nobel ödülü alan 
edebiyatçımız var, bilim adamımız var. Daha pek 
çok sahada sanattan edebiyata, ekonomiden 
mühendislik alanlarına, kanser araştırmalarından 
başka alanlara kadar her alanda yetişmiş insan 
gücü var. Bizim esas gücümüz bu. Kimin sayesinde 
kırdı, insan gücüyle kırdı, üreten, dünyanın her 
tarafına mal satan, ihracat yapan, iş adamları 
sayesinde kırdı. Türkiye içine sıkıştırılmak istenen 
çemberi kırmış bulunuyor. Biz bunu daha ileri 
düzeye taşımak zorundayız.” diye konuştu.
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BAKANIMIZ VEDAT BİLGİN, 
GAZİANTEP’TE “YENİ BİR İSTİHDAM MODELİ: 
ÜRETİM SÜRECİNE KATILIM PROGRAMI” 
TANITIM TOPLANTISINA KATILDI
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Gaziantep’te yeni bir istihdam modelini hayata 
geçirdiklerinin bilgisini paylaşan Bilgin, “İhtiyaç olan 
bir iş yerine alınan işçinin 3 ay ekonomik ihtiyaçlarını 
biz karşılayacağız, ücretini de biz vereceğiz. 
Nerede ihtiyacınız varsa orada eğitin. Ondan 
sonra yetiştirdiğiniz elemanları üretim sürecinde 
ihtiyacınız olan işe koyun ve üretime devam edin. 
Modelimizin esası bu, sizin taleplerinize göre 
oluşturulmuş bir modeldir. Devlet burada, Çalışma 
Bakanlığı olarak biz üstümüze düşeni yapacağız.” 
dedi.

“Türkiye Bir Sosyal Devlet Olduğunu 
Dosta da Düşmana da Gösterdi”

Türkiye’nin bugün artık ileri sanayi devrimini, 
üretim sürecine kattığı bütün teknolojiyi bilen ve 
uygulayan sanayicilere sahip bir ülke olduğunu ifade 

eden Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dolayısıyla 
‘Biz artık dünyanın 10 büyük ekonomisinden 
birisi olmaya aday olan bir ülkeyiz’ dediğimiz 
zaman kimsenin bundan şüphesi olmasın. İçinde 
bulunduğumuz konjonktür, bazı sorunları ortaya 
çıkarıyor. Hepimiz biliyoruz, pandemi süreci dünya 
ekonomilerini olumsuz etkiledi. Öyle manzaralar 
gördük ki hepimizin hafızasında, sokaklarda, 
hastane koridorlarında hatta hastane önlerinde 
ölen insanların görüntüsünü izledik televizyonlarda. 
Türkiye, bunları yaşamadı. Türkiye, sağlık alanında 
da büyük bir devrimi gerçekleştirdi ve halkının 
tamamının sağlık sigortasını devletin karşıladığı 
bir sosyal devlet olduğunu dosta da düşmana da 
gösterdi.”

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Olarak Biz Üstümüze Düşeni Yapacağız”
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“Önümüzdeki Dönem Enflasyonun 
Aşama Aşama Düşeceğini 

Hepimiz Göreceğiz”

Bakanımız Bilgin, Türkiye’nin büyümeye devam 
edeceğini söyleyerek şunları aktardı: “Bütün bu 
süreçte Türkiye 2021 yılını yüzde 11 büyüyerek 
gerçekleştirmiştir. Bunu Türkiye’nin üretim 
gücüyle, Gaziantep gibi şehirlerimizin üretiminin 
gücüyle, enerjisiyle gerçekleştirmiştir. Kimse 
endişe etmesin Türkiye büyümeye devam 
edecek. Evet enflasyon var, özellikle doğal gaz, 
petrol gibi ithal ettiğimiz enerji kaynaklarında 
dışarıdan yansıyan sorunlar var ama Türkiye 
bunları normalleştirecek tedbirleri, ekonomi 
politikalarıyla, yeni ekonomi modeliyle ortaya 
koymuştur. Önümüzdeki dönem enflasyonun 
aşama aşama düşeceğini hepimiz göreceğiz. 
Enflasyonu aşmanın da dünyadaki ekonomik 
krizden Türkiye’ye yansıyan negatif etkilerin 
meydana getirdiği tahribatları ortadan 
kaldırmamızın yolu da büyümedir. Büyüme, 
istihdam, yatırım, bu ilişkinin sağlıklı bir şekilde 
sürdürülmesidir.”

“Gaziantep Üreten Bir Şehir”

Gaziantep’in üreten bir şehir olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Vali Davut Gül ise sözlerine şöyle devam 
etti: “İhracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 136. Türkiye’de cari fazla veren ikinci şehiriz. Bunu yaparken 
bizim limanımız yok, çok büyük bir ham maddemiz yok. Bütün olumsuzluklara rağmen bunu başarabiliyoruz. 
Bunu yaparken de en önemli sermayemiz beşerî sermayemiz. Beşerî sermayemiz de burada salondaki hazırun. 
Sayın Bakanım, sizlerin liderliğinde, sizlerin destekleriyle inşallah 10 milyar dolar olan ihracatımızı daha da ileriye 
taşıyacağız. Sizlere ve ekibinize teşekkür ediyoruz. Neyi size ilettiysek anında çözüme kavuşturdunuz. Türkiye 
genelinde uygulanacak bu projeyi de ilk Gaziantep’te başlattığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum.” 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep’in özel bir şehir olduğunu belirterek “Bu coğrafyada 
çok güçlü olmamız gerek, bu ekonomik kalkınma ve insani kalkınmayla olur. Bilgi ekonomisi için yetişmiş beşeri 
sermaye, bu çok önemlidir. Bunun için de doğru istihdam çok önemlidir. İşçi memleketiyiz, 400 bin işçi var.” dedi.
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“Model Fabrikada 
İncelemelerde Bulunuldu”

Bakanımız Bilgin, Gaziantep ziyareti kapsamında 
2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Model Fabrika’da 
da incelemelerde bulundu.

Bakanımız Bilgin, burada yaptığı açıklamada, 
Gaziantep’in ticaretten sanayiye kadar birçok alanda 
önemli bir şehir olduğunu ifade etti. Gaziantep’in 
sadece Türkiye’de değil dünyada da yıldızı yükselen 
bir şehir olduğunu söyleyen Bilgin, bu yüzden 
geleceğe güvenle bakıldığını vurguladı.

Model Fabrikaların akıllı teknolojilerle donatıldığını 
belirten Bilgin, şöyle devam etti: “Model Fabrikaların 
bir de öncü karakterleri var. Yani endüstriyel üretim 
düzenine yeni bir ivme kazandırıyor. Yeni bir üretim 
tarzı getiriyor. Tabi ki her değişimin sorunları var. 
Bugün Türkiye’de değişimin sorunlarının yoğun 
yaşandığı, üstelik pandemi sonrası ekonomik 
krizlerin, dünya çapındaki dalgaların etkisinde 
kalarak yaşadığımız bir dönemdeyiz ama çok şükür 
bunlara cevap verecek güçteyiz. Her yerde değişim 
vardır. Her yerde değişimler sorun yaratır. Önemli 
olan sorunları çözme kabiliyetine sahip olmaktır.

 İkinci önemli nokta da değişimi yönetme kabiliyetine 
sahip olmaktır. Biz Türkler 21. yüzyılda hem değişimin 
sorunlarını aşacağız hem de değişimi yönetecek akla 
sahip olduğumuzu bütün dünyaya göstereceğiz. 
Model Fabrikanın da bunun örneği olduğunu 
düşünüyorum. Sorunlarımızı elbette dinleyeceğiz, 
anlayacağız, çözeceğiz. Çözemeyeceğimiz sorun 
yoktur, bilmenizi isterim.”

Ziyaretlerinde Bakanımız Bilgin’e, Gaziantep Valisi 
Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin, Genel Müdürümüz Oğuz Kağan Güldoğan, 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel 
Müdürü Nurcan Önder de eşlik etti.

Bakanımız Bilgin, beraberindekilerle Merinos 
fabrikasını da ziyaret ederek üretim tesisinde 
incelemelerde bulundu, ardından işçilerle yemek 
yedi.

Önemli olan sorunları çözme 
kabiliyetine sahip olmaktır.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat 
Bilgin, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim 
değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek 
amacıyla ATO Congresium’da düzenlenen “EKO 
İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve 
Fuarı” na konuşmacı olarak iştirak etti.

İklim Meydanı Salonu’nda konuşma yapan Bakanımız 
Bilgin, “EKO İklim, çevre, çevre kirlenmesi, iklim 
sorunları deyince hepimiz şu sorulara cevap aramak 
durumundayız: İnsanlık nasıl oldu da dünyayı bu 
kadar yaşanmaz hale getirdi? İnsanlık tarihinde belli 
aşamaları birbirinden ayırt etmek mümkündür. 

Bunlardan birisi insanın tabiatla kurduğu ilişkinin 
en temel çağı ve binlerce yıl uzayan bir tarihsel 
dönem olan tarımsal çağdır. Alvin Toffler’ ın ‘3. 
Dalga’ dediği olay bununla ilgilidir, yani 1. Dalga 
tarımsal çağdır. Alman iktisatçı ve sosyolog Hans 
Freyer, 2. Dalga üzerinde daha çok durmuştur 
ve kitabının adı da ‘Sanayi Çağı’dır. Sanayi Çağı, 
insanın on binlerce yıl süren tarımsal dönemdeki 
tarımla ilişkili hayat süresinin arkasından yaklaşık 
200 yıl önce yükselen sanayi çağının sorunlarını 
analiz etmiş ve sorunlarını ortaya koymuştur. 
200 yıl önce bütün insanlar için sanayileşmek çok 
büyük bir olaydır” ifadelerini kullandı.

BAKANIMIZ VEDAT BİLGİN, 
“YENİ İŞLER VE YENİ MESLEKLER ÇAĞI”NI 
DEĞERLENDİRDİ
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“Tabiatın Metalaştığı Bir Süreç Başlıyor”

Bilgin, sanayinin sadece tabiatla insan arasındaki 
ilişkiyi değil, insanların ve toplumların birbirleriyle 
olan ilişkilerini değiştirdiğine vurgu yaptı.

Bilgin, Postendüstriyel Çağın içerisinde bilginin 
egemen olduğu yeni üretim sistemleri, yeni toplumsal 
düzenler ve yeni çalışma ilişkilerini barındırdığının 
altını çizerek, “Özellikle üzerinde çalıştığım 
konulardan birisi emek ve sorunları, emeğin endüstri 
toplumu içerisinde hukukunun korunması, sosyal 
politikalarla bunların düzenlenmesi, insanların 
varlıklarını gerçekleştirecek şekilde tabiatı ve insanı 
metalaştıran endüstri çağının nasıl aşılacağına dair 
problemlerle ilgili teorik tartışmalar. Bu bize yeni 
bir soruyu getiriyor, gelecekte insan ne yapacak? 
Hangi meslekler ön plana çıkacak? Postendüstriyel 
Çağın getirdiği düzenleme bu: Kol gücünün, insan 
emeğinin yerine geçecek yeni vasıtaların ortaya 
çıkması, yeni düzenleyici mekanizmaların ortaya 

çıkması. Smart Fabrikalar denen yapılar, robotlaşma, 
bütün bunlar bu yeniçağın önümüze koyduğu 
sorunlar. Bu sorunlar aynı zamanda insanın tabiatla 
yeni bir denge kurmasının da arayışını ifade ediyor” 
diye konuştu.

“Gelecek Toplumunda Daha Çok 
Robotlar Olacak”

Bir çağın kapandığını kaydeden Bilgin, artık kol 
gücünün, fiziki enerjinin yerini alacak başka üretim 
araçlarının ortaya çıktığını belirterek, “Gelecek 
toplumunda daha çok robotlar olacak ama hala 
temel sorun çözülmedi. Muhtemelen Postendüstriyel 
Çağın çalışma biçimleri de bu sorunları, iklimi, 
tabiatı, tabiat kaynakları, yeşili, insanların hayatını 
üretmesini sağlayan tabiatın doğal dengesini 
koruma konusunda hemen çözüm bulamayacak ve 
bu arayışımız devam edecek. Biz yeni mesleklerin, 
yeni üretim ilişkilerinin ve yeni çalışma biçimlerinin 
ortaya çıktığı bir çağın başındayız” dedi.
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“Yeni Üretim Biçimine Ait Mesleklere 
Doğru Yönelmemiz Lazım”

 “Bakanımız Vedat Bilgin, Türkiye’nin yeni başlayan 
bu çağa güçlü girmesi gerektiğine işaret ederek, 
şunları söyledi:

“Bu çağa güçlü girmemiz için artık eski 
mesleklerden yeni üretim biçimine ait mesleklere 
doğru yönelmemiz lazım. Eğitim sistemimizin de 
bu kapsamda bir değişim geçirmesi zorunlu. Bilgi 
toplumunun şartlarına ve mesleklerine doğru 
yürümemiz gerekir. Biz Bakanlık olarak bu konuda 
gerekli destekleri yapıyoruz. İŞKUR’un gençlere 
yönelik, yeni mesleklere dönük çeşitli alanlarda 

uyguladığı destek programları var. Gençlerimiz 
İŞKUR sitesinden iş hayatına katılmak konusunda 
bu desteklerle ilgili bilgi alabilirler. Yeni bir durumla 
karşı karşıyayız. İnsanın tabiat üzerindeki ilişkilerini 
değiştirdiği, tabiatın kendini yenileme kabiliyetini 
kaybettiği bir dönemden ders çıkartarak, insanlığın 
tabiatı metalaştıran anlayıştan uzaklaşması 
gerekiyor. Bu yeni çağın başında bizim de yeni yol 
haritası çizmemiz lazım.”

Bakanımız Bilgin, programın ardından fuardaki 
standları gezdi. İŞKUR standını ziyaret eden Bilgin, 
Genel Müdürümüz Oğuz Kağan Güldoğan’dan bilgi 
aldı.
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Genel Müdürümüz Güldoğan, 
“Geleceğin Meslekleri Arasına 

İklim Mesleklerini de Dahil Edeceğiz” 

Genel Müdürümüz Oğuz Kağan Güldoğan “EKO 
İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve 
Fuarı”nın ikinci gününde “Yeşil Dönüşümde 
Destek Programları” oturumuna konuşmacı 
olarak katıldı. Oturumda Kurumumuzun geleceğin 
mesleklerine yönelik destekleri hakkında bilgi 
veren Genel Müdürümüz Güldoğan, “Geleceğin 
meslekleri statüsündeki mesleklerde işbaşı eğitim 
programlarımızla 9 ay destek sağlıyoruz. Bu 
meslekler arasında yenilenebilir enerji uzmanı, 
güneş enerjisi sistemleri teknisyeni, güneş 
enerjisi sistemleri montajcısı gibi mesleklerde 
düzenlediğimiz programlarda katılımcılarımızın 

genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalıkları 
primini ve günlük 180 lira cep harçlığı imkanlarını 
sunuyoruz. 

Mesleki eğitim kurslarımızda da bu konuda bir 
desteğimiz var sanayi sektörü çalışanlarına günlük 
106 lira diğer sektör çalışanlarına da 65 lira destek 
veriyoruz. Bundan sonraki süreçte biz de yeni destek 
programlarımızda özellikle iklim çalışmaları üzerine 
yapılan bu dönüşümü dikkate alacağız. Bundan 
sonraki süreçte bu tip çalışmalarımız artarak devam 
edecek ve geleceğin meslekleri arasına iklim 
mesleklerini de dahil edeceğiz.” dedi.

Ankara İş Kulübümüz tarafından Fuar’da düzenlenen 
“Yeşil Atölye” etkinliğinde katılımcılara, yeşil 
sektörler ve yeşil işler konuları; yeşil işlerde aranan 
beceriler, yeşil iş arama yolları ile dijital öz geçmiş, 
çevrim içi mülakat ve çevrim içi iş arama kanalları 
anlatıldı.
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İŞKUR İŞ KULÜBÜMÜZ 
ANKARA ÜNİVERSİTESİNDE AÇILDI

Kurumumuz ile Ankara üniversitesi Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (KARMER) iş birliğinde üniversite yerleşkesinde “İş Kulübü” açılışı gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesinde düzenlenen açılış törenine; Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcıları, 
Genel Müdürümüz Oğuz Kağan Güldoğan, İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanımız Doç. Dr. Yavuz 
Kağan Yasım, Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürümüz Arif Ay, Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. 
Müge Ersoy Kart, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İŞKUR 
iş birliğinde böyle bir etkinlik düzenlemiş olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Rektör Ünüvar, 
“Ankara Üniversitesine gelen güzide öğrencilerimize diploma aldıktan sonra da ‘Allah razı olsun, 
ne kadar güzel bir noktaya geldim, Ankara Üniversitesinin ve İŞKUR’un bunda rolü var’ dedirtmek 
için İş Kulübünü açmayı arzu ettik. Umarım burası hep hayır duası alacağımız bir yer olur. İŞKUR’a 
desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Bundan sonra adım adım hedeflediğimiz amaçlara 
ulaşacağız. İş Kulübünün Ankara Üniversitesine, Ankara’ya, Türkiye’ye, dünyaya ve insanlığa hayırlı 
olmasını temenni ediyorum.” dedi. 
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Genel Müdürümüz Oğuz Kağan Güldoğan ise Ankara 
Üniversitesinin yetiştirdiği öğrencilerle ülkemize 
büyük katkılar sunan üniversiteler arasında yer 
aldığını belirtti. Güldoğan, üniversite yerleşkesinde 
açılan İş Kulübünün öğrencilerin iş arama becerilerini 
artıracağını, onları iş gücü piyasasına hazırlayarak 
istihdamın artırılmasına katkı sağlayacağını vurguladı. 
Güldoğan, Ankara Üniversitesinde İş Kulübünün 
açılışını gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti 
de dile getirdi.

Ankara Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Prof. 
Dr. Müge Ersoy Kart da üniversite yerleşkesine 
açılan “İŞKUR İş Kulübü”nün üniversiteli gençlerin 
iş gücü piyasasına erişimini kolaylaştıracağını ifade 
etti. Ersoy, “Biz öğrencilerimizi mesleki anlamda 
eğitiyoruz. Onların iş gücü piyasasına hazırlanması 
sürecinde İŞKUR ile yıllardır devam eden yakın iş 
birliğimizin yeni bir ürünü için bugün buradayız. 

İş gücü piyasasına tam donanımlı olarak 
öğrencilerimizi uğurlama sürecinde büyük katkısı 
olacağını düşündüğümüz İş Kulübü uygulamalarını 
üniversitemiz bünyesinde öğrencilerimizin ayağına 
getirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 
Öğrencilerimiz için iyi sonuçlar getirmesini diliyorum. 
Hepinize katılımlarınız için sonsuz teşekkür ediyor, 
saygılar sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcıları, Genel 
Müdürümüz Oğuz Kağan Güldoğan, İş ve Meslek 
Danışmanlığı Dairesi Başkanımız Doç. Dr. Yavuz Kağan 
Yasım, Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Müge Ersoy 
Kart “İŞKUR İş Kulübü”nün açılışını gerçekleştirdi. 
İş Kulübü ile İŞKUR hizmetlerine erişimin artırılması 
ve üniversite öğrencilerine etkin bir şekilde Kurum 
faaliyetlerinin tanıtımının yapılması hedefleniyor. 
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GENEL MÜDÜRÜMÜZ OĞUZ KAĞAN GÜLDOĞAN: 
“KADINLARDAN ÖĞRENECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR”

Genel Müdürümüz Oğuz Kağan Güldoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadın yöneticiler ve 
personelimizle bir araya geldi. 

Genel Müdürlük Toplantı Salonu’nda gerçekleşen program, Kurumumuzca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne 
özel hazırlanan “Bir Kadından Öğrendim” temalı kısa film ile başladı.

Filmin ardından bir konuşma gerçekleştiren Genel Müdürümüz Güldoğan, iş gücü piyasasında kadının 
önemini vurguladı. Güldoğan, “Kurumumuz için emek sarf eden tüm kadın çalışanlarımızın 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutluyor, İŞKUR’un her kademesinde bizlere değer kattığınız için şahsım ve Kurumum 
adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. İŞKUR olarak, böylesi önemli bir günde tüm çalışanlarımızın 
yaklaşık yarısının kadınlardan oluşmasının haklı gururunu yaşıyoruz.” dedi.
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“Güldoğan, 2021’de 458 Bin 709 Kadını 
Özel Sektörde İstihdamla Buluşturduk”

Çalışma hayatının merkezinde yer alan İŞKUR’un 
kadınların istihdama kazandırılması için de yoğun 
çaba sarf ettiğini belirten Güldoğan, “Kurumumuz 
içerisinde kadın istihdamına sağladığımız desteğin yanı 
sıra, sunduğumuz hizmetlerle de kadınların çalışma 
hayatına kazandırılması noktasında İŞKUR olarak 
önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.

Özel sektörde işe yerleşenlerin içerisinde kadınların 
oranının 2002’de yüzde 9 iken, bu oranı 2020’de 
yüzde 33’e, 2021’de ise yüzde 36’ya yükselttiklerinin 
altını çizen Güldoğan, şu bilgileri paylaştı: 
“2002 – 2021 arasında özel sektörde 3 milyon 296 
bin 399 kadının işe yerleşmesine aracılık ettik. 
Kurumumuz hizmetlerinin ana çatısını oluşturan aktif 
işgücü programlarımızdan 2021’de 256 bin 785 kadını 
yararlandırdık. Oransal olarak baktığımızda, 2002’de 
aktif işgücü programlarından yararlanların yüzde 38’i 
kadınlardan oluşmaktaydı. 2020’de sizlerin de üstün 
gayretleriyle bu oranı yüzde 52’ye, 2021’de ise yüzde 
56’ya yükseltmenin başarısını gösterdik. 2008’de 
bireysel kadın danışan sayısı 1.345 iken, pandeminin 
ağır koşullarına rağmen bu sayıyı 2020’de 689 bin 
970’e, 2021’de 707 bin 212’ye yükselttik.”

“Kadın İstihdamını Desteklemeye 
Devam Edeceğiz”

Bundan sonraki süreçte de kadın istihdamını 
destekleyeceklerinin altını çizen Genel Müdürümüz, 
İŞKUR’un her kademesinde yer alan kadın çalışanlarla 
ülkemiz iş gücü piyasasına değer katmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Güldoğan, “İŞKUR’un 
sizlerin değerli katkılarıyla daha etkin ve verimli işler 
gerçekleştireceğine yönelik kuvvetli inanç içerisindeyiz. 
Videomuzda da belirttiğimiz üzere kadınlardan 
öğreneceğimiz çok şey var. Bu vesileyle, sizlerin ve tüm 
kadın çalışanlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
bir kez daha kutluyorum.”

Genel Müdürümüz, konuşmasının ardından programa 
katılan kadın personelimize çiçek takdim etti.
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İSTİHDAM DESTEĞİ PROJESİ 9. YÖNLENDİRME 
KOMİTESİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2021 yılının Haziran ayında gerçekleştirilen 
8. Yönlendirme Komitesi Toplantısı’ndan bu 
yana yürütülen kapsamlı çalışmaların ele alındığı 
toplantıya Uluslararası İşgücü Genel Müdürü 
Sadettin Akyıl, Genel Müdür Yardımcımız Dr. Pürnur 
Altay, AB Türkiye Delegasyonu Mülteciler için Mali 
Yardım Programı’ndan (FRIT) sorumlu Bölüm 
Başkan Yardımcısı Dimitrina Karayotova, İŞKUR, 
Dünya Bankası ve Avrupa Birliği temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl, 
“COVID-19 dolayısıyla yaşanan tüm olumsuzluklara 

rağmen projemizin faaliyetleri hedeflerimizin 
üzerinde gerçekleşti. Aktif iş gücü piyasası 
programlarının uygulanmasında önemli mesafeler 
katedildi. İŞKUR’u bu başarısından dolayı tebrik 
ederim.” dedi. 

Genel Müdür Yardımcımız  Dr. Pürnur Altay, 8. 
Yönlendirme Komitesi Toplantısı’ndan bu yana 
İŞKUR’un 4.670 kişiyi aktif iş gücü piyasası 
programlarından yararlandırdığını söyledi. Projede 
kurumlar arası iş birliğinden duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Altay, emeği geçen herkese 
teşekkürlerini sundu.
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FRIT sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı Dimitrina 
Karayotova ise şöyle konuştu: “Bu toplantıyı 
düzenlediğiniz için Uluslararası İşgücü Genel 
Müdürlüğüne, İŞKUR’a ve Dünya Bankasına teşekkür 
ederim. Proje kapsamında özellikle son bir yılda 
önemli ilerlemeler kaydedildi. Projede kaydedilen iyi 
uygulamaların yaygınlaştırılmasını önemsiyoruz.”

Konuşmaların ardından, Uluslararası İşgücü Genel 
Müdürlüğünden Daire Başkanı Metehan Özcan ve 
İŞKUR Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanlığından 
İstihdam Uzmanı Mehmet Buğra Kazanç 

gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili detaylı sunumlar 
yaptı. Proje kapsamında İŞKUR’un geldiği aşama ile 
ilgili bilgileri paylaşan Kazanç, aktif iş gücü piyasası 
programları kapsamında yapılan çalışmalar başta 
olmak üzere kurumsal kapasitenin geliştirilmesine 
dair proje faaliyetleriyle ilgili olarak katılımcıları 
bilgilendirdi. 

Takip eden 6 ay içinde yapılması planlanan 
çalışmaların da ele alındığı toplantıda öneriler ve 
atılacak adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. 

“Proje kapsamında özellikle son bir yılda 
önemli ilerlemeler kaydedildi.”
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İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 2. YÖNLENDİRME 
KOMİTESİ TOPLANTISI ANKARA’DA YAPILDI

Kurumumuz tarafından yürütülen ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve 
Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının Sözleşme 
Makamı olduğu Projenin 2. Yönlendirme Komitesi 
Toplantısı, Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Lutfihak 
Alpkan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya Genel Müdür Yardımcımız Dr. Pürnur 
Altay, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı 
Süreyya Erkan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
Program Yöneticisi Ahmet Karan, Bakanlığımız, 
İŞKUR ve paydaş kurumların temsilcileri katıldı.

Kurumumuz Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkan 
Vekili ve İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin 
Geliştirilmesi Projesi’nin Operasyon Faydalanıcısı 
Kıdemli Temsilcisi (SROB) Oğuzhan Küpeli 
tarafından moderasyonu yapılan toplantının 
açılışında; Genel Müdür Yardımcımız Dr. Pürnur 
Altay çok yoğun bir hazırlık süreci olan projemiz 
ile İŞKUR’un özellikle iş ve meslek danışmanlığı 
alanında kapasitesini geliştirmeyi ve özel politika 
gerektiren gruplara yönelik daha etkili hizmet 
sunmayı hedeflediğimizi ifade etti.  
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İŞKUR olarak Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve 
diğer uluslararası kuruluşlar ile yakın iş birliklerimizi 
projelere dönüştürerek dezavantajlı grupların 
istihdamına ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine 
katkı sağlamaya devam ettiğimizi belirten Genel 
Müdür Yardımcımız, sadece Avrupa Birliği fonları ile 
yürütülen projelerimiz ile 2000’li yılların başından 
bu yana 200 milyon avroyu aşan fon kullanımı 
gerçekleştirdiğimizi söyledi. Altay ayrıca, iş ve 
meslek danışmanlığı hizmetlerimizin ve kurumsal 
kapasitemizin geliştirilmesi yoluyla daha çok 
iş arayana, öğrenciye ve işverene ulaşılmasının 
amaçlandığını, Avrupa Birliği ve Türkiye Finansmanı 
ile hayata geçirilen ve 2020-2023 yılları arasında 
uygulanacak olan “İş ve Meslek Danışmanlığı 
Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi”nin ise sadece 
bir kurumsal kapasite projesi olarak görülmediğini 
ve İŞKUR’un hizmet sunduğu hedef kitle açısından 
da önemli bir kazanım olarak değerlendirildiğini 
vurguladı.

İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi 
Projesi’nin gerek gerçekleştirilecek faaliyetler gerekse 
de elde edilecek çıktıları bağlamında çarpan etkisi 
oluşturacağını ifade eden ÇSGB Avrupa Birliği ve 
Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan, “Proje 
kapsamında yaklaşık 6 bin personele eğitimler 

verilecek. Kariyer fuarları ile iş arayan ve işverenler 
bir araya gelecek. İŞKUR’un üniversitelerle iş birliği 
artırılacak. Projenin hayata geçmesinde emeği geçen 
ve bundan sonra katkı sağlayacak herkese teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi 
Ahmet Karan ise AB olarak 2000’li yılların başından 
bu yana çok sayıda proje uyguladıklarını, İŞKUR’un 
bu konuda deneyimli bir Kurum olduğunu söyledi. İş 
ve meslek danışmanlarının İŞKUR’un sahadaki yüzleri 
olduğunun altını çizen Karan, projenin iş ve meslek 
danışmanlığı hizmetlerinin geliştirilmesinde önemli 
çıktıları olacağını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından projenin Takım Lideri 
Michael Heathcote, proje kapsamında son 6 ayda 
kaydedilen ilerleme ve gelecek 6 ay için planlamaları 
içeren bir sunum gerçekleştirdi. 

Teknik sunumun ardından kısa bir konuşma 
gerçekleştiren Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Lutfihak 
Alpkan ise çok boyutlu çalışmaları içeren bu projeyi 
heyecan ve motivasyonla en iyi şekilde tamamlamayı 
hedeflediklerini söyledi. 

Toplantı, paydaş kurumların görüş ve önerilerinin 
alınmasının ardından sona erdi.
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SES PROGRAMI DEĞERLENDİRME 
ÇALIŞTAYI ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İŞKUR – Dünya Gıda Programı (WFP) iş 
birliğinde hayata geçirilen “Sosyo-Ekonomik 
Güçlendirme ve Sürdürülebilirlik Programı 
(SES)” çerçevesinde projenin başlangıcından 
bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetlerin 
değerlendirildiği, süregelen uygulamalara 
katkı sağlayacak bilgi alışverişinin gerçekleştiği 
ve ortaklar arası iş birliğinin güçlenmesini 
hedefleyen Değerlendirme Çalıştayı  29 – 30 Mart 
2022 tarihlerinde Antalya’da yapıldı.

Çalıştayın açılış konuşmalarında Genel Müdür 
Yardımcımız Dr. Pürnur Altay,  İŞKUR’un sunduğu 
hizmetlerin doğrudan insan hayatına dokunduğunu, 
WFP ile olan iş birliğimizin de bu alanda bize değerli 
katkılar sunmakta olduğunu belirterek bu çalıştayın 
WFP ve İŞKUR proje ekipleri arasında sinerjinin 
ve etkili bilgi akışı kanallarının oluşturulmasına da 
vesile olacağına dair inancını belirtti.

WFP Ülke Direktör Yardımcısı Margaret Rehm ise 
Türkiye’de düzenledikleri proje ve programlar 
ile kişilerin gıda ve geçim kaynaklarına 
erişiminin kolaylaştırılması için pek çok faaliyet 
gerçekleştirildiği ve bu faaliyetlerde İŞKUR gibi 
kamu paydaşları ile kurdukları iş birlikleri ile önemli 
mesafeler katettiklerini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından, hem İŞKUR 
hem de WFP ekiplerinin katılımları ile projede 
gerçekleştirilen çalışmalar, proje faaliyetlerinin 
yerelde standartlaştırılması, tüm alanlara ilişkin 
iyileştirme önerileri vb. hususların üzerinde duruldu.

Çalıştayın sonunda, Sayın Genel Müdür Yardımcımız 
Dr. Pürnur Altay ve WFP Geçim Kaynakları Program 
Yöneticisi Ceyda Alpay tarafından katılımcılara 
katılım sertifikaları takdim edildi.
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AVRUPA EĞİTİM VAKFI (ETF) VE AB TÜRKİYE 
DELEGASYONU TEMSİLCİLERİ KURUMUMUZU 
ZİYARET ETTİ

Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) temsilcisi Sayın Lida 
Kita ile AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik 
ve Sosyal Kalkınma Program Yöneticisi Sayın 
Melahat Güray, 30 Mart 2022 Çarşamba günü 
Kurumumuzu ziyaret etti. 

Kurumumuz Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi 
Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 
toplantıda, aktif işgücü hizmetleri ile iş ve meslek 
danışmanlığı hizmetleri hakkında bilgi verildi. 
Bununla birlikte, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali 
Yardım Aracı (IPA 2) kapsamında Kurumumuzca 
uygulanan İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin 
Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi’ne ve Ne 
Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik 

İşgücü Piyasası Destek Programı’na ilişkin güncel 
gelişmeler paylaşıldı. Projelerimizin uygulanması 
aşamasında gerçekleştirilecek çalışmalar 
ve önümüzdeki döneme ilişkin muhtemel 
iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde 
bulunuldu. Kurumumuzun tecrübelerinin ve 
iyi uygulamalarının, diğer ülke kamu istihdam 
kurumlarının kapasitelerinin geliştirilmesine katkı 
sunacağını belirterek Kurumumuz tecrübelerinin 
paylaşılmasına ve yaygınlaştırılmasına destek 
olmaktan memnuniyet duyacakları ETF ve AB 
Türkiye Delegasyonu temsilcileri tarafından belirtildi 
ve karşılıklı iş birliği temennilerinin ardından toplantı 
sonlandırıldı. 
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“İŞ GÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMALARI 
METODOLOJİLERİ” EĞİTİMİ ÇEVRİM İÇİ 
OLARAK YAPILDI

İŞKUR’un Başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatına 
Üye Ülkelerin Kamu İstihdam Kurumları Ağı (OIC-PESNET) 
faaliyetleri kapsamında 2 gün boyunca süren “İş Gücü Piyasası 
Araştırmaları Metodolojileri” başlıklı çevrim içi eğitimimiz, 
Genel Müdür Yardımcımız Dr. Pürnur Altay ile SESRIC Genel 
Müdür Yardımcısı Fadi Abdullah Farasin’in açılış konuşmaları 
ile başladı.  

Etkinlik süresince Kurumumuz İstihdam Uzmanları Zeki Deniz 
Dost ve Mert Öcal tarafından iş gücü piyasası araştırması, açık 
iş istatistikleri araştırması ve tematik araştırmalar konularına 
ilişkin bilgiler katılımcılarla paylaşıldı. 

Etkinliğe, 27 ülkeden 130 temsilci katılım sağladı. Kurumumuz 
tarafından paylaşılan bilgiler üye ülkelerin kamu istihdam 
kurumu temsilcileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
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2018-2023 Yatırım Programı’nda yer alan “Beceri Envanteri Projesi” kapsamında, Türk Meslekler Sözlüğünde 
(TMS) yer alan mesleklerin bilgi, beceri ve nitelik temelinde iş analizine tabi tutularak beceri envanteri 
oluşturulması ve oluşturulacak envanterle birlikte Kurumumuzun eşleştirme sisteminin nitelik ve beceriler 
üzerinden yapılmasına imkân sunacak bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.

Projenin ana faaliyetlerinden birisi olan iş analizi saha çalışmalarının daha etkin ve verimli sonuçlar verebilmesi 
amacıyla eğitim alan 45 iş ve meslek danışmanına ek olarak 28 Şubat-11 Mart 2022 tarihlerinde 34 İl Müdürlüğünde 
görevli 102 iş ve meslek danışmanına alanında uzman eğitmenler tarafından” İş Analizi” eğitimi verildi.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından, ana çalışma kapsamında eğitim alan 147 iş  ve meslek danışmanı, farklı 
sektörlerden belirlenen mesleklerde iş analizlerine başladı. Belirlenen her meslekte, o mesleği temsil eden 
4 farklı grupla (çalışan,işveren,meslek odası ve eğitim kurumu)  en az 9 iş analizi gerçekleştirilecek. Çalışma 
kapsamında 1.250 meslek için iş analizinin yapılması planlanıyor.

BECERİ ENVANTERİ PROJESİ KAPSAMINDA 
İŞ ANALİZİ EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYORUZ 
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İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARINA 
“İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN MERAK EDİLENLER” 
KONULU ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM VERİLDİ

İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığımız 
tarafından koordine edilen eğitimler kapsamında, 
81 ilde görev yapan iş ve meslek danışmanlarına 
“İş Hukukuna İlişkin Merak Edilenler” konulu 
çevrim içi eğitim verildi.

İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanımız 
Doç. Dr. Yavuz Kağan Yasım tarafından verilen 
eğitimin ilk oturumunda iş hukukuna ilişkin 
temel kavramlar aktarıldı. İkinci oturumda ise 
eğitime katılan 420 iş ve meslek danışmanının 
iş hukukunun uygulamalarına ilişkin soruları 
cevaplandı. 
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İK AKADEMİ EĞİTİMLERİMİZ 
DEVAM EDİYOR

İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığımız 
tarafından koordine edilen İK Akademi çevrim içi 
eğitimleri düzenlenen üç etkinlikle Mart ayında da 
devam etti.

İş ve meslek danışmanlarının mesleki ve kişisel 
gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen “İK 
Akademi”nin 13 ve 15. haftalarında Pamukkale 
Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karadeniz tarafından 
“Engellilerin Sosyal Güvenliği” ve “Kayıt Dışı 

İstihdam” başlıklı iki farklı eğitim gerçekleştirildi. 
Eğitimlere 81 İl Müdürlüğümüzde hizmet veren ve “İK 
Platformları”nda görevli 540 iş ve meslek danışmanı 
katıldı. 

İK Akademi eğitimlerinin 14. haftasında ise Doç. Dr. 
Barış Öztuna tarafından “Endüstri 4.0 ile Çalışma 
Yaşamının Geleceği” başlıklı çevrim içi eğitim verildi. 
Eğitime İK Platformunda görevli 160 iş ve meslek 
danışmanı katıldı.
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ÇARŞAMBA TOPLANTILARI 
DEVAM EDİYOR

“Çarşamba Toplantıları”nın dördüncü haftaki konuğu Aktif İşgücü 
Hizmetleri Dairesi Başkanımız Volkan Öz oldu. Öz, 2000-2019 yıllar 
arasında “Türkiye’de İşsizliğin ve İstihdamın Görünümü” başlıklı bir 
sunum gerçekleştirdi.

Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanımız Volkan Öz, 2000-2019 yılları 
arasında Türkiye’de işsizlik oranıyla istihdam, iş gücü verimliliği ve reel 
ücretler arasındaki ilişkiyi ele aldı.

Söz konusu değişkenler arasında uzun dönemli bir iktisadi ilişki olup 
olmadığını değerlendiren Öz; İş gücü verimliliği, reel ücret, iş gücü arzı 
ve talebi kaynaklı ortaya çıkacak şokların etkisinin ne olacağı, bu şokların 
açıklayıcılarının hangi değişkenler olacağı, yaşanan şoklar sonrasında iş 
gücü piyasasının dengeye dönüp dönemediği, işsizliğin ve istihdamın 
yapısal seyri hakkında veriler paylaştı.

Eğitimin ardından Genel Müdür Yardımcımız Samet Güneş katılımları 
dolayısıyla Öz’e teşekkür belgesi takdim etti. 

4. 
Hafta

7. Dönem 
İstihdam Uzman 
Yardımcıları 
Oryantasyon Eğitimi 
kapsamında 
gerçekleştirilen 
“Çarşamba 
Toplantıları” 
mart ayında da 
devam etti.
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Toplantının beşinci haftaki konuğu “Bozkırda Bir 
Anadolu Masalı” sloganıyla TRT’de yayımlanan 
“Gönül Dağı” isimli dizinin hikâye yazarı Mustafa 
Çiftci oldu.

Hikâye Yazarı Mustafa Çiftci, “Anadolu Kültürü ve 
Edebiyat” üzerine söyleşisiyle katılımcılara keyifli 
dakikalar yaşattı. Genel Müdür Yardımcımız Doç. Dr. 
Alper Mumyakmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleşen 
söyleşide Çiftci, yazarlık serüveni ve Anadolu 
kültürünün edebiyat üzerindeki yansımasına değindi.

“Önemli Olan Kariyerinizin Değil, 
Hikâyenizin Güzel Olması”

Çiftci, yazarlık sevdasının küçük yaşlarda başladığını, 
bunun nişanesi olarak Gazi Üniversitesi İletişim 
Fakültesinde okuduğunu söyledi. Annesine duyduğu 
sevgi ve Yozgat sevdasının yazar olmasında etkili 
olduğunu vurgulayan Çiftci, “Doya doya bir çocukluk 
geçirdim. 

Büyük bahçeli bir evimiz vardı. Anneme duyduğum 
sevgi yazar olmamda önemli etkendi. Benim annem 
farklı bir insandı. Gönül dünyası çok zengindi. Kötü söz, 
dedikodu bilmezdi. İnsanın annesiyle ilgili anlatacağı 
çok şey olunca kelimeler yetmiyor. Yazarlığımdaki 
ikinci etken ise Yozgat’ı çok sevmemdi. Yozgat benim 
beşiğim, mezarım. Evlatlarımın da kariyerlerini 
Yozgat’ta devam ettirmesi için dua ediyorum. Önemli 
olan kariyerinizin değil, hikâyenizin güzel olması” 
dedi. 
Üniversite eğitimini tamamlamasının ardından yazarlık 
macerasının yazdığı bir hikâyeyle başladığını anlatan 
Çiftci, bu hikâyeyi Sivas’ta bir dergiye gönderdiğini, 
beğenilince yazmaya devam ettiğini söyledi. İlk 
kitabı çıktığında Yozgat’ta çevresindeki herkesin ilgi 
gösterdiğini belirten Çiftci, bu ilgi ve meraktan büyük 
memnuniyet duyduğunu ifade etti.

5. 
Hafta
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“Gönül Dağı, İzleyicinin Gönül Telini 
Titretmeyi Başardı”

TRT’de yayımlanan “Gönül Dağı” dizisinin hikâyesine değinen 
Mustafa Çiftci, “Dizinin yapımcısı Ferhat Bey beni İstanbul’dan 
aradı ve benimle tanışmak istedi. Tabii ben Yozgat dışına çıkmayı 
tercih etmiyordum. Yozgat’a gelirseniz tanışabiliriz dedim. 
Yozgat’a geldiğinde benim taşraya, merkeze, Anadolu’ya bakışımı 
konuştuk. Bunları “Gönül Dağı” olarak TRT’ye sunacağını söyledi. 
Kabul edilince İç Anadolu’ya has bir dizi ortaya çıktı. Dizi çok 
sevildi. Bu kadar ilgi göreceğini ben de beklemiyordum. Demek 
ki izleyicinin gönül telini titretmeyi başardık.” ifadelerini kullandı. 
Genel Müdür Vekilimiz Zeki Özdemir, söyleşinin ardından Mustafa 
Çiftci’ye katılımları dolayısıyla teşekkür belgesi ve çiçek takdim 
etti. Çiftci ise katılımcılardan beş kişiye imzalı kitaplarını hediye 
etti.
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Toplantının altıncı haftaki konuğu olan Eğitim Uzmanı 
Dr. Pınar Çağlar Kuşçu, “Kurum Kültürü ve Kurumsal 
Aidiyet” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Kurum ve Kültürün tanımı hakkında bilgi vererek başlayan 
Kuşçu, kurumların belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere 
belli bir anlayış ve yaklaşım çerçevesinde bir araya gelmiş 
sosyal yapılar olduğunu söyledi. Kurum kültürünün ise 
değerler, normlar, politika ve hedefler ile işi organize 
etme şekillerinden meydana geldiğini ifade eden Kuşçu, 
kurum kültürü çeşitleriyle ilgili bilgiler paylaştı. 

Kuşçu, modernizmden postmodernizme geçiş 
sürecinden kurumsal kültürün de etkilendiğine, 
eski klasik mesai kavramının yerini esnek çalışmaya 
bıraktığına dikkat çekti. Postmodernizmle birlikte 
kariyer anlaşıyışının değişmekte olduğunu, yöneticilerin 
çalışanların yeteneklerine odaklandığını, proje bazlı 
örgütlenmelerin ağırlık kazandığını vurgulayan Kuşçu, 
bu sürecin “Sanayi 4.0” ve “Toplum 5.0” kavramlarıyla 
iç içe geçtiğini belirtti. Kuşçu, “Sanayi 4.0 ile insan 

faktöründen tamamen arındırılmış, bütünüyle otonom 
ve mükemmelleştirilmiş endüstriyel süreçlere dayalı bir 
üretim sistemi oluştu. Toplum 5.0 ise İnsan faktörünün 
tamamen üretim dışı bırakılmayacağını, tam tersine 
emeğin niteliğinin değişime uğrayarak makinelerle 
birlikte, daha uyumlu ve verimli bir şekilde çalışacağını 
ileri sürmektedir. Bu kavramla insan faktörü yeniden 
üretim sürecine dâhil edilmektedir.” dedi.

Kurumsal aidiyetin ise, çalışanların kurum ile olan 
bağlarını ifade ettiğini söyleyen Kuşçu, “Kurumsal/
örgütsel bağlılık, çalışanın işine veya kurumuna/
örgütüne hissettiği psikolojik bağlılıktır. Yani, kurumun 
amaçlarını ve değerlerini benimseme, kurumun 
amaçlarına ulaşabilmesi için gayret gösterme,kurumun 
üyesi olarak kalma konusunda güçlü bir isteğe sahip 
olma unsurlarıyla iç içedir.” ifadelerini kullandı.

Sunumun ardından Kurum personelimizin sorularını 
cevaplayan Kuşçu’ya Genel Müdür Yardımcımız 
Doç. Dr. Alper Mumyakmaz teşekkür belgesi takdim etti.

6. 
Hafta
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7. 
Hafta

Bu sistemde kişiler iş bulmak için il ya da ülke dışı seyahat, il içi ulaşım, yemek, konaklama, pasaport, telefon 
ve internet giderleri gibi birçok gider kalemi belli oranlarda vergiden düşülebilmektedir.” ifadelerini kullandı. 
İşsizlerin üçte birinden fazlasının iş arama yöntemi olarak Türkiye İş Kurumunu tercih ettiğini belirten Dost; 
gazete, dergi vb. yazılı basın ilanları, doğrudan işverene başvurma ve arkadaş, akraba gibi sosyal ağların da 
sıklıkla kullandığını ifade etti.

Gelişmiş ülkelerde uzun sürelerdir uygulanmakta olan okul kariyer merkezlerinden bahseden Dost, ”Kariyer 
merkezleri öğrencilere staj, firma ziyaretleri vb. programlarla firmalar hakkında detaylı bilgi ve gözlem fırsatı 
sağlamaktadır. Mezun olacak öğrencilere mülakat teknikleri, iş arama yöntemleri hakkında bilgi vermekte, 
genellikle eski mezunlarının yoğun olduğu işverenlere işe yönlendirme yapmaktadır. Yurt dışındaki iyi uygulamalara 
bakıldığı zaman bu merkezlerin sadece mezunlara değil, öğrencilere yönelik yarı/tam zamanlı, dönemsel 
vb. iş imkânlarını da araştırıp üniversitelerde ilan ettiği ve son derece etkin hizmet verdiği görülmektedir. Bu 
kapsamdaki çalışmaların ülkemizde de seviye atladığını belirterek 166 üniversitede 167 “İŞKUR Kampüs” noktası 
ile daha nitelikli hizmet sunmaktayız.” dedi.

Sunumun ardından Kurum personelimizin sorularını cevaplayan Dost’a, Genel Müdür Yardımcımız Doç. Dr. Alper 
Mumyakmaz teşekkür belgesi takdim etti.

Toplantının yedinci haftaki konuğu olan İstihdam Uzmanı Zeki 
Deniz Dost, “İşsizlikle Mücadelede İş Arama Yöntemleri ve İŞKUR” 
başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Çalışma ve çalışma hayatındaki kavramların tanımı hakkında bilgi 
vererek sunumuna başlayan Dost, iş arama ve iş arama teorileriyle 
ilgili bilgiler paylaştı. Dost, ”Ücret ve çalışma isteği arasında pozitif 
korelasyon vardır. Ücret arttıkça kişilerin çalışma isteği, dolayısıyla da 
çalışmak isteyen kişi sayısı artar.” dedi.

Dost, işsizliğin ekonomik ve sosyal maliyetlerinin sadece işsiz kişi 
değil, toplum tarafından da karşılandığına dikkat çekti. İş arama 
maliyetlerinin iş arama isteğiyle ilişkisine de değinen Dost, ”Amerika’da 
iş arama maliyetleri vergiden düşülebilmektedir. 
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8. 
Hafta

Toplantının sekizinci haftaki konukları “Teknik 
Analiz” programından Tarık Üstün, Bünyamin Gezer 
ve Hünkar Mutlu Genel Müdürlüğümüzün Konferans 
Salonu’nda personelimizle bir araya geldi. 

Türk futboluna ilişkin konuların ele alındığı programda 
Eski Hakem Bünyamin Gezer, yeşil sahalardaki 
ilginç anılarını paylaştı. TRT’de yayımlanan “Teknik 
Analiz” programına ilişkin kamera arkasında yaşanan 
olaylara da yer verilen söyleşi katılımcılara renkli 
dakikalar yaşattı. Konuşmaların ardından Genel Müdür 
Yardımcılarımız Zeki Özdemir, Samet Güneş ve Doç. Dr. 
Alper Mumyakmaz; Üstün, Gezer ve Mutlu’ya çiçek ve 
teşekkür belgesi takdim etti. Etkinlik, hatıra fotoğrafı 
çekiminin ardından sona erdi.
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PERSONELİMİZ İLK YARDIM KONUSUNDA 
BİLGİLENDİRİLDİ

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız tarafından 
personelimize yönelik ilk yardım eğitimi verildi. 

Genel Müdürlüğümüz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 
eğitimde katılımcılara yönelik genel ilk yardım bilgileri, hasta/
yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam 
desteği, kanamalarda ilk yardım, yaralanmalarda ilk yardım, 
yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım, kırık, çıkık ve 
burkulmalarda ilk yardım ve bilinç bozuklukları gibi konular 
anlatıldı.
Eğitimle acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene 
kadar, amaçsız çözümlerden ve yanlış müdahalelerden 
kaçınarak hasta/yaralıya çabuk, etkili ve en uygun 
müdahalenin yapılabilmesi amacıyla personelin bilgi ve 
becerisinin artırılması hedeflendi.  



31

GÜ
ND

EM

MART 2022

Kurumumuz, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı sponsorluğunda 
her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği “Spor Toto Kamu Futbol Turnuvası”na katıldı. 14 grupta 82 
kurumun katıldığı turnuvada 11. grupta mücadele eden İŞKUR futbol takımımız turnuvayı 5-2 sona eren 
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün maçı ile tamamladı. 

KURUMUMUZ ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN 
KURUMLAR ARASI FUTBOL TURNUVASINA KATILDI
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Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz tarafından “Esnafımızı Devlet Destekleri ile 
Buluşturma Programı” kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde kafe ve restoran sektörüne 
yönelik “İŞKUR Destekleri” konulu bilgilendirme sunumu yapıldı. İl Müdürümüz Siraç Ekin’in sunum 
yaptığı toplantıya; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, KOSGEB 
Gaziantep İl Müdürü Muhammed Paksoy, Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Baklavacılar, Tatlıcılar, 
Pastacılar Oda Başkanı Abdülkadir Katmerci, İl Bakkal ve Bayiler Odası Başkanı Vakkas Katırlı ile çok 
sayıda ilgili kurum yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı.  

GAZİANTEP’TE GERÇEKLEŞEN TOPLANTIDA 
TEŞVİK VE DESTEKLERİMİZİ ANLATTIK

GAZİANTEP

İLLERDEN HABERLER
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Yalova Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz tarafından “İnsan Kaynakları Platformu” toplantıları 
kapsamında kalkınma ajanslarının genç istihdamı temalı faaliyetlerinin tanıtımı ve Yalova’da istihdama 
katkı sunan firmalara teşekkür belgesi verilmesi programı gerçekleştirildi. Programa Yalova Valisi 
Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Müdürümüz Erhan Dede, Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Tahsin Becan ile “İnsan Kaynakları Platformu” temsilcileri katıldı. Programın ilk bölümünde 
Kurumumuz aracılığı ile en fazla istihdam sağlayan firmalara Vali Erol ve il protokolü tarafından teşekkür 
plaketleri takdim edildi. 

YALOVA’DA İSTİHDAMI DESTEKLEYEN 
FİRMALARA PLAKET VERİLDİ

YALOVA
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GAZİANTEP VALİSİ GÜL’DEN MESLEKİ EĞİTİM KURSUMUZA ZİYARET 

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzün Gaziantep Bakırcılar ve 
Sedefçiler Odası iş birliğinde kadınlara yönelik düzenlenen bakır ve sedef işlemeciliği kursunu ziyaret etti. 
Yetkililerden kurs süreçleri ile ilgili bilgi alan Gül, kursiyerlerimizle sohbet etti.

GAZİANTEP

Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz 
tarafından Düzce Kadın Emeği Merkezinde ‘’8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’’ dolayısıyla meslek seçimi ve 
iş gücü piyasası konularında kadınları bilgilendirmek 
ve Kurumumuz hizmetlerini tanıtmak amacıyla 
açılan standı Düzce Valisi Cevdet Atay ziyaret etti. 
Standa ilgi gösteren vatandaşlara iş arama-bulma, 
girişimcilik, mesleki eğitim, işe yerleştirme, istihdam 
garantili kurslar gibi kurumsal hizmetler anlatıldı.

KADINLAR GÜNÜ NEDENİYLE 
AÇTIĞIMIZ STANDI VALİ ZİYARET ETTİ

DÜZCE
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Üniversitelilerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, iş ve staj imkânlarına erişimde fırsat 
eşitliğinin sağlanması amacıyla düzenlenen bölgesel fuarlarda İŞKUR olarak biz de stantlardaki 
yerimizi aldık.

Üniversiteli gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, iş ve staj imkânlarına erişimde fırsat eşitliği 
sağlanması ve tüm gençlere birer yetenek olduklarının hissettirilmesi amacıyla düzenlenen Yetenek Her 
Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları, 2 Mart’ta Samsun’daki ilk fuar ile başladı.

YETENEK HER YERDE 
BÖLGESEL KARİYER FUARLARI SONA ERDİ

SAMSUN

Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzün de katılım gösterdiği Orta 
Karadeniz Kariyer Fuarı’nda kamu ve özel sektöre ait 200 kurum stant açtı. 
Fuara katılan yaklaşık 5000 öğrenciye kariyer fırsatı sunuldu.
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Etkinlik, yüz binlerce gencin işverenlerle 
buluşturulmasına ve istihdam olanaklarından 
faydalandırılmasına aracılık etmenin yanında nitelikli 
insan kaynağına ihtiyaç duyan her ölçekte işverenlerin 
de gençlerle doğrudan buluşmasını sağladı.

Fuarlar; Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimizin, 
11’i ev sahibi olmak üzere toplam 151 üniversitenin iş 
birliğinde meslek odaları, binlerce kamu ve özel sektör 
kurum/kuruluşunun katılımı ile düzenlendi.

Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları sırasıyla 
Samsun, Trabzon, Erzurum, Elazığ, Gaziantep, Adana, 
Kayseri, Isparta, İzmir, Tekirdağ ve Bolu’da gerçekleşti.

Her bölümden öğrencilere ve mezunlara yönelik 260’ın üzerinde firmanın yer 
aldığı Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı’nda,  İş Kulübü liderleri 4 grupta yaklaşık 
60 kişiyle atölye çalışması yaptı.

TRABZON

ERZURUM

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF)’ta 14 kişilik gruplar halinde 

10 gruba İş Kulübü eğitimi verildi. 
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“İŞKUR OLARAK KATILIMCILARA ATÖLYE ÇALIŞMALARIYLA 
İŞ KULÜBÜ EĞİTİMİ VERDİK”

İşveren ile öğrenci arasındaki fiziki ve psikolojik mesafeyi ortadan kaldıran fuarlar ile gençlerin, işverenlerle 
bire bir temas kurmasına fırsat sağlanırken; fuarlarda düzenlenen iş ve staj mülakatları, örnek olay çalışmaları, 
bilgilendirme toplantıları ve atölye çalışmaları ile iş hayatına yönelik deneyimler kazanmaları da desteklendi. 

ELAZIĞ

Güneydoğu Kariyer Fuarı’nda Elazığ İl Müdürlüğümüz de katıldı. 
150’ye yakın standın açıldığı fuara 

15.000 üzerinde öğrenci katılım sağladı.

GAZİANTEP

105 kamu/özel firmanın stant 
açtığı İpekyolu Kariyer Fuarı’nda 
iş kulübü liderleri ile iş ve 
meslek danışmanları tarafından 
3 atölye ve 2 seminer çalışması 
yapıldı. 2 seminer çalışmasına 
toplamda 300 kişi katılırken, 
3 grup şeklinde yapılan atölye 
çalışmalarına toplamda 66 kişi 
katılım gösterdi.



iL
LE

RD
EN

 H
AB

ER
LE

R

38

Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı, 
Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde 46 
kamu kurumunun ve 98 özel sektör işverenin 
katılımı ile gerçekleşti. Fuarda toplamda 35 
Seminer, Panel ve Konferans ile 75 Atölye 
ve Söyleşi yapıldı. 14-15 Mart tarihlerinde 
düzenlenen fuarı 15.163 öğrenci ziyaret etti. 

İş Kulübü liderleri tarafından fuarda 8 atölye 
düzenlendi, 138 öğrenci bu atölyede eğitim 
aldı.

ADANA

İç Anadolu Bölgesel Kariyer 
Fuarı’nda Kayseri İl Müdürlüğümüz 
tarafından fuar süresince kariyer 
çemberi, mülakat teknikleri eğitimi, 
öz geçmiş (cv) hazırlama eğitimi, 
fikir atölyesi ve “Birlikte Çalışalım 
Yarışması kapsamında gerçekleştirilen 
mülakatlar gerçekleştirildi. Etkinliklere 
1.852 öğrenci katılım sağladı.

KAYSERİ

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimizin katılımıyla fuarlarda gençlere yönelik atölyeler düzenlendi. Bu atölyelerde 
katılımcılara iş gücü piyasasına kısa sürede uyum sağlamasını amaçlayan iş arama becerileri, mülakat teknikleri, öz 
geçmiş hazırlama, iş arama ağı, imaj yönetimi, beden dili konularında eğitimler verildi.
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Süleyman Demirel Üniversitesinin ev 
sahipliğini yaptığı, 250’yi aşkın kamu 
ve özel sektör kurumu ve 40 bine 
yakın gencin katılımıyla gerçekleşen 
Güney Kariyer Fuarı’nda Isparta İl 
Müdürlüğümüzün standını ziyaret 
eden öğrencilere iş bulma, staj yapma, 
İŞKUR hizmetleri gibi bir çok konuda 
bilgi verildi.

ISPARTA

Ege Üniversitesinin ev sahipliğinde, 19 yükseköğretim kurumunun 
katılımı ile düzenlenen Ege Bölgesi Kariyer Fuarı (EGEKAF’22)’de 
İzmir İl Müdürlüğümüz de yerini aldı.  

İZMİR
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BOLU

Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF 2022)’ye 
55.000’in üzerinde kişi katıldı.  Fuarda 332 firma stant açtı. 

167 atölye çalışması ve etkinlik programı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Namık Kemal 
Üniversitesi öncülüğü ve ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen 
Trakya Kariyer Fuarı’nı 50 
Bini aşkın öğrenci ve misafir 
ziyaret etti.

TEKİRDAĞ
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Orta Karadeniz Kariyer Fuarı 2-3 Mart’ta Samsun’da, Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı 4-5 Mart’ta Trabzon’da, 
Doğu Anadolu Kariyer Fuarı 7-8 Mart’ta Erzurum’da, Güneydoğu Kariyer Fuarı 9-10 Mart’ta Elazığ’da, 
İpekyolu Kariyer Fuarı 11-12 Mart’ta Gaziantep’te, Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı 14-15 Mart’ta Adana’da, İç 
Anadolu Kariyer Fuarı 16-17 Mart’ta Kayseri’de, Güney Kariyer Fuarı 18-19 Mart’ta Isparta’da, Ege Kariyer 
Fuarı 21-22 Mart’ta İzmir’de, Trakya Kariyer Fuarı 23-24 Mart’ta Tekirdağ’da, Batı Karadeniz Kariyer Fuarı 
25-26 Mart’ta Bolu’da yapıldı.
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Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile 7 firma iş birliğinde toplam 243 kişilik işbaşı eğitim programı 
protokolü imzalandı. Valilikte gerçekleştirilen protokol imza törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Müdürümüz 
Hikmet Canpolat ile şirket yetkilileri katıldı. Ceylanoğlu Tekstil ile 34, Yağmur Tekstil ile 24, Yasin Tekstil ile 60, 
Özde Yaylı Kanepe ile 12, Mu_Du Tekstil Konfeksiyon ile 15, Ozon Tekstil ile 83, Meda Teks Tekstil ile 15 kişilik 
işbaşı eğitim programı düzenlenecek. 

SİVAS’TA İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARIYLA 
243 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

SİVAS

DANTEL İŞLER GİBİ KAYNAK YAPAN KADINLAR 
BİSİKLET ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 
ülkenin en büyük kapasiteli bisiklet fabrikalarından Accell Bisiklet firması iş birliğinde “argon kaynakçısı” 
mesleğinde işbaşı eğitim programı düzenlendi. Günde ortalama 1.500 bisikletin üretildiği fabrikada titizlik 
gerektiren kaynak işçilikleri kadın çalışanlar tarafından yapılıyor. Firmada bisiklet üretiminin montaj, jant 
imalatı, boyama, etiketleme gibi pek çok aşamasında kadınlar görev alırken özellikle bisikletin “kadro” diye 
tabir edilen gövdesinin kaynak işlerini kadınlar gerçekleştiriyor.

MANİSA
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KATILIMCILARIMIZ TEKSTİL ALANINDA 
İŞBAŞI EĞİTİMİ ALIYOR 

Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz 
ile giyim eşyası imalatı sanayisinde faaliyet gösteren 
Karan Tekstil iş birliğinde “bobin-katlama-büküm 
makine operatörü” mesleğinde 62 kişilik işbaşı eğitim 
programı protokolü imzalandı. Protokol kapsamında 6 
ay sürecek program sonunda katılımcılar Karan Tekstil 
bünyesinde istihdam edilecek. GAZİANTEP

MERSİN’DE 107 KİŞİ İŞBAŞI EĞİTİM 
PROGRAMLARIMIZA DÂHİL OLDU

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile Aves 
Enerji AŞ firması iş birliğinde 18 kişilik, Sertel Vida 
Metal AŞ firması iş birliğinde 68 kişilik, Medicalpark 
Mersin Hastanesi firması iş birliğinde 21 kişilik işbaşı 
eğitim programları düzenleniyor. Çeşitli mesleklerde 
düzenlenen programlarda toplam 107 katılımcımız işi 
işbaşında öğreniyor. 

MERSİN

Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz 
ile Şişecam AŞ firması iş birliğinde 86 kişilik, Aster 
Tekstil firması iş birliğinde 60 kişilik işbaşı eğitim 
programı düzenleniyor. Katılımcılarımız program 
ile “paketleme işçiliği (cam) ve konfeksiyon işçiliği” 
mesleğini işbaşında öğrenecek. 

KIRKLARELİ’NDE 146 KİŞİLİK 
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ

KIRKLARELİ



iL
LE

RD
EN

 H
AB

ER
LE

R

44

AĞIR SANAYİDE İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI BAŞLATIYORUZ 

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile Tosyalı Holding (Tosçelik) firması iş birliğinde düzenlenen 
işbaşı eğitim programı ile ilk etapta 40 katılımcı işi işbaşında öğrenecek. Protokol imza törenine İl Müdürümüz 
Ahmet Altunkaynak, TDÇ Yassı Çelik Üretim Tesisleri Genel Müdürü Şaban Yazıcı ile Tosyalı Holding İnsan 
Kaynakları Müdürü katıldı. İşbaşı eğitim programları dâhilinde, “hadde işçisi, kaynakçı, kontrol ve otomasyon 
teknolojisi teknikeri, su verici (metal), çelikhane işçisi ve iş makineleri teknikeri” olmak üzere 6 meslekte 
katılımcıların firmada istihdam edilmesi planlanıyor. 

OSMANİYE

KİLİS’TE MESLEKİ EĞİTİM KURSU DÜZENLEDİK

Kilis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile Rossa Tekstil iş birliğinde “kadın iç giysileri dikim elemanı” 
mesleğinde mesleki eğitim kursu başlatıldı. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz sertifika alarak firma 
bünyesinde istihdam edilecek.

KİLİS
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ŞIRNAK’TA TEKSTİL SEKTÖRÜNDE 
MESLEKİ EĞİTİM KURSU DÜZENLENDİ 

Şırnak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile 
Mert Can Tekstil firması iş birliğinde 75 kişilik mesleki 
eğitim kursu düzenlendi. Kadın giyim modelist 
yardımcılığı mesleğini öğrenen kursiyerlerimizin 
kursun bitiminde firmada istihdam edilmesi 
planlanıyor.

ŞIRNAK

TEK EBEVEYNLİ AİLELERE YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİM KURSU 
PROTOKOLÜ İMZALADIK

Amasya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz, Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Merzifon İlçe 
Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde dokuma konfeksiyon makineci ve elektrik pano montaj işçiliği mesleklerinde 
mesleki eğitim kursları düzenlenmesi için iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile Merzifon Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürlüğünün Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nın (SOGEP) “Tek Ebeveynli Ailelerde Kadın ve 
Çocuğun Güçlendirilmesi ve Kadın İstihdamının Artırılması Projesi” kapsamında hedef grupta yer alan bireyler 
için mesleki eğitim kursları düzenlenecek.

AMASYA
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8 MART KADINLAR GÜNÜ’NDE KADINLARA 
YÖNELİK FAALİYETLER DÜZENLENDİ

İl Müdürlüklerimizde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kapsamında kadınlara yönelik çok sayıda faaliyet 
gerçekleştirildi. İş Kulüplerimizde kadın vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda iş arama ve 
motivasyon konularında bilgiler paylaşıldı. İşveren danışmanlarımız aracılığıyla iş yeri ziyaretleri yapılarak 
kadınlara yönelik teşviklerimiz ve programlarımız konusunda işveren temsilcilerine bilgi verildi. Özellikle kadın 
istihdamında öncü olan iş yerleri ziyaret edilerek iş gücü konusundaki iş birliğinin sürdürülmesi amacıyla 
görüşmeler yapıldı.

KOCAELİ

EDİRNEİSKENDERUN

MERSİN
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Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlümüzde görevli iş ve meslek danışmanlarımız tarafından 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’ne Özel Burdur Cumhuriyet Meydanı’nda stant açıldı. Stantta iş ve meslek 
danışmanları tarafından Burdur ilinde iş arayan kadınlara İŞKUR hizmetleri anlatıldı. Standı ziyaret eden 
kişilerin Kurumumuza kayıtları yapılarak İŞKUR sisteminde bulunan özel sektör ve kamu sektörü iş ilanları, 
İş Kulübü eğitimleri, mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları ile ilgili bilgi verildi.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NE 
ÖZEL İŞKUR STANDI AÇILDI

BURDUR

EDİRNE

MERSİN
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İŞ KULÜBÜ EĞİTİMLERİMİZ 
DEVAM EDİYOR

İş Kulübü eğitimlerimiz çevrim içi platformlarda ve tedbirlere uyularak yüz yüze toplantılarla devam ediyor. 
İş Kulüplerimizle kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, işsizlik ödeneği alanlar gibi özel politika 
gerektiren gruplarda yer alan kişilere iş ve meslek danışmanlığı hizmeti yoluyla iş arama motivasyonu 
ve yöntem desteği veriliyor. Öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama kanalları hakkında teorik 
bilgilerin yanı sıra, katılımcılara işverenlerle bire bir mülakat uygulaması hizmeti sunuluyor. Böylece iş 
hayatına girmekte zorlanan bireylerin yoğun danışmanlık desteği ile daha kolay iş bulmaları hedefleniyor.

İş Kulübü Liderlik Eğitimi Düzenledik

İş Kulüplerimizin hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla, “İş Kulübü Lideri” ihtiyacı bulunan İl 
Müdürlüğü/Hizmet Merkezlerinde görevli 28 iş ve meslek danışmanına 21-25 Mart 2022 tarihlerinde İş ve 
Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığımız tarafından Ankara’da “İş Kulübü Liderlik Eğitimi” verildi.

ERZURUM TRABZON
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Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
ve İl Millî Eğitim Müdürlüğünün katkıları ile İl Müdürümüz Mehmet Uğur Yavuz’un yazıp yönettiği, Çanakkale 
İş Kulübü Topluluğu üyelerinin sahnelediği “Pamuk Prenses Uyanıyor” adlı müzikli çocuk oyunu, Zübeyde 
Hanım Anaokulunda sahne aldı. Sahnelenen oyun ile Kurumumuzun hizmetleri çocuklara ve izleyicilere 
eğlenceli bir şekilde anlatıldı. 

İŞKUR FAALİYETLERİ 
ÇOCUK TİYATROSU İLE TANITILIYOR

ÇANAKKALE
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Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz, 
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonunca 
yapılan denetleme ve değerlendirmeler sonucunda 
“Erişilebilirlik Belgesi” almaya hak kazandı. 
Standartlar doğrultusunda yapılan çalışmalar 
sonucu Kurum ve hizmetlere erişilebilirlik düzeyini 
artıran ilave çalışmalarla bina girişi, otoparklar, 
engelli rampaları, kapılar, koridorların kullanıma 
uygun hâle getirilmesi sonucu belge verilmesi 
uygun bulundu. Düzenlenen törenle, İl Müdürümüz 
Bekir Fındık’a “Erişilebilirlik Bayrağı” takdim edildi. 
Bayrak, Kurum binamızın dışında Türk Bayrağımız 
ve Kurum flamamızın yanında göndere çekilecek.

ERİŞEBİLİRLİK BAYRAĞI ALAN 
İL MÜDÜRLÜKLERİMİZDEN BİRİ DE TOKAT OLDU

TOKAT
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Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz tarafından istihdam teşvikleri ve işbaşı eğitim programı hakkında 
katılımcıları bilgilendirmek, Kurumumuzu ve verilen hizmetleri tanıtmak amacıyla Konya Tarım Fuarı’nda stant 
açıldı. Kent sanayisinde faaliyet gösteren tarım alet ve makineleri başta olmak üzere, deri ve ambalaj sanayi, 
muhtelif makine ile makine aksamı imalatına yönelik firmalar ve çok sayıda vatandaş fuara ilgi gösterdi.

KONYA İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KONYA TARIM FUARI’NDA

KONYA

MERSİN’DE İŞVERENLERE TEŞVİK VE 
DESTEKLERİMİZ ANLATILDI

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası MTSO ile KOSGEB Mersin İl 
Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen “2022 İşverenlere Yönelik KOSGEB&İŞKUR Destekleri ve İstihdam 
Teşvikleri” başlıklı seminer düzenlendi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 9 No.lu Meslek Komitesi ev sahipliğinde 
gerçekleşen etkinliğe İl Müdürümüz Mustafa Kutlu, KOSGEB Mersin İl Müdürü Danyal Peker, MTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Teknopark Genel Müdürü İhsan Gültekin Kurum yetkilileri ile çok sayıda 
iş yeri yetkilisi katıldı. Seminerde İş ve Meslek Danışmanı Cihan Tunç tarafından, Kurumumuzun iş yerlerine 
yönelik teşvik ve destekleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

MERSİN
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 
KURUMUMUZ TANITILDI

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile 
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü iş birliğinde 
lisans öğrencilerine yönelik “İşgücü Tedarikinde İŞKUR: 
Pratik ve Teknik Ayrıntılar” isimli bir söyleşi düzenlendi. 

ISPARTA

İŞKUR MESLEK ERBAPLARINI 
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTURDU

Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz, düzenlediği 
“Meslek Tanıtım Günü” ile meslek erbaplarıyla lise son 
sınıf öğrencilerini buluşturdu. İş ve Meslek Danışmanımız 
Gökhan Barikan tarafından öğrencilere “Doğru 
meslek seçimi nasıl yapılır, uygun meslek neye göre 
belirlenir, İŞKUR internet sayfasından nasıl yararlanılır,

KARS

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze 
bağlı Sancaktepe Hizmet Merkezimiz tarafından 
KOSGEB, Dünya Bankası ve JICA iş birliğinde, Mikro ve 
Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında 
düzenlen toplantı çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 
Toplantıda İş ve Meslek Danışmanları Çiğdem Tekin 
ve Ferihan Demir tarafından İŞKUR’un işverenlere 
yönelik sunduğu hizmetleri anlatıldı. 

ÇEVRİM İÇİ TOPLANTIDA
 İŞVERENLERE YÖNELİK VERDİĞİMİZ 
DESTEKLERİ ANLATTIK

İSTANBUL

 Türk Meslekler Sözlüğü nedir ve nasıl yararlanılır?” başlıklı sunum yapıldı. Programın devamında avukatlık, gelir 
uzmanlığı, polis memurluğu, veteriner hekimliği, hemşirelik, diyetisyen, psikologluk, makine mühendisliği gibi 
mesleklerde görev yapan çalışanlar mesleklerinin eğitim süreçlerini, atanma sürecini, mesleklerini icra ederken 
karşılaştıkları zorlukları, çalışma ortamlarını ve sosyal olanakları anlattı.

Söyleşiye konuşmacı olarak katılan İş ve Meslek Danışmanı Çağla Deniz Aytekin tarafından öğrencilere, 
Kurumumuz hakkında bilgiler verildi. İŞKUR portalı üzerinden iş arayan ve işveren kaydının gerçekleştirilmesi ve 
iş gücü talebi oluşturma gibi işlemlerin uygulamalı olarak gösterilmesinin ardından öğrencilerden gelen soruların 
cevaplanması ile program sona erdi.
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DÜZENLİ BİR İŞ ARARKEN 
İŞKUR İLE KENDİ İŞİMİN SAHİBİ OLDUM

Kendi İşimin 
Patronu Oldum

İsmim Oktay Çilingir, 1977 doğumluyum. Sinop’un Erfelek ilçesinde 
yaşıyorum. Eşimden ayrıldım ve iki çocuğum var. Eski hükümlü olmam 
nedeniyle hep geçici işlerde çalıştım ama devamlılığı olan bir iş arıyordum. 

Artık Ailem İçin Daha Güzel Bir Gelecek Oluşturma Fırsatım Var
Denetimli serbestlikte uzun süre kaldığımdan İŞKUR’un Engelli ve Eski 
Hükümlülere Yönelik Hibe Programları olduğunu öğrendim. Devamlı iş 
ararken önüme kendi işimi yapabilme fırsatı çıkmıştı. Hemen Sinop Çalıma 
ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne giderek detaylı bilgi aldım. Daha sonra projemi 
hazırlayarak kasap dükkânımı açtım ve kendi işimin patronu oldum. 

OKTAY ÇİLİNGİR /SİNOP

45 Yaşında/Kasap
Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Hibe Desteği

BAŞARI HİKÂYESİ
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İŞKUR’un Desteklerini Herkes Takip Etmeli

Şimdi düzenli bir işim var. Üstelik kendi işim. Çocuklarıma daha iyi bir gelecek sağlama imkânım var. İşimi 
severek yapıyorum. Şu anda küçük bir dükkânım var belki ama zamanla işleri daha da büyüteceğime 
inanıyorum. Böylece eleman alıp istihdama da katkı sağlamış olacağım. Küçük bir ilçede olmam ve herkesin 
birbirini tanıyor olması işimi daha da kolaylaştırıyor.

İleride daha taze ve kaliteli ürünler satabilmek adına köyümde hayvan yetiştiriciliği de yapmak istiyorum. 
Böylece kendi organik ürünlerimi üretiyor olacağım. Bunun sonucunda daha çok çalışana ihtiyacım olacak. Bu 
da daha çok istihdam demek. Tabii ki bunlar zamanla olabilecek şeyler. Bir eski hükümlü olarak başarmanın 
mutluluğunu yaşıyorum. Bence herkes İŞKUR’un desteklerini, kurslarını ya da programlarını takip etmeli. 
Mutlaka iş vardır. “Bugün olmazsa yarın sizin için de bir şey çıkacaktır.” diye düşünüyorum.
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Ücret garanti fonu nedir?
İşverenin, konkordato ilan etmesi, iflası, iflasın 
ertelenmesi veya işveren için aciz vesikası alınması 
nedenleri ile ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde 
işçilerin üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını 
karşılamak amacı ile oluşturulmuş bir fondur. 

1
Ücret garanti fonuna nasıl başvuru yapabilirim?
Kurum birimlerimize mücbir sebepler hariç şahsen başvuru yapabilirsiniz.2
Ücret garanti fonundan yararlanma şartları nelerdir?
Ücret garanti fonundan yararlanabilmeniz için:
• Sigortalı olarak çalıştığınız bir döneme ait ücret alacağınızın bulunması, 
• İşvereninizin, ödeme güçlüğüne düşmüş olması,  
• Ücret alacağınızın, ödeme güçlüğüne düşme tarihinden önce oluşmuş olması,
• Ödeme güçlüğüne düşme tarihinden önceki son bir yıl içinde bir gün dahi olsa o iş yerinde çalışmış 
olmanız gerekmektedir. 

3

SORU-CEVAP
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