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HAZİRAN 2022

BAKANIMIZ VEDAT BİLGİN:
“YENİ İSTİHDAM MODELİNİ
TÜM TÜRKİYE SANAYİSİNE YAYACAĞIZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin
soruları yanıtladı. Bilgin 3600 Ek Gösterge düzenlemesi, sağlık sistemi, kamu çalışanlarının
ücretleri ve yeni istihdam modeline dair konularda açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM

3600 Ek Gösterge düzenlemesinin emeklilik sisteminde devrim niteliğinde değişim yapan bir düzenleme
olduğununun altını çizen Bilgin, yeni istihdam modeline dair şu sözleri kaydetti: “Biz bu konuyla ilgili
yeni bir istihdam modeli başlattık. İşletmelere, belli standartları olan kuruluşlara, ‘Yeni istihdam yaratın,
aldığınız çalışanların 3 ay sigortasını, primini, ücretini biz ödeyelim; ama en az 1 yıl çalışmasını taahhüt
edin, 6 ay da verebiliriz, o zaman da 2 yıl taahhüt edin’ diyoruz. Bu gerçek bir istihdam projesi. Bu
uygulamayı Gaziantep’te başlattık. Arkasından İstanbul’da başlattık, bunu bütün Türkiye sanayisine
yayacağımızı ifade etmek isterim.”
Bakan Bilgin, esas olarak örgütlü işyerinin üzerinde durduklarının altını çizerek, “Bu ahlaki bir sorundur;
çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti çalışanlarına, emekçilerine sendikal örgütlenme hakkı vermiştir. Bu
hakkı engellemek aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal devlet kimliğine karşı tavır almaktır.”
ifadesini kullandı.
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BAKANIMIZ VEDAT BİLGİN,
ÇALIŞMA EKONOMİSİ ARAŞTIRMA TOPLULUĞU’NUN
“35. YIL PROGRAMI”NA KATILDI

GÜNDEM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, Çalışma Ekonomisi Araştırma Topluluğu (ÇEKAT)
tarafından düzenlenen “35. Yıl Programı”na iştirak etti.
Burada bir konuşma yapan Bakanımız Bilgin, Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü öğrencilerinin organize
ettiği ve 35 yıllık tarihe sahip ÇEKAT’ın, Türkiye’deki ilk öğrenci örgütlenmesi olduğunu ifade etti.
Çalışma hayatının Türkiye’nin demokratikleşme sürecine katkı yapan önemli bir alan olduğuna vurgu yapan Bilgin,
“Çünkü orada emek, emek örgütleri, devlet, işverenler var. Emek ve sermaye arasındaki ilişkilerin yönetebilmesinde
bu demokratik perspektif fevkalade önemlidir.” diye konuştu.
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Bir ülkenin demokratik olup olmamasının en önemli göstergesinin seçimle gelenlerin seçimle gitmesi olduğuna
değinen Bilgin, sosyal bakımdan en önemli göstergenin ise özgür sendikacılık, devletin sermaye karşısında
çalışanların emeğini koruması olduğunu söyledi.

Çalışma ekonomisi bölümünde akademisyen olduğunu anımsatan Bilgin, şimdi de emeğin haklarını talep edenlerin
yanında, onların hukukunu koruyan bir görevde bu bilinçle hareket etmeyi görev bildiğini kaydetti.
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Bakanımız Bilgin, sermayenin teorik olarak güçlü bir yapı olduğunun altını çizerek, “Fakat emek tek başına
bireyseldir, dolayısıyla onu koruyacak, onun örgütlenmesini sağlayacak sosyal zemini gerçekleştirmek devletin
görevidir. Demokratik devletin bir ölçüsü de budur. Emeğe açılan alanın özgürlüğü ve onun demokratik devletin
sosyal politikalarla koruması altında olmasıdır.” dedi.

GÜNDEM

BAKANLIĞIMIZ VE UNICEF İŞ BİRLİĞİNDE DÜNYA
ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE GÜNÜ
KONFERANSI DÜZENLENDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
(UNICEF) iş birliğinde “Dünya Çocuk İşçiliği ile
Mücadele Günü Konferansı” düzenlendi.

olarak koordine ettiğimiz faaliyetler çerçevesinde
Covid-19 dönemine kadar istatistiklerde çok ciddi bir
iyileşme olduğunu görüyoruz. Çocuk işçiliği yüzde
15’in üstünden yüzde 5’in altına inmiş durumda.”

Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü vesilesiyle
düzenlenen konferansa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakan Yardımcılarımız Prof. Dr. Lutfihak Alpkan ve
Op. Dr. Ertuğrul Soysal, UNICEF Türkiye Temsilcisi
Regina de Dominicis ve çok sayıda davetli katıldı.
Konferansta konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakan Yardımcımız Lutfihak Alpkan, Bakanlığımızın
Türkiye’de çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında
önemli çalışmalar yaptığını ifade etti.
Türkiye’de 1990’lı yıllardan bu yana çocuk işçiliğiyle
mücadelede çok önemli mesafeler kat edildiğini
kaydeden Alpkan, bu bağlamda uluslararası
örgütlerle imzalanan sözleşmeler ve anlaşmalarla
iş birliğine devam ettiklerinin altını çizdi.

Alpkan, Bakanlığımızın çocuk işçiliğini önlemeye
yönelik yaptığı çalışmalara ilişkin de bilgiler paylaştı.

Alpkan, Türkiye’nin çocuk işçiliğini ortadan kaldırma
konusundaki mücadelesinin önemine vurgu
yaparak, şöyle devam etti: “90’lı yıllardan bu yana
taraf olduğumuz sözleşmeler, akitler ve Bakanlık
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UNICEF Türkiye Temsilcisi Dominicis ise dünyada
160 milyondan fazla çocuk işçi bulunduğunu ve
Covid-19 salgınının etkisiyle ortaya çıkan ekonomik
durumdan ötürü milyonlarca çocuğun çocuk
işçi olarak risk altında olduğunu söyledi. Çocuk
işçiliğinin, çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini
değerlendiren Dominicis, her çocuğun haklarına
sahip olması ve çocukluğunu yaşaması gerektiğini
de sözlerine ekledi. Çocuk işçiliğiyle mücadele
alanında Türkiye ile iş birliğini devam ettireceklerini
ifade eden Dominicis, Türkiye’nin bu konudaki
çabalarına destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.
Dominicis, Türkiye’nin 11. Kalkınma Planı’nın
Türkiye’de çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak için
önemli hedefler ortaya koyduğu bilgisini de paylaştı.
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NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA OLAN GENÇLER İÇİN
DESTEK PROGRAMI TEKNİK DESTEK
PROJESİ BAŞLADI

Gençlik dönemindeki işsizliğin, gelecekteki istihdam
fırsatlarını ve gelirleri azaltıcı etkisini ortadan
kaldırmayı, iş gücüne dahil olmayanları da politika
tedbirleri kapsamına almayı hedefleyen NEET
PRO’nun açılış konferansına Bakan Yardımcılarımızın
yanı sıra AB Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı
Angel Hidalgo Gutierrez, Genel Müdürümüz Oğuz
Kağan Güldoğan, ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Dairesi

Başkanı Süreyya Erkan, Bakanlığımız ve Kurumumuz
yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşları, üniversitelerin
ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, sosyal
paydaşlarımız ve çok sayıda davetli katıldı.
Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan
Yardımcımız Prof. Dr. Lutfihak Alpkan, Türkiye gibi
genç nüfusun yoğun olduğu bir ülkede, ne eğitimde
ne istihdamda olan gençlere yönelik özel tedbirler
almanın, kamu istihdam kurumu olarak İŞKUR için
önemli bir politika alanı ve neredeyse bir zorunluluk
haline geldiğini söyledi.
Alpkan “Bu doğrultuda projemizin teknik destek ve
hibe olmak üzere iki bileşeni bulunuyor. Hibe bileşeni
17 milyon Avro, teknik destek bileşeni ise 2,5 milyon
Avro olmak üzere toplam 19,5 milyon Avro bütçeye
sahiptir. Hibe bileşeni 12 ay; teknik destek bileşeni ise
30 ay sürecek.” dedi.
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GÜNDEM

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş
finansmanıyla hayata geçirilen 15-29 yaş grubunda
eğitime devam etmeyen, çalışmayan veya iş
aramayan gençler için hazırlanan Ne Eğitimde
Ne İstihdamda Olan Gençler için Iş gücü Piyasası
Destek Programı (NEET PRO) Açılış Konferansı,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılarımız
Prof. Dr. Lutfihak Alpkan ve Op. Dr. Ertuğrul
Soysal’ın katılımıyla Ankara’da düzenlendi.

“Gençlerin Beklentilerini ve Hedeflerini Öğrenmeyi Amaçlıyor”
ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan, NEET PRO’nun İPA İstihdam, Eğitim ve Sosyal
Politikalar Sektörel Operasyonel Programının istihdam başlıklı ana müdahale alanı altında yer aldığını
söyleyerek, “Gençlerimize daha iyi imkanlar sunabilmek adına öncelikle onların hassasiyetlerini, beklentilerini
ve hedeflerini bilmemiz gerekiyor. Gençlerimizi iş hayatı ile buluşturacak olan özellikle yereldeki İŞKUR
personeli de projenin hedef kitlesi arasında yer almaktadır.” diye konuştu.

GÜNDEM

“Proje Gençlerimizi İş Gücü Piyasasında Destekleyecek”
Uluslararası gündemle de uyumlu olacak şekilde ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere yönelik özel tedbirler
almanın İŞKUR için önemine değinen Genel Müdürümüz Oğuz Kağan Güldoğan, “Kurumumuzun Operasyon
Faydalanıcısı olduğu NEET PRO Teknik Destek Bileşeni, 30 Aralık 2021 tarihinde resmi olarak başladı. Başladığı
tarihten itibaren de proje faaliyetlerimizi gerçekleştirmek üzere çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor.
Hibe projelerinin değerlendirme sürecinin ise bu senenin sonunda tamamlanmasını öngörüyoruz. Projemizle ne
eğitimde ne istihdamda olan gençlerimizin, bireysel eylem planları ve iş arama ödeneği destekleri ile istihdam
edilebilirliklerini ve iş gücüne katılımlarını artırmayı hedefliyoruz. İş ve Meslek Danışmanlarımız tarafından
oluşturulacak Bireysel Eylem Planları ile ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin iş arama süreçlerini hem
destekleyecek hem de 4 ay boyunca bu süreçleri izleyeceğiz. Gençlerimizi doğrudan etkileyecek ve onları iş
gücü piyasasında destekleyecek Projemizin bir bütün olarak ülkemiz, Kurumumuz ve gençlerimiz için faydalı
olmasını temenni ediyorum.” dedi.
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“Bu Yılı Gençlik Yılı İlan Ettik”
AB Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı Angel Hidalgo
Gutierrez AB’nin de gençlere yönelik çalıştığını, küresel
çapta yaşanan sorunlar nedeniyle gençlerin daha fazla
çaba göstermesi gerektiğini söyledi. Gutierrez, 2027’ye
kadar gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmayı
hedeflediklerini, proje ile gençlere sorunlarının çözümü
noktasında seçenek sunmayı amaçladıklarını belirterek,
gençlerin iş gücü piyasası dışında yer almaması için
onları eğitim ve staj olanaklarıyla destekleyeceklerini,
bu konuda Türk Hükümetiyle çalışmaktan mutluluk
duyduklarını ifade etti.

GÜNDEM

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcılarımız
katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Konferansın ikinci bölümünde İstihdam Uzmanı Emre
Yıldız’ın moderatörlüğünde NEET PRO teknik destek
ekibinin katılımıyla panel düzenlendi. Projeye ilişkin
teknik bilgi, amaç ve hedeflerin paylaşıldığı panelde
Proje Takım Lideri Agrita Groza, Kilit Uzmanlar Anna
Vidinova, Bülent Kılınç ve Stratejik İletişim Uzmanı Can
İzbul kendilerine yönlendirilen soruları yanıtladı.
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KEFEK KADINLARIN İŞ VE AİLE YAŞAMLARININ
UYUMLAŞTIRILMASI ALT KOMİSYONU TOPLANDI

Genel Müdür Yardımcımız Samet Güneş, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK)
bünyesinde kurulan Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların
Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu Toplantısında İŞKUR’un kadınlara yönelik
faaliyetlerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Milletvekili Belgin Uygur başkanlığında toplanan komisyonda Genel Müdür Yardımcımız Samet Güneş,
kadın istihdamına yönelik faaliyetlerle ilgili Komisyon üyelerini bilgilendirdi.

GÜNDEM

İstihdamın artırılması için iş gücü piyasasını yakından takip ettiklerini belirten Güneş, İŞKUR’un 2007
yılından bu yana periyodik olarak iş gücü piyasası araştırmalarını sürdürdüğünü, son 7 yılda yaklaşık
782 bin 590 iş yerinin ziyaret edildiğini açıkladı.
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Kadınlara yönelik etkin iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunduklarını ifade eden Genel Müdür Yardımcımız
şu bilgileri paylaştı: “Danışmanlık ve rehberlik hizmetleri kapsamında 2021 yılında 707.212 kadınla toplam
903.660 bireysel görüşme, 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde ise 344.432 kadınla 400.758 bireysel görüşme
gerçekleştirdik. İş ve meslek danışmanlığı faaliyetlerinin sistematik olarak başladığı 2008 yılından bu yana
9,5 milyondan fazla kadınla 14 milyona yakın bireysel görüşme yaptık.”
Güneş, 2002 yılından 2021 yılı sonuna kadar özel sektörde 3.296.399, 2022 yılı Ocak-Nisan ayları itibarıyla
165.058 kadının işe yerleştirildiğini kaydederek, iş gücü taleplerinde iş gücü istem formunda yer alan “işçinin
cinsiyetine” ilişkin ibarenin uygulamadan kaldırıldığını söyledi.

GÜNDEM

Sunumun ardından Komisyon üyelerinin sorularını yanıtlayan Genel Müdür Yardımcımız Samet Güneş’e
İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanımız Mustafa Işık da eşlik etti.
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İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİ DANIŞMA
KURULU TOPLANDI

İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu 8 Haziran Mumyakmaz, yılda iki defa toplanmakta olan
tarihinde Genel Müdür Yardımcımız Doç. Dr. Alper İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunun iş gücü
Mumyakmaz’ın başkanlığında bir araya geldi.
piyasasındaki gelişmelere yönelik bu iş birliğinin
göstergesi olduğunu belirterek “İşgücü Piyasası
Genel Müdürlüğümüz Konferans Salonunda Bilgi Danışma Kurulu’nun bu yılki ilk toplantısı
gerçekleştirilen
toplantıya
Kurumumuzdan öncesinde Kurulun çalışmalarını yönlendirme amacı
Genel Müdür Yardımcılarımız Doç. Dr. Alper taşıyan Yürütme Komitesi toplantısını 14 Nisan
Mumyakmaz, Dr. Pürnur Altay, Samet Güneş, Zeki tarihinde gerçekleştirerek bugünkü toplantımızda
Özdemir, Cezmi Yarımdağ, Daire Başkanlarımız ve ele alacağımız konulara karar verdik. Sizlerin değerli
istihdam uzmanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı, katılımı ile Dijital Dönüşüm ve Geleceğin Meslekleri,
bakanlıklar, kamu kurumları, meslek kuruluşları ve Özel Politika Gerektiren Gruplar konularında
sendikaların temsilcileri katılım sağladı.
Kurumlarımızın yürüttüğü çalışmalar ve bu
konularda gelecekte yürütülebilecek faaliyetler
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren
hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunmayı
Genel Müdür Yardımcımız Mumyakmaz, İŞKUR’un
amaçlıyoruz. Toplantımızın faydalı olmasını ve
yürüttüğü çalışmaların niteliği itibarıyla diğer
bundan sonraki çalışmalarımıza ışık tutmasını
kamu kurumları ve sosyal taraflarla sürekli olarak
diliyor; hepinize saygılarımı sunuyorum.” dedi.
yakın iş birliği ve diyalog halinde olduğunu söyledi.
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gündemini belirlemek, Danışma Kurulu kararlarının
uygulanmasını sağlamak gibi görevlere sahiptir.
Danışma Kurulu ise iş gücü piyasası verilerinin
üretilmesi ve kullanılması konusunda ilgili kurum
ve kuruluşlar arasında bilgi ve görüş alışverişi
yapılması, iş gücü piyasasını etkileyen gelişmelerin
tartışılması gibi amaçları yerine getirir.

İPBDK üyeleri, iş gücü piyasası verilerini üreten,
kullanan, bu verilere dayanarak politikalar üreten
bakanlıklar, kamu kurumları, meslek kuruluşları ve
İşgücü Piyasası Bilgi Danışma
sendikalardır. Bu kurum ve kuruluşların bir kısmı
Kurulu Nedir?
aynı zamanda Kurumumuzun genel kurulu ve
Çalışmaları, İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi yönetim kurulu üyesidir.
Başkanlığımız tarafından koordine edilen; iş gücü
İPBDK, yılda iki kez toplanır. İstihdam, eğitim ve
piyasası hakkında bilgi ve görüş alışverişinin
iş gücü piyasası ile ilgili konularda üyeler arasında
yapıldığı Kurulun, “Yürütme Komitesi ve Danışma
istişarede bulunulması, gerekli görülen hususlarda
Kurulu” olmak üzere iki bileşeni bulunuyor. Yürütme
kararlar alınması sağlanır.
Komitesi, Danışma Kurulu toplantıları öncesinde
toplanır ve Danışma Kurulu toplantılarının
11
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Genel Müdür Yardımcımızın konuşmasının
ardından İstihdam Uzmanı Zeki Deniz Dost’un
moderatörlüğünde dört ayrı oturum gerçekleştirildi.
Bu oturumlarda dijital dönüşüm ve geleceğin
meslekleri, özel politika gerektiren gruplara
yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Genel
değerlendirmenin ardından toplantı Genel Müdür
Yardımcımız Doç. Dr. Alper Mumyakmaz’ın kapanış
konuşmasıyla sona erdi.

MALEZYA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SOCSO)
TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİME
KATILIM SAĞLADIK

Kurumumuzun Başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatına Üye Ülkelerin Kamu İstihdam Kurumları
Ağı (OIC-PESNET) faaliyetleri kapsamındaki eğitimler, üye ülkelerin katılımıyla devam ediyor. Açılış
konuşmalarını Genel Müdür Yardımcımız Dr. Pürnur Altay’ın yaptığı ve İşgücü Piyasası Bilgilerinin İstihdam
Hizmetleri Üzerindeki Etkilerinin Ölçülmesi konulu eğitim Malezya Sosyal Güvenlik Kurumu (SOCSO)
tarafından gerçekleştirildi.

GÜNDEM

Eğitimde, iş gücü piyasası analizlerinin ve veri toplama yöntemlerinin istihdam politikaları oluşturulması
üzerindeki etkileri ele alınarak Malezya genelinde uygulanan iş eşleştirme sistemi, iş arama yardımları ve
teşvikler hakkında katılımcılar bilgilendirildi.
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GÖÇMEN İŞ GÜCÜNÜN YÖNETİMİ ELE ALINDI

İŞKUR’un Başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatına Üye Ülkelerin Kamu İstihdam Kurumları Ağı
(OIC-PESNET) faaliyetleri kapsamında 3 gün boyunca süren “Göçmen İş Gücünün Yönetimi” temalı çevrim
içi eğitim, Genel Müdür Yardımcımız Dr. Pürnur Altay, Uluslararası İş gücü Genel Müdür Yardımcısı Cenk İleri
ve SESRIC Genel Müdür Yardımcısı Fadi Abdullah Farasin’in açılış konuşmaları ile başladı.

GÜNDEM

Etkinlik kapsamında, Uluslararası İş gücü Genel Müdürlüğü’nden Daire Başkanı Metehan Özcan ve ilgili
uzmanlar tarafından uluslararası koruma kapsamındaki yabancıların iş gücüne katılımı ve uyumuna
ilişkin politikalar ele alındı. Kurumumuz istihdam uzmanları Çağatay Gökyay ve Buğra Kazanç tarafından
uluslararası iş birlikleri çerçevesinde yürütülen göçmen odaklı proje ve programların içeriği ve güncel
durumlara ilişkin bilgiler katılımcılarla paylaşıldı. Yapılan sunumlar üye ülkelerin kamu istihdam kurumu
temsilcileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
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GENEL MÜDÜR YARDIMCIMIZ İSTANBUL
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ

GÜNDEM

Genel Müdür Yardımcımız Doç. Dr. Alper
Mumyakmaz ve beraberindeki heyet İstanbul
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Beyoğlu
Hizmet Merkezimizi ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında Genel Müdür Yardımcımız, İl
Müdürlüğümüz yetkilileriyle İstanbul genelinde iş
gücü piyasasındaki gelişmeler, istihdama yönelik
çalışmalar konusunda diğer kurum ve kuruluşlarla
yapılan iş birlikleri, işbaşı eğitim programında
yenilenen mevzuat, Kurumumuzun 2022 yılına
ait İstanbul’daki hedefleri ve hedeflerdeki
gerçekleşmeler ile İş Kulübü faaliyetleri üzerine
değerlendirme toplantısı yaparak birim
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yöneticilerimizden detaylı bilgi aldı. Toplantının
ardından ilk olarak İl Müdürlüğümüz personeliyle
bir araya gelerek kendileriyle bir süre sohbet
eden Mumyakmaz personele yapmış oldukları
çalışmalardan dolayı başarı dileklerinde bulundu.
Mumyakmaz, İl Müdürlüğü ziyaretinin ardından
Beyoğlu Hizmet Merkezimize geçerek Hizmet
Merkezimizde yürütülen iş ve işlemleri yerinde
inceledi. Beyoğlu İş Kulübü liderlerinden İş Kulübü
faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

HAZİRAN 2022

AKTİF İŞ GÜCÜ HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
AMACIYLA SAHA ZİYARETLERİNE KONYADA BAŞLADI
Genel Müdür Yardımcımız Doç. Dr. Alper
Mumyakmaz ve beraberindeki heyet, aktif iş
gücü hizmetlerine ilişkin yürütülen çalışmaların
değerlendirilmesi amacıyla Konya Çalışma ve
İş Kurumu İl Müdürlüğümüzü sahada ziyaret
ederek personelle bir araya geldi.
İl Müdürlüğümüz yöneticileri ile buluşan
Mumyakmaz, hedeflerin gerçekleştirilmesi
konusunda herkesin üzerine düşen görevi
bugüne kadar fazlasıyla yerine getirdiğini,
bundan sonra da aynı şevkle çalışmaya devam
edeceklerine olan inancını dile getirdi.

Aktif Iş gücü Hizmetleri mevzuat değerlendirme
toplantısı ile başlayan Konya programına,
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk’e
gerçekleştirdikleri ziyaret ile devam eden
Genel Müdür Yardımcımız, daha sonra Konya
Ticaret Odası Mesleki Eğitim Merkezine giderek
gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin yetkililerden
bilgi aldı. Burada yaptığı konuşmada mesleki
eğitimin önemine değinen Mumyakmaz, “İş
gücü piyasasında kalıcı olmak, bir meslek sahibi
olmak ve akabinde teknolojik gelişmelere
uyarak kendini geliştirmekle son derece
ilgilidir.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş
Kütükçü’yü de ziyaret eden Genel Müdür Yardımcımız,
Organize Sanayi Bölgesinde gıda imalatı yapan Oslo
firmasını da ziyaret ederek istihdamın kamu özel sektör
iş birliği ile artırılmasının önemine vurgu yaptı.
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Daha sonra Konya Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürümüz Emrah Keleş ile birlikte servisleri
tek tek dolaşıp personel ile bir araya gelen
Genel Müdür Yardımcımız, “Konya Aktif Iş gücü
Hizmetlerinin değerlendirilmesi kapsamında
saha ziyaretlerinin ilkini gerçekleştirdiğimiz
İl Müdürlüğü olması açısından da ayrıca
önem taşımaktadır. Bu ziyaret, salgın hastalık
sonrasında normalleşme dönemiyle birlikte
merkez-taşra bağlantısının güçlendirilmesi
ve yeni aktif iş gücü hizmetleri mevzuatının
birlikte
değerlendirilmesi
amacıyla
gerçekleştirilmektedir.” dedi.

AKTİF İŞ GÜCÜ BİLGİLENDİRME
TOPLANTILARI DÜZENLENDİ

ANKARA

KAYSERİ

BURSA

SAKARYA

Kurumumuz tarafından düzenlenen kurs ve programlara ilişkin yönetmelik ve genelgede yapılan
değişikliklere ilişkin Konya’da başlayan bilgilendirme toplantıları Haziran ayı boyunca farklı illerde
düzenlenmeye devam edildi. Bugüne kadar birçok iş arayanın istihdam edilmesini sağlayan; işbaşı eğitim
programları, mesleki eğitim kursları, proje ve özel uygulamalarda yapılan değişiklikler ayrıntılarıyla
anlatıldı. İş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik olarak düzenlenen kurs ve programlara
ilişkin mevzuat ve uygulama kurallarında yapılan değişiklikler, sunumlar ile paylaşıldı.

GÜNDEM

Ankara’da bölge illerin katılımıyla başlayan toplantılar; Adana, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kayseri, Kocaeli,
Kütahya, Tekirdağ, Sakarya ve çevre illerin de katılımıyla düzenlendi.
İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi amacıyla sunulan aktif
iş gücü hizmetlerine ilişkin uygulamalarda iş gücü piyasasının talepleriyle uyumlu şekilde birtakım
düzenlemeler hayata geçirildi. Bu kapsamda, daha verimli ve katma değerli gerçekleştirerek, istikrarlı
büyümeye katkı sağlayacak nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini için yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam
edecek.
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HOLLANDA HEYETİNİN BAKANLIĞIMIZA
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMA ZİYARETİNE
KATILIM SAĞLADIK

Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı, Bakanlığımız faaliyetleri hakkında bilgi almak ve iş birliği
imkânlarından yararlanmak üzere uzman/uzman yardımcısı düzeyinde 25 personelden müteşekkil bir
heyet ile Bakanlığımıza bir ziyaret gerçekleştirdi.

GÜNDEM

Ziyaret kapsamında Kurumumuz hizmetleri hakkında Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanlığımızdan
İstihdam Uzmanı Eser Erol tarafından sunum gerçekleştirilerek katılımcıların soruları cevaplandı. Ayrıca;
SGK, Çalışma Genel Müdürlüğü ve Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı da etkinliğe katılım sağlayarak
yürütülen hizmetlere ilişkin heyeti bilgilendirdi.
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İŞ GÜCÜ PİYASASINDA
KADIN KATILIMI ELE ALINDI

GÜNDEM

İş Gücü Piyasasında Kadın Katılımını Artırmaya
Yönelik Bilgilendirme Semineri 6-7 Haziran
tarihlerinde Genel Müdürlüğümüzde düzenlendi.
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Dünya
Bankası’nın teknik desteği ile İŞKUR tarafından
yürütülmekte olan İstihdam Desteği Projesi
kapsamında düzenlenen seminere Genel Müdür
Yardımcılarımız Dr. Pürnur Altay ve Cezmi
Yarımdağ, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu,
uluslararası kurum, kuruluşlar, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel
Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Türk
Kızılay’ından temsilciler, akademisyenler ve proje
illeri olan Gaziantep, Şanlıurfa, Adana ve İstanbul
İl Müdürlüklerinden personelimiz katılım sağladı.
Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren
Genel Müdür Yardımcımız Dr. Pürnur Altay,
kadın istihdamının artırılması konusuna İŞKUR
olarak önem verdiklerini, bu önemin göstergesi
olarak gerek işe yerleştirme rakamlarında gerek
uygulanan kurs ve programlardan yararlanan
kadınların sayısında dikkate değer artışlar
kaydettiklerini söyledi.
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2021 Yılında 464 Bin 683 Kadının
İşe Yerleştirilmesine Aracılık Ettik

Genel Müdür Yardımcımız, İstihdam Desteği Projesi
kapsamında elde edilen çıktıları da değerlendirdi.
Proje ile iş arayanlara mesleki beceri kazandırmaya
yönelik Beceri Eğitim Kursları (BEK) profesyonel
çalışma deneyimi kazanmaları için de Uygulamalı
Eğitim Programları (UEP) düzenlendiğini, ve
Uygulamalı Eğitim Programlarının hala devam ettiğini
belirten Altay, ilki 2019 yılının mart ayında başlatılan

programlardan, 30 Mayıs 2022 tarihi itibariyle;
12 bin 618’i kadın, 24 bin 237’si ise erkek olmak üzere
toplam 36 bin 885 kişinin yararlandığını ifade etti.
Altay, “Buna ek olarak FRIT-2 çatısı altında çok
yakında başlayacak ve bu projesinin devamı
niteliğinde olan İş Gücü Piyasasına Geçişin
Desteklenmesi Projesi kapsamında da ulaşılması
zorunlu pek çok hedef ve gösterge cinsiyet alt kırılımı
ile takip edilecektir. Bu önem çerçevesinde sizler
için hazırladığımız ve önümüzdeki 2 gün süresince
katılım göstereceğiniz seminer kapsamında; ulusal
mevzuatımızdan Kurumumuz çalışmalarına, proje
özelindeki gelişmelerden sahada yaşananlara kadar
geniş bir yelpazede bilgi alabileceğiniz bir program
oluşturulmuştur. Seminerin düzenlenmesinde emeği
geçen herkese şükranlarımı sunarım.” dedi.
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İŞKUR’un 2021 yılında pandeminin etkisine rağmen
kadınlara yönelik önemli hizmetler sunduğunu
kaydeden Altay, şu bilgileri paylaştı: “İŞKUR olarak
2021 yılında pandeminin etkilerine rağmen aldığımız
tedbirler neticesinde 464 bin 683 kadının işe
yerleştirilmesine aracılık ettik. Aynı dönemde, 256 bin
785 kadını kurs ve programlarımızdan yararlandırdık.
Kurs ve programlarımızdan yararlanan kadınların
oranı yüzde 55,6’dır.” dedi.

GÜNDEM

Genel Müdür Yardımcımız Altay’ın konuşması ile
başlayan seminer kapsamında 4 pilot ilden katılım
gösteren ve proje kapsamında görev yapan iş ve
meslek danışmanlarına, İş ve Meslek Danışmanlığı
Dairesi Başkanlığı İstihdam Uzmanı Şerife Türker,
“İşgücü Piyasasında Kadının Varlığı” hakkında
bir sunum gerçekleştirildi. İŞKUR’un tüm ülkede
yürüttüğü hizmetler kadın kavramı özelinde
değerlendirilerek, katılımcılara detaylı bilgi verildi.

kurumlar arası koordinasyonun işleyişi hakkında
bilgi sahibi oldular.

Etkinliğin birinci gününün öğleden sonraki ilk
oturumunda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,
Araştırma Görevlisi Hilal Uludağ tarafından
gerçekleştirildi. Uludağ, “Dezavantajlı Grupların
İstihdamının Sosyolojik Boyutu” isimli sunumu
kapsamında kadın, engelli, göçmen vb. dezavantajlı
grupların istihdama geçişinin önündeki engeller,
Ardından gelen sunumda Aile ve Sosyal Hizmetler ulusal ve küresel trendler hakkında katılımcıları
Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile bilgilendirdi.
ve Sosyal Hizmet Uzmanları Ceren Uçar ve Akın
Ardından Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Yumuş, ulusal politikalara yön veren “Kadının
adına istihdam uzmanı Kağan Bayramoğlu’nun
Güçlenmesine Yönelik Eylem Planı” hakkında
“İstihdam Desteği Projesi Özelinde Kadın Katılımı”
katılımcıları bilgilendirdi. Katılımcılar bu sunum
başlıklı sunumu ve soru-cevap oturumunun
kapsamında, kamu hizmetlerinin yürütülmesi
ardından seminerin birinci günü sonlandırıldı.
aşamasında referans alınan kadın politikaları ve
20

HAZİRAN 2022

Seminerin ikinci gününün ilk oturumunda pilot
illerden gelen iş ve meslek danışmanlarının
bilgi ve deneyimlerini paylaşabilmesi amacıyla
yaygın eğitim yaklaşımı ile dizayn edilen “Sosyal
İçerme Atölye Çalışması” eğitmen Onur Çiftçi’nin
moderasyonunda gerçekleştirildi.

GÜNDEM

Son olarak Türk Kızılayı Toplum Merkezleri Projesi
Geçim Kaynağı Geliştirme Programı koordinatörü
Cihan Arsu ve Bursa Toplum Merkezi Koruma
Programı sorumlusu Özkan Aksoy tarafından
dezavantajlı, kırılgan gruplara yönelik insani
yardım sürecinde edindikleri saha deneyimleri,
gözlemleri ve sundukları hizmetler hakkında
Atölye kapsamında katılımcıların dezavantajlı
kapanış sunumlarını yaparak, katılımcıları
grupların özellikleri, kalıplaşmış önyargıları
bilgilendirdiler.
fark etme ve hizmet verme aşamasında
değerlendirilmesi gereken hususlara dair Seminer, etkinlikte bulunanlara katılım
interaktif bilgi alışverişinde bulunulması sağlandı. sertifikasının takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı
çekilmesinin ardından sona erdi.
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İŞ GÜCÜ PIYASASINA GEÇIŞIN DESTEKLENMESI PROJESI
KAPSAMINDA “PROJE UYGULAMA HAZIRLIĞI VE
DENEYİM PAYLAŞIMI ÇALIŞTAYI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GÜNDEM

İş Gücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi
kapsamında “Proje Uygulama Hazırlığı ve
Deneyim Paylaşımı Çalıştayı” 14-15 Haziran 2022
tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Çalıştaya
Kurumumuz ile Dünya Bankası, Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu ve Bakanlığımız Uluslararası
Iş gücü Genel Müdürlüğünden (UİGM) temsilciler
katıldı.
Genel Müdür Yardımcımız Sayın Dr. Pürnur Altay
ile Dünya Bankası ve Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu temsilcilerinin açılış konuşmalarını
yaptığı çalıştaya; Genel Müdür Yardımcımız Doç.
Dr. Alper Mumyakmaz, Cezmi Yarımdağ katıldı.
Ayrıca Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul,

22

Bursa, Kocaeli, İzmir ve Konya Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlüğümüzden temsilciler çalıştaya
eşlik etti.
Çalıştay, Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi
Başkanlığının projenin tanıtımını yaptığı ve
İSDEP’in başarılarını anlattığı sunumuyla başladı.
Ardından diğer Genel Müdürlük birimleri kayıt
ve danışmanlık süreçleri, aktif iş gücü piyasası
programları, satın alma, mali yönetim ve proje
iletişim yaklaşımı konularında sunumlar yaptı. 4 İl
Müdürlüğünden temsilciler, iyi uygulama örnekleri
ve deneyimleri hakkında sunum gerçekleştirdi.
Dünya Bankası, satın alma ile sosyal ve çevresel
taahhüt planı ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.
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İŞSİZLİK SİGORTASI FONU’NUN BÜYÜKLÜĞÜ
TEKRAR 100 MİLYAR TL SINIRINI AŞTI

İşini kaybeden sigortalıların, işsiz kaldıkları
dönemin belirli bir bölümünde ekonomik olarak
zorlanmalarının önüne geçmek için 2002’de
kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlerin güvencesi
olmaya devam ediyor. Sigortalının, prime esas
aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde
2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1
devlet payı geliriyle büyüyen fon, COVID-19 salgını
sürecinde işi ve işçiyi korudu.

9 Milyon 204 Bin Kişi Yararlandı
İşsizlik Sigortası Fonuna, 2002 yılının mart ayından
2022 yılının mayıs ayı sonuna kadar işsizlik
ödeneğine yaklaşık 16,5 milyon kişi başvurdu. Bu
başvurulardan şartları sağlayan 9,2 milyon kişi
ödenekten yararlandı. Bu kapsamda hak edenlere
toplam 46 milyar 48 milyon TL ödeme yapıldı.
Fondan bu yılın ocak-mayıs döneminde, teşvik
ve destek ödemelerine 9 milyar 557 milyon TL,
işsizlik ödeneği olarak 3,7 milyar TL, işbaşı eğitim
programları için 1 milyar 463 milyon TL ve aktif
iş gücü programlarına ise 1 milyar 730 milyon TL
aktarıldı.
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Pandemi sürecinde işçilere sağlanan kaynaklarla
hacmi 131 milyar TL’den 90 milyar TL’nin altına
kadar inen Fon, Mayıs sonu itibarıyla 103 milyar TL
büyüklüğe ulaştı. Kurulduğundan beri 100 milyar
TL’lik büyüklüğü ilk kez 2016 sonunda yakalayan
Fon, mayıs ayında 3,5 milyar TL gelirle tekrar 100
milyar TL sınırını aşarak 103 milyar 141 milyon 341
bin TL’lik büyüklüğe ulaştı.

AZERBAYCAN DMA İLE TECRÜBE PAYLAŞIMI
TOPLANTILARIMIZ DEVAM EDİYOR
Türkiye-Azerbaycan Ortak Daimi Komisyonu faaliyetleri
kapsamında, Azerbaycan Devlet İstihdam Ajansı (DMA)
ile Kurumumuz arasındaki iş birliği çerçevesinde İŞKUR
hizmetleri hakkında Azerbaycan DMA yönetici ve personeliyle
yapılan toplantılara devam edildi.
Kurumumuz tarafından düzenlenen istihdam fuarları
ve kariyer günleri hakkında tecrübe paylaşımı amacıyla
gerçekleştirilen toplantıda İstihdam Hizmetleri Dairesi
Başkanlığımızdan İstihdam Uzmanımız Canan Can istihdam
fuarları, sanal istihdam fuarları ve kariyer günleri hakkında
ayrıntılı bir sunum gerçekleştirerek Azerbaycan DMA
personelinin sorularını yanıtladı.

İŞ KULÜBÜ LİDERLİK EĞİTİMİ DÜZENLEDİK
İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığımız
tarafından İş Kulübü hizmetlerinin etkinliğini
artırmak amacıyla, İş Kulübü lideri ihtiyacı bulunan İl
Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerimizde görevli 28
iş ve meslek danışmanına Ankara’da eğitim verildi.

GÜNDEM

2017 yılında “Bu Kulüpte İş Var” sloganıyla hayata
geçirilen İş Kulüpleri; kadınlar, gençler, engelliler,
uzun süreli işsizler, eski hükümlüler gibi özel politika
gerektiren gruplara yönelik yöntem ve motivasyon
desteği vermeyi hedefleyen yoğunlaştırılmış bir iş
ve meslek danışmanlığı programıdır. Hâlihazırda
81 ilde 95 birimde faaliyet gösteren İş Kulüplerinde
özel politika gerektiren gruplara hangi yollarla
iş aranacağı anlatılırken, işe kabul edilmek için
neler yapılması gerektiği, iş görüşmesi sürecinde
dikkat edilecek hususlar paylaşılmakta, ayrıca öz
geçmiş hazırlama, iş arama becerileri, mülakat ve
etkili iletişim teknikleri gibi konularda eğitimler de
düzenlenmektedir.
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İLLERDEN HABERLER
BEYAZ YAKALILAR İSTİHDAM PROJESİ’NİN
PROTOKOL İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Batman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce başlatılan ve beş kurumun paydaşı olduğu Beyaz
Yakalılar İstihdam Projesi’nin protokol imza ve sertifika töreni düzenlendi. Batman Üniversitesi Merkez
Kampüsünde düzenlenen törene, Batman Valisi Ekrem Canalp, İl Müdürümüz Besim Eviz, Batman
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Milli Eğitim İl Müdürü Mahmut Kurtaran, Batman Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir, Batman Tekstil Sanayi İş Adamları Derneği (TEKSİAD) Başkanı
Mehmet Ali Öztürk, kurum amirleri ve İş Kulübü eğitimlerimizi tamamlayan katılımcılar katıldı.
Protokol ile İl Müdürlüğümüz tarafından kurulan ekibin, üniversite mezunu gençlere rehberlik ederek
gençlerin iş gücü piyasasına hazır ve donanımlı hale getirilmesi hedefleniyor.
Törende ayrıca, proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan gençlere sertifikaları verildi.
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BATMAN

BALIKESİR İSTİHDAM FUARI
KAPILARINI 7. KEZ AÇTI

BALIKESİR

iLLERDEN HABERLER

Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Balıkesir
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir Sanayi
Odası, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir İnsan Kaynakları
Platformu iş birliğinde düzenlenen Balıkesir İstihdam Fuarı’nda 50 firma stant açtı. Fuarın açılış törenine
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İl Müdürümüz Nazım Balcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Kuş, kamu kurumları yöneticileri, kentin sivil toplum
kuruluşları başkan ve temsilcileri ile çok sayıda işveren temsilcisi ve öğrenci katıldı.
Fuar açılışının ardından İl protokolü stantları tek tek ziyaret etti. İl Müdürlüğümüz yöneticileri ile iş ve
meslek danışmanları, fuara katılan firmalarla yakın temas kurarak Kurumumuzun hizmetleri hakkında
görüşmeler gerçekleştirdi.
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BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
İŞ BİRLİĞİNDE GENÇLERİN İSTİHDAMINA
YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILACAK
Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iş birliğinde
Vali Mustafa Tutulmaz, İl Müdürümüz Okan Şentürk
ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Dr. Lutfi Altunsu’yun katılımıyla iş birliği protokolü
imzalandı. Protokol kapsamda gençlerin niteliklerinin
ve becerilerinin geliştirilmesi, mesleki eğitim düzeyinin
ve istihdam edilebilirliğinin artırılmasını sağlamak
amacıyla 2022 ve 2023 yılları boyunca ortak eğitimler,
kariyer günleri, istihdama yönelik etkinlikler gibi
çalışmalar gerçekleştirilecek.

ZONGULDAK

HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASI ETKİNLİĞİ’NDE STANT AÇTIK

Giresun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 20212022 Eğitim Öğretim Yılı Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlik programında stant açıldı. Giresun Valisi Enver
Ünlü’nün ziyaret ettiği standa vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında vatandaşlarımıza
yönelik Kurumumuzun hizmetleri, aktif iş gücü programlarımız, iş ve meslek danışmanlığı, engelli iş
koçluğu, İş Kulübü kapsamındaki hizmetlerimiz, açık iş ilanlarımız’ı ve takip etme yolları konusunda
bilgilendirme ve yönlendirme çalışması yapıldı.
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GİRESUN

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE KAPSAMINDA
TOPLANTI DÜZENLENDİ

DÜZCE
Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz tarafından 12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü nedeniyle
Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı kapsamında toplantı düzenlendi. Vali Yardımcısı Başkanlığında
gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Sosyal
Güvenlik İl Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, Gençlik Spor İl
Müdürü, KOSGEB İl Müdürü, Ticaret İl Müdürü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre Şehircilik İl Müdürü, AFAD İl
Müdürü ve İl Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı katılım sağladı.
Toplantıda İl Müdürlüğümüz tarafından bir sunum gerçekleştirilerek; dünyada ve ülkemizde çocuk işçiliğinin
tanımı, mevcut durumu, çocuk işçiliğiyle mücadelede yapılan ve planlanan çalışmalar konusunda bilgi verildi.

iLLERDEN HABERLER

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞKUR HİZMET
NOKTASI AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze
bağlı Gebze Hizmet Merkezimiz tarafından
Gebze V. Organize Sanayi Bölgesinde (GEBKİM)
faaliyete geçirilen İŞKUR Hizmet Noktasının açılışı
yapıldı. Açılış İl Müdürümüz Ulvi Yılmaz, Dilovası
Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye
Başkanı Hamza Şayir ve GEBKİM Başkanı Vefa
İbrahim Aracı ve ilçe protokolünün katılımıyla
gerçekleştirildi.

KOCAELİ
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TEKSTİL ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN
FİRMALARLA 162 KİŞİLİK İŞBAŞI EĞİTİM
PROGRAMI DÜZENLENDİ
Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile TYH
Tekstil iş birliğinde 25 kişilik, YNS Tekstil iş birliğinde
25 kişilik, ATT Tekstil iş birliğinde 25 kişilik, SKY Tekstil
iş birliğinde 37 kişilik, Edsa Tekstil iş birliğinde 30 kişilik
ve SKY Grup Dış Ticaret Firması iş birliğinde 20 kişilik
olmak üzere toplam 162 kişilik işbaşı eğitim programı
düzenlendi.

KIRKLARELİ

ORDU’DA 117 KATILIMCIMIZ KONFEKSİYON İŞÇİLİĞİ
MESLEĞİNİ İŞ BAŞINDA ÖĞRENECEK

Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile TYH Tekstil, Or-Gi Tekstil, Orsav ve Cls Tekstil firmaları iş
birliğinde işbaşı eğitim programları protokolü imzalandı. Protokol kapsamında düzenlenecek programlardan
toplam 117 katılımcımız yararlanacak. Konfeksiyon işçiliği mesleğini işbaşında öğrenecek olan katılıcılarımızdan
başarılı olanlar firmaların bünyesinde istihdam edilecek.
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ORDU

KÜTAHYA’DA 50 KİŞİYE
İŞBAŞI EĞİTİM
Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz
ile Özmay Group firması iş birliğinde işbaşı
eğitim programı düzenlendi. İşbaşı eğitim
programı kapsamında 50 katılımcımızın firma
bünyesinde eğitimi devam ediyor.

KÜTAHYA

BİGA’DA İMALAT SANAYİSİNE DESTEK

ÇANAKKALE

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze bağlı Biga Hizmet Merkezimiz ile Doğanlar
Mobilya Grubu (DOĞTAŞ) firması iş birliğinde
mobilya döşeme işçiliği ve bilgisayarlı makine
(CNC operatörlüğü) mesleğinde işbaşı eğitim
programı başlatıldı. Biga Hizmet Merkezi Şube
Müdürümüz Emrullah Narin katılımcılarımızı ziyaret ederek program süreci hakkında bilgilendirdi.

iLLERDEN HABERLER

TRABZON’DA İŞBAŞI EĞİTİM
PROGRAMI PROTOKOLÜ İMZALADIK
Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile
Şinik Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren
Rattan Bahçe Mobilya firması iş birliğinde 25 kişilik
ve MEKAP firması iş birliğinde 25 kişi olmak üzere
toplam 50 kişilik işbaşı eğitim programı protokolü
imzalandı.
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MERSİNLİ İŞVERENLERİ ÇEVRİM İÇİ VE YÜZ YÜZE YAPILAN
TOPLANTILARDA BİLGİLENDİRDİK

MERSİN
Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz tarafından planlanan “İşbaşı Eğitim Programı (İEP) Bilgilendirme
Günleri” kapsamında, programa ait teorik bilgilerin verildiği ve uygulamalı olarak anlatıldığı eğitimler,
işverenlerin yoğun katılımları ile gerçekleştirildi. İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını
sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla düzenlenen işbaşı eğitim programında “Aktif İşgücü
Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile yapılan değişiklikler hakkında
işverenlere video konferans üzerinden ve yüz yüze olmak üzere teorik eğitimler verildi.

GAZİANTEP

Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz,
Alman Kalkınma Bankası ile Milli Eğitim Bakanlığı
iş birliğinde düzenlenen “Bölgesel Kalkınma ve
Mesleki Eğitim Konferansı”na katılım sağladı. İl
Müdürümüz Yavuz Selim Öztürk yaptığı sunumda
katılımcılara, mesleki eğitimin istihdam üzerindeki
etkileri, özel sektörün kalifiye istihdam ihtiyacı ve
iş gücü piyasasında zorunlu mesleki sertifikasyon
uygulaması hakkında bilgiler verdi.
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BÖLGESEL KALKINMA VE MESLEKİ
EĞİTİM KONFERANSINDA
KATILIMCILARI BİLGİLENDİRDİK

MESLEK TANITIM GÜNLERİ DÜZENLENDİ

ERZURUM

KASTAMONU

İZMİR

YALOVA

iLLERDEN HABERLER

İl Müdürlüklerimiz ile bulundukları kentteki orta ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik Meslek Tanıtım
Günleri düzenledik. Meslek Tanıtım Günleri etkinlikleri kapsamında alan uzmanları öğrenciler ile
buluştu. Etkinliğe İl Müdürlükleri yetkililerimiz, il ve ilçe eğitim müdürlükleri yetkilileri, okul yöneticileri,
öğretmenler, çok sayıda meslek seçme aşamasındaki öğrenci ile alan uzmanları katıldı.
Etkinlik kapsamında öğrencilere bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik, ulaştırma lojistik ve kimya alanı
başta olmak üzere birçok meslek tanıtılıyor. Bu ay meslek tanıtım faaliyetleri gerçekleştiren illerimiz
Ardahan, Aydın, Bursa, Erzurum, İzmir, Kastamonu ve Yalova illeri oldu.
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İŞ KULÜBÜ EĞİTİMLERİMİZ
YURT GENELİNDE DEVAM EDİYOR

AMASYA

KASTAMONU

EDİRNE

SAMSUN

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.
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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 vermeyi amaçlayan İş Kulübü eğitimlerimiz yurt genelinde devam ediyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA
GELMEYE DEVAM EDİYORUZ

BATMAN
MUŞ

İSTANBUL
TRABZON

iLLERDEN HABERLER

“İŞKUR Kampüste’’ etkinlikleri kapsamında ülkemizde faaliyet gösteren üniversitelerin bahar şenlikleri
kapsamında birçok kentte “Kariyer Günleri” gerçekleştirildi. Üniversite yerleşkelerinde gerçekleştirilen
etkinliklerde öğrencilere mezuniyet sonrası istihdam imkânları ve öğrenim gördükleri mesleklerdeki
kariyer olanakları hakkında sektör temsilcileri tarafından sunumlar gerçekleştirildi.
Ayrıca yerleşkelerde açılan stantlarda öğrencilere Kurum hizmetlerimiz hakkında bilgiler verilerek açık iş
ilanlarında uygunluk ölçüsüne göre değerlendirilmek üzere öğrencilerin öz geçmişleri alındı.
Batman, Bartın, İstanbul, İzmir, Konya, Kütahya, Muş, Osmaniye ve Trabzon illerinde yapılan etkinliklere
İl Müdürlüklerimizden İş Kulübü liderlerimiz, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve çok sayıda
üniversite öğrencisi katıldı.
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MESLİB 2022 MESLEK LİSELERİ İSTİHDAM BULUŞMASI’NA
ÇOK SAYIDA FİRMA VE ÖĞRENCİ KATILDI
Bursa Valiliği başkanlığında Bursa Çalışma ve İş Kurumu
İl Müdürlüğümüz, Bursa Büyükşehir Belediyesi,
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PERYÖN Türkiye
İnsan Yönetimi Derneği Güney Marmara Şubesi iş
birliğinde “Bursa Meslek Liseleri İstihdam Buluşması”
organizasyonu düzenlendi. Yerelde istihdamı artırmak
için kaliteli ve nitelikli insan gücü yetiştirilmesi amacıyla
gerçekleştirilen organizasyonda kentin önde gelen
firmaları ile Mesleki ve Teknik Liselerin tüm bölüm,
branş öğrenci ile mezunları bir araya geldi. Üç gün
süren organizasyona 198 firma, kurum ve kuruluşun
katıldığı fuarda 210 adet stant açıldı.

BURSA

“MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ İSTİHDAMI PROJESİ”
PROTOKOLÜ İÇİN İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze bağlı Ümraniye Hizmet Merkezi, Çekmeköy Kaymakamlığı,
Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen “Meslek Lisesi
Mezunlarının İstihdamı Projesi” protokolü için imza töreni düzenlendi. Törende Hizmet Merkezimiz yetkilileri
tarafından yapılan sunumda katılımcılara projenin tanıtımı yapılarak düzenlenecek faaliyetler hakkında bilgiler
verdi.
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İSTANBUL

TRABZON’DA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK
ÖĞRETMENLERİYLE BİR ARAYA GELDİK

TRABZON
Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz iş ve meslek danışmanları, İş Kulübü liderleri ile ilde
görev yapan 147 psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmlerinin katılımlarıyla Mesleki Bilgi Rehberlik ve
Danışmanlık (MBRD) toplantısı gerçekleştirildi. Kurumumuz çalışanları ile psikolojik danışmanlık ve rehberlik
öğretmenlerinin iş birliğinin artırılması ve birlikte çalışma kültürünün güçlenmesi ile ortak akıl ile yürütülmesini
amaçlayan toplantıda bir araya gelinerek bilgi alışverişinde bulunuldu.

GAZİANTEP’TE MESLEKI BILGI REHBERLIK VE DANIŞMANLIK
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

iLLERDEN HABERLER

Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu
İl Müdürlüğümüz, Milli Eğitim
Müdürlüğü ile Gaziantep Esnaf
ve Sanatkârlar Odaları Birliği
iş birliğinde Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık (MBRD)
Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda istihdama yönelik
hizmetlerin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması konusunda
yapılacaklar ile ilgili istişarelerde
bulunuldu.
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ENGELLİ İŞ ARAYANLAR VE İŞVERENLER
TOPLU GÖRÜŞMEDE BULUŞTU
İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze bağlı
Sancaktepe Hizmet Merkezimiz koordinesinde 19 kurumsal
firmanın işe alım yetkilisi ile sayıları 50’yi aşan engelli iş
arayanı bir araya getirildi. Çok sayıda engelli iş arayan
ile işvereni buluşturan toplu iş görüşmeleri Sancaktepe
Mustafa Öncel Kültür ve Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

İSTANBUL

“İş Arama Becerileri” konulu sunumun ardından
başlayan görüşmeler, engelli iş arayanlara bölgenin
önde gelen firmalarının temsilcileri ile yüz yüze mülakat
gerçekleştirme fırsatı sundu.

ESKİŞEHİR İŞKUR İK PLATFORM BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz tarafından koordine edilen, çok sayıda insan kaynakları
yetkilisinin katıldığı İnsan Kaynakları Platformu Buluşması Eskişehir Sanayi Odasında gerçekleştirildi. Etkinlikte
aktif iş gücü programları tanıtılarak Kurumumuzun faaliyetleri noktasında iş birliğinin geliştirilmesi için karşılıklı
öneriler dile getirildi.
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ESKİŞEHİR

BAŞARI HİKÂYESİ
İŞKUR ÖĞRENCİLİKTEN HOCALIĞA
GİDEN YOLDA EN BÜYÜK DESTEKÇİM OLDU

EMİNE SİBEL BAKIRCI/GAZİANTEP

BAŞARI HİKÂYESİ

51 Yaşında/Bakırcılık
Mesleki Eğitim Kursu Eğitmeni

İŞKUR’da
Kursiyer İken
Şimdi
İş Öğretiyorum
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İsmim Emine Sibel Bakırcı. 1971 yılında Gaziantep’te doğdum. Doğma
büyüme Gaziantepliyim. Evli ve iki çocuk annesiyim. Bir şeyler öğrenmek,
meslek edinmek benim hep hayalimdi.

Her Şey İŞKUR ile Tanışmamla Başladı
İŞKUR ile tanıştığım 2013 yılında bu hayalimi gerçekleştirebileceğime
inandım. İŞKUR’un Gaziantep Sedefçiler ve Bakırcılar Odası ile birlikte
düzenlediği ‘Sedefkâr’ kursuna başvurdum. Başvurumun neticesinde kabul
edildim ve 4 ay gibi bir süre eğitim aldım.

HAZİRAN 2022

Meslek Sahibi Olmanın Mutluluğu Paha Biçilemez

İyi ki İŞKUR ile yolum kesişmiş ve iyi ki bu kurslar açılmış diyorum. Ben kursiyer olarak girdiğim bu meslekte
İŞKUR sayesinde eğitici oldum. Artık eğitim almaya gelen kursiyerlere eğitim veriyorum. Bu gerçekten
büyük gurur. Özellikle ev hanımlarına tavsiyem evde oturmasınlar. Mutlaka bir meslek sahibi olsunlar.
Üretmenin mutluluğu paha biçilemez. İŞKUR’un kapısını bir kez de olsa çalsınlar. Mutlaka kendilerine uygun
bir kurs bulacaklardır.
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Bakırcılığa önceden beri merakım vardı. Özellikle üzerinde bulunan motifler çok hoşuma gidiyordu. İŞKUR
sayesinde merakım yavaş yavaş mesleğime dönüştü. İstihdam garantisiz bu kursun ardından bir yıl sonra
yine İŞKUR ile Gaziantep Sedefçiler ve Bakırcılar Odası işbirliğinde düzenlenen “Metal Levha İşletmecisi”
mesleğindeki kursa katıldım. Hep üstüne koyarak devam ettim. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden birini
yapmak beni gerçekten çok mutlu ediyordu. 2020 yılında bu kez “Bakır İşleme ve Süslemecisi” kursuna
gittim. Gittiğim kurslar birbirinden farklı meslekler gibi gözükse de özünde hepsi meraklısı olduğum bakır
işlemesi ile ilgiliydi. 10 ay gibi uzun bir dönem eğitim aldım. Uzun; ama güzel bir eğitim süreci geçirdim.
Eğitim sonunda istihdam edildim ve hayalini kurduğum işin tam ortasında buldum kendimi. Şimdi yeni
öğrencilerin yetişmesine yardımcı oluyorum.

SORU-CEVAP

1

İş Kulübü Nedir?
• Kadınlar,
• Gençler,
• Engelliler,
• Eski hükümlüler
• Uzun süreli işsizler gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik motivasyon artırmayı ve yöntem
desteği vermeyi hedefleyen yoğunlaştırılmış bir iş ve meslek danışmanlığı programıdır.

2
3

İş Kulüplerinde Sizleri
Neler Bekliyor?
• İş arama kanallarını,
• İyi bir öz geçmişin nasıl hazırlanacağını,
• Mülakat tekniklerini,
• İş görüşmelerinde nasıl davranmanız gerektiğini,
• İş aramaya yönelik içsel motivasyonu nasıl sağlayacağınızı, alanında tecrübeli iş ve meslek
danışmanlarımızdan öğreneceksiniz.

İş Kulübünde Yapılan Mülakat Simülasyonunun Katkısı Nedir?
• İş Kulübünde teorik eğitimler uygulamalarla pekiştirilir.
• Mülakat görüşmeleri, işverenle telefon görüşmeleri gibi konularda verilen desteklerle
mülakatlara hazırlık sağlanır.
• İşverenler İş Kulübüne davet edilerek mülakat simülasyonlarına katılmaktadır.

SORU CEVAP
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İş Kulüplerine Nasıl Ulaşabilirim?
• İş Kulüplerinin iletişim bilgilerine, İŞKUR resmî web sayfasında yer alan
https://www.iskur.gov.tr/iletisim bağlantısından ulaşılabilir.
• Ayrıca İl Müdürlüklerimize, Hizmet Merkezlerimize başvurarak iş ve meslek
danışmanlarımız aracılığıyla da İş Kulüplerinden yararlanılabilir.

www.iskur.gov.tr
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
Basın, Yayın ve Tanıtım Birimi
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