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Editörden
Nazan ÖKSÜZ
Basın, Yayın ve Tanıtım Birimi Koordinatörü

İŞKUR olarak “Temel Hedefimiz İstihdam” anlayışıyla ülkemizin en kapsamlı iş 
gücü piyasası araştırmasını gerçekleştiriyor, yerel ve ulusal düzeyde yaptığımız 
analizlerle iş arayan ve işverenlerimize en doğru hizmeti sunabilmek için 
çalışmalarımızı çeşitlendirerek  geliştiriyoruz.
İş gücü piyasası araştırmaları ile işverenlerin mevcut istihdamları, ihtiyaç 
duydukları iş gücü, temininde güçlük çektikleri meslekler, gelecek 
projeksiyonuna dair hem kendi iş yerlerine ilişkin hem de içinde yer aldıkları 
ekonomik faaliyet kolları için öngörüleri gibi iş gücü piyasasına ışık tutacak ve-
riler derliyoruz.  Araştırma kapsamında yaptığımız iş yeri ziyaretleri ile iş gücü 
piyasasında İŞKUR’a gelmeyen açık işleri de tespit ederken Kurum hizmetleri-
mizi işverenlere tanıtarak İŞKUR’a kayıtlı iş yeri sayısını artırıyoruz.

Elde ettiğimiz veriler ile Kurumumuzun yanı sıra diğer kurum ve kuruluşların 
iş gücü piyasasının talep tarafına ilişkin bilgi ihtiyacını da karşılıyoruz. İŞKUR 
aracılığıyla hizmet alan tüm kesimlere yönelik politika geliştirilmesi ve mesle-
ki eğitim planlamasının ihtiyaca uygun olması için de veri sağlıyoruz. Ulusal 
düzeyde, yerel düzeyde ve sektörler düzeyinde iş gücü piyasası arz ve talep 
verilerini içeren raporlar hazırlıyor, bu raporları kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Araştırmayla ilgili okuyucularımıza daha detaylı veriler sunabilmek adına 
dergimizin bu sayısının “Geniş Açı” bölümünü “2021 Yılı İş Gücü Piyasası 
Araştırması”na ayırdık. Araştırmaya yönelik bilgileri sizler için derledik.

“Söyleşi” bölümünde TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek ile 
TÜRKSAT’ın faaliyetleri, gelecek dönem için hazırlıkları, bilişim alanındaki he-
defleri hakkında konuştuk. Sivil havacılıkta oluşturdukları insan kaynağı mode-
line ilişkin gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi aldık.

“Perspektif” bölümünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı 
ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar “Yeşil Dö-
nüşüm Ekseninde Türkiye” başlıklı yazısında ülkemizde iklim değişikliğine karşı 
uygulanan politikaları ele aldı.  “Portre” bölümünde Almanya’da yaşayan ve 
geliştirdiği teknolojilerle organların detaylı haritalarını çıkaran ve yine özel ola-
rak geliştirdiği 3 boyutlu yazıcılarla yapay organ prototipleri hazırlayan Türk 
doktor Ali Ertürk’ün başarı hikâyesini anlattık.

“Genç Sayfalar” bölümünde İstihdam Uzmanı Aslı Çoban “Dijitalleşen Dünya-
da Geleceğin Meslekleri”ni, Uzm. Psikolojik Danışman/İŞKUR Eğitim Uzmanı 
Ülkü Yüksel “Kariyer Dünyası ve Yeni Normal Bağlamında Değişen Paradig-
malar”ı sizler için değerlendirdi. “Proje Tanıtımı” bölümünde dünyada tek par-
sel üzerine kurulan güneş enerji santrali “Karapınar GES”i sizlerle buluşturuyo-
ruz. “Başarı Hikâyesi” bölümünde hayalini kurduğu mesleğe İŞKUR sayesinde 
adım atan Nilgün Karasu’nun hikâyesini anlattık.  Ayrıca, bu sayımızda kül-
tür-sanat alanında birbirinden ilginç konu ve başlıkları da sizler için hazırladık.
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BAKANIMIZ VEDAT BİLGİN, GAZİANTEP’TE 
“YENİ BİR İSTİHDAM MODELİ: ÜRETİM SÜRECİNE 
KATILIM PROGRAMI” TANITIM TOPLANTISINA KATILDI

BAKANIMIZ BİLGİN, “YENİ İŞLER VE YENİ MESLEKLER 
ÇAĞI”NI DEĞERLENDİRDİ

NE EĞiTİMDE NE İSTİHDAMDA OLAN GENÇLER 
İÇİN DESTEK PROGRAMI TEKNİK DESTEK PROJESİ 
BAŞLADI

WAPES 12’NCİ DÜNYA KONGRESİ ESTONYA’DA

 

DÜZENLENDİ

GENEL MÜDÜRÜMÜZ OĞUZ KAĞAN GÜLDOĞAN 
BAŞKANLIĞINDAKİ KOMİSYONDA ENGELLİ VE ESKİ 
HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK PROJELER ELE ALINDI

DEVLET TEŞVİKLERİ TANITIM GÜNLERİ’NDE İŞKUR 
STANDINA YOĞUN İLGİ

İŞKUR İŞ KULÜBÜMÜZ ANKARA ÜNİVERSİTESİNDE 
AÇILDI

İŞ GÜCÜ PİYASASI BİLGİ DANIŞMA KURULU 
TOPLANDI

PERSONELİMİZE MALİ YÖNETİM VE OTOMASYON 
BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

KADINLARIN İŞ VE AİLE YAŞAMLARININ 
UYUMLAŞTIRILMASI ALT KOMİSYONU TOPLANDI

8 AKTÜEL

2021 YILI İŞ GÜCÜ PİYASASI 
ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

AÇIK İŞ İSTATİSTİKLERİ 
ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

İŞSİZ PROFİLİ ENVANTERİ
ÇALIŞMASI 

İSTİHDAMIN ÖNCÜLERİ 
AR-GE FAALİYETİ OLAN 
İŞLETMELER

İŞ GÜCÜ PİYASASI 
ARAŞTIRMASI 2021
SONUÇLARI IŞIĞINDA 
PANDEMİ SÜRECİNDE 
ESNEK ÇALIŞMA

 

SELDA AKAY YILMAZ
NESLİHAN İREVÜL

ASLI  AYAR

 SONAY SAKAL

MERVE GÜÇLÜOĞLU

MERT ÖCAL

ZEKİ DENİZ DOST

32

40

44

48

54

60
BURDUR ÇALIŞMA VE İŞ 
KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ GÜCÜ PİYASASININ
NABZINI TUTUYOR

GENİŞ AÇI

BAKANIMIZ BİLGİN, “MEXT BİL-İŞİM EĞİTİM VE 
İSTİHDAM PROGRAMI” İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ 
İMZA TÖRENİNE KATILDI

BAKANIMIZ VEDAT BİLGİN, İŞKUR İL MÜDÜRLERİ HEDEF
PERFORMANS İZLEME TOPLANTISI'NDA KONUŞTU
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DİRİLİŞ ŞAİRİ: SEZAİ KARAKOÇ

“SADE”DEN MÜCEVHERE DOĞRU BİR YOL:
 SADEKÂRLIK

MİLLî SARAYLAR RESİM MÜZESİ

DOĞA İLE BAŞ BAŞA YEŞİL ADA

DÜNYA ORTAK EVİMİZ

KUTLU BÜYÜK TAARRUZUMUZ VAROLUŞ 
İRADEMİZİN TECELLİ YERİDİR
PROF. DR. NURULLAH ÇETİN

YEŞİL DÖNÜŞÜM EKSENİNDE TÜRKİYE
PROF. DR. MEHMET EMİN BİRPINAR 
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SADELEŞME
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GÜZELLİKLER ŞEHRİ BURDUR
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2023 VİZYONU İLE İŞ GÜCÜ PİYASASINI 
YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

İş gücü piyasasının ve çalışma hayatının üçlü yapısının 

taraflarından biri olarak kamuyu temsil eden Bakanlığımıza 

tevcih edilen görevin öneminin ve toplumsal beklentinin 

oluşturduğu tarihî sorumluluğun bilincindeyiz. Bu bilinçle 

ülkemizin 2023 perspektifi doğrultusunda insana yaraşır 

iş fırsatları sunan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, 

iş gücü niteliğinin yükseltilerek verimli ve etkin kullanıldığı; 

tam istihdam düzeyine ulaşmış, küresel rekabete uyumlu 

ve uluslararası çalışma standartlarında bir endüstri ilişkileri 

sistemini esas almaktayız. Sosyal diyalog mekanizmalarının 

işletildiği ve çalışma barışını hedefleyen, düzgün işlerin 

norm olduğu, tüm çalışanların sosyal güvenliğini sağlayan, 

iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini sistematik bir şekilde 

yürüten bir iş gücü piyasasına sahip olma vizyonu 

Vedat BİLGİN
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

BAKAN SUNUŞ
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Bakanlığımıza bağlı
ve ilgili kurumlar ile kamusal 
paydaşlarımızdan ve piyasanın 
diğer aktörlerinden gelen 
verileri dünü anlamak, bugünü 
yönetmek ve yarını tasarlamak 
için kullanıyoruz.



çerçevesinde Bakanlığımızın çalışmalarını sürdürürken  
iş gücü piyasasını da yakından takip etmekteyiz. 

Bilindiği üzere mal veya hizmet üretimi fonksiyonu olan 
emeğin işverenler tarafından talep edilmesi ve bu talebe 
karşılık iş gücü arzının sunulması iş gücü piyasasında ger-
çekleşmektedir. İş arayanlar kendilerine uygun işleri ara-
makta, işletmeler ise açık işlerini uygun kişilerle kapatmak 
istemektedir. Ekonomi literatüründe on yıllardır tartışılan 
“asimetrik bilgi” iş gücü piyasasında da mevcuttur. Bu du-
rum iş gücü arzı ve talebini oluşturanların eksik bilgiden 
kaynaklı olarak birbiriyle buluşamamasına; işsizlik, işçi bula-
mama, atıl kapasite gibi birçok ekonomik ve sosyal soruna 
neden olabilmektedir. 

Asimetrik bilginin neden olduğu sorunlar sadece iş arayan 
ve işverenler için değil,  politika yapıcılar ile karar vericiler 
için de üstesinden gelinmesi gereken bir konudur. Bu 
sorunun olumsuz etkilerini bertaraf edebilmek gayesiyle de 
kanun koyucu; Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) “İş gücü piyasası 
verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, 
yorumlamak ve yayımlamak, İş Gücü Piyasası Bilgi Danışma 
Kurulunu oluşturmak ve bu Kurulun çalışmalarını koordine 
etmek, iş gücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik iş 
gücü ihtiyaç analizlerini yapma, yaptırma” görevini vermiştir. 

İŞKUR, 60 yıldan uzun süredir periyodik olarak ulusal ve 
yerel bazda gerçekleştirdiği “İş Gücü Piyasası Araştırmala-
rı” aracılığıyla iş gücü piyasasının talep tarafına ilişkin resmî 
veri sağlayıcı konumundadır. Modern, sorumlu araştırma ve 
yenilik perspektifiyle gerçekleştirilen araştırmalarla işletme-
lerin açık işlerini Kuruma kazandırmanın yanında işletmele-
rimizin iş gücü piyasasına ilişkin genel beklentilerini, yatırım 
kararlarını, İŞKUR hizmetlerinden faydalanma durumlarını, 
teknolojik gelişmelerin istihdama etkilerini, geleceğin mes-
leklerini, göç olgusunun iş gücü piyasalarına yansımalarını 
ve dönemsel olarak değişebilen birçok hususu yakından 
takip etme imkânına sahibiz. Gerçekleştirdiğimiz araştırma-
larla sadece geçmişi ya da mevcut durumu değil piyasa eği-
limlerini de ölçmekteyiz. “İş Gücü Piyasası Araştırması”nın 
yanında, yılda dört kez yapılan  “Açık İş İstatistikleri Araştır-
ması” ile de iş gücü piyasasına ilişkin öncü göstergeleri  elde 
edebiliyoruz. 

Araştırmalardan elde edilen veriler doğrultusunda her 

yıl milyonlarca lira kaynak ayırdığımız ve yüz binlerce 

vatandaşımızın hem meslek hem de iş sahibi olduğu “Aktif İş 

Gücü Programlarımızı” iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan 

alanlarda düzenliyoruz. Böylelikle kamu kaynaklarının etkin, 

ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlıyoruz. Bu verileri 

değerlendirerek Millî Eğitim Bakanlığı ile “Mesleki ve Teknik 

Eğitim Programları”nın düzenlenmesi ve revizyonu amacıyla, 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile de yükseköğrenim 

düzeyinde eğitim gerektiren işlerde iş gücü piyasasının 

ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla paylaşıyoruz. Bunun 

yanında ulusal ve yerel düzeyde iş gücü raporları ile sektörel 

iş gücü raporlarını da kamuoyuna sunmaktayız.

On binlerce işverenden yüz yüze ve çevrim içi sistemleri  

ortak kullanarak elde ettiğimiz veriler büyük önem taşımak-

tadır. Günümüz dünyasında dijital dönüşümle birlikte veriye 

sahip olmak yeni bir zenginlik unsuru hâline gelmiştir. Veri 

üretimi ve erişimi yüksek olan ülkeler bunu bir zenginlik ve 

güç unsuru olarak kullanabilmektedir. Bakanlığımıza bağlı 

ve ilgili kurumlar ile kamusal paydaşlarımızdan ve piyasanın 

diğer aktörlerinden gelen verileri dünü anlamak, bugünü 

yönetmek ve yarını tasarlamak için kullanıyoruz.

İş gücü piyasasından elde ettiğimiz verileri analiz ediyor ve 

bu sayede yapılacak çalışmalara destek oluyoruz. Bu çerçe-

vede iş gücü piyasasına yönelik politikaların geliştirilmesine 

ve karar alma süreçlerine katkı sağlıyoruz. 

Elde ettiğimiz bilgiler ışığında; değişen dünyada iş gücü 

piyasasının da istek ve ihtiyaçlarının hızla değiştiğini, değişim 

hızının hiç olmadığı kadar arttığını, pandemi süreciyle ve 

sonrasında yaşanan gelişmelerle politik, ekonomik ve sosyal 

değişimlerin hızlandığını görmekteyiz. Oluşan yeni normale 

uyum sağlayabilmek amacıyla bireysel ve toplumsal 

ödevlerimiz olduğu muhakkaktır. Bu amaçla istihdamın 

korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin 

geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren 

grupların iş gücü piyasasına kazandırılması için hem 

Bakanlığımızın hem de İŞKUR’un çalışmaları artarak, 

gelişerek devam etmektedir. 

BAKAN SUNUŞ
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İŞ GÜCÜ PİYASASININ NABZINI “İŞ GÜCÜ 
PİYASASI ARAŞTIRMALARI” İLE TUTUYORUZ

Küreselleşen dünyanın doğal bir sonucu olarak toplumsal 
yaşamın herhangi bir alanında meydana gelen gelişmeler 
ülkelere hızla sirayet etmektedir.  Toplumun hemen he-
men her kesiminde gerçekleşen değişim ve dönüşümler, 
iş gücü piyasalarını da derinden etkilemektedir. Özellikle, 
18. yüzyılda Sanayi Devrimi ile filizlenen ve günümüzde 
Endüstri 4.0 ile devam eden dönüşüm sürecinde iş gücü 
piyasalarında radikal değişiklikler gözlemlenmekte ve bu 
değişimler giderek daha hızlı hâle gelmektedir. İş gücü pi-
yasasındaki revizyona ışık tutan tüm bu bileşenler, ülkemizi 
de tesir altına alarak iş gücü piyasasında konuşlanan riskleri 
bertaraf edebilmek adına çözüm odaklı ve kanıta dayalı po-
litikalar geliştirmeyi gerekli kılmaktadır. Bu minvalde Kuru-
mumuz, istihdamın korunması ve geliştirilmesi kapsamında 

Oğuz Kağan GÜLDOĞAN
İŞKUR Genel Müdürü

BAŞYAZIBAŞYAZI

iş gücünün haiz olduğu mevcut nitelikleri iyileştirme faali-
yetlerine katkı sağlamak ve iş gücü piyasasındaki dönüşü-
mü yakından takip edebilmek adına her yıl “İş Gücü Piyasası 
Araştırması (İPA)” gerçekleştirmektedir. 

İş gücü piyasasının talep yapısını belirlemeye yönelik 
olarak, o zamanki adıyla İş ve İşçi Bulma Kurumu nezdinde 
yürütülen ilk İş Gücü Piyasası Araştırması 1958 yılında 
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde gerçekleştirilmiştir. Altmış 
yılı aşkın tecrübesiyle 2007 yılından itibaren Kurumumuz 
tarafından periyodik olarak sürdürülen yürütülen İş Gücü 
Piyasası Araştırması, iş gücünün talep yapısını saptamak 
amacıyla ülke genelinde gerçekleştirilen en kapsamlı 
çalışmadır. Araştırma ile iş yerlerinin yapısal özellikleri, 

Ülkemizin kamu istihdam kurumu olarak iş gücünün talep yapısını belirlemek amacıyla iş gücü 
piyasası verilerini hem yerel hem de ulusal bazda derliyoruz. İş gücü piyasasının ihtiyaçlarını analiz 
ederek elde ettiğimiz verileri karar alıcılar ve politika yapıcılar başta olmak üzere tüm kamuoyunun 
bilgisine sunuyoruz. 
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çalışan sayıları, açık işler, istihdam beklentileri, temininde 
güçlük çekilen meslekler ve iş gücü piyasasının dinamik 
yapısına özgü her yıl başkalaşan sorular çerçevesinde 
derlenen veriler doğrultusunda iş gücünün talep yapısı 
hakkındaki bilgi ihtiyacı karşılanmaktadır. Tüm bunlara ilave 
olarak araştırma sonuçları mesleki eğitimlerin, işverenlerin 
nitelikli çalışana ihtiyaç duyduğu alanlara yönlendirilmesi 
bakımından İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının (İİMEK) 
planlamasında önemli rol oynamaktadır. Bu yönleriyle 
değerlendirildiğinde, araştırmamız iş gücü piyasasının hem 
mevcut durumunun hem de gelecek dönem eğilimlerinin 
tespitiyle kanıta dayalı oluşturduğumuz politikalarımız 
sayesinde kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanılmasına 
önemli katkılar sunmaktadır.  

Araştırmanın saha çalışmasında, 2011 yılından itibaren Tür-
kiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliği ile seçilen örneklem 
listesinde kayıtlı bulunan 2-9 çalışana sahip iş yerleri ile 
10-19 çalışana sahip iş yerleri (yedi ilimizde tam sayım) için 
Türkiye genelini yansıtacak şekilde sonuç alabilmek ama-
cıyla örnekleme yöntemi, 20 ve daha fazla çalışana sahip 
iş yerleri için ise hem Türkiye genelini hem de il düzeyini 
yansıtacak şekilde Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir illeri hariç 
olmak üzere 77 ilde tam sayım yöntemi kullanılmaktadır. 
Sektörel çerçeve olarak İş Gücü Piyasası Araştırması, Avrupa 
Birliği Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması-Revizyon 
2’ye (NACE-Rev. 2.0) göre 17 sektörü yansıtacak şekilde 
belirlenmiş olup “Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık”, “Kamu 
Yönetimi ve Savunma”, “Hanehalklarının İşverenler Olarak 
Faaliyetleri” ve “Uluslararası Örgütler ve Temsilciliklerinin Fa-
aliyetleri” sektörleri kapsam dışı tutulmaktadır. 

İş Gücü Piyasası Araştırması, önceki yıllarda iş ve meslek 
danışmanlarımız tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile 
işverenlere iş yerlerinde “İşyeri Bilgi Formu” uygulanması 
suretiyle yürütülmüştür. Bilahare, Kurumumuz tarafından 
koronavirüsün (COVID-19) neden olduğu pandemi dola-
yısıyla alınan tedbirlere istinaden hibrit yönteme geçilmiş 
olup İl Müdürlüklerimizin muhtelif yöntemler içerisinden 
(yüz yüze, on-line, telefon, elektronik posta vesaire) kendi-
lerine göre en uygun biçimi belirleyerek yürütebildikleri bir 
sistem kurulmuştur.  

İş gücü piyasasına ilişkin bilgi edinmeye olanak sağlayan “İş 
Gücü Piyasası Araştırması”nın çarpıcı sonuçlarından birisi de 

Türkiye genelinde İŞKUR hizmetlerinden yararlanma oranı-
nın yıllar itibarıyla artıyor oluşudur.  Araştırma kapsamında 
işverenlere son 1 yıl içinde İŞKUR’un sunmuş olduğu hiz-
metlerden yararlanıp yararlanmadığı sorusu yöneltilmekte-
dir. Yıllar itibarıyla derlenen veriler sonucunda, Türkiye ge-
nelinde İŞKUR hizmetlerinden yararlanma oranının arttığı 
gözlemlenmiştir. Kurumumuzun faaliyetlerinden yararlanan 
iş yeri oranının artması, İŞKUR’un iş gücü piyasasındaki et-
kinliğinin de artmış olduğunun bir göstergesidir.
Kurumumuz tarafından “İş Gücü Piyasası Araştırması”na ek 
olarak çeyreklik dönemler hâlinde yılda dört defa olmak 
üzere Açık İş İstatistikleri Araştırması da yürütülmektedir. 
Açık İş İstatistikleri Araştırmamızın temel amacı, Türkiye 
genelinde sektörel düzeyde açık iş oranı hesaplayabilmektir. 
Söz konusu araştırmamızda kullandığımız metodoloji Av-
rupa Birliği İstatistik Ofisi (EUROSTAT) ile uyumlu olup elde 
ettiğimiz verilerin EUROSTAT nezdinde yayımlanması için 
çalışmalarımız devam etmektedir. Açık İş İstatistikleri Araştır-
ması, iş gücü piyasasına ilişkin temel bulgular ile planlama-
lar yapmamızın ve politikalar üretmemizin yanı sıra faaliyet 
alanımızı daha da geliştirerek Kurumumuz aracılığı ile ya-
yımlanmayan açık işlerin de İŞKUR tarafından derlenmesine 
olanak sağlamaktadır. 

Kurumumuzun sunmuş olduğu hizmetlerin kanıta daya-
lı biçimde tasarlanabilmesi ve gerek nicelik gerekse nitelik 
bakımından iyileştirilmesi iş gücü piyasasında yaşanan ge-
lişmelerin yakından takip edilmesiyle mümkündür. Bu amaç 
doğrultusunda her yıl yürüttüğümüz İş Gücü Piyasası Araş-
tırması, iş gücü piyasasının yapısal analizi amacıyla önem 
arz etmektedir. Araştırma nihayetinde elde olunan bilgiler 
ışığında iş gücü piyasasının kısa, orta ve uzun vadede na-
sıl şekilleneceğinin anlaşılabilmesi sayesinde Kurumumuz 
yeni istihdam politikalarına rehberlik teşkil ederek mesleki 
planlama açısından işsizlik oranlarının iyileştirilmesine imkân 
sağlamaktadır. Ayrıca, İş Gücü Piyasası Araştırması nitelikli iş 
gücünün yetiştirilmesini amaçlayan “Aktif İş Gücü Program-
larının” planlanmasına yön vererek ülkemizin sahip olduğu 
genç ve gelişime yatkın beşerî sermaye avantajını ihtiyaç 
duyulan alanlara yönlendirmekte ve emek piyasasında 
konuşlanan riskleri bertaraf edebilmek adına katkı sağla-
maktadır. Bu sayede, bir taraftan kamu kaynaklarının israfı 
önlenebilmekte diğer taraftan da işverenlerin iş gücü talebi 
karşılanarak işsizliğin önüne geçilebilmektedir.

BAŞYAZI
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BAKANIMIZ VEDAT BİLGİN, GAZİANTEP’TE 
“YENİ BİR İSTİHDAM MODELİ: ÜRETİM 

SÜRECİNE KATILIM PROGRAMI” TANITIM 
TOPLANTISINA KATILDI

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

Gaziantep’in bir liman şehri olmadığını; ancak hızla liman-
lara bağlamak gerektiğini kaydeden Bilgin, bu anlamda da 
önemli çalışmaların hayata geçirildiğini söyledi. Bakanımız 
Bilgin, her alanda dünya çapında yetişmiş insan gücüne sa-
hip olduklarının altını çizerek “Nobel ödülü alan edebiyat-
çımız var, bilim adamımız var. Daha pek çok sahada sanat-
tan edebiyata, ekonomiden mühendislik alanlarına, kanser 
araştırmalarından başka alanlara kadar her alanda yetişmiş 
insan gücü var. Bizim esas gücümüz bu. Türkiye içine sıkış-

tırılmak istenen çemberi kırmış bulunuyor. Kimin sayesinde 
kırdı, insan gücüyle kırdı, üreten, dünyanın her tarafına mal 
satan, ihracat yapan, iş adamları sayesinde kırdı. Biz bunu 
daha ileri düzeye taşımak zorundayız.” diye konuştu.

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Olarak Biz Üstü-
müze Düşeni Yapacağız”

Gaziantep’te yeni bir istihdam modelini hayata geçirdikleri-
nin 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. On-
dan sonra yetiştirdiğiniz elemanları üretim sürecinde ihtiya-
cınız olan işe koyun ve üretime devam edin. Modelimizin 
esası bu, sizin taleplerinize göre oluşturulmuş bir modeldir. 
Devlet burada, Çalışma Bakanlığı olarak biz üstümüze dü-
şeni yapacağız.” şeklinde konuştu.

“Türkiye Bir Sosyal Devlet Olduğunu Dosta da Düşma-
na da Gösterdi”

Türkiye’nin bugün artık ileri sanayi devrimini, üretim sürecine 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, Gaziantep Şehitkamil Sanat Merkezinde düzen-
lenen “Yeni Bir İstihdam Modeli: Üretim Sürecine Katılım Programı” tanıtım toplantısına katıldı.
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kattığı bütün teknolojiyi bilen ve uygulayan sanayicilere 
sahip bir ülke olduğunu ifade eden Bilgin, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Dolayısıyla ‘Biz artık dünyanın 10 büyük ekonomisinden bi-
risi 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 manza-
ralar gördük ki hepimizin hafızasında, sokaklarda, hastane 
koridorlarında hatta hastane önlerinde ölen insanların gö-
rüntüsünü 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.”

“Gaziantep Üreten Bir Şehir”

Gaziantep’in üreten bir şehir olduğunu söyleyerek konuş-
masına başlayan Vali Davut Gül ise sözlerine şöyle devam 
etti: “İhracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 136. Tür-
kiye’de cari fazla veren ikinci şehiriz. Bunu yaparken bizim 
limanımız yok, çok büyük bir ham maddemiz yok. Bütün 
olumsuzluklara rağmen bunu başarabiliyoruz. Bunu yapar-
ken 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 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 kalkınmay-
la olur. Bilgi ekonomisi için yetişmiş beşerî sermaye, bu çok 
önemlidir. Bunun için de doğru istihdam çok önemlidir. İşçi 
memleketiyiz, 400 bin işçi var.“ dedi.

“Model Fabrikada İncelemelerde Bulunuldu”

Bakanımız Bilgin, Gaziantep ziyareti kapsamında 2. Organi-
ze 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. Tabii ki her 
değişimin sorunları var. Bugün Türkiye’de değişimin sorun-
larının yoğun yaşandığı, üstelik pandemi sonrası ekono-
mik krizlerin dünya çapındaki dalgaların etkisinde kalarak 
yaşadığımız bir dönemdeyiz ama çok şükür bunlara cevap 
verecek güçteyiz. Her yerde değişim vardır. Her yerde deği-
şimler sorun yaratır. Önemli olan sorunları çözme kabiliye-
tine sahip olmaktır. İkinci önemli nokta da değişimi yönet-
me kabiliyetine sahip olmaktır. Biz Türkler 21. yüzyılda hem 
değişimin sorunlarını aşacağız hem de değişimi yönetecek 
akla sahip olduğumuzu bütün dünyaya göstereceğiz. Mo-
del Fabrika’nın 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 Mü-
dürümüz Oğuz Kağan Güldoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanı Cevdet Ceylan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder de eşlik etti.

Bakanımız Bilgin, heyetiyle beraber Merinos fabrikasını da 
ziyaret ederek üretim tesisinde incelemede bulundu, ardın-
dan işçilerle yemek yedi.
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BAKANIMIZ BİLGİN, “YENİ İŞLER VE YENİ 
MESLEKLER ÇAĞI”NI DEĞERLENDİRDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişik-
liğinin 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 konuş-
ma yapan Bakanımız Bilgin, “EKO 
İklim, çevre, çevre kirlenmesi, iklim 
sorunları deyince hepimiz şu so-
rulara cevap aramak durumunda-
yız: İnsanlık nasıl oldu da dünyayı 
bu kadar yaşanmaz hâle getirdi? 
İnsanlık tarihinde belli aşamaları 
birbirinden ayırt etmek mümkün-
dür. Bunlardan birisi insanın tabi-
atla kurduğu ilişkinin en temel çağı 
ve binlerce yıl uzayan bir tarihsel 
dönem olan tarımsal çağdır. Al-
vin 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. Sa-
nayi Çağı, insanın on binlerce yıl süren tarımsal dönem-
deki 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.

“Tabiatın Metalaştığı Bir Süreç Başlıyor”

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

Bilgin, Postendüstriyel Çağ’ın içerisinde bilginin egemen 
olduğu yeni üretim sistemleri, yeni toplumsal düzenler ve 
yeni çalışma ilişkilerini barındırdığının altını çizerek “Özellik-
le üzerinde çalıştığım konulardan birisi emek ve sorunları, 
emeğin endüstri toplumu içerisinde hukukunun korunması, 
sosyal politikalarla bunların düzenlenmesi, insanların varlık-
larını gerçekleştirecek şekilde tabiatı ve insanı metalaştıran 
Endüstri Çağı’nın nasıl aşılacağına dair problemlerle ilgili 
teorik tartışmalar. Bu bize yeni bir soruyu getiriyor, gele-
cekte insan ne yapacak? Hangi meslekler ön plana çıkacak? 
Postendüstriyel Çağ’ın getirdiği düzenleme bu: Kol gücü-
nün, insan emeğinin yerine geçecek yeni vasıtaların ortaya 
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çıkması, yeni düzenleyici mekanizmaların ortaya çıkması. 
Smart fabrikalar denen yapılar, robotlaşma, bütün bunlar 
bu yeni çağın önümüze koyduğu sorunlar. Bu sorunlar aynı 
zamanda insanın tabiatla yeni bir denge kurmasının da ara-
yışını 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 hâlâ temel sorun çözülmedi. Muhtemelen Pos-
tendüstriyel Çağ’ın çalışma biçimleri de bu sorunları, iklimi, 
tabiatı, tabiat kaynakları, yeşili, insanların hayatını üretme-
sini sağlayan tabiatın doğal dengesini koruma konusunda 
hemen çözüm bulamayacak ve bu arayışımız devam ede-
cek. Biz yeni mesleklerin, yeni üretim ilişkilerinin ve yeni ça-
lışma biçimlerinin ortaya çıktığı bir çağın başındayız.” dedi.

“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 geçir-
mesi zorunlu. Bilgi toplumunun şartlarına ve mesleklerine 
doğru yürümemiz gerekir. Biz Bakanlık olarak bu konuda 
gerekli destekleri yapıyoruz. İŞKUR’un 
gençlere yönelik, yeni mesleklere dö-
nük çeşitli alanlarda uyguladığı destek 
programları var. Gençlerimiz İŞKUR’un 
sitesinden iş hayatına katılmak konu-
sunda bu desteklerle ilgili bilgi alabi-
lirler. Yeni bir durumla karşı karşıyayız. 
İnsanın tabiat üzerindeki ilişkilerini 
değiştirdiği, tabiatın kendini yenileme 
kabiliyetini kaybettiği bir dönemden 
ders çıkartarak insanlığın tabiatı me-
talaştıran anlayıştan uzaklaşması ge-
rekiyor. Bu yeni çağın başında bizim 
de yeni yol haritası çizmemiz lazım.”

Bakanımız Bilgin, programın ardın-
dan fuardaki stantları gezdi. İŞKUR 
standını ziyaret eden Bilgin, Genel 
Müdürümüz Oğuz Kağan Güldo-
ğan’dan bilgi aldı.

Genel Müdürümüz Güldoğan: “Geleceğin Meslekleri 
Arasına İklim Mesleklerini de Dâhil Edeceğiz”

Genel Müdürümüz Oğuz Kağan Güldoğan “EKO İKLİM Eko-
nomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı”nın ikinci gününde 
“Yeşil Dönüşümde Destek Programları” oturumuna konuş-
macı olarak katıldı. Oturumda Kurumumuzun geleceğin 
mesleklerine yönelik destekleri hakkında bilgi veren Genel 
Müdürümüz Güldoğan, “Geleceğin meslekleri statüsündeki 
mesleklerde işbaşı eğitim programlarımızla 9 ay destek sağ-
lıyoruz. Bu meslekler arasında yenilenebilir enerji uzmanı, 
güneş enerjisi sistemleri teknisyeni, güneş enerjisi sistemleri 
montajcısı gibi mesleklerde düzenlediğimiz programlarda 
katılımcılarımıza genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek 
hastalıkları primi ve günlük cep harçlığı imkânlarını sunuyo-
ruz. Mesleki eğitim kurslarımızda da bu konuda bir desteği-
miz var sanayi sektörü çalışanlarına destek veriyoruz. Bun-
dan sonraki süreçte biz de yeni destek programlarımızda 
özellikle iklim çalışmaları üzerine yapılan bu dönüşümü dik-
kate alacağız. Bundan sonraki süreçte bu tip çalışmalarımız 
artarak devam edecek ve geleceğin meslekleri arasına iklim 
mesleklerini de dâhil edeceğiz.” dedi.

İş Kulübümüz tarafından fuarda düzenlenen “Yeşil Atölye” 
etkinliğinde katılımcılara, yeşil sektörler ve yeşil işler konu-
ları; 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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Bugün Türkiye’nin ayda 20 milyar doları geçen ihracat yap-

masının, 250 milyar doları geçecek bir ihracat yapmasının 

olağanüstü olduğunu ifade eden Bakanımız Bilgin, bunda 

Türk devletinin, özel sektörün ve müteşebbislerin gücü ol-

duğunu söyledi.

Bakanımız Bilgin, ekonomideki konjonktürel sorunların öne-

mine vurgu yaparak, bunların kontrol altına alınarak çözü-
leceğine inandığını, inancının esas kaynağının üretim gücü-
nün artarak devam etmesi olduğunu söyledi.

“İstihdam Garantili Projeyi Gaziantep’te Başlattık”

Bakanımız Bilgin, üretim sürecinin daha verimli hâle gelmesi, 
üretken olması ve rekabetçi olabilmesi için üniversite 

BAKANIMIZ BİLGİN, “MEXT BİL-İŞİM EĞİTİM VE 
İSTİHDAM PROGRAMI” İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

İMZA TÖRENİNE KATILDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, “MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı” iş 
birliği protokolü imza törenine katıldı.

Törendeki konuşmasında Türkiye’nin sanayi tarihine değinen Bakanımız Bilgin, 1970’li yıllarda özel 
sektörün kendisini gösterdiğini ve 2000’li yıllardan sonra Türk özel teşebbüsünün dünya çapında reka-
bet ortamına girebilecek bir düzeye geldiğini bugünkü başarıyla gösterdiğini kaydetti.
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mezunu gençleri üretim sürecinin talep ettiği nitelikte bir 
vasfa kavuşturmak amacıyla geçen ay Gaziantep’te “Üretim 
Sürecine Katılım Projesi”ni başlattıklarını anımsattı.

Projeyi MESS’in de desteklediğini ve kendilerinin de bu ko-
nuda başka bir projeleri olduğunu söylediklerini kaydeden 
Bakanımız Bilgin, bu konuyu Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank’la paylaştığını ve önce sanayinin geliştiği 10 
il başta olmak üzere bütün Türkiye’ye yayacak şekilde pro-
jeyi planladıklarını bildirdi.

İkinci proje olan MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Prog-
ramı’nın doğrudan doğruya bilişim elemanı yetiştirmeye 
odaklandığını belirten Bakanımız Bilgin, şunları aktardı:

“Bu, bize yeni bir istihdam imkânı sağlıyor. Kamuda çok sa-
yıda çeşitli kuruluşların düzenlediği kurslar, seminerler, eği-
tim programları var. Bunlar da faydalıdır. İnsanlar uzun va-
dede bu eğitimlerden elde ettikleri bilgiyle kendilerine yeni 
istihdam kapıları açabilirler. Ama bu projenin bütün bunlar-
dan farklı bir tarafı var. Siz bir kurs, eğitim aldıktan sonra bir 
diploma alıp belli nitelikler kazanarak iş aramayacaksınız. Bu 
projenin özelliği doğrudan istihdam yaratmasıdır. İstihdam 
garantili bir projedir.”

“Bugün Burada 300 Genç İstihdam Garantili Üretim 
Sürecine Katılıyor”

Bakanımız Bilgin, istihdamın iki modeli olduğunu söyleyerek 
şu bilgileri paylaştı:

“Birisi, işbaşı eğitim programı çerçevesinde kuruluşların 
bizden istedikleri elemanları alıp eğitmeleri. Bizim bunu 3 
ay veya 6 ay desteklememiz şeklinde süren bir proje. Buna 
yeni şeyler kattık, şartlar getirdik. Bunu istihdam garantili 
hâle getirdik. Yani bizden 3 ay eğitim alıyorsa üçle çarpacak, 
9 ay da kendisi çalıştıracak. 6 ay alıyorsa yine üçle çarpacak 
18 ay çalıştıracak. Dolayısıyla 2 yıl iş garantili istihdam proje-
si. Bir diğeri de bugün burada da uygulamaya soktuğumuz 
proje. Sadece eğitim değil, başından itibaren üretim süreci 
içerisinde eğitim. Yani projenin başından itibaren istihdam 
garantili hâle gelmesi. Birindeki fark eğitim, eğitimden son-
ra istihdam. Diğerinde eğitimle beraber istihdam garantili 
hâle gelen bir proje. Bu projeyle biz doğrudan istihdama 
açılan bir üretim sürecine katılım işlevini yerine getiren bir 

projeyi başlatmış oluyoruz. Bunun diğer bir özelliği de eği-
timli gençlerin, bilhassa bilişim sektörüyle ilgili projede işin 
içine katılmasıdır. Bugün burada 300 genç istihdam garantili 
üretim sürecine katılıyor.”

“Türkiye Reel Bir İstihdam Politikasıyla Yoluna Devam 
Edecek”

Bakanımız Bilgin, projenin çıktılarına değinerek şu açıklama-
ları yaptı:

“Bununla sanayici, kendi istediği niteliklerdeki insanı bu 
program çerçevesinde eğitim sürecinde, işbaşında eğiterek, 
üretim süreci içerisine katarak istihdam etmiş olacak. Do-
layısıyla üniversiteden mezun olan ama sanayinin istediği 
pratiklere sahip olmayan genç insanın, o pratiklere sahip 
olarak üretim sürecine katılmasının önü açılmış olacak. Bu 
bizim Türkiye’de sanayinin istihdam yaratma kabiliyetini ar-
tıracak bir programdır. Bunu yaygınlaştırdığımız, bütün Tür-
kiye’de uyguladığımız andan itibaren de Türkiye büyümesini 
destekleyen reel bir istihdam politikasıyla yoluna devam 
edecektir.”

MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı, Türkiye Metal 
Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirildi.

Boğaziçi Üniversitesinin sertifikasyonu ile sunulan prog-
ramda; Amazon Web Services, Cisco, Microsoft ve IBM gibi 
dünyanın önde gelen teknoloji firmalarının programa özel 
hazırlanan eğitim modülleri yer alıyor. Proje ile gençlerin, 
daha kariyerlerinin başında, yeni çağın yetkinliklerini kazan-
ması ve onların gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Program ile üniversite son sınıf öğrencisi ya da yeni me-
zun olup henüz iş gücüne katılmamış 300 gencin öğrenme 
yolculuklarının desteklenmesi hedefleniyor. Program kap-
samında gençler, 3 ay boyunca yoğun tempoda ve rollere 
göre özelleşmiş fiziksel ve çevrim içi eğitimler alacaklar. Ay-
rıca sanayide uygulamalı projelerde yer alarak öğrendikleri-
ni sahada pekiştirme imkânı bulacaklar.

Program, sanayinin en çok ihtiyaç duyduğu tam donanımlı 
web geliştirici, siber güvenlik uzmanı, ağ ve sistem uzmanı 
olarak 3 temel rolde yetkinlik kazandırmayı hedefliyor.
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Genel Müdürlüğümüz Konferans Salonu’nda düzenlenen 
toplantıya Bakanımızın yanı sıra Genel Müdürümüz Oğuz 
Kağan Güldoğan, İŞKUR Yönetim Kurulu Üyeleri, Bakanlığı-
mız ve İŞKUR yöneticileri, Sosyal Paydaşlar ve 81 İl Müdürü-
müz katılım sağladı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakanımız 
Vedat Bilgin, İŞKUR’un kutsal bir iş yaptığını belirterek, “Bir 
insana iş bulmak, bir insanın işe yerleşmesini sağlamak ya 
da iş yerinde çalışanların karşılaştığı sorunları çözmek, da-
nışmanlık yapmak, çalışana destek olmak, eğitim vermek 
bunların hepsi bir insanın evine, aşına katkı yapacak fonk-
siyonlardır. Bu bakımdan Türkiye İş Kurumunun yaptığı iş 
kutsaldır. Bir insana iş vermenin ne kadar kıymetli bir şey 
olduğunu hepimiz biliyoruz.” dedi.

“Türkiye Dünyanın En Fazla Büyüyen İki Ülkesinden Bi-
risi Oldu”

Çalışma hayatı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bu-
lunan Bilgin, “Türkiye, geçen yıl yüzde 11 ile dünyanın en 
fazla büyüyen iki ülkesinden birisi oldu. Bunu devam ettir-
memiz lazım. Büyüme istihdam yaratıyor. Türkiye, yüzde 5 
büyüdüğü zaman 700 binin üzerinde, yüzde 7 büyüdüğü 
zaman 1 milyonun üzerinde yeni istihdam yaratıyor.” ifade-
lerini kullandı. Türkiye’nin nüfus artış hızının hızla düşmesine 
rağmen hâlâ genç bir nüfusa sahip olduğunu belirten Bil-
gin, genç nüfus dikkate alındığında Türkiye’nin daha fazla 
istihdama ihtiyaç duyduğunu söyledi.

“Dünyada Salgından Kaynaklı Ekonomik Problemler 
Yaşanıyor”

Dünyada krizler nedeniyle ekonomik problemlerin yaşandı-
ğına dikkati çeken Bakanımız Bilgin, şunları kaydetti: “Bugün 
Batılı ülkelerin en büyük problemi, sadece enflasyon artışı 
değil, hızlı bir şekilde ortaya çıkan resesyon tehdidi. Bunlar 
birleştiği zaman Batı, 2008’den çok daha büyük krizle karşı 
karşıya kalacak. Onun altından kalkması daha da zor olacak. 
Dünyanın yaşadığı bu kriz bizi fevkalade etkiliyor. Diğer bir 
konu enerji. Biz kriz öncesi enerjiye 45-50 milyar dolar har-
cıyorduk, bu sene 105 milyar dolara yaklaştı. Yani 50 milyar 
dolardan fazla bir yük getiriyor ülkemize. Bunları aşmanın 
imkânları var. Enflasyonla mücadele edeceğiz. Türkiye, ih-
racata dayalı büyüme modeline geçerek aslında bu konu-
da çok ciddi bir tedbir almıştır. Bunun içinde de ihracatın 
sanayiye dayalı büyümesi geliyor. Sanayide üretim arttıkça, 
istihdam artıyor.”

“Ekonomi Büyüdükçe İstihdam Yaratma Kapasitesi 
Artıyor”

Bakanımız Bilgin, Türk ekonomisi büyüdükçe istihdam ya-
ratma kapasitesinin arttığını, bu artışı daha etkin şekilde 

BAKANIMIZ VEDAT BİLGİN, İŞKUR İL 
MÜDÜRLERİ HEDEF PERFORMANS İZLEME 

TOPLANTISI’NDA KONUŞTU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İŞKUR İl Müdürlükleri 2022 Yılı Hedef Performans 
İzleme Toplantısı’na katıldı.
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değerlendirecek programlar hazırladıklarını bildirerek şöyle 
devam etti: “İşbaşı eğitim programlarını yeniden düzen-
ledik. Daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yeni programları 
uygulayacağız. Dürüst, yaptığı işe saygı duyan, çalıştırdığı 
emekçiye saygısı olan işverenlerin bu yeni programlarımıza 
başvurmalarını, kendilerine sunulan imkânları değerlendir-
melerini istiyoruz.”

“Fon İçin İlave Getiri Elde Ettik”

Genel Müdürümüz Oğuz Kağan Güldoğan da başta Avru-
pa Birliği olmak üzere birçok uluslararası ortakla istihdamı 
destekleyen projeler yürüttüklerini söyledi.

Aktif İş Gücü Hizmetleri Yönetmeliği’ndeki değişikliklerle 
kurs ve programların verimliliğini artıracak yeni düzenle-
meler yaptıklarını anlatan Güldoğan, verimliliği düşük fa-
aliyetlerin önüne geçerek programların daha hızlı ve etkin 
şekilde istihdama dönüşünü amaçladıklarını kaydetti.

İşsizlik Sigortası Fonu’nun, Kurum faaliyetlerinin sağlıklı yü-
rütülmesi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Gül-
doğan, “2021 yılı temmuz ayında fon büyüklüğü yaklaşık 
87 milyar TL iken yapmış olduğumuz düzenlemelerle hazi-
ran ayı sonu itibarıyla 105.7 milyar TL’ye ulaşmıştır. Sadece 
Kamu Haznedarlığı uygulaması ile ilgili yaptığımız çalışma 
sonucu fon için ilave getiri elde ettik. Fona yük getirecek ve 
etkinliği düşük uygulamalara son vererek bu paranın daha 
verimli, istihdama dönüşecek faaliyetlerde kullanılmasını 
sağlayacağız.” diye konuştu.

Genel Müdürümüz Güldoğan, İl Müdürlükleri için hedeflerle 
ilgili de açıklamalarda bulundu. Bu 
yılın başında hedefleri belirleyerek 
İl Müdürlüklerimiz ile paylaştıklarını 
kaydeden Güldoğan, “Çalışmamızı 
yaparken makul ve gerçekçi hedef-
ler koymaya özen gösterdik. Bura-
da her ne kadar rakamları konuşsak 
da bizim için hizmetin niteliği de 
çok önemli. Burada kazandığımız 
her bireyin ve dokunduğumuz her 
hayatın ülkemizin refahına katkıda 
bulunduğu gerçeğini hiçbir zaman 
aklımızdan çıkarmayacağız.” dedi.

“İşe Yerleştirme Verilerinde Yüzde 50’lik Artış Var”

Genel Müdürümüz, İŞKUR’un bu yılki performansı geçtiği-
miz yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında kayda değer bir 
artış olduğunu belirterek işe yerleştirme verilerinde yaklaşık 
yüzde 50’lik bir artışın söz konusu olduğunu söyledi. Açık 
iş sayısında da yüzde 51’lik bir artış olduğuna dikkat çeken 
Güldoğan, şunları kaydetti: “Bireysel görüşme sayısında da 
%53’lük bir artışın olduğunu görüyoruz. Bunlar daha fazla 
vatandaşa dokunduğumuz ve etki alanımızı genişlettiğimizi 
gösteren veriler. Aktif iş gücü programlarımıza baktığımız-
da da mevzuat değişikliklerini de dikkate aldığımızda fazla 
iş yerine ulaşarak yıl sonunda hedeflerimize ulaşacağımıza 
inanıyorum.”

Konuşmaların ardından Bakanımız Vedat Bilgin ve Genel 
Müdürümüz Oğuz Kağan Güldoğan katılımcılarla hatıra fo-
toğrafı çektirdi.

İŞKUR İl Müdürlükleri 2022 yılı Hedef Performans İzleme 
Toplantısı’nın öğleden sonraki oturumu Daire Başkanlıkları-
mızın hedeflere ilişkin sunumlarıyla devam etti. 

Toplantının ikinci günkü oturumunda İl Müdürlüklerimiz 
çalışma gruplarına ayrıldı. Genel Müdürümüz Oğuz Kağan 
Güldoğan, Genel Müdür Yardımcılarımız, Daire Başkanları-
mız ve istihdam uzmanlarımızın da katılım sağladığı toplan-
tılarda 2022 yılında işe yerleştirme rakamları, danışmanlık 
hizmetleri, aktif iş gücü hizmetleri kapsamında üç ana ka-
tegoride 81 İl Müdürlüğümüz için belirlenen 16 hedef ele 
alındı.
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NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA OLAN GENÇLER 
İÇİN DESTEK PROGRAMI TEKNİK DESTEK 

PROJESİ BAŞLADI
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 İçin İş 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.

Gençlik dönemindeki işsizliğin, gelecekteki istihdam fır-
satlarını ve gelirleri azaltıcı etkisini ortadan kaldırmayı, iş 
gücüne dâhil olmayanları da politika tedbirleri kapsamına 
almayı hedefleyen NEET PRO’nun açılış konferansına Bakan 
Yardımcılarımızın yanı sıra AB Türkiye Delegasyonu Birin-
ci Müsteşarı Angel Hidalgo Gutierrez, Genel Müdürümüz 
Oğuz Kağan Güldoğan, ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Dairesi 
Başkanı Süreyya Erkan, Bakanlığımız ve İŞKUR yöneticileri, 
kamu kurum ve kuruluşları, üniversitelerin ve uluslararası 
kuruluşların temsilcileri, sosyal paydaşlarımız ve çok sayıda 
davetli katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Yar-
dımcımız Prof. Dr. Lutfihak Alpkan, Türkiye gibi genç nüfu-

sun yoğun olduğu bir ülkede, gençlere yönelik özel 
tedbirler almanın, kamu istihdam kurumu olarak İŞ-
KUR için önemli bir politika alanı ve neredeyse bir 
zorunluluk hâline geldiğini söyledi. 

Alpkan, “Bu doğrultuda projemizin teknik destek ve 
hibe olmak üzere iki bileşeni bulunuyor. Hibe bile-
şeni 17 milyon euro, teknik destek bileşeni ise 2,5 
milyon euro olmak üzere toplam 19,5 milyon euro 
bütçeye sahiptir. Hibe bileşeni 12 ay; teknik destek 
bileşeni ise 30 ay sürecek.” dedi. 

“Gençlerin Beklentilerini ve Hedeflerini Öğren-
meyi Hedefliyor”

ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya 
Erkan, NEET PRO’nun İPA İstihdam, Eğitim ve Sosyal 
Politikalar Sektörel Operasyonel Programı’nın istih-
dam başlıklı ana müdahale alanı altında yer aldığını 
söyleyerek “Gençlerimize daha iyi imkânlar sunabil-
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mek 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.

“Proje, Gençlerimizi İş Gücü Piyasasında Destekleye-
cek”

Uluslararası gündemle de uyumlu olacak şekilde ne eğitim-
de ne istihdamda olan gençlere yönelik özel tedbirler alma-
nın İŞKUR için önemine değinen Genel Müdürümüz Oğuz 
Kağan Güldoğan, “Kurumumuzun Operasyon Faydalanıcısı 
olduğu NEET PRO Teknik Destek Bileşeni, 30 Aralık 2021 ta-
rihinde resmî olarak başladı. Başladığı tarihten itibaren de 
proje faaliyetlerimizi gerçekleştirmek üzere çalışmalarımız 
yoğun bir şekilde devam ediyor. Hibe projelerinin değerlen-
dirme 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 katı-
lımlarını artırmayı hedefliyoruz. İş ve Meslek Danışmanla-
rımız tarafından oluşturulacak Bireysel Eylem Planları ile ne 
eğitimde ne istihdamda olan gençlerin iş arama süreçleri-
ni 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.

“Bu Yılı Gençlik Yılı İlan Ettik”

AB Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı Angel Hidalgo 
Gutierrez AB’nin de gençlere yönelik çalıştığını, küresel çap-
ta yaşanan sorunlar nedeniyle gençlerin daha fazla çaba 
göstermesi gerektiğini söyledi. Ne eğitimde ne istihdam-
da olan gençlerin sayısının tüm dünyada önemli seviyele-
re ulaştığını vurgulayan 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 des-
tekleyeceklerini, bu konuda Türk hükûmetiyle çalışmaktan 
mutluluk duyduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcılarımız katılımcılarla 
hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konferansın ikinci bölümünde İstihdam Uzmanı Emre Yıl-
dız’ın moderatörlüğünde NEET PRO teknik destek ekibi-
nin 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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WAPES 12’NCİ DÜNYA KONGRESİ ESTONYA’DA 
DÜZENLENDİ

Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği’nin (WAPES) 12’nci Dünya Kongresi 25-29 Nisan 2022 tarih-
leri arasında Estonya’nın Tallin şehrinde düzenlendi.

Kurumumuzun, 2003 yılından bu yana üyesi olduğu ve 
2015-2018 yılları arasında başkanlığını yürüttüğü birliğin 
dünya kongresine Genel Müdürümüz Oğuz Kağan Gül-
doğan başkanlığında, Genel Müdür Yardımcımız Dr. Pürnur 
Altay, Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkan Vekili Oğuzhan 
Küpeli ve İstihdam Uzmanı Begüm Kandemir katıldı.

Kongrenin ilk gününde, 2022-2025 yılları arasında Birliğin 
başkanlığını ve yönetim kurulu üyeliğini yürütecek ülkelerin 

belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen genel 
kurul toplantısında, İŞKUR heyeti hem yeni 
üyelerin seçimine hem de birliğin önceki 
dönem faaliyetlerinin onaylanmasına ilişkin 
gerçekleştirilen oylamalara ülkemiz adına 
katılım sağladı.  

Kongrenin ikinci ve üçüncü günlerinde ise 
“Hızla Gelişen İş Gücü Piyasasında Kamu İs-
tihdam Hizmetleri için Zorluklar ve Yenilikçi 
Eylemler” teması altında bir dizi panel ve 
ülke sunumu gerçekleştirilmiş olup katılım 
sağlanan bu oturumlarda küresel gündemin 

takibi, iş gücü piyasasına yönelik yenilikçi uygulamalar ve 
kamu istihdam kurumlarının faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bil-
gilere erişim imkânı elde edildi.

Son olarak, kongre süresince dünyanın farklı bölgelerinden 
pek çok kamu istihdam kurumunun temsilcisiyle görüşme 
olanağı elde eden İŞKUR heyeti, mevcut uygulamalar ile 
önümüzdeki süreçte kurulabilecek yeni iş birliklerine ilişkin 
bilgi alışverişinde bulundu.
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GENEL MÜDÜRÜMÜZ OĞUZ KAĞAN 
GÜLDOĞAN BAŞKANLIĞINDAKİ KOMİSYONDA 

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK 
PROJELER ELE ALINDI

2022 yılı 1. dönemi Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden İdari Para Cezası Olarak 
Tahsil Edilen Tutarları Kullanmaya Yetkili Komisyon Genel Müdürümüz Oğuz Kağan Güldoğan’ın 
başkanlığında toplandı.

Genel Müdürlük Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya 
Genel Müdürümüz Oğuz Kağan Güldoğan’ın yanı sıra Ça-
lışma Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 
Baş, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 
Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sezer, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Levent Kenan Kibar, Engelli 
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Sosyal Hizmet-
ler Uzmanı Sinan Gergin, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 
İstihdam ve Sosyal İşler Sekreteri Murat Arslanhan, Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekre-
teri Akansel Koç, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(TÜRK-İŞ) Danışmanı Enis Bağdadioğlu katıldı. 

581 projenin ele alındığı toplantıda; Engelli ve Eski Hüküm-
lülerin Kendi İşini Kurma Hibe Desteğine Yönelik Projeler, 

Engellilere Yönelik Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Proje-
leri, Korumalı İşyeri Desteğine Yönelik Projeler, Engellinin İs-
tihdamını Sağlayacak Destek Teknolojilerine Yönelik Projeler 
ile Engellinin İşe ve İşyerine Uyum Projeleri görüşüldü.

262 projenin kabul edildiği toplantıda Genel Müdürümüz 
Güldoğan, hibe desteğiyle binlerce kişinin kendi işini kur-
masına destek olduklarını söyledi. 

İŞKUR’un başkanlığında yılda iki kez toplanan “Engelli ve 
Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden İdari Para Cezası 
Olarak Tahsil Edilen Tutarları Kullanmaya Yetkili Komisyon”da 
engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, engellinin 
istihdamını sağlayacak destek teknolojileri ile engellinin işe 
ve iş yerine uyumunun sağlanması ve bu gibi amaçlara yö-
nelik projeler değerlendirilerek karara bağlanıyor.
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DEVLET TEŞVİKLERİ TANITIM GÜNLERİ’NDE 
İŞKUR STANDINA YOĞUN İLGİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde dü-
zenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’nde İŞKUR gençlerle bir araya geldi. 4 gün süren etkinliğe 
yoğun ilgi gösteren gençlere iş ve meslek danışmanları tarafından İş Kulübü İş Arama Becerileri 
Eğitimi verildi. 

“Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında” sloganıyla 13 

bakanlık ile 40’ın üzerinde kurum ve kuruluşun katılımıyla 

Ankara’da gerçekleşen tanıtım günlerinde gençlere destek, 

indirim ve istihdam teşvikleri ile ilgili bilgilendirmelerde bu-

lunuldu.

İŞKUR standını ziyaret eden Genel Müdürümüz Oğuz Ka-

ğan Güldoğan gençlerin İŞKUR’a gösterdiği yoğun ilgiden 

memnuniyet duyduğunu ifade etti. Genel Müdürümüz Gül-

doğan, “Gençlerimizle temas hâlinde olmak onları iş gücü 

piyasasına hazırlamak öncelikli hedeflerimizden biri. Tanıtım 

günlerinde de bu amaca hizmet etmek bizleri mutlu etti.” 

diye konuştu.

İŞKUR Mobil Aracı Sosyal Aktivite Alanındaydı

Gençlerin istihdam ve iş gücü piyasasına yönelik sorularının 
yanıtlandığı etkinlikte, standın yanı sıra İŞKUR mobil araçta 
İŞKUR’a kayıt yaptırmak isteyen katılımcıların kaydı alındı.

Etkinliğin son gününde gerçekleştirilen İş Kulübü İş Arama 
Becerileri Eğitiminde gençlere iş arama süreçlerinde dikkat 
etmeleri gereken konularda uygulamalı eğitimler verildi. 

İş ve meslek danışmanları tarafından; iş arama yöntemleri, 
öz geçmiş hazırlama, telefonla görüşme ve mülakat tek-
nikleri gibi konularda interaktif eğitimlerin verildiği programa 
gençler tarafından yoğun ilgi gösterildi. Devlet Teşvikleri Tanı-
tım Günleri Ankara’nın ardından Gaziantep, Konya, Antalya, 
Adana, Kayseri, Samsun, Sakarya ve Kocaeli’nde gerçekleştirildi.
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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 Müdü-
rümüz Oğuz Kağan Güldoğan, İş ve Meslek Danışmanlığı 
Dairesi Başkanımız Doç. Dr. Yavuz Kağan Yasım, Ankara Ça-
lışma 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 Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İŞKUR iş birliğinde böy-
le bir etkinlik düzenlemiş olmaktan duyduğu memnuniyeti 
ifade etti. 

Rektör Ünüvar, “Ankara Üniversitesine gelen güzide öğren-
cilerimize 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 aç-
mayı 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. 

Genel Müdürümüz Oğuz Kağan Güldoğan ise Ankara Üni-
versitesinin 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 Ku-
lübü”nün üniversiteli gençlerin iş gücü piyasasına erişimini 
kolaylaştıracağını ifade etti. Ersoy, üniversiteli gençlerin iş 
gücü piyasasına hazırlanması sürecinde İŞKUR ile yıllardır 
devam eden yakın iş birliğimizin yeni bir ürünü için bu-
gün buradayız. İş gücü piyasasına tam donanımlı olarak 
öğrencilerimizi uğurlama sürecinde büyük katkısı olacağı-
nı düşündüğümüz İş Kulübü uygulamalarını üniversitemiz 
bünyesinde öğrencilerimizin ayağına getirmiş olmanın haklı 
gururunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol tarafından “İŞKUR İş Kulü-
bü”nün açılış gerçekleştirildi. İş Kulübü ile İŞKUR hizmetleri-
ne erişimin artırılması ve üniversite öğrencilerine etkin bir şe-
kilde Kurum faaliyetlerinin tanıtımının yapılması hedefleniyor. 
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İŞ GÜCÜ PİYASASI BİLGİ DANIŞMA 
KURULU TOPLANDI

İş Gücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu (İPBDK) Genel Müdür Yardımcımız Doç. Dr. Alper Mumyak-
maz’ın başkanlığında bir araya geldi.

Genel Müdürlüğümüz Konferans Salonu’nda gerçekleştiri-
len toplantıya Kurumumuzdan Genel Müdür Yardımcıları-
mız Doç. Dr. Alper Mumyakmaz, Dr. Pürnur Altay, Samet 
Güneş, Zeki Özdemir, Cezmi Yarımdağ, Daire Başkanlarımız 
ve istihdam uzmanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı, ba-
kanlıklar, kamu kurumları, meslek kuruluşları ve sendikaların 
temsilcileri katılım sağladı. 

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Genel Müdür 
Yardımcımız Mumyakmaz, İŞKUR’un yürüttüğü çalışmaların 
niteliği itibarıyla diğer kamu kurumları ve sosyal taraflarla 
sürekli olarak yakın iş birliği ve diyalog hâlinde olduğu-
nu söyledi. Mumyakmaz, yılda iki defa toplanmakta olan 

İPBDK’nın  iş gücü piyasasındaki gelişmelere yönelik bu iş 
birliğinin göstergesi olduğunu belirterek “İPBDK’nın bu yılki 
ilk toplantısı öncesinde Kurulun çalışmalarını yönlendirme 
amacı taşıyan Yürütme Komitesi toplantısını 14 Nisan tari-
hinde gerçekleştirerek bugünkü toplantımızda ele alacağı-
mız konulara karar verdik. Sizlerin değerli katılımı ile Dijital 
Dönüşüm ve Geleceğin Meslekleri, Özel Politika Gerektiren 
Gruplar konularında Kurumlarımızın yürüttüğü çalışmalar ve 
bu konularda gelecekte yürütülebilecek faaliyetler hakkında 
bilgi ve görüş alışverişinde bulunmayı amaçlıyoruz. Toplan-
tımızın faydalı olmasını ve bundan sonraki çalışmalarımıza 
ışık tutmasını diliyor; hepinize saygılarımı sunuyorum.” dedi.
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Genel Müdür Yardımcımızın konuşmasının ardından İstih-
dam 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 değerlendir-
menin ardından toplantı Genel Müdür Yardımcımız Doç. Dr. 
Alper Mumyakmaz’ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.

İş Gücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Nedir?

Çalışmaları, İş Gücü Piyasası ve İstatistik Dairesi Başkanlığı-
mız tarafından koordine edilen; iş gücü piyasası hakkında 
bilgi ve görüş alışverişinin yapıldığı Kurulun, “Yürütme Ko-
mitesi ve Danışma Kurulu” olmak üzere iki bileşeni bulunu-
yor. Yürütme Komitesi, Danışma Kurulu toplantıları önce-
sinde toplanır ve Danışma Kurulu toplantılarının gündemini 

belirlemek ve 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 ya-
pılması, 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 sendikalardır. Bu kurum ve 
kuruluşların bir kısmı aynı zamanda Kurumumuzun genel 
kurulu ve yönetim kurulu üyesidir.

İPBDK, yılda iki kez toplanır. İstihdam, eğitim ve iş gücü piya-
sası ile ilgili konularda üyeler arasında istişarelerde bulunul-
ması, gerekli görülen hususlarda kararlar alınması sağlanır. 
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gi akışının çok hızlı hâle geldiği günümüzde tüm işlemlerin 
kontrol edilmesini kolaylaştırdığını belirten Eminoğlu, “Ku-
rumumuzun tüm çalışmalarını etkili ve verimli hâle getir-
mek, personelimizin emeğini ve zamanını doğru değerlen-
dirmek açısından mali yönetim ve otomasyon sistemi büyük 
önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Eminoğlu, kamu mali yönetiminin fonksiyonel süreçleri des-
teklediğini vurgulayarak İŞKUR’un mali yönetimindeki karar 
alma süreçlerine etkin bilgi sağlayacak mali sistemin bütün-
cül ve entegre bir altyapıya ulaştırılması amacıyla, mevcut 
süreç ve sistemlerin analizi ile “İŞKUR Mali Yönetim Bilişim 
Sistemi” kapsamındaki ihtiyaçların tanımlanması ve akabin-
de yol haritasının belirlenmesi ile çalışmaların hızlanacağını 
söyledi.

Eğitim, soru-cevap bölümünün tamamlanmasının ardından 
sona erdi.

İŞKUR’da yönetim sürecinde 
dijital dönüşümü sağlamak 
amacıyla Kurumumuz bün-
yesinde mali yönetim ve 
otomasyon sisteminin geliş-
tirilmesine yönelik çalışmalar 
devam ediyor. Bu kapsam-
da personelimizin konuyla 
ilgili farkındalığını artırmak, 
gelecekte gerçekleştirilecek 
çalışmalara katılımı destek-
lemek maksadıyla Genel 
Müdürlüğümüz Konferans 
Salonu’nda düzenlenen 
eğitimin açılış konuşmasını 
Genel Müdür Yardımcımız 
Dr. Pürnur Altay yaptı. Altay konuşmasında, İŞKUR’u paydaş 
kurumlarla otomasyon yönüyle aynı seviyeye getirmenin 
önemine dikkat çekti. Altay, “Tüm birimlerimizin birbiriyle 
olan iletişimini, merkezin taşra ile olan iletişimini, Kurumu-
muzun bankalarla ve diğer kurumlarla olan iletişimini daha 
hızlı ve etkili hâle getirmeyi hedefliyoruz. 2010’da başlayan 
sürecin devam etmesinde ve başarıyla tamamlanmasında 
tüm personelimizin katkılarına ihtiyacımız var. Bu sunum ile 
elde etmeye çalıştığımız şey hepimizin kavram olarak mali 
otomasyon konusunda aynı şeyi anlamasını sağlamak, sü-
reçleri yakından ve örneklerle görmek ve Kurumumuzun 
mali yönetim ve otomasyon çalışmalarına güzel bir ekiple 
yeniden başlamak.” dedi.

Genel Müdür Yardımcımızın konuşmasının ardından İç De-
netçi Serkan Eminoğlu, kamu yönetiminde mali yönetim ve 
otomasyon sisteminin işlevi üzerine personelimizle bilgiler 
paylaştı. Sistemin, bilginin yoğun olarak kullanıldığı ve bil-

PERSONELİMİZE MALİ YÖNETİM VE 
OTOMASYON BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Kurumumuzun yönetim sistemini daha etkili ve verimli hâle getirmek için gerçekleştirilen çalışmalar 
kapsamında İç Denetim Başkanlığımız tarafından personelimize “İŞKUR Mali Yönetim ve Otomasyon 
Bilgilendirme” eğitimi verildi.
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KADINLARIN İŞ VE AİLE YAŞAMLARININ 
UYUMLAŞTIRILMASI ALT KOMİSYONU 

TOPLANDI

Genel Müdür Yardımcımız Samet Güneş, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünye-
sinde kurulan Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti 
ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonunun toplantısında İŞKUR’un kadınlara yönelik faa-
liyetlerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Milletvekili Belgin Uygur başkanlığında toplanan komisyon-
da Genel Müdür Yardımcımız Samet Güneş, kadın istihda-
mına yönelik faaliyetlerle ilgili Komisyon üyelerini bilgilen-
dirdi.

İstihdamın artırılması için iş gücü piyasasını yakından takip 
ettiklerini belirten Güneş, İŞKUR’un 2007 yılından bu yana 
periyodik olarak iş gücü piyasası araştırmalarını sürdürdü-
ğünü, son 7 yılda yaklaşık 782 bin 590 iş yerinin ziyaret edil-
diğini açıkladı.

Kadınlara yönelik etkin iş ve meslek danışmanlığı hizmeti 
sunduklarını ifade eden Genel Müdür Yardımcımız şu bil-
gileri paylaştı: “Danışmanlık ve rehberlik hizmetleri kapsa-
mında 2021 yılında 707.212 kadınla toplam 903.660 bireysel 

görüşme, 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde ise 344.432 ka-
dınla 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 sektör-
de 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.

Sunumun ardından Komisyon üyelerinin sorularını yanıt-
layan Genel Müdür Yardımcımız Samet Güneş’e, İstihdam 
Hizmetleri Dairesi Başkanımız Mustafa Işık da eşlik etti.
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PROF. DR. KEMAL YÜKSEK: TÜRKSAT’TA ARTIK 
ZAMANIN DİLİ KONUŞULUYOR

TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek ile TÜRKSAT’ın faaliyetleri, gelecek dönem için 
hazırlıkları, bilişim alanındaki hedefleri hakkında konuştuk. Prof. Dr. Yüksek, devlet kurumları için 
oluşturdukları kurumsallaşma modelinin oldukça başarılı olduğunu ve bu modelin TÜRKSAT’a 
uygulanacağını söyledi.

TÜRKSAT denildiği zaman akla ilk gelen faaliyet uydu 
işletmeciliğidir. Bu noktadan hareketle Kurumunuzu 
tanımak adına çalışma yürüttüğünüz ana faaliyet kol-
ları hakkında bilgi verebilir misiniz? 

TÜRKSAT, uydu haberleşmesinde mevcut yörünge 
haklarımızın korunması ve yeni pazarlara girilmesi 
konusunda 10 yıllık uydu planlama çalışmalarına liderlik 
etmektedir. Türkiye’nin Kablo TV ve tek uydu operatörüdür. 
Avrupa’dan Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada uydular 
üzerinden ses, veri, internet, TV ve radyo yayıncılık 
hizmetleri sağlayan TÜRKSAT, sahip olduğu kablo 
platformu üzerinden de yurt içi abonelerine kablo TV ve 
internet hizmeti sunmaktadır. 

Uydular üzerinden sağladığı doğrudan TV yayınları, kırsal 
alan telefon haberleşmesi, acil durum haberleşmesi, ulus-
lararası telefon haberleşmesi ve kurumsal ağ hizmetlerinin 
yanı sıra TÜRKSAT, sahip olduğu kablo platformu üzerin-
den yurt içi abonelerine KabloTV, KabloSes, KabloWebTV 
ve KabloNet hizmeti vermektedir.  

e-Devlet Kapısı’nın teknik altyapısı ve kamu kurumları ile en-
tegrasyonunu da üstlenen TÜRKSAT, başta geniş bant VSAT 
projeleri olmak üzere, yürüttüğü pek çok yeni projeyle birlikte 
uydularımızın etkin biçimde kullanılmasına öncülük etmektedir.

TÜRKSAT’ın özelde kuruluş amacını uydu işletmeciliği 
olarak biliyoruz. Amacına uygun olarak geliştirdiği ve 
uzaya gönderdiği uydularla Türkiye’de ve dünyada nele-
ri değiştirmiştir? Teknoloji olarak Türk ve dünya halkına 
nasıl bir vizyon sunulmuştur?

TÜRKSAT, uydu haberleşmesinde mevcut yörünge hakları-
mızın korunması ve yeni pazarlara girilmesi konusunda ve 
uydu planlama çalışmalarına liderlik etmektedir.

Geçtiğimiz dönemde hizmete giren TÜRKSAT 5A, yaz ay-
larında hizmete girecek TÜRKSAT 5B ve önümüzdeki dö-
nemde tamamlanacak TÜRKSAT 6A uyduları ile mevcut 
kapsama alanımız artarak dünya karalarının %71’ine ve 
dünya nüfusunun ise %91’ine ulaşmayı hedeflemekteyiz.  

Mevcut yörünge haklarının kısıtlı olması ve sürekli artan mali 
yükler nedeniyle, kapsama alanlarının genişletilmesi için çeşitli 
iş birlikleri yapıyoruz. Geliştirilen bu iş birlikleri neticesinde son 
kullanıcıya yönelik hizmetlerimizi artırmaya gayret ediyoruz.  

Uydularımızın bir başka amacı da bizim “uzay vatan” diye 
ifade ettiğimiz yörünge haklarının korunması ve sahip çıkıl-
ması anlamında zamanında o yörüngelerde konuşlandırıl-
masıdır. Dolayısıyla ülkenin haberleşme bağımsızlığı için çok 
önemlidir. Uzay vatana sahip çıkması anlamında yapılması 
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Uydu operatörlüğü bundan on 
sene önce belki dünyanın en 
önemli faaliyetiydi ama şimdi 
kamu bilişimi bunun önüne geçti. 
TÜRKSAT dünyanın en büyük 
kamu bilişim sağlayıcısı görevini 
üstlenecektir.
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elzem olan bir faaliyettir. Bu noktada da TÜRKSAT üzerine 
düşen görevi yerine getirmektedir. 

TÜRKSAT kamu kurumlarının bilişim konusundaki taleplerinin 
de karşılanması için yönetici ve takipçi olarak bir görev üstlen-
miştir. Bu kurumlar yazılım, otomasyon taleplerini TÜRK-
SAT üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştirme imkânlarına 
sahipler. Burada ben sanal devlet konseptini ön plana çı-
karmak istiyorum. 

Sanal devlet, bir devleti oluşturan tüm kurumların işlev-
lerini yazılım marifetiyle gerçekleştirdikleri sisteme denir. 
Bu da her bir kurumun doygun bir raf ürünü olarak işle-
rini yürütebildiği bir yazılıma sahip olması anlamına gelir. 
Dolayısıyla aslında TÜRKSAT bu çerçevede kendi rafına 
devleti oluşturan her bir kurumun; örneğin Sağlık Bakan-
lığı, örneğin Ulaştırma Bakanlığı hatta bir genel müdürlük 
olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel 
Müdürlüğü gibi birimlerin ihtiyacı olan yazılımları yerleşti-
rilerek bunların bir yazılım kümesi oluşturması esas vizyo-
nu olmalıdır. 

yiz. Kurumların yazılım ihtiyaçlarını değil de jenerik olarak 
uygulanabilecek yazılımları üretmeye başladık. Özellikle 
veriden hareket ederek Windows gibi, AutoCAD gibi bil-
diğimiz paket ürünleri temin edecek bir yaklaşımı haya-
ta geçirdik. TÜRKSAT bunların sahibi ve alıcısı durumuna 
gelmiştir. Sadece Türk Sivil Havacılığının kullanacağı değil 
diğer ülkelerin de kullanacağı bir ürün yapılacaktır. 

Dünyanın herhangi bir yerindeki bir ülkeyi Türkiye, üç dört 
ay gibi kısa bir sürede teknolojik bir ülke hâline getirebilme-
lidir. Dünyadaki lider devlet bu yetkinliğe sahip olan dev-
lettir. 

TÜRKSAT uydularından sonuncusu olacak olan 6A 
uydusu ile alakalı olarak ne söylemek istersiniz? Geti-
receği yenilikler ve teknolojimize sağlayacağı katkılar 
neler olacaktır?

Tamamen millî imkânlar ile geliştirilip üretilmesi planlanan 
TÜRKSAT 6A Yerli Haberleşme Uydusu Geliştirme ve Üretim 
Projesi 2014 yılında başlatılmıştır. 

TÜRKSAT 6A, ülkemizde uydu tasarım ve üretim kabiliye-
tine sahip kurum ve kuruluşların iş birliğiyle tamamen millî 
imkânlar kullanılarak üretilmektedir.  

Projede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile TÜRKSAT 
müşteri kurum olarak, TUBİTAK UZAY Proje Yöneticisi Ku-
rum, ASELSAN, TAI ve CTech firmaları ise proje yürütücüsü 
kurumlar olarak yer almaktadır. 

Türkiye, TÜBİTAK’ın öncülüğünde TÜRKSAT’ın da içinde yer 
aldığı ortak iş birliği ile Ankara Kazan’daki TUSAŞ-TAI Uzay 
Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinde (USET) kendi uy-
dusunu üretmektedir. Bu kapsamda, 2003 yılından bugüne 
dek savunma sanayide yerli üretime verdiğimiz önemin, or-
taya koyduğumuz güçlü iradenin büyük bir payı vardır.

42° doğu yörüngesinde işletilecek uydumuz, bu yörünge-
de TV yayıncılığı ve askerî haberleşme için kapasite artışı 
sağlayacaktır. TÜRKSAT 6A uydusu ile başlayan süreçte Tür-
kiye’nin en önemli savunma sanayi ve teknoloji kurumları 
bir araya gelmiş ve güçlerini millî bir amaç uğrunda birleş-
tirmişlerdir. 

TÜRKSAT 6A Projesi sadece AR-GE projesi değildir. Aynı 
zamanda AR-GE içerikli uydu geliştirilmesi ve üretilmesine 
yönelik teknoloji kazanım projesidir.

Yine Büyük Türkiye konsepti demek gönül coğrafyamızdan 
başlayan devletlerin yönetilmesine katkı vermek demektir. 
Bizden her alanda destek bekleyen devletlerin teknolojik 
olarak bir devlet hâline gelmesi için bizim yetkinliklerimi-
zi de aynı seviyede yaşamalarını kısa sürede temin etmek 
noktasında, bu sanal devlet ürününün hızlı bir şekilde o 
devletlere transfer edilmesidir. TÜRKSAT’ın uydu opera-
törlüğü yanında en büyük görevi de budur. 

Bu konuda 2-3 senedir Yönetim Kurulu olarak bizzat, ça-
lışmaları  bu kanala çekmek için bir çaba sarf etmekte-
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Gençlerimizi desteklemek ve teknolojiye merakı olan 
yeni beyinleri ortaya çıkarmak için yaptığınız yarışma-
lar ve çalışmalardan kısaca bahsedebilir misiniz? Bu 
noktadan hareketle Model Uydu Yarışmasına katılım-
lar ve ilgi ne durumda? Bu yarışmadan beklentileriniz 
neler?

ABD genelindeki uydu çalışmalarına üniversiteleri teşvik 
etmek ve insan kaynağı yetiştirmek amacıyla NASA’nın 
sponsor olduğu CANSAT adıyla organize edilen yarışma 
konseptinin, 2015 yılında TÜRKSAT tarafından yurt içinde 
düzenlenmesi kararı aldık. Bu kapsamda TÜRKSAT Model 
Uydu Yarışması da 2018 yılında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı 
ile TÜRKSAT arasında imzalanan sözleşme ile Teknofest or-
ganizasyonuna dâhil edildi.

Teknofest kapsamında bu yıl 7’ncisini düzenleyeceğimiz 
Model Uydu Yarışması ise dünyamızın geleceğini şekillen-
direcek olan uzay teknolojilerinin millî olarak üretilmesi 
hayallerimizi gerçeğe dönüştürüyor. Model Uydu Yarışması 
ile gençlerimiz, bir uydu projesinin tasarımını yapmanın da 
ötesinde; üretme ve görev sonrası gözden geçirmeye kadar 
tüm yönleriyle deneyimleme fırsatı elde ediyor. Ayrıca diğer 
üniversite takımlarıyla tecrübelerini paylaşırken sektörde fa-
aliyet gösteren kurumlarla, uzmanlarla ve mühendislerle de 
bir araya geliyor. 

Kısacası TÜRKSAT Model Uydu Yarışması, Türkiye’nin uzay 

vizyonu çerçevesinde en çok ihtiyaç duyacağı insan kay-
nağını oluşturuyor ve sektörün gelişmesine destek oluyor. 
Türkiye’nin uzay yarışında yer almak ve gelecekteki mesleği 
Türkiye’nin gelecekteki uydularını tasarlamak olmasını iste-
yen gençlerimizi bu yarışmaya davet ediyoruz. 

2016 yılında 3 takım ve 18 kişiyle başlayan yarışmaya katılım 
bu yıl 300’ün üzerinde takımın başvurduğu dev bir organi-
zasyona dönüştü. Birbirinden müthiş projelere ev sahipliği 
yapıldı, onlarca uydu roketlerle gökyüzüne gönderildi.

Şunu da belirtmek istiyorum. Bu yarışma sadece bir yarış-
ma değil. Bu TÜRKSAT Model Uydu Yarışması’na katılarak 
gençlerimiz hem uydu üretiminin inceliklerini öğrenecek, 
hem kendilerini geliştirecek, hem diğer uluslararası anlam-
da üniversite takımlarıyla tecrübelerini paylaşacak hem de 
sektörde faaliyet gösteren kurumlarla tanışacaklar. Yani bu 
yarışmaya katılmak demek zaten kazanmak demek. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz yıl başlattığı Milli 
Uzay Programı çerçevesinde Türkiye’nin uydularını tasarla-
yacak ekipler bu yarışmadan çıkacak.

Burada ilginç bir gelişme şu oldu. Bu yarışmaya katılan 
üniversitelerimizden, başarı gösteren üniversiteler özellik-
le Anadolu’daki üniversiteler oldu. Birinci, ikinci ve üçüncü 
olanlara baktığımız zaman Karaelmas Üniversitesi, Dicle 
Üniversitesi yanında İstanbul Teknik Üniversitesi var. Bu bize 
şunu gösteriyor: Anadolu’daki üniversitelerde bu konuya 
çok büyük bir ilgi var ve başarı da var. Bu aslında bir ül-
kenin topyekûn gelişmesinde, teknoloji eğilimi noktasında 
önemli bir işaret. Etiketlerin değil emeğin ve bilginin başarılı 
olduğu bir yarışma olduğunu göstermesi açısından da bizi 
sevindiriyor. 

TÜRKSAT’ın insan kaynağı ile ilgili neler söylersiniz? 
Bu alanda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

İnsan kaynağı yönetimi herhangi bir işin sürdürülebilir, yeni-
liklere açık ve kalıcı olması için en mühim alandır. Dolayısıyla 
burada çağa uygun öğrenme ve öğretme alışkanlıklarını 
karşılayan, sağlıklı ölçme sisteminin olduğu bir insan yetiş-
tirme platformunun geliştirilmesi ve uygulanması ihtiyacı; 
sadece TÜRKSAT için değil, devletin tüm kurum ve kuru-
luşları için ertelenemez bir gereksinimdir. İşte bu noktada 
dijital içeriklerden oluşan ve olumsuz insan faktöründen 
arındırılmış değerlendirme sisteminin dünyada ilk uygu-
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landığı modeli TÜRKSAT’a uygulamaya başladık. Özellikle 
görev unvanı olarak ifade ettiğimiz Türksat kimliklerinin bu 
sertifikalara dayalı modül ve diploma programlarıyla hayata 
geçirilmesi projesi devam etmektedir. Burada tüm içerikle-
rin gönül coğrafyasındaki ülkelerin de yararlanabileceği dil 
seçenekleriyle üretilmesi Büyük Türkiye hedefi için doğal bir 
gerekliliktir. Bu sayede TÜRKSAT’ın başarılı olduğu bilgi biri-
kiminin transferi kolay bir şekilde gerçekleşecektir. Böylece 
oluşturulacak olan sistemdeki sertifikaların uluslararası ge-
çerliliği de olacaktır. Aynı yapı kullanılarak tüm vatandaşlara 
açılacak olan akademi yapısıyla her bir TÜRKSAT kimliğinin 
sertifikaları ve bu sertifikaların ürettiği diploma notlarının 
baz alındığı sıralama ile işi ehline veren, fırsat eşitliği sağla-
yan, herkese aynı mesafede, başarılı olanın kabul gördüğü 
bir istihdam modeli hayata geçirilecektir. TÜRKSAT bu tek-
nolojik yapıyı önce kendi bünyesinde uygulayıp daha sonra 
tüm devlete servis edecektir.

Son olarak TÜRKSAT gelecek adına nasıl bir vizyon he-
deflemektedir? Dünyanın en büyük on ekonomisinden 
biri olmayı hedefleyen Türkiye’de, TÜRKSAT bu hedefe 
nasıl bir katkıda bulunacaktır? 

Hepimizin bildiği gibi dünyada hızlı bir değişim var, örneğin 
televizyon yayıncılığı uydudan internete kayıyor. Dolayısıyla 
uydu kapasitesi talebi de ona göre azalabiliyor. Ama onun 
da getirdiği yeni açılımlar var, biz de onları yakalamaya ça-
lışıyoruz. Uçaklardaki internet haberleşmesi, ulaşılamayan 
noktalardaki veri transferi gibi alanlarda bu zaten olmazsa 
olmaz. 

Ülkemizi uydu alanında büyütmek için diğer ülkelerle iş bir-
liğini artırmak ve ülkemizin uydu konusundaki tek markası 
olan TÜRKSAT’ın tüm dünyada kapsama alanlarını geniş-
letmek, gelecekteki en büyük hedef olarak önümüzde dur-
maktadır.

Uydu operatörlüğü bundan on sene önce belki dünyanın 
en önemli faaliyetiydi ama şimdi kamu bilişimi bunun önü-
ne geçti. Özellikle büyük veri ve veriye dayalı yönetim sis-
temi yeni süper güç olabilmenin en önemli unsuru oldu.

TÜRKSAT büyük Türkiye’nin gerekliliği olarak bu yazılımla-
rı üreten ve bunları ihtiyacı olan ülkelere sağlayan bir ko-
numda olacaktır. Özetle TÜRKSAT dünyanın en büyük kamu 
bilişim sağlayıcısı görevini üstlenecektir. Tabi bu bilişim içeri-
sinde veri merkezleri kavramını da dahil ettiğimizi söylemek 
gerekir.

Türksat‘ta Akademi Modeli: “Kurumsallık TÜRKSAT gibi bir şirketin lüksü değil olmazsa olmazıdır.” diyen Prof. Dr. Kemal 
Yüksek, TÜRKSAT’ta bütünleşik değerlendirme sistemini baz alan yenilikçi bir insan kaynakları modeli oluşturmaya çalış-
tıklarını söyledi. Bu sistemi yukarıdaki tabloyu göstererek anlatan TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek; takip edilebilir, 
kontrol edilebilir, şeffaf bir yönetim anlayışı içinde olduklarını ifade etti.
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2021 YILI İŞ GÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI 
SONUÇLARI

Küresel pandemiyle birlikte 2020 yılında piyasalarda başlayan 
belirsizlik, iş gücünde daralmaya neden olmuştur. Zira coğrafi 
veya sektöre özgü kısıtlamalar, bazı alanlarda ve sektörlerde iş 
gücü kıtlığı yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Ham madde sı-
kıntısıyla birlikte imalatta yaşanan fiyat artışları emek maliyetini 
de artırmış ve işsizlik yukarı yönlü ivme kazanmıştır. 

İstihdamı korumak, işsizliği azaltmak ve buna ilişkin politikalar 
belirlemek ve uygulamak için iş gücü piyasasının mevcut 
durumunu bilmek ve buna göre adımlar atmak gerekmektedir. 
Sektörel ihtiyaçları ortaya koyarak yaşanabilecek olası 
durumların analizini yapmak ve buna göre mevcut durumu 
daha iyi hâle getirmek için iş gücü piyasası araştırmaları 
yapmak, İŞKUR’un öncelikli görevleri arasında yer almaktadır. 

İŞKUR’un her yıl periyodik olarak yaptığı İş Gücü Piyasası Araş-
tırmaları, iş gücü arzı ile iş gücü talebi arasındaki köprünün 

temellerini oluşturmaktadır. Bu araştırmalar sayesinde Türkiye 
iş gücü piyasası hakkında önemli veriler elde edip iş gücü pi-
yasasının düzenlenmesinde öncü rol oynayan İŞKUR, tüm po-
litika yapıcılarına kılavuzluk etme bilinciyle hizmetlerine devam 
etmektedir.1  

İş Gücü Piyasası Araştırması (İPA), iş gücü piyasasının talep yö-
nüne ilişkin 2007 yılından itibaren periyodik olarak yürütülen 
bir çalışmadır. Araştırma, iş ve meslek danışmanları tarafından 
yüz yüze görüşme yöntemi ile işverenlere iş yerlerinde iş yeri 
bilgi formu uygulanması suretiyle gerçekleştirilmekte iken son 
iki yıldır dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi nedeniyle, 
Kurum tarafından alınan tedbirlere istinaden hibrit yöntem 
uygulanmıştır. Bu minvalde İl Müdürlüklerimiz, muhtelif yön-
temler içerisinden (yüz yüze, telefon, elektronik posta vb.) ilin 
yapısına en uygun olanı/olanları belirlemişlerdir.

1ALABAŞ, Aydın, İş Gücü Piyasası Talep Araştırmaları, İstihdam’da 3i 24. Sayı,  S. 44
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2021 yılı İş Gücü Piyasası Araştırması’nın saha çalışması, 22 
Mart ile 30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araş-
tırma kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 
seçilen örneklem listesinde kayıtlı 2-9, 10-19 ve 20+ istihdamlı 
74 bin 417 adet iş yeri bulunmaktadır. Araştırma kapsamında 
2-9 çalışana sahip iş yerleri ile 10-19 çalışana sahip iş yerleri 
(Ardahan, Bayburt, Kars, Gümüşhane, Kilis, Hakkâri ve Tunceli 
illerindekiler hariç) için Türkiye geneli sonuç verecek örnekle-
me yöntemi kullanılmış iken 20 ve daha fazla çalışana sahip iş 
yerleri için hem Türkiye geneli hem de il düzeyi tahmin verecek 
şekilde Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir illeri hariç olmak üze-

“Sağlık” ve “eğitim” sektörlerinde 
kadın istihdamı, erkek istihdamından 
daha fazladır. 

İşveren Sayısı

2-9 10-19 20+ 2-9 10-19 20+

Toplam Çalışan Sayısı

%87

%56,1

%11,9

%32

9

re 77 ilde tam sayım yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya dâhil 
olan sektörler, Avrupa Birliği Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki 
Sınıflaması-Revizyon 2’ye (NACE-Rev. 2.0) göre 17 sektörü 
yansıtacak şekilde belirlenmiş olup “tarım, ormancılık ve balık-
çılık”, “kamu yönetimi ve savunma”, “hanehalklarının işverenler 
olarak faaliyetleri” ve “uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin 
faaliyetleri” sektörleri kapsam dışı tutulmuştur.

İş Gücü Piyasası Araştırması’ndan elde edilen bilgiler doğrul-
tusunda, iş yeri özellikleri, çalışan sayıları, açık işleri, geleceğin 
meslekleri, istihdam beklentileri ve temininde güçlük çekilen 
meslekler bağlamında derlenen veriler ile iş gücünün talep ya-
pısı hakkında bilgi ihtiyacı karşılanmaktadır. Bununla birlikte, bu 
yıl araştırma kapsamında pandemi sürecinde iş yerlerinin etki-
lenme durumuna, Kurumumuz tarafından sağlanan hizmetle-
re ve esnek çalışmanın verimliliğe olan katkısı ile normalleşme 
sürecine ilişkin bilgilere de yer verilmiştir. Araştırma kapsamın-
da tespit edilen çalışanların yüzde 71,9’u erkeklerden, yüzde 
28,1’i ise kadınlardan oluşmaktadır. Diğer bir deyişle yaklaşık 
her on çalışandan yedisi erkek, üçü kadın çalışandır. 

“İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri” ve “eğitim” 
sektörlerinde kadın çalışan sayısı erkek çalışan sayısından 
fazladır. En fazla istihdama sahip olan üç sektör sırasıyla: 
“imalat”, “toptan ve perakende ticaret” ve “idari ve destek 
hizmet faaliyetleri” sektörleridir. 

Araştırma kapsamındaki 1 milyon 409 bin 789 iş yerinde top-
lam 14 milyon 911 bin 962 kişi çalışmaktadır.

Araştırma kapsamında yer alan iş yerlerinin özelliklerine ilişkin 
de veri derlenmiş olup sonuçlar şu şekildedir: 

Yatırım Yapmayı Planlayan İş Yerlerinin Yatırım Türüne 
Göre Dağılımı (%)

İş Yeri     
Büyüklüğü Diğer İlave 

Yatırım
Stratejik 
Yatırım

Teknolojik 
Yatırım

2-9 %22,8 %61,0 %22,1 %21,1
10-19 %26,4 %62,9 %18,5 %20,2
20+ %23,3 %65,8 %17,7 %23,1
2+ %23,3 %61,7 %21,2 %21,2

Çalışma kapsamında iş yerlerine daha önce son 1 yıl içinde 
İŞKUR’un sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanıp yararlan-
madığı sorulmuştur. Araştırma kapsamındaki 10 ve daha fazla 
istihdamlı iş yerlerinden yüzde 66,1’i daha önce İŞKUR hizmet-
lerinden yararlanmıştır.

• 2 ve daha fazla istihdamı olan iş yerlerinin yüzde 6,7’si ihra-
cat yapmakta iken AR-GE çalışması yapan iş yeri oranı yüzde 
4,5 olarak gerçekleşmiştir. 

• Söz konusu iş yerleri arasında part-time çalışma yapan iş 
yeri oranı tüm Türkiye’deki 2+ istihdamlı iş yerleri için yüzde 
10,8 iken vardiyalı çalışma yapan iş yeri oranı ise yüzde 8,8 
olarak gerçekleşmiştir.

• Ayrıca Türkiye geneli 2 ve daha fazla istihdamlı iş yerlerinde 
e-ticaret uygulamasından yararlanan işverenler değerlendi-
rildiğinde, işverenlerin sadece %9,1’inin e-ticaretten fayda-
landığı gözlemlenmiştir.

• Buna ek olarak işverenlerin yüzde 7,5’i gelecek bir yıl içeri-
sinde yatırım yapmayı planlamaktadır. Gelecek bir yıl içinde 
yatırım yapmayı planlayan iş yerlerinin yatırım türlerine göre 
dağılımı incelendiğinde; tüm iş yeri büyüklüklerinde işveren-
lerin yüzde 61,7’si “ilave yatırım”, yüzde 21,2’si “teknolojik yatı-
rım”, yüzde 21,2’si “stratejik yatırım” ve yüzde 23,3’ü ise “diğer 
yatırım” türlerinde yatırım yapmayı planlamaktadır.

İş Yeri Büyüklüklerine Göre İş Yeri ve Çalışan Sayısı
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2021 yılı İş Gücü Piyasası Araştırması 
kapsamında 231 bin 903 kişilik açık iş 
tespit edilmiştir.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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%31,5

%41,9 %45,2
%47,7

%37,9

%45,2

%67,2
%66,1

Yıllar İtibarıyla İŞKUR Hizmetlerinden Yararlanma Oranları

İş Yeri Büyüklüğüne Göre Açık İşi Bulunan İş Yeri Oranları

İş gücü piyasasının talep tarafına ilişkin bir gösterge 
olan açık işler, iş gücü talebine yönelik olarak 
politikalar planlanırken başvurulan önemli bir veri 
kaynağını ifade etmektedir.

Araştırma kapsamındaki toplam 1 milyon 409 bin 789 iş yerin-
den 72 bin 493 tanesinin çalışma döneminde açık işi olduğu 
tespit edilmiş ve bu iş yerlerinde toplam 231 bin 903 kişilik açık 

iş olduğu bilgisi alınmıştır. 2 ve daha fazla istihdamlı 
iş yerlerinin yüzde 5,1’inde açık iş bulunduğu tes-
pit edilmiştir. Açık işi olan iş yerlerinin toplam iş 
yerleri içerisindeki oranı, iş yerlerinin açık iş verme 
potansiyelini göstermektedir. 2021 yılında “bilgi ve 
iletişim” sektörü, diğer sektörlere nazaran en yük-
sek oranda açık işi olan iş yeri bulunan sektördür. 
Sektörde yer alan iş yerlerinin yüzde 11,7’sinde açık 
iş bulunmaktadır. Bu sektörü yüzde 10,2 ile imalat 
sektörü, yüzde 9,4 ile madencilik sektörü takip et-
mektedir.

2-9 10-19 20+ Genel 
Toplam

%96,1 %89,9
%81,4

%94,9

%5,1%18,6%10,1%3,9

Açık İşi Bulunmayan İş Yeri

Açık İşi Bulunan İş Yeri
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İdari ve destek hizmet faaliyetleri

İmalat
Bilgi ve iletişim

Diğer hizmet faaliyetleri
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri

Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara...

Genel Toplam
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

Finans ve sigorta faaliyetleri 

Madencilik ve taş ocakçılığı

İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 

Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve...
Eğitim 

Ulaştırma ve depolama

İnşaat

Kültür, sanat eğlence, dinlence ve spor

Gayrimenkul faaliyetleri

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve...

%11,7
%10,2
%9,4
%8,0
%7,5
%6,7
%6,6
%5,1
%5,0
%5,0
%4,6
%4,3
%4,2
%3,9
%3,7
%2,7
%2,4
%1,7

%0,0 %0,5 %1,0 %1,5 %2,0

Sektörlere ve İş Yeri Büyüklüklerine Göre Açık İşi Olan İş Yeri Oranı (%)

Eğitim Durumuna Göre En Fazla Açık İş Olan Meslekler

Herhangi Bir Eğitim Seviyesi Aranmıyor Lise ve Altı Yükseköğretim

Makineci (Dikiş) Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev 
Tekstil) Yazılım Mühendisi

Gazaltı (Mig-Mag) Kaynakçısı Temizlik Görevlisi Bilgisayar Mühendisi
Konfeksiyon İşçisi Konfeksiyon İşçisi Muhasebe Meslek Elemanı
Kalite Kontrolcü Satış Danışmanı İnşaat Mühendisi

Düz Dikiş Makineci Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) Pazarlama Müdürü
Kamyon Şoförü Çelik Kaynakçısı Makine Mühendisi
Mermer İşçisi Makineci (Dikiş) Yazılım Destek Uzmanı

Dokuma Konfeksiyon Makineci Metal Kaplamacı (Sıcak Daldırma) Yazılım Geliştiricisi
Mobilyacı Paketleme İşçisi Ziraat Mühendisi

Turizm ve Otelcilik Elemanı Üretim İmal İşçisi Metalürji ve Malzeme Mühendisi

olduğunu anlatmaktadır. Araştırma kapsamında işverenlere 
son bir yıl içerisinde hangi mesleklerde eleman temininde 
güçlük çektiği ve bunun nedenleri sorulmuştur. İşverenlerin 
istihdam ettikleri kişi ve iş yerlerindeki açık pozisyon bilgisi 
kadar aradığı elemanları bulmada yaşadığı problem ve sı-
kıntılara ilişkin bilgi de çok önemlidir. Çalışan sayısı ve açık 

Araştırma kapsamında 191 bin 621 
kişinin temininde güçlük çekildiği 
tespit edilmiştir.

daha nitelikli meslekler için arandığı anlaşılmaktadır. Söz ko-
nusu mesleklerin içerisinde dijital dönüşümün de etkileriyle 
bugünün ve geleceğin meslekleri arasında yer alan yazılım 
alanında üç farklı meslek de ilk on sırada yerini almıştır.

Ülkemizde en fazla açık işi olan mesleklerin eğitim durumları-
na göre değiştiği anlaşılmaktadır. Herhangi bir eğitim seviyesi 
aranmayan mesleklerle lise ve altı mezuniyeti olanlar arasında 
benzerlik bulunmakta iken yükseköğretim mezunu bireylerin 

Araştırma kapsamında piyasada 2.034 farklı meslekte açık iş 
bulunduğu görülmüştür. En çok aranan mesleklerin cinsiye-
te ve eğitim durumuna göre değiştiği gibi 2 ve daha fazla 
istihdamlı firmalarla 20 ve daha fazla istihdamlı kurumsal 
firmalar arasında değişiklik gösterdiği anlaşılmaktadır.

İşverenlere açık iş olan mesleklerde aradıkları beceriler de 
sorulmuştur. Bu kapsamda derlenen beceriler arasında en 
fazla “Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi ve Tecrübe”nin ilk sırada 
olduğu görülmektedir. İş tecrübesinin ayrıca tekrar sorul-
ması ve buna rağmen işverenlerce en çok tercih edilen 
ikinci beceri olması da piyasada deneyimin ne denli önemli 
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Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi ve Tecrübe

İş Tecrübesi

Takım Çalışması

İletişim ve İfade Yeteneği

Fiziki ve Bedensel Yeterlilik

Sorun Çözme ve İnisiyatif Alabilme

Analitik Düşünebilme 

Bilgisayar Kullanımı

İkna Kabiliyeti ve Pazarlama Gücü

Yabancı Dil

1

3

2

4
5

6
7

8
9

10

iş sayısı ile işverenlerin mevcut durumları tespit edilirken, 
temininde güçlük çekilen mesleklerin belirlenmesi ile işve-
renlerin karşılamakta zorlandığı meslekler ortaya koyulmak-
tadır.

İş yeri ziyaretleri sonucunda toplam 191 bin 621 kişinin temi-
ninde güçlük çekildiği tespit edilmiştir. Araştırma kapsamın-

da yer alan tüm iş yerleri göz önünde bulundurulduğunda 
2 ve daha fazla istihdamlı iş yerlerinde eleman temininde 
güçlük çektiğini bildiren iş yeri oranı yüzde 5,1 olarak tespit 
edilmiştir. Eleman temininde güçlük çeken iş yeri oranının 
yüksek olması iş gücü piyasasının arz ve talep tarafları ara-
sında bir uyumsuzluğun olduğunun işaretidir.

TGÇM (Temininde Güçlük Çekilen Meslekler) Nedenlerinin Dağılımı (%)

TGÇM Nedeni %
Gerekli mesleki beceriye/niteliğe sahip eleman 
bulunamaması %86,0

Yeterli iş tecrübesine sahip eleman bulunamaması %84,2

Bu meslekte işe yeterli başvuru yapılmaması %71,8

Pandemi nedeniyle eleman bulmakta güçlük çekiyorum %42,6

Talep edilen ücretin yüksek olması %33,8

Çalışma ortam ve şartlarının beğenilmemesi %28,3
Tehlikeli ve/veya çok tehlikeli meslek olması %14,3

İşin belirli süreli/mevsimlik/geçici olması %9,9

Vardiyalı çalışma olması %5,7

Temininde güçlük çekilme nedenlerine bakıldığında ilk sırada 
“gerekli mesleki beceriye/niteliğe sahip eleman bulunama-
ması” yer almaktadır. İkinci sırada ise “yeterli iş tecrübesine 
sahip eleman bulunamaması” gelmektedir. Temininde güçlük 
çekilme nedenlerinde en düşük oranlar, “vardiyalı çalışma ol-
ması” ve “işin belirli süreli/mevsimlik/geçici olması” nedenle-
rine aittir. 
2021 yılı piyasa araştırmasında ilk kez pandeminin eleman te-
mininde güçlük çekmeye neden olup olmadığı sorulmuştur. 
Bu bağlamda pandemi etkisi dördüncü sırada yer alarak iş-

verenlerin yüzde 42,6 gibi yüksek oranda 
salgından etkilendikleri anlaşılmaktadır. 
Araştırma sonucunda elde edilen sonuç-
larda ise temininde güçlük çekilen mes-
leklere bakıldığında; “makineci (dikiş)”, 
“kat hizmetleri elemanı/kat görevlisi”, 
“model makineci (dokuma, hazır giyim ve 
ev tekstili)”, “garson (servis elemanı)”, “ga-
zaltı (mig-mag) kaynakçısı”, “bilgisayarlı 
makine (CNC operatörü)”, “satış danışma-
nı/uzmanı”, “fırıncı ustası-unlu mamuller”, 
“yazılım mühendisi”, “CNC torna tezgâhı 
operatörü” bulunmaktadır.
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Bölgesel Temininde Güçlük Çekilen Meslekler

Türkiye genelinde çalışma kapsamın-
daki firmaların yüzde 9,2’si iş yerinde 
önümüzdeki bir yıl içerisinde istih-
dam artışı beklemektedir.

31 Ekim 2021 tarihi itibarıyla Türkiye geneli için 504 bin 140 
kişilik (yüzde 3,4 net istihdam değişim oranı) istihdamda ar-
tış beklenmektedir. Diğer bir deyişle 100 kişilik istihdamı olan 
bir iş yerinde 3 kişilik bir artış öngörülmektedir.

En Fazla İstihdam Artışı/Azalışı Beklenen Meslekler

Net İstihdam Artışı Beklenen Meslekler Net İstihdam Azalışı Beklenen Meslekler
Makineci (Dikiş) Kahvehane/Kıraathane İşletmecisi

Garson (Servis Elemanı) Afiş Asıcısı
Üretim İmal İşçisi Açık Hava Depo Görevlisi

Satış Danışmanı/Uzmanı Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Makine ile)
Pazarlamacı Endüstriyel Mutfak Ürünleri İmal İşçisi

Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C)
Beden İşçisi (İnşaat) Tatlı Ustası (Baklava)
Temizlik Görevlisi Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim
Konfeksiyon İşçisi Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu

Türkiye genelinde en fazla istihdam artış beklentisinin “ma-
kineci (dikiş) mesleğinde iken, Türkiye genelinde en fazla 
istihdam azalış beklentisinin “kahvehane/kıraathane işlet-
mecisi” mesleğinde olduğu anlaşılmıştır. 

İş gücü piyasasında yaşanan değişim ve gelişmelerin istih-
dama etkisi ile birlikte gelecek 10 yılda teknolojik değişim 

ve dönüşümle birlikte ortaya çıkacak meslekler, dünyada ve 
ülkemizde görülen pandeminin iş gücü piyasasına etkisi ve 
esnek çalışma gibi iş gücü piyasasına ilişkin güncel durum-
lar da incelenmektedir. Iş gücü Piyasası Araştırmaları kap-
samında son 4 yıldır geleceğin işleri hakkında bilgi derlen-
mektedir. Değişen ve dönüşen iş gücü piyasasının gelecekte 
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hangi işlere ihtiyaç duyacağını tespit etmek, sektörlerin tek-
nolojik gelişmelerden ne kadar etkileneceğini belirlemek 
üzere, işverenlere sorular yönlendirilmiştir. “Gelecek 10 yıl 
içerisinde iş gücü piyasasında yaşanan teknolojik değişim ya 

Araştırmaya katılan işverenlerin büyük çoğunluğu istihda-
mın seyri konusunda pandemi koşullarının da etkisi ile fikir 
beyan etmekte zorlanmışlar, gelecek 10 yıl içerisinde iş gücü 
piyasasında yaşanan değişim ya da dönüşümlerin sektör-
lerindeki istihdamın değişip değişmeyeceği hakkında fikir 
beyan etmemişlerdir. Söz konusu işverenlerin oranı yüzde 
51 olarak gerçekleşmiştir. Buna karşın yüzde 16’sı istihdamın 
artacağını, yüzde 21’i ise değişmeyeceğini beyan etmişler-
ken yüzde 12’si ise istihdamın azalacağını ifade etmişlerdir. 
Bu sonuncu görüş en az tercih edilen görüştür. 

Geleceğin mesleklerini tespit ediyoruz.

Pandemi nedeniyle işverenlerin yüzde 
45,5 oranında işleri azalmıştır.

İş Gücü Piyasası Araştırmaları kapsamında son 4 yıldır iş-
verenlere geleceğin meslekleri kapsamında sorular yönel-
tilmektedir. İşverenlerin faaliyet gösterdikleri ekonomik sı-

nıflandırmaya göre işverenlere bu yıl sorulan sorulardan biri 
de sektörde gelecek 10 yılda öne çıkacağını düşündükleri 
mesleklerin neler olduğuna ilişkindir. İşverenlerin gelecek 
10 yılda ön plana çıkmasını bekledikleri mesleklerde 
Sanayi 4.0 gelişmelerinin etkisi görülmektedir.

Araştırma kapsamında yer alan işverenlerin yüzde 46’sı 
pandeminin işlerini azalttığını ifade etmişlerdir. Yüzde 24’ü 
ise çok azalttığını belirtmiştir. Bu nedenle yüzde 70 gibi yük-
sek oranda işverenlerin çoğunluğunun pandemiden olum-
suz etkilendikleri anlaşılmaktadır. İşverenlerin yüzde 25’i ise 
pandemiden etkilenmediklerini ifade ederlerken buna kar-
şın işlerinin arttığını ve hatta daha çok arttığını belirten iş-
verenler de olmuştur. Ancak söz konusu işverenlerin toplam 
oranı sadece yüzde 5’te kalmıştır. 10 ve daha fazla istihdamlı 

da dönüşümlerin sektörünüzdeki istihdama yansıması nasıl 
olacaktır?” sorusuna ilişkin işverenlerin istihdamı arttıracağı, 
azaltacağı ya da değiştirmeyeceğine dair cevap vermesi is-
tenmiştir.

İşverenlerin İstihdam Beklentileri

%51

%21

%12

%16

Fikrim yok.

İstihdamı azaltacaktır. İstihdamı arttıracaktır.

İstihdamı değiştirmez.

*Sanayi Devrimi’nin dördüncü aşaması olarak adlandırılan Sanayi 4.0

38

GENİŞ AÇI



Son 2 Yılda 10+ İşverenlerin COVID-19’dan Etkilenme Oranları

%48,0

%23,4

%4,5

%0,9

%23,2

%6,6

%1,3

%18,8

%27,7

%45,5Azaldı Azaldı

Çok Azaldı

Çok AzaldıDeğişmedi

Değişmedi

Arttı Arttı

Çok Arttı Çok Arttı

Kaynak: İPA 2020 Kaynak: İPA 2021

Gelecek 10 Yılda Ön Plana Çıkması Beklenen Alanlar

iş yerlerinde son iki yıldır işlerde COVID-19 etkisi, benzer bir 
eğilim göstermektedir. Buna karşın işlerinin azaldığını ve çok 
azaldığını belirten işveren oranı 7,1 puan azalmış, arttı ve 
çok arttı diyen işverenlerin ise 2,5 puan artmıştır. Piyasanın 
yavaş da olsa iyileşmeye başladığı verilerden anlaşılmakta-
dır.

İş Gücü Piyasası Araştırma Raporu’nda iş gücü piyasasının 
eğilimlerini tespit etmeye yönelik her yıl yöneltilen sorula-
rın yanında konjonktürel olarak öne çıkan konulara ilişkin 
de soruların yer alması, raporu tekdüzelikten çıkarmaktadır. 

Mevcut istihdam bilgileri, açık iş, temininde güçlük çekilen 
meslekler, gelecek dönem istihdam beklentilerinin yanında, 
her dönem iş gücü piyasasını etkileyen konuların da analiz 
edilmesi iş gücü piyasası eğilimlerini çok yönlü olarak orta-
ya koymaktadır. 

Her yıl gerçekleştirilen İş Gücü Piyasası Araştırması sonu-
cunda raporlaştırılan bu verilere Kurum internet sitesinden 
ulaşılabilmekte olup araştırma raporu, iş gücü piyasasının 
eğilimlerini takip etmek isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar için 
yol gösterici bir kaynak niteliğindedir. 
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AÇIK İŞ İSTATİSTİKLERİ ARAŞTIRMASI 
SONUÇLARI

Aslı AYAR
İstihdam Uzman Yardımcısı / İŞKUR

Açık iş istatistikleri, iş gücü piyasasında neler olduğuna ilişkin 
öncü belirtiler sunan temel bir göstergedir. Bu nedenle açık 
iş istatistikleri, politika yapıcılara stratejik bakış açısıyla karar 
almada ve uyguladıkları politikaların etkilerini gözlemleme-
de yardımcı olmaktadır. İş gücü piyasasının talep yönüne 
ilişkin öncü bir gösterge olarak kabul edilen açık iş oranının 
ülkemizde hesaplanamaması büyük bir eksiklik olarak görül-
müştür. Bu eksikliği gidermek adına Türkiye’de iş gücü piya-
sasının talep tarafındaki gelişmeleri yansıtabilecek uluslararası 
standartlar ile uyumlu, kendi içerisinde tutarlılığı ve karşılaş-
tırılabilirliği olan açık iş istatistikleri Türkiye’de kamu istihdam 
hizmetlerinden sorumlu olan İŞKUR tarafından yapılmaktadır.

Açık İş İstatistikleri Araştırması yılda dört sefer yapılmakta-
dır. Araştırmanın temel amacı Türkiye’de iş gücü piyasasının 
talep tarafındaki gelişmelerini yansıtabilecek, uluslararası 
standartlar ile uyumlu, kendi içerisinde tutarlılığı ve karşılaş-
tırılabilirliği olan üçer aylık dönemler için açık iş istatistiklerini 

derlemektir. Açık İş İstatistikleri Araştırması, Avrupa İstatistik 
Ofisi (EUROSTAT) için, Türkiye’nin resmî bir açık iş oranını 
göndermek maksadıyla gerçekleştirilmektedir. Bu araştırma-
da işverenlerin mevcut istihdam sayısı ve açık işleri referans 
günü itibarıyla sorulmaktadır. Referans günü, araştırma sıra-
sında gerçekleştirilecek ziyaretlerde Açık İş İstatistikleri Bilgi 
Formu (AİBF) kapsamında yöneltilecek sorularda esas alına-
cak olan zamanı/zaman dilimini ifade etmektedir. Referans 
günün bu şekilde belirlenmesinin temel nedeni AB nezdinde 
açık iş istatistikleri derleyen üye devletlerin referans günleri-
ni ağırlıklı olarak bu şekilde belirlemiş olmalarıdır. Nihai ola-
rak uluslararası karşılaştırılabilirliği olan verilerin derlenmesi 
hedeflendiği için, uluslararası uygulamalar dikkate alınarak 
araştırma tasarlanmaya çalışılmıştır. Bu nedenle de araştır-
manın referans günü, her üç aylık dönemin ortasındaki ayın 
son günü olarak belirlenmiştir.

Araştırma kapsamında 2014 yılı Kasım dönemi ile son dönem 
olan 2021 yılı 4. çeyreğe kadar derlenen açık iş oranı verileri ve 
aynı dönemde gerçekleşen işsizlik oranı verileri aşağıdaki şe-
kildeki gibidir. Genel olarak ülkemizde işsizlik oranının azaldığı 
dönemlerde açık iş oranının arttığı görülürken son dönemde 
ise işsizlik oranı arttıkça açık iş oranının da azaldığı anlaşılmak-

tadır. 2021 yılı 4. çeyrekte bir 
önceki yıl aynı döneme göre 
mevsimsel arındırılmamış 
işsizlik oranı 1,9 puan azalıp 
%11’e düşerken açık iş oranı 
0,4 puan artarak %1,1 olarak 
gerçekleşmiştir. 
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Şekil 1:   Çeyreklik Dönemlere Göre Açık İş Oranı-İşsizlik Oranı Verileri
Kaynak:  Açık İş Oranı, İŞKUR Açık İş İstatistikleri Araştırması
             İşsizlik Oranı, TÜİK, Mevsimsel Arındırılmamış Veri

Şekil 2:   Çeyreklikler İtibarıyla Açık İş Oranları
Kaynak:  Açık İş İstatistikleri Araştırmaları, İŞKUR
Not:  1 ve üzeri istihdamlı işletmeler, araştırma kapsamına 2021 1. çeyrekte alınmıştır.

İşsizlik Oranı Açık İş Oranı

10+ İstihdamlı 1+ İstihdamlı

2014 yılından itibaren yapılmaya başlanan araştırma 2014-
2020 tarihleri arasında 10 ve üzeri istihdamlı iş yerleri için 
veri toplarken, 2021 yılından itibaren 1 ve üzeri istihdamlı iş 
yerleri için açık iş verilerini derlemeye başlamıştır.

2021 yılı Dördüncü Çeyrek Açık İş İstatistikleri Araştırması, 
15-30 Kasım 2021 tarihleri arasında Türkiye genelinde örnek-
lemde yer alan 1 ve üzeri istihdamlı 15 bin 981 işletme ile ile-
tişime geçilmiştir. Söz konusu işletmelerden 12 bin 854’üne 

(%80,4) soru formu uygulanmıştır. Araştırma kapsamında 
açık iş kavramı; henüz ortaya çıkmış ve doldurulmamış ya 
da açık olmak üzere olan, işverenin işletmesi dışından uy-
gun bir aday bulmak amacıyla aktif adımlar atmakta olduğu 
ve daha fazla adım atmaya hazırlandığı, işveren tarafından 
hemen ya da belirli bir dönem içerisinde doldurulmak is-
tenen ücretli bir iş şeklinde ifade edilmektedir. Açık iş oranı 
ise açık iş sayısının açık iş sayısı ile çalışan sayısı toplamına 
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Şekil 3:  Sektörler İtibarıyla Açık İş Oranı (%) (1 ve Üzeri İstihdamlı İş Yerleri)
Kaynak:  2021 Yılı 4. Çeyrek Açık İş İstatistikleri Araştırması, İŞKUR

Tablo 1:  2021 Yılı 4. Çeyrek Temel Verileri (1 ve Üzeri İstihdamlı İş Yerleri)
Kaynak: 2021 Yılı 4. Çeyrek Açık İş İstatistikleri Araştırması, İŞKUR

 Ekonomik Faaliyet
2021-Q4

Çalışan Sayısı Açık İş Sayısı Açık İş Oranı Açık İş Dağılımı
1 İmalat 3.540.102 55.672 %1,5 %33,0
2 Toptan ve Perakende Ticaret 4.125.942 46.191 %1,1 %27,4
3 İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 1.065.056 17.359 %1,6 %10,3
4 Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri 1.087.075 13.156 %1,2 %7,8
5 Ulaştırma ve Depolama 1.352.864 7.199 %0,5 %4,3
6 Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 738.563 6.672 %0,9 %4,0
7 İnşaat 1.265.556 5.126 %0,4 %3,0
8 Diğer Hizmet Faaliyetleri 391.892 4.993 %1,3 %3,0
9 Bilgi ve İletişim 222.855 2.972 %1,3 %1,8
10 İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri 411.932 2.573 %0,6 %1,5
11 Eğitim 421.764 2.283 %0,5 %1,4
12 Finans ve Sigorta Faaliyetleri 213.621 1.731 %0,8 %1,0
13 Madencilik ve Taş Ocakçılığı 116.566 859 %0,7 %0,5
14 Gayrimenkul Faaliyetleri 182.056 696 %0,4 %0,4
15 Su Temini, Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri 83.036 514 %0,6 %0,3
16 Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı 97.004 351 %0,4 %0,2
17 Kültür, Sanat Eğlence, Dinlence ve Spor 85.232 328 %0,4 %0,2

Genel Toplam 15.401.116 168.676 %1,1 %100,0

oranlanmasıyla elde edilebilecektir. Araştırma kapsamında, 
2021 yılı dördüncü çeyreğinde Türkiye genelinde (1 ve daha 
fazla kişi istihdam eden) işletmelerde toplam 168 bin 676 
açık iş olduğu tespit edilmiştir. 1-9 istihdamlı işletmelerde top-
lam 66 bin 434 açık iş, 10 ve daha fazla istihdamlı işletmelerde 
ise 102 bin 242 açık iş olduğu görülmüştür. Açık iş sayısı 10 ve 

daha fazla istihdamlı işletmelerde bir önceki yılın aynı döne-
mine (2020 yılı 4. çeyrek 62 bin 440) kıyasla %63,7 oranında 
artmıştır. Açık işlerin 10 ve daha fazla istihdamlı işletmelerde 
geçen yılın aynı dönemine göre en çok arttığı sektörlerin ba-
şında “toptan ve perakende ticaret”, “idari ve destek hizmet 
faaliyetleri” ve “imalat” sektörleri gelmektedir.  

İdari ve destek hizmet faaliyetleri
İmalat

Bilgi ve iletişim
Diğer hizmet faaliyetleri

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri
Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara...

Genel Toplam
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

Finans ve sigorta faaliyetleri 
Madencilik ve taş ocakçılığı

İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve...

Eğitim 
Ulaştırma ve depolama

İnşaat
Kültür, sanat eğlence, dinlence ve spor

Gayrimenkul faaliyetleri
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve...

%1,6
%1,5
%1,3
%1,3
%1,2
%1,1
%1,1
%0,9
%0,8
%0,7
%0,6
%0,6
%0,5
%0,5
%0,4
%0,4
%0,4
%0,4

%0,0 %0,5 %1,0 %1,5 %2,0
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Araştırma kapsamında yer alan 17 sektörden 6 
tanesinin açık iş oranı Türkiye genelinin üzerinde 
iken, 11 sektörün açık iş oranı genel ortalamanın 
altında kalmıştır. 

2021 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla en yüksek 
açık iş oranı %1,6 ile “idari ve destek hizmetleri 
faaliyetleri” sektöründedir. Bu sektörü, %1,5’lik 
açık iş oranı ile “imalat” ve %1,3 ile “bilgi ve ileti-
şim” sektörleri takip etmektedir. Araştırma kap-
samında en fazla açık iş %5 ile “çikolata imal 
işçisi” mesleğindedir. İlk on sırada yer alan 
diğer meslekler ise sırasıyla: “diğer imalat ve 
ilgili işçiler (elle)”, “garson (servis elemanı)”, 
“temizlik görevlisi”, “mali müşavir ”, “gazal-
tı (mig-mag kaynakçısı)”, “akaryakıt satış 
elemanı (pompacı)”, “mermer işçisi”, “şoför 
(yük taşıma)” ve “konfeksiyon işçisi” meslek-
leridir. Türkiye genelinde 2021 yılı dördün-
cü çeyrek itibarıyla açık işlerin %28,4’ü bu 
mesleklerde bulunmaktadır.

2021 yılı 4. çeyreğinde Türkiye genelinde 1 ve 
daha fazla kişi istihdam eden işletmelerde en 
fazla açık iş 55 bin 672 ile “imalat” sektörün-
de olup tüm açık işlerin %33’ü bu sektörde-
dir. “İmalat” sektöründen sonra en fazla açık 
iş sırası ile “toptan ve perakende ticaret” ile 
“idari ve destek hizmet faaliyetleri” sektör-
lerindedir. “Toptan ve perakende ticaret” 
sektöründe 46 bin 191 kişilik, “konaklama ve 
yiyecek hizmeti faaliyetleri” sektöründe ise 
17 bin 359 kişilik açık iş tespit edilmiştir. 

2021 yılı 4. çeyreğinde Türkiye genelinde 1 ve 
daha fazla kişi istihdam eden işletmelerde açık iş 
oranı %1,1 olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlik-
te, 1-9 istihdamlı işletmelerde ise açık iş oranı %1 
olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, 2021 yılı 4. 
çeyreğinde Türkiye genelinde 10 ve daha fazla 
kişi istihdam eden işletmelerde açık iş oranı bir 
önceki yılın aynı dönemine kıyasla 0,5 puan artış 
göstermiş ve %1,2 olarak gerçekleşmiştir. 

İşsizlikle mücadele kapsamında etkin bir şekil-
de iş gücü piyasası politikalarının oluşturulması 
gerekmektedir. İş gücü piyasası politikaları oluş-
turulurken hızlı ve kalıcı çözümler üretmek için 
iş gücü piyasasının arz ve talep yönüne ilişkin 
verilerin birlikte değerlendirilmesi büyük önem 
taşımaktadır. Bir ekonominin iş gücü piyasası-
nın işleyişini analiz edebilmek için kullanılabi-
lecek birtakım değişkenler bulunmaktadır. 
İş gücü piyasasının arz kısmındaki gelişme-
leri izleyebilmek ve değerlendirebilmek için 
kullanılabilecek temel değişken işsizlik oranı 
iken iş gücü piyasasının talep tarafını izleye-
bilmek ve değerlendirebilmek için kullanıla-
bilecek temel değişken ise açık iş oranıdır. Bu 
nedenle açık iş istatistikleri politika yapıcılar 
ve kamuoyu tarafından önemli bir gösterge 
olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda 
Türkiye geneline ait açık iş oranının hesap-
lanabildiği Açık İş İstatistikleri Araştırması 
büyük önem teşkil etmektedir.
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İŞSİZ PROFİLİ ENVANTERİ ÇALIŞMASI

Merve GÜÇLÜOĞLU
İstihdam Uzmanı / İŞKUR

İşsizlerin profil, beceri, beklenti ve istihdam edilebilmelerini engelleyen unsurların tespit edilmesi 
ve bu kişilere yönelik özelleştirilmiş politikaların uygulanması kapsamında “İşsiz Profili Envanteri 

Araştırması” önem arz etmektedir.

Yeni Ekonomi Programı (YEP) 2021-2023 Dönemi Eylem 
Planı’nda Kurumumuzun sorumluluğuna verilen “İşsiz Profil 
Envanteri Araştırması” kapsamında işsizlerin profil, beceri, 
beklenti ve istihdam edilebilmelerini engelleyen unsurların 
tespit edilmesi ve bu kişilere yönelik özelleştirilmiş politika-
ların uygulanmasına yönelik “İşsiz Profili Envanteri Araştır-
ması” yapılmıştır. Araştırmanın saha çalışması 2021 yılı 9-20 
Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nicel 
veri çalışmaları kapsamında 81 ilimizde 10 binden fazla işsiz 
vatandaşımızın katılımı ile anket yoluyla veri toplanmıştır. Ni-
tel veri analizi çalışmaları kapsamında derinlemesine müla-

kat yoluyla 20 iş ve meslek danışmanı ve çeşitli profillerde 
64 işsiz vatandaşımız ile yüz yüze ve çevrim içi görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir.

Nicel veri analizi kapsamında 81 ilden tüm Türkiye’yi temsil 
edecek İŞKUR idari kayıtları altlık olarak belirlenmiş, kayıtlı işsiz 
verilerinden 11 bin 353 örneklem seçilmiştir. Örneklem seçimin-
de, her ilde cinsiyet ağırlıkları gözetilmiştir. Araştırma kapsa-
mında kişilere profil, beceri, beklenti ve istihdam edilebilmele-
rini engelleyen unsurların tespit edilmesine yönelik toplam 27 
soru yöneltilmiştir. Anketi 10 bin 462 kişi tamamlamıştır.
Araştırma kapsamında işsizlerin:

%21,3
%31,8

%33,5

%2,8

%10,6
%48,1

%51,9

Cinsiyet 
Dağılımı 

Yaş Grubu 
Dağılımı

Erkek

Kadın

15-24

33-44
55+

45-54
25-34

 ► %51,9’u erkek, %48,1’i kadın; aynı zamanda %65’inden 
fazlası 15-34 yaş aralığındadır.

 ► %31,3’ü lise ve dengi, %19,1’i ilkokul, %17,5’i ortaokul/
ilköğretim, %29,2’si yükseköğretim mezunudur.

 ► %55,1’i bekâr, %44,9’u evlidir.

 ► İlk 3 sıradaki meslek bilgisi: Temizlik görevlisi, beden iş-
çisi (temizlik) ve satış danışmanı/uzmanıdır. 

 ► %80’i kendi mesleğinde iş aramaktadır. 

 ► %80,1’inin iş tecrübesi olup erkeklerde bu oran %84,6 
iken, kadınlarda %75,4’tür. Toplam iş tecrübesi ile son 
çalıştığı iş tecrübeleri karşılaştırıldığında aralarında ters 
orantı olduğu ve iş sirkülasyonunun fazla olduğu de-
ğerlendirilmektedir.Şekil 1: İşsizlerin Cinsiyet ve Yaş Grubu Dağılımı
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%24,2
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Şekil 2: İş Tecrübesi Süresi

Şekil 3: Son Çalıştığı İş Tecrübesi Süresi

Katılımcıların %80’i kendi mesleğinde 
iş aramaktadır.

 ► %59,5’i 0-6 ay süreli işsizlerdir. İşsizlerin yüzde 78,3’ü 
kısa süreli işsizler arasında yer almaktadır. Kadınlar, 
oransal olarak erkeklerden daha uzun süredir iş ara-
maktadır. Ayrıca her eğitim seviyesinde kadınlarda 
uzun süreli işsizlerin oranı erkeklere nazaran daha 
yüksek gerçekleşmiştir. Yükseköğretim seviyesindeki 
kadın işsizlerin yüzde 28’i uzun süreli işsiz iken, erkek 
işsizlerde bu oran yüzde 21’dir.

 ► %55,3’ü İŞKUR hizmet merkezleri, yüzde 54,1’i akra-
ba-eş dost, yüzde 41,2’si internet-sosyal medya, yüzde 
39,3’ü İŞKUR web sitesi, yüzde 10,8’i gazete-ilan vb., 
yüzde 3,9’u özel istihdam bürolarının web siteleri ve 
yüzde 1,2’si de özel istihdam büroları aracılığıyla iş ara-
maktadır. Geleneksel olarak fiziki ortamda iş arama, di-
ğer kanallara göre daha fazla tercih edilmektedir. Akra-

ba-eş dost arama kanalının kullanımında erkekler daha 
çok ağırlıkta iken, özel istihdam bürolarının internet 
sitelerini kullananlar arasında kadınlar daha yoğundur.

 ► İş teklifi alıp işi kabul etmeyen işsizlerin oranı yüzde 

20,1’dir. İş teklifini kabul etmeme oranı en yüksek 25-
34 yaş grubu aralığındadır. Yaş arttıkça iş teklifini geri 
çevirme durumu azalmaktadır. İş teklifi alıp kabul et-
meyenlerin yüzde 30,8’i ücret, yüzde 27,5’i mesleği-
ne uygunluk, yüzde 17,4’ü sigorta primi, yüzde 15,5’i 
günlük çalışma süreleri, yüzde 14,4’ü ise işin nitelik ve 
yeteneklerine uygunluk koşullarını sağlamadığı için iş 
tekliflerini kabul etmemişlerdir. 

 ► Daha önce herhangi bir işe kabul edilmeyen işsizlerin 
oranı yüzde 38,7’dir. İşe kabul edilmeyenlerin işe kabul 
edilmeme nedenleri; yüzde 37,7 oranıyla tecrübe eksikli-
ği, yüzde 31,6 ücret anlaşmazlığı, yüzde 28,1 referans ek-
sikliği, yüzde 26,3’ü çalışma koşulları anlaşmazlığı, yüzde 
12,6’sı ise yaş sebepleriyle işe kabul edilmemişlerdir.

 ► İş beklentilerinde ise; nicel araştırma kapsamındaki iş-
sizlerin yüzde 64,6’sı sigortalı bir işte çalışmak, yüzde 
56,7’si mesleğine uygun bir işte çalışmak, yüzde 37,7’si 
beklenen ücrette çalışmak, yüzde 33,8’i nitelik ve ye-
teneklerine uygun bir işte çalışmak, yüzde 25,3’ü eği-
timine uygun bir işte çalışmak istediğini belirtmişlerdir.

 ► 2021 İşsizlik Profili Araştırmasına göre; %61’inin hanesin-
de başka gelir getirici işte çalışan bulunmakta olup bu 
işsizlerin yüzde 59’unun ortalama geliri 2.827-5.000 TL 
arasında, yüzde 23’ünün ortalama hane geliri 0-2.826 
TL, yüzde 17’sinin ise 5.001-9.999 TL arasında bulun-
maktadır. Bu kişilerin yüzde 1’inin ise ortalama hane ge-
liri 10.000 TL ve üzerinde bulunmaktadır. 

 ► İşsizlerin yüzde 17,5’inin 0-2.826 TL, yüzde 71,3’ünün 
2.827-5.000 TL; yüzde 11,2’sinin ise 5.000 TL ve üzeri 
ücret beklentisi bulunmaktadır. İşsizlerin eğitim sevi-
yelerine göre ücret beklentilerinde farklılaşma söz ko-
nusudur. En düşük eğitim seviyesinde olan işsizler en 
alt gelir düzeyi beklentisi içinde iken, eğitim seviyesi 
arttıkça alt gelir düzeyindeki ücret beklentisi önemli 
derecede azalmaktadır.
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Şekil 5: İşsizlerin Bilgisayar Kullanmaya İlişkin Eğitim Durumları-
na Göre Bilgisayar Kullanma Becerisinin Mesleğindeki Önemi 

 ► %32,4’ünün bilgisayar kullanımına ilişkin eğitim/sertifi-
kası bulunmaktadır.

 ► Teknoloji kullanma becerisi 1-5 arası değerlendirildiğin-
de; %29,2’sinin 3 (orta), %24,9’unun 4 (iyi), %17,7’sinin 
5 (çok iyi) olduğu görülmektedir. Kadınlar 3 (orta) ve 
4 (iyi) seviyede oransal olarak daha yüksek iken, diğer 
beceri seviyelerinde durum tam tersidir. İleri yaş gru-
bundakilerin teknoloji kullanma becerisi düşükken 15-
34 yaş grubu kişilerin bu becerileri daha iyi seviyededir.

 ► İşsizlerin %34,8’inin mesleğindeki bilgisayar kullan-
ma becerisi önemsiz iken, %23,3’ünün az önemli, 

Doktora

Yüksek Lisans

 Lisans

 Ön Lisans

Lise ve Dengi

Ortaokul
İlköğretim

İlkokul

Okuryazar

Okuryazar
 Olmayan

%30,8 %30,8%38,5

%6,3 %69,6 %21,4 %2,6

%78,0 %9,2 %0,6

%7,29 %0,8

%20,8 %8,29

%39,0 %53,2 %6,5 %1,3

%0,8

%23,4 %69,3 %6,7 %0,5

%28,1 %66,1 %5,0 %0,9

%70,3

%18,8 %73,2

%12,2

%6,6%47,5%42,6

0-2,826₺ 2,827-5000₺ 5,001-9,999₺ 10,000₺ ve üzeri

Az önemli ÖnemliÖnemsiz Çok önemli

Eğitim Var Eğitim Yok

%27,1’inin önemli, %14,8’inin ise çok önemli olduğu 
belirtilmektedir.  Bilgisayar kullanma becerisinin önemi 
yaş grupları bazında farklılık göstermektedir. 55 ve üzeri 
yaş grubundaki kişilerde mesleğinde bilgisayar kullan-
ma becerisi önemsizlik oranı %80,1 seviyesindedir. Bil-
gisayar eğitimi alanların mesleğinde bilgisayar kullanma 
becerisi eğitim almayanlara göre daha önemlidir.

 ► %13’ü internet üzerinden çevrim içi iş görüşmesi/
mülakat test vb. bir sürece katılım sağlamıştır. 25-34 
yaş grubundakiler en yüksek katılım oranına sahiptir. 
(%18,2)

Nitel araştırma analizi bulgularını hem işsiz hem de iş ve 
meslek danışmanı yönüyle özetlenmek istenirse önemli hu-
suslar ortaya çıkmaktadır:  

 ► İşsiz bireyler, istedikleri işe girmek için yeterli beceriye 
sahip olduklarını ancak eksik becerileri olduğunu belir-
tirlerken iş ve meslek danışmanları kişilerin yeterli be-
ceriye sahip olmadıklarını ifade etmişlerdir. Buna karşın 
hem danışmanlar hem de işsizler işverenin istedikleri 
becerilerle işsizlerin sahip oldukları beceriler arasında 
önemli farklılıklar olduğu hususunda hemfikirdirler. Bu 
farklılığın en başında deneyim ile yeterli mesleki teknik 
beceri gelmesi de önemli hususlardandır. 

 ► Teknolojik yetkinlik başlığı altında işsiz bireylerin tek-

Şekil 4: İşsizlerin Eğitim Durumlarına Göre Ücret Beklentileri
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İşsizlerin yüzde 64,6’sının sigortalı 
bir işte çalışma, yüzde 56,7’sinin 
mesleğine uygun bir işte çalışma, 
yüzde 37,7’sinin beklenen ücrette 
çalışma, yüzde 33,8’inin nitelik ve 
yeteneklerine uygun bir işte çalışma, 
yüzde 25,3’ünün eğitimine uygun bir 
işte çalışma beklentisi bulunmaktadır.

nolojik düzeylerinin orta düzeyde olduğu her iki bakış 
açısıyla da benzer değerlendirilmektedir. Teknolojinin 
günümüz iş gücü piyasasındaki önemi, iş yaşamında 
gerektirdiği beceriler hususları da hem işsiz hem da-
nışmanlar tarafından aynı şekilde yorumlanmıştır. Buna 
göre her iki taraf da temel Office programlarının işe 
girme hususunda olmazsa olmaz olduğunu, ofis ci-
hazlarını kullanmayı gerektiren teknik beceriye her iş 
arayanın sahip olması gerektiğini vurgulamışlardır.

 ► İşsizlerin iş yaşamından beklentileri ile iş ve meslek 
danışmanlarının görüşleri benzer hususları içerse de 
farklılaştığı kısımlar da olmuştur. Örneğin; iş ve meslek 
danışmanları kişilerin iş yaşamından beklentilerinde ilk 
sırada ücretin yer aldığını belirtmişlerken, işsiz vatan-
daşlar ise maaşın yanı sıra sigorta ve iyi bir çalışma or-

tamının önemini daha fazla vurgulamışlardır. Saygın bir 
iş ortamı ile uygun mesai saatlerinin olması beklentisi 
ise her iki tarafın da altını çizdikleri beklentilerdendir.

 ► Pandemi sonrası değişen iş gücü yapısına ilişkin işsiz 
katılımcıların yaklaşık olarak yarısının iş yaşamından 
beklentilerinin değişmediği anlaşılırken iş ve meslek 
danışmanları aynı görüşte değillerdir. Uzaktan çalışma-
nın mümkün olduğu işlere talebin artması ya da kişi-
lerin çalışma ortam ve koşullarına pandemi öncesine 
göre daha fazla dikkat edildiği hususları danışmanlar 
tarafından aktarılan önemli bilgilerdendir.  

 ► Tüm bunlara ilave olarak söz konusu araştırma kapsa-
mında iş ve meslek danışmanlarının ülkemizde arz ve 
talep arasında ciddi bir uyumsuzluk olduğunu belirt-
meleri ile işsiz vatandaşların aldıkları eğitim ve sahip 
oldukları mesleki bilgi doğrultusunda işe girmek iste-
meleri örtüşmeyen durumlardandır. 

KAYNAKÇA

• İşsiz Profil Envanteri Çalışması, 2021
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İSTİHDAMIN ÖNCÜLERİ: 
AR-GE FAALİYETİ OLAN İŞLETMELER 

Mert ÖCAL
İstihdam Uzmanı / İŞKUR

Genelde AR-GE olarak kısaltılan araştırma ve geliştirme; 
işletmelerin, devletlerin veya üniversitelerin yeni ürünler 
yaratmak veya mevcut ürünleri geliştirmek için üstlendiği 
faaliyetler olarak tanımlanır. 

Araştırma geliştirme; kapasite geliştirme, süreç hızlandırma, 
proaktif olma ve stratejik olmak gibi faaliyetleri içerir. Araş-
tırma geliştirme yapanlar şirket çalışanları, alan mühendis-
leri veya öğretim üyelerine kadar çeşitlilik göstermektedir. 
AR-GE ile genel olarak rekabet avantajı sağlamak, kârlılığı 
artırmak ve piyasada avantajlı konuma geçerek piyasa-
da lider olmak gibi amaçlar hedeflenmektedir. AR-GE için 
ayrılan kaynakların geri dönüşleri genelde uzun vadede 
geçekleşmektedir. AR-GE yatırımları çalışmaları bu sebeple 
genelde köklü şirket, kamu ve üniversiteler tarafından tercih 
edilmektedir. 

AR-GE yatırımları sonucunda şirketler önemli mesafeler ka-
tederek kârlılıklarını artırmaktadır. Süreç içerisinde AR-GE 
yatırımcıları üçüncü kişilerden de destek alarak istedikleri 
noktaya gelebilmektedir.

AR-GE özellikle uzun vadede şirketlerin devamlılığı, pazar 
paylarının korunması veya yeni pazarlara açılımların sağ-
lanması noktasında da oldukça önemlidir.  Ayrıca ürün 
geliştiren öncü şirketlerin piyasadaki itibarları da görece 
olarak yüksek olacaktır. Aynı durum çalışanlar açısından de-
ğerlendirildiğinde özellikle uzun vadede çalışanları olumlu 
etkileyecektir. AR-GE süreçleri sonucunda ortaya çıkan yeni 
bilgiler ve süreçler doğrultusunda çalışanlar kendilerini ye-
nilemeye ve geliştirmeye odaklayacaktır. AR-GE yoğun iş-
letmelerde çalışan işçiler aynı süreçleri tekrarlamak yerine 

metot ve süreç değişimlerine tabi olacaktır. AR-GE’si olan 
işletmelerde çalışan işçilerin becerilerinin eskimesi oldukça 
güç bir durumdur. Bu sebeple iş gücü piyasasının dinamik-
liği ve iş gücü talepleri ile iş gücü arzlarının karşılanması 
noktasında da AR-GE’nin önemli bir yeri olduğu söylene-
bilecektir. 

AR-GE ile geliştirilen süreçler sonucunda adını ulusal veya 
uluslararası çapta duyuran, saygı duyulan organizasyonla-
rın çalışanları da bu başarıdan kendilerine haklı olarak pay 
çıkaracaktır. Söz konusu bu başarı, organizasyonda çalışan-
ların şirkete bağlılıklarını ve motivasyonlarını artıracaktır.1  
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1 https://altametrics.com/business-development/research-and-development-in-business.html
2Recep TARI ve Mustafa Mert ALABAŞ, The Relatıonshıp Between R&D Expendıtures and Economıc Growth: The Case Of Turkey, 2017, s2.
3https://issues.org/bernanke-research-development-government/

AR-GE yatırımları özellikle şirketlerin uzun vadeli hedeflerine 
ulaşmada önemlidir. İşletmeler uzun vadeli üretim ve uzun 
vadeli kârlılıklarını gözettiğinde mutlaka AR-GE planlaması 
yapmalıdır. Uzun vadede üretim süreçleri değişen ürün mo-
dellerine uyum sağlayamayan işletmeler ayakta kalamayaca-
ğı gibi bu işletmelerde çalışan işçilerin mevcut becerileri de 
gelecekte geçerli olmayacaktır. 

Büyüme kavramı iktisat biliminin ortaya çıkışından itibaren 
çokça tartışılmıştır. Küreselleşme ile birlikte iktisadi büyümenin 
belirleyicilerinde değişimler yaşanmıştır. Özellikle 1980’lerden 
sonra popüler hâle gelen büyüme teorileri teknoloji ve AR-
GE’nin büyümedeki rolünü ortaya koymuştur. Günümüzde 
ise AR-GE bir ülkenin teknoloji yeteneğini, gelişmişlik düze-
yini gösteren en önemli değişkenlerden biridir. AR-GE harca-
malarının arttırılması, teknolojik yeniliklerle birlikte verimlilik 
ve büyümede artış meydana getirmektedir.2 Nobel ödüllü 
ekonomist Robert E. Lucas Jr., uzun vadeli büyüme ve eko-
nomik kalkınma hakkında düşünmeye başladığınızda, başka 
bir şey düşünmenin zor olduğunu belirtmektedir. Buradan 
ekonomilerde yaratılan küçük farkların ve ilerlemelerin uzun 
vadede büyük farkları doğuracağını söylemek yanlış olma-
yacaktır. Örneğin; kişi başına yıllık %2,5’lik bir büyüme oranı, 
28 yılda ortalama yaşam standartlarını iki katına çıkaracak, 
bu da yaklaşık olarak bir nesile tekabül edecektir. Kişi başına 
üretimin yılda %1,5 gibi bir oranda artması ortalama yaşam 

standartlarının iki katına çıkması 47 yıl sürecek, bu da kabaca 
iki nesile tekabül edecektir. Bileşik oranda artan büyüme ra-
kamlarında sadece %1’lik fark çok şeyi değiştirecektir. Elbette, 
toplam ekonomik büyüme dışındaki faktörler, göreli ücretler-
deki ve iş gücü piyasasına katılım oranlarındaki değişimler de 
dâhil olmak üzere, nüfusun farklı kesimleri için yaşam stan-
dartlarındaki değişikliklere katkıda bulunacaktır.3 

İŞKUR her yıl periyodik olarak yürütmekte olduğu İş Gücü 
Piyasası Araştırmaları ile işverenlerin beklentilerini belirlemek-
te olup iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını ve eksiklerini işveren 
özelliklerine göre detaylandırmaktadır. AR-GE faaliyeti olan 
işletmelerin talep yapıları ve iş gücü piyasasından beklentileri 
AR-GE faaliyeti olmayan işletmelere göre farklılaşmaktadır. 
Bu sebeple bir işletmede AR-GE faaliyetinin varlığı hususu 
temelde sunulan hizmetlerin niteliğini ve kapsamını etkiledi-
ğinden Kurum hizmetlerimiz açısından önemli bir veridir. 
AR-GE faaliyetinde bulunan işletmelerin İŞKUR’dan ve piyasa-
dan beklentileri diğer işletmelere göre oldukça farklılaşmak-
tadır. Bu nedenle 2018 yılından itibaren araştırmalarımızda 
işletmelerin AR-GE faaliyetinin varlığı hususu sorgulanmakta 
ve AR-GE faaliyeti önemli bir kırılım olarak değerlendirilmek-
tedir. 2021 yılı içinde gerçekleştirilen araştırmada işverenlere 
“İş yerinizde AR-GE çalışması yapılıyor mu?” sorusu sorula-
rak AR-GE yapan işverenlerin beklentileri ve genel özellikleri 
analiz edilmiştir.
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ARAŞTIRMA BULGULARI
Sektör ve İşletme Büyüklüklerine Göre AR-GE Faaliyetleri

Sektörler 2-9 10-19 20+ 2+
Bilgi ve İletişim %20 %38 %41 %24

Madencilik ve Taş Ocakçılığı %10 %12 %19 %12

İmalat %8 %14 %29 %11

Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı %5 %11 %19 %9

Su Temini, Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri %4 %11 %13 %6

İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri %3 %7 %6 %4

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler %3 %9 %13 %4

İnşaat %3 %5 %8 %4

Kültür, Sanat Eğlence, Dinlence ve Spor %4 %3 %5 %4

İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri %3 %4 %5 %3

Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı %2 %12 %14 %3

Eğitim %1 %4 %8 %3

Diğer Hizmet Faaliyetleri %3 %4 %8 %3

Gayrimenkul Faaliyetleri %2 %5 %6 %3

Finans ve Sigorta Faaliyetleri %2 %4 %13 %2

Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri %1 %2 %6 %1

Ulaştırma ve Depolama %1 %4 %8 %1

Genel Toplam %3,3 %9,4 %16,9 %4,5

AR-GE’de öncü sektörün önemli bir farkla bilgi ve iletişim sek-
törü olduğu görülmektedir. Bilgi ve iletişim sektöründe 2+ 
işletmelerin %24’ü AR-GE faaliyetinde bulunmaktadır. Bilgi ve 
iletişim sektörünü %12 oranında AR-GE faaliyeti gösterilen 
madencilik ve taş ocakçılığı sektörü ve %11,4 oranında AR-GE 
faaliyeti gösteren imalat sektörü takip etmektedir. Kültür, sa-
nat eğlence, dinlence ve spor, insan sağlığı ve sosyal hizmet 
faaliyetleri ve idari ve destek hizmet faaliyetleri sektörleri ise 
AR-GE faaliyetlerinin en az olduğu sektörler olarak araştır-
mada tespit edilmiştir.

AR-GE Faaliyeti Gösteren İşverenlerin Eleman Talepleri

AR-GE faaliyeti olan işverenler yoğun bir şekilde eleman 
aramaktadır. AR-GE çalışması yaptığını belirten işverenlerin 
%25’inin işletmeleri bünyesinde çalışmak üzere bir eleman 
aradığı araştırma sonuçlarına göre tespit edilmiştir. AR-GE 
faaliyeti olmayan işverenlerin ise sadece %4’ü işletmeleri 
bünyesinde çalışmak üzere eleman aramaktadır. 

İşletme 
Büyüklüğü

AR-GE Faaliyeti 
Olan İşletmeler

AR-GE Faaliyeti 
Olmayan İşletmeler Toplam

2-9 %20,3

10-19 %29,7

20+ %34,1

Toplam %24,6

AR-GE faaliyeti olan küçük işletmelerin eleman taleple-
ri AR-GE faaliyeti olmayan işletmelere oranla daha fazla 
ayrışmaktadır. 2-9 arası çalışanı olan işletmeler özelinde 
durum incelendiğinde AR-GE faaliyeti olmayan işletmele-
rin sadece %3,3’ü eleman ararken bu oran AR-GE faaliyeti 
olan işletmelerde %20,3’e kadar yükselmektedir. AR-GE fa-
aliyetinde bulunan işletmelerin çalışan sayısından bağım-
sız olarak eleman ihtiyaçlarının AR-GE faaliyetinde bulun-
mayan işletmelere göre oldukça yüksek olduğu araştırma 
sonuçlarından elde edilmiştir.

Araştırma sonuçlarına göre toplam açık iş sayıları AR-GE faa-

%3,3 %3,9

%8,1 %10,1

%15,4 %18,6

%4,2 %5,1
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İşletme 
Büyüklüğü

AR-GE  Faaliyeti 
Olan İşletmeler

AR-GE Faaliyeti 
Olmayan İşletmeler

Toplam

2-9 20.796 80.246 101.041

10-19 8.296 15.864 24.160

20+ 39.039 67.662 106.702

Toplam 68.131 163.772 231.903

liyeti olan ve olmayan işletmelere göre incelendiğinde ise AR-
GE faaliyeti olan firmaların ağırlığı daha net görülmektedir.

İşletme Büyüklüklerine Göre Açık İşler 

AR-GE faaliyeti yapan işletmeler araştırma kapsamında 
%4,5 olarak tespit edilmiştir. AR-GE faaliyetinde bulunan 
işletmelerin toplam işletmeler içindeki payı yaklaşık olarak 
yirmide bir olmasına karşın açık işlerin %29,4’ü AR-GE faali-
yetinde bulunan işverenlere aittir. Talep edilen meslekler ise 
AR-GE faaliyeti yapılan işletmelerde farklılık göstermektedir. 

AR-GE faaliyeti yürütülen işletmelerde öne çıkan aranan 
meslekler; gazaltı (mig-mag) kaynakçısı, bilgisayarlı makine 
(CNC operatörü), çelik kaynakçısı, metalürji ve malzeme 
mühendisi, yazılım geliştiricisi, yazılım destek uzmanı, ma-
kine mühendisi, yazılım mühendisi ve bilgisayar mühendisi 
olarak tespit edilmiştir.

Yatırım Yapma Eğilimleri

Araştırma kapsamında iş yerlerine önümüzdeki bir yıl içeri-
sinde herhangi bir yatırım planlarının olup olmadığı ve eğer 
bir yatırım planı varsa hangi alanda yatırım yapacağı sorul-
muştur. Türkiye genelindeki iş yerlerinin %7,5’i önümüzdeki 
bir yıl içerisinde yatırım yapmayı planlamakta iken AR-GE ça-
lışması yapan iş yerlerinde ise bu oran %39,6’dır.
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%70,0 %62,7
%61,4

%42,6
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%16,3 %16,2

%25,5

İlave 
Yatırım

Stratejik 
Yatırım

Teknolojik 
Yatırım

Diğer

AR-GE Faaliyetlerinde Bulunan İşletmeler
AR-GE Faaliyetlerinde Bulunmayan İşletmeler

Yatırım AR-GE İlişkisi

AR-GE faaliyetinde bulunan işletmeler ile bulunmayan işlet-
meler arasında yatırım yapma eğilimlerinde farklılık olduğu 
gibi yatırım türleri açısından da farklılıklar bulunmaktadır. 
AR-GE faaliyetinde bulunan işletmelerin genellikle ilave ya-
tırım ve diğer yatırım türlerine odaklandığı görülmektedir. 
AR-GE faaliyetinde birden çok alanda da yatırım yapma eği-
limleri olduğu tespit edilmiştir. Özellikle stratejik ve teknolojik 
yatırımlarda AR-GE faaliyetinde bulunan işletmelerin diğer-
lerinden ayrıldığı görülmektedir. AR-GE faaliyetinde bulunan 
işletmelerin stratejik yatırımlarda yaklaşık olarak 3 kat, tekno-
lojik yatırımlarda ise yaklaşık olarak 2 kat daha fazla yatırım 
yapma eğiliminde oldukları tespit edilmiştir. 

Meslek Açık Pozisyon

Yazılım Mühendisi 2.053

Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü) 1.986

Gazaltı (Mig-Mag) Kaynakçısı 1.915

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 1.135

Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi 1.051
Dekoratif Ev Tekstili/Ev Tekstil Konfeksiyon Tek-
nisyeni 1.051

Tornacı (Torna Tezgâhı İşçisi) 1.049

Alıştırıcı-Montör (Tekstil Makineleri) 1.018

Açkı ve Polisaj Tezgâhı Operatörü-Metal İşçiliği 844

AR-GE Faaliyetinde Bulunan İşletmelerin İş Gücü 
Piyasasından Temin Etmekte Güçlük Çektiği Meslekler

AR-GE faaliyetinde bulunan işletmelerin farklı mesleklerde 
45.063 kişilik temininde güçlük çektiği açık pozisyon tespit 
edilmiştir. Yazılım mühendisi, bilgisayarlı makine (CNC ope-
ratörü) ve gazaltı (mig-mag) kaynakçısı AR-GE faaliyetinde 
bulunan işletmelerin temininde zorluk çektiği mesleklerin ba-
şında gelmektedir. Araştırma kapsamında işletmelerin 2.431 
kişilik yazılım mühendisine ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. 
Aranan yazılım mühendislerinden 2.346’sı AR-GE faaliye-
ti olan işletmelerce talep edilmiş olup geriye kalan 85 kişi-
lik pozisyon ise AR-GE faaliyeti olmayan işletmelerce talep 
edilmiştir. Özellikle bilişim tabanlı işlerin AR-GE faaliyeti olan 
işletmeler için önemli olduğu ile yenilik ve değişim için özel-
likle bu alanda eleman yetiştirmenin önemli olduğu araştırma 
sonuçlarından da teyit edilmiştir.
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                TGÇM İŞVEREN ORANI
AR-GE FAALİYETİ VAR AR-GE FAALİYETİ YOK

2-9 %22,4 %3,7
10-19 %20,4 %8,8
20+ %19,4 %8,8
2+ %21,5 %4,3

AR-GE faaliyeti olan işletmeler piyasadan fazla eleman talep 
etmekte ve eleman temininde de AR-GE faaliyeti olmayan 
işletmelere oranla daha fazla güçlük çekmektedir. AR-GE 
faaliyeti olan işletmeler işletme büyüklüklerinden bağımsız 
olarak yüksek oranda eleman temininde güçlük çekmektedir. 
Ortalama olarak AR-GE faaliyeti olan her beş işverenden biri 
ihtiyacı olan elamanı piyasadan karşılamakta güçlük çekmek-

Sektörler

AR-GE Faaliyeti Olan İşletmeler AR-GE Faaliyeti Olmayan İşletmeler

Artış Azalış Değişmeyecek Fikrim Yok Artış Azalış Değişmeyecek Fikrim Yok

Diğer Hizmet Faaliyetleri %47,1 %0,3 %3,3 %49,3 %8,9 %1,1 %21,6 %68,4

Bilgi ve İletişim %41,3 %0,2 %12,1 %46,4 %10,5 %1,4 %23,5 %64,7

Gayrimenkul Faaliyetleri %40,7 %1,2 %13,9 %44,2 %4,1 %0,1 %39,7 %56,1

Ulaştırma ve Depolama %37,9 %0,2 %22,6 %39,3 %7,4 %1,4 %22,1 %69,1

İnşaat %37,1 %4,6 %5,0 %53,3 %7,1 %1,7 %18,1 %73,1

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler %36,3 %14,1 %11,0 %38,7 %7,4 %1,5 %26,3 %64,8

İmalat %35,7 %1,8 %10,6 %51,9 %4,2 %0,9 %33,2 %61,8

Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri %32,9 %0,6 %13,0 %53,6 %10,0 %2,2 %20,0 %67,8

Toptan ve Perakende Ticaret %32,7 %2,8 %8,9 %55,6 %12,1 %1,1 %19,4 %67,5

İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri %27,6 %10,5 %16,8 %45,0 %7,4 %1,0 %31,0 %60,7

Eğitim %27,1 %2,2 %18,0 %52,8 %8,4 %1,4 %21,7 %68,5

Madencilik ve Taş Ocakçılığı %24,9 %2,3 %18,6 %54,2 %9,9 %2,4 %32,3 %55,4
Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve 
İyileştirme Faaliyetleri

%24,4 %1,5 %13,3 %60,7 %9,2 %3,3 %19,3 %68,2

İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri %22,0 %6,8 %5,5 %65,7 %10,8 %1,9 %21,3 %66,0
Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme 
Üretimi ve Dağıtımı

%19,0 %0,0 %21,1 %59,8 %11,5 %0,9 %31,4 %56,2

Kültür, Sanat Eğlence, Dinlence ve Spor %13,3 %11,3 %23,8 %51,7 %5,7 %2,4 %28,6 %63,2

Finans ve Sigorta Faaliyetleri %5,0 %0,0 %6,8 %88,2 %6,4 %3,7 %27,7 %62,2

Genel Toplam %34,8 %3,1 %10,4 %51,7 %8,0 %1,7 %25,8 %64,5

İstihdam Değişim Beklentisi

Eleman Bulmada Zorlanan İşveren Oranları

tedir. Bu durum işletme büyüklükleri açısından incelendiğin-
de ise önemli bir fark görülmemektedir. 2+ işletme bazında 
AR-GE faaliyeti olmayan işletmelerin %4,3’ü eleman teminin-
de güçlük çekmektedir. Bu durum işletme büyüklükleri açı-
sından incelendiğinde ise önemli farklar ortaya çıkmaktadır. 
Özellikle 10+ düzeyinde yer alan işletmelerin eleman temi-
ninde küçük işletmelere kıyasla daha çok zorlandığı araştır-
ma kapsamında gözlemlenmiştir. 
AR-GE YAPAN FİRMALARIN GELECEKTEN BEKLENTİSİ

Araştırma kapsamında işverenlere gelecek 10 yıl içerisinde iş 
gücü piyasasında yaşanan teknolojik değişim ya da dönü-
şümlerin işletmelerinin içinde bulundukları sektörün istihda-
mını ne yönde etkileyeceği sorusu yöneltilmiştir. İşletmelerin, 
sektörlerinde istihdamın ne yönde seyredeceği hususundaki 
beklentileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
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AR-GE faaliyetinde bulunan işletmeler AR-GE faaliyetinde 
bulunmayan işletmelere oranla sektörlerindeki istihdamın 
çok daha iyiye gideceğini düşünmektedir. AR-GE faaliyetin-
de bulunan işletmelerin %34,8’i sektörlerinde gelecek on yıl 
içerisinde istihdamın artacağını düşünürken, AR-GE faaliyeti 
olmayan işletmelerde bu oran %8’e kadar gerilemektedir.

AR-GE faaliyeti olup diğer hizmetler sektöründe bulunan işlet-
melerin yaklaşık yarısı (%47,1), bilgi iletişim %41,3’ü, gayrimen-
kul faaliyetleri %40,7’si gelecek on yıl içerisinde sektörlerindeki 
istihdamın artacağını beklemektedir.

Geleceğin Meslekleri

Teknoloji ile birlikte birçok işin tanımı değişmekte ve hızla 
meslekler kaybolmakta ve yenileri doğmaktadır. İş gücü 
piyasasının dinamikliği ve ihtiyaç duyulacak elemanların 
niteliklerini önceden tahmin etmek ve iş gücünü piyasa-
nın gelecekteki ihtiyaçlarına göre dizayn etmek İŞKUR 
ve tüm paydaşlarının ortak görevidir. Araştırma kapsa-
mında işletmelere sektörlerinde gelecek 10 yıl içerisinde 
ortaya çıkmasını bekledikleri meslekler hakkında bilgi 
verilmesi istenmiştir. AR-GE faaliyeti olan işletmelerin 
gelecek 10 yıl içerisinde muhtemelen arayacakları ve 
ihtiyaç duyacakları meslekler aşağıdaki resimde önem 
boyutuna göre ölçeklendirilmiştir.
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İŞ GÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI 
2021 SONUÇLARI IŞIĞINDA PANDEMİ 

SÜRECİNDE ESNEK ÇALIŞMA 

Zeki Deniz DOST
İstihdam Uzmanı / İŞKUR

BİRİNCİ BÖLÜM

İnsanlıkla yaşıt olan çalışma hayatı, geçen yüzyıllarda önemli 
değişiklikler göstermiştir. İlkel toplumdan tarım toplumuna, 
tarım toplumundan sanayi toplumuna ve daha sonra sana-
yi toplumundan bilgi toplumuna geçilmiş, değişim sürekli 
hâle gelmiştir.1 Birinci ve ikinci sanayi devrimleriyle insanların 
aynı kapalı mekân altında yoğun bir şekilde birlikte çalış-
ması sıradanlaşmıştır. 1970’lerden sonra teknolojinin ilerle-
mesi otomasyonun üretimdeki etkisinin artması, mikroçipler 
ve robotların etkinliğinin artması ile birlikte fordist üretim 
modelinden esnek üretim modellerine doğru geçişi hızlan-
dırmıştır.2 Esnek çalışma teorisine göre, çalışma süreleri ve 
istihdam biçimlerinin çevre koşullarına uyum sağlaması ne-
ticesinde esnek çalışma ortaya çıkmıştır.3 

Değişen yaşam koşulları, üretim biçimlerinin değişmesi, kü-
reselleşme neticesinde ortaya çıkan yenilik yaygınlığı, artan 
rekabet ve çalışan haklarının ön plana çıkması; çalışanların 
çalışma biçimlerini ve zamanlarını belirlemede etkin oldukla-
rı esnek çalışma süreçlerini hızlandırmıştır.4 Pandemi, mal ve 
hizmet üretiminin temel faktörlerinden olan emeğin devam-
lılığını sağlamak ve verimliliğini arttırmak amacıyla esnek ça-
lışmanın yaygınlaşması için âdeta katalizör işlevi görmüştür.

Esnek çalışma; 4857 sayılı İş Kanunu’nda işçi ve işverenin 
çalışma şartlarını farklı bir biçimde belirlemesine imkân 
sağlayan geçici iş ilişkisi, kısmi süreli çalışma, çağrı üzerine 
çalışma, denkleştirme süresi, telafi çalışması ve serbest za-
man gibi çeşitli kavramlar altında düzenlenmiştir.

Değişen teknoloji, ekonomik ve sosyal alandaki gelişmeler 
çalışma ilişkilerindeki esneklik kavramını da değiştirmiştir. 
Çalışma hayatında esneklik kavramı yerini, esneklik (flexibi-
lity) ve güvence (security) kelimelerinin kısalarak birleşme-
siyle güvenceli esneklik (flexicurity) kavramına bırakmıştır.5

1.1   Uzaktan Çalışma

Uzaktan çalışma, mal ve hizmet üretiminin işverenin sun-
duğu fiziki mekân sınırlarının haricinde de sürdürülebil-
mesini sağlamaktadır. Bu modelde akıllı telefonlar, bilgisa-
yarlar gibi bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak üretim 
sürdürülebilmektedir. 

Uzaktan çalışma çalışanı fiziki olarak iş yerinde bulunma 
yükümlülüğünden kurtardığı için ev ile iş yeri arasında-
ki ulaşım sürecinin ortaya çıkardığı stres, trafik ve ulaşım 
araçlarının kullanılmasından ortaya çıkan çevre kirliliğinin 
azalmasına da olumlu katkı sunar. Birçok çalışan da ev ve 

1  Paksoy, H. M. ve Özbezek, B. D. 2013.     3 Atkinson, J. 1984.
2 Özçelik, Z. 2021.       4 Dettmers, J., Kaiser, S., & Fietze, S. 2013. 
5 Gündoğan, 2007; Kuzgun, 2012.
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6 Dooley, B. , Inoue M. 2020.
7 Eurofound, 2020.
8 IPSOS, 2021.
9 Arıkboğa vd. , 2021.

iş dengesinde avantaj sağlayacağını düşündüğü için uzak-
tan çalışmaya sıcak bakmaktadır. 

Uzaktan çalışmanın işverenler açısından da çeşitli avantajları 
bulunmaktadır. Personellerin fiziki mekânda bulunması ile 
ortaya çıkan kira, elektrik, temizlik, ulaşım vb. masrafların 
azalması, işin salgın hastalık, yangın, deprem gibi olağa-
nüstü durumlarda da devam edebilmesi açısından avantaj 
sağlamaktadır.

Bununla birlikte Uluslararası İş Gücü Organizasyonunun (ILO) 
bir çalışmasında (2016); artan bilişim teknolojisi masrafları, 
dijital güvenlik sorunları, iş ile ilgili kontrol kaybı, iş ve özel 
yaşam sınırının karışması, aile ve iş çatışması, tatilde çalışma, 
iş ile bağını koparamama, sosyal ve profesyonel yaşamdan 
izolasyon ve kaçırılan fırsatlar gibi uzaktan çalışmanın bazı 
olumsuz etkileri sıklıkla tartışılmaktadır. Ayrıca uzaktan çalış-
ma sürecinde veri güvenliğinin sağlanması ve siber güvenlik 
konusunda ek tedbir ve yatırım gerekliliği ön plana çıkmakta-
dır. Veri güvenliğinin stratejik önem arz ettiği savunma sanayi 
gibi alanlarda çalışan işletmelerin birçoğu güvenlik nedeniyle 
uzaktan çalışma gerçekleştirmemektedir.6 

Uzaktan çalışma esnasında çalışanların, müşterilerin, tedarik 
zincirinin diğer halkalarının ve paydaşların da bu çalışma bi-
çimine uyum göstermesi bu çalışma biçiminin uygulanması 
ve sürdürülebilirliği açısından oldukça önemli görülmekte-
dir. Birçok işletme çalışanlarına evden çalışmayı teşvik etmek 
ya da kolaylaştırmak amacıyla internet ücretinin ödenmesi, 
bilgisayar temini gibi çeşitli destekler sunmaktadır.

Pandemi sürecinde evde kalmanın 
teşvik edilmesi ve/veya zorun-
lu hâle getirilmesi ile Avrupa 
genelinde çalışanların %40’ı 
uzaktan çalışmaya geçmiştir.7 
Avrupa’da daha önce hiç evden 
çalışmamış olanların %24’ü, daha önce 
ara sıra evden çalışmış olanların ise %56’sı 
uzaktan çalışmaya başlamıştır. 

Fransa merkezli çok uluslu araştırma kuruluşu IPSOS tara-
fından evden çalışanların pandemi sonrası ofise dönüşle 
ilgili ne düşündüklerini ölçmek için 29 ülkeden 12 bin 900 
çalışan üzerinde gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre 
çalışanların yüzde 23’ü, pandemi öncesi döneme göre daha 
fazla evden çalıştıklarını belirtti. Evden çalışanların yaklaşık 
%75’i, bu uygulamaya pandemi nedeniyle geçtiklerini ifade 
etti. Ülkemizde ise çalışanların %66’sı çalışma düzenlerinde 
bir değişiklik olmadığını, eski çalışma düzenlerinde devam 
ettiklerini belirtirken %20’si daha fazla evden çalışma yap-
tığını belirtmiştir. 8

Pandemi, mal ve hizmet üretiminin 
temel faktörlerinden olan emeğin 
devamlılığını sağlamak ve verimliliğini 
arttırmak amacıyla esnek çalışmanın 
yaygınlaşması için âdeta katalizör 
işlevi görmüştür.

Earnst and Young tarafından 16 ülkede 23 farklı sektörde 
görevler üstlenen 16 binden fazla çalışan üzerinde gerçek-
leştirilen bir araştırmaya göre çalışanlar pandemi sonrası dö-
nemde de esnek çalışmaya devam etmek istemekte ve çalı-
şanların %54’ü pandemi sonrası çalışma düzeninde esneklik 
sağlanmamasını işten ayrılma nedeni olarak görmektedir.

Arıkboğa vd. tarafından 1077 çalışan üzerinden gerçekleş-
tirilen araştırmaya göre katılımcıların %63’ü pandemi süre-
cinde ilk kez evden çalışmayı deneyimlemiştir. 9 
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İKİNCİ BÖLÜM

Ülkemizde Türkiye İş Kurumu Ge-
nel Müdürlüğü tarafından her yıl 
düzenli olarak İş Gücü Piyasası 
Araştırması gerçekleştirilmektedir. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
tarafından belirlenen örneklem 
doğrultusunda 74 binden fazla 
iş yeri üzerinden gerçekleştirilen 
ülkemizde iş gücü piyasasını talep 
tarafındaki en büyük araştırmanın 
2020 yılı soru formuna esnek ça-
lışmanın verimliliğe etkisine ilişkin 
soru eklenmiştir. 2021 yılında ise 
esnek çalışma uygulanıp uygulanmadığı, esnek çalışmanın 
verimliliğe etkisi, esnek çalışmanın COVID-19 sonrasında da 
devam edip etmeyeceği, uzaktan çalışma modellerinin yay-
gınlaşmasının iş gücü taleplerini etkileyip etkilemeyeceğine 
ilişkin sorular yöneltilmiştir.
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Grafik 1: İş Yeri Büyüklüklerine Göre Esnek Çalışma Uygulama 
Durumu
Kaynak: İş Gücü Piyasası Araştırması 2021

2.1 Pandemi Sürecinde Esnek Çalışma Uygulaması

İş Gücü Piyasası Araştırması’nda, pandemi sürecinde esnek 
çalışma (dönüşümlü, uzaktan çalışma, kısmi süreli çalışma vs. 
uygulayan iş yerlerini tespit etmeye yönelik veri toplanmıştır. 
2021 yılı İş Gücü Piyasası Araştırması’na katılan iş yerlerinden 
elde edilen verilere göre araştırmaya katılan iş yerlerinin %18’i 
esnek çalışma uygulamaktadır.

oranının en fazla 20+ çalışanı olan iş yerlerinde olduğu 
görülmektedir. Büyük işletmelerle küçük işletmeler arasında 
neredeyse iki kat fark bulunmaktadır. 

2.1.1 Part-Time Çalışma Uygulayan İş Yerleri

İş Gücü Piyasası Araştırması’na katılan işletmelere part-time 
çalışma yapıp yapmadıkları sorulmaktadır. Farklı esnek çalışma 
biçimleri olduğu düşünüldüğünde sadece part-time esnek ça-
lışma uygulayan iş yerlerinin esnek çalışma uygulayan tüm iş 
yerlerine oranlarının farklı olması beklenen bir sonuçtur.

Araştırma sonuçlarına göre iş yeri büyüklüğü arttıkça 
part-time çalışanı olan iş yeri oranının arttığı görülmektedir. 
Ülkemizde 10 ve üzeri çalışanı bulunan ve part-time çalışanı 
olan iş yerlerinin oranı 2018 yılında yüzde 11,3, 2019 yılında 
yüzde 15,4 iken pandeminin etkisiyle bu oran 2020 yılında 
yüzde 17,2’ye, 2021 yılında ise yüzde 19,5’e çıkmıştır. Yıllara 
göre artan part-time çalışma oranı, pandemi koşullarının da 
etkisiyle son 2 yıldır daha fazla artış göstermiştir.

2.2 Sektörlere Göre Esnek Çalışma Uygulayan İş Yerleri

Esnek çalışma bazı sektörlerde işin doğası gereği çok sınırlı 
olarak uygulanabilirken bazı sektörlerde çok daha yoğun ve 
etkili bir şekilde uygulanabilmektedir. 70 binden fazla iş ye-
rinden elde edilen veriler ışığında esnek çalışmanın en fazla 
sırasıyla “bilgi iletişim”, “eğitim”, “finans ve sigorta faaliyetleri” 
sektörlerinde uygulandığı görülmektedir. Bu sektörlerdeki iş 
yerlerinin yarıya yakınında esnek çalışma uygulanmaktadır. 
Ulaştırma ve depolama sektörü ise esnek çalışmanın en az 
uygulandığı sektördür.

Çalışan sayılarına göre iş yerleri sınıflandırılarak yapılan 
değerlendirmede iş yerlerinde esnek çalışma uygulama 
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Grafik 2: Esnek Çalışma Uygulayan İş Yerlerinin Sektörel Dağılımı
Kaynak: İş Gücü Piyasası Araştırması 2021

Grafik 3: Esnek Çalışmanın Verimliliğe Etkisine İlişkin Cevapların 
Yıllık Dağılımı
Kaynak: İş Gücü Piyasası Araştırması 2021
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2.3 Pandemi Sonrası Dönemde Esnek Çalışmaya Devam 
Etme Durumu

Araştırma kapsamında esnek çalışma yapan işletmelere pan-
demi sonrasında da esnek çalışmaya devam edip etmeyecek-
leri sorulmuştur. İşletmelerin %27’si pandemi sonrasında da es-
nek çalışmaya devam edeceklerini belirtmiştir. Özellikle küçük 
işletmelerde bu eğilimin daha güçlü olduğu görülmektedir. 

Pandemi sonrasında esnek çalışmaya devam edecek işlet-
meler incelendiğinde esnek çalışma uygulamalarında ilk sı-
ralarda yer alan sektörlerin pandemi sonrasında da esnek 
çalışmaya devam edeceklerini beyan ettikleri görülmektedir.

2.4 Esnek Çalışmanın Verimliliğe Etkisi

Pandeminin ilk yılı olan 2020 araştırmasında da bulunan soru 
ile esnek çalışmanın işverenler tarafından nasıl değerlendiril-
diğinin görülme şansı elde edilmiştir. Araştırmaya katılan ve 
esnek çalışma uyguladığını belirten işletmelerin yaklaşık üçte 
birlik bölümü esnek çalışmanın verimliliğe etkisi olmadığını 
belirtirken yarısına yakını verimliliği azalttığını belirtmektedir.

Elde edilen verilerin 2020 yılı ile kıyaslandığında esnek ça-
lışmanın verimliliği azalttığını düşünen işletme oranının yak-
laşık 6 puan düştüğü, verimliliği arttırdığını düşünenlerin 
oranının ise yaklaşık 6 puan arttığı görülmektir. Bu durumun 
işletmelerin esnek çalışmaya ilişkin deneyimlerinin artmasıy-
la, bu çalışma biçimine ilişkin dönüşümün hızlanmasıyla, ça-
lışanların esnek çalışmaya uyum göstermesiyle açıklanabilir 
olduğu düşünülmektedir.

Sektörlere göre esnek çalışmanın verimliliğe ilişkin verile-
ri incelendiğinde sektörler arası önemli farklılıklar olduğu 
görülmektedir. Bilgi ve iletişim sektörü ile finans ve sigorta 
sektörleri esnek çalışmanın verimliliğinin en yüksek olduğu 
sektörler olarak görülmektedir. Eğitim ve inşaat sektörlerin-
de ise esnek çalışmanın verimliliğe olumsuz etkisinin yük-
sekliği dikkat çekmektedir. 

Araştırma kapsamında sorulan sorulardan bir diğeri ise 
“COVID-19 sürecinde iş gücü piyasalarında yaşanan ve 
özellikle teknolojiye dayalı uzaktan çalışma modellerinin 
yaygınlaşmasının, bundan sonraki iş gücü taleplerinizi etki-
leyeceğini düşünüyor musunuz?” sorusudur.
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Grafik 4: Uzaktan Çalışmanın İş Gücü Taleplerine Etkisi Olacağını Düşünen İşletmelerin Sektörel Dağılımı
Kaynak: İş Gücü Piyasası Araştırması 2021

Teknolojik dönüşümün iş gücü piyasalarına yönelik etkileri 
sektörlere göre önemli değişiklikler gösterse de işletmele-
rin %27’si ilerleyen dönemlerde teknoloji desteğiyle yay-
gınlaşan uzaktan çalışmanın iş gücü talepleri üzerinde etkili 
olacağını belirtmektedir.   

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Uzaktan çalışma, pandemi öncesi dönemde de uygulanan 
bir çalışma modeliyken 2020 yılında etkisini yoğun olarak 
hissettiren COVID-19 pandemisiyle esnek çalışma (dönü-
şümlü, uzaktan çalışma, kısmi süreli çalışma vb.)  birçok iş-
letmede ilk defa uygulanmıştır. Teknolojik dönüşüm her ne 
kadar iş gücü piyasasını derinden etkilese de hâlen birçok 
işin uzaktan yapılması teorik olarak mümkün değildir. Bu 
durum esnek çalışmanın sektörler bazında çok farklı şe-
killerde ve yoğunlukta uygulanmasına neden olmaktadır.

Esnek çalışmanın diğer tüm çalışma modelleri gibi avan-
taj ve dezavantajları bulunmaktadır. Zaman ve mekândan 
bağımsız çalışma birçok insan için çekici olsa da bu duru-
mun hem mevzuat hem de iç uygulama kuralları ile adil 
ve katılımcı bir şekilde düzenlenmesi önem arz etmektedir. 
Çalışanlar için trafik stresinden uzak kalabilme, ev-iş-sosyal 
hayat dengesini daha kolay sağlayabilme, ev işlerine daha 
fazla zaman ayırabilme gibi avantajları bulunan esnek ça-
lışma işverenler için de maliyetlerin düşmesi, beklenmedik 
sıra dışı durumlarda işin devam ettirilebilmesi, işin daha 

uzun zaman dilimlerinde gerçekleştirilebilmesi gibi avan-
tajlar sunmaktadır. Bununla birlikte birçok çalışan da esnek 
çalışma ile iş yerindeki çalışma saatlerinden daha fazla ça-
lıştığını, etkileşim ve sinerji gerektiren işlerde motivasyon 
ve verim kaybı yaşadığını, iş arkadaşlarını özlediğini, tü-
kenmişlik sendromu yaşadığını belirtmektedir. Ayrıca sos-
yal hızlandırmanın olumlu etkilerinden mahrum kalınması 
da olası görülmektedir. 

Ülkemizde iş gücü piyasasının talep tarafına ilişkin en geniş 
katılımlı çalışma olan Iş gücü Piyasası Araştırması, esnek 
çalışmanın işveren gözüyle nasıl algılandığına ilişkin önemli 
bulgular ortaya koymuştur. 2020 yılında 1, 2021 yılında ise 4 
soru ile işletmelerden esnek çalışma uygulamalarına ilişkin 
bilgi toplanmıştır. 

2021 yılı verilerine göre ülkemizdeki işletmelerin %18’i 
esnek çalışma uygulamıştır. Esnek çalışma uygulayan iş 
yerlerinin üçte birinin 20+ çalışanlı iş yerleri olduğu gö-
rülmüştür. 10-19 çalışanı olan işletmelerde de benzer bir 
oran görülürken, 2-9 çalışanlı iş yerlerinde esnek çalışma 
uygulama oranı neredeyse yarı yarıya düşmektedir. 

Esnek çalışma en fazla “eğitim”, “bilgi ve iletişim” ile “finans 
ve sigorta faaliyetleri” sektörlerinde uygulanmaktadır. Bu 
sektörlerde esnek çalışma uygulayan işletme oranı %50’ler 
düzeyindedir. Esnek çalışmanın en az uygulandığı sektör 
ise %14 ile ulaştırma ve depolama faaliyetleri olmuştur. 
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Araştırma kapsamında işletmelere pandemi sonrasında da 
esnek çalışmaya devam edip etmeyecekleri sorulmuş ve iş-
letmelerin %27’si pandemi sonrasında da esnek çalışmaya 
devam edeceklerini belirtmiştir. Bu eğilimin uygulama oran-
larının aksine küçük işletmelerde daha fazla olması dikkat 
çeken bir husustur. Pandemi sonrasında esnek çalışma uy-
gulayacak işletmelerin sektörlere göre dağılımı incelendi-
ğinde beklendiği üzere bilgi ve iletişim ile finans ve sigorta 
faaliyetleri sektörlerinin ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. 
Bununla birlikte oldukça yoğun esnek çalışma uygulanan 
eğitim sektöründe pandemi sonrasında bu yöntemle de-
vam etme eğilimi oldukça düşmektedir.

Esnek çalışmanın çalışan ve dolayısıyla işletme verimliliğine 
etkisi de sıklıkla merak edilen hususlardan birisidir. Araştırma 
kapsamında işverenlere esnek çalışmanın verimliliğe etkisi 
sorulmuştur. İşletmelerin %31,3’ü esnek çalışmanın verimliliğe 
etkisi olmadığını belirtirken 44,4’lük bölümü verimliliği azalt-
tığını, %12,5’i ise verimliliği arttırdığını belirtmiştir. 2020 yılında 
da aynı içerikli soruya verilen cevaplarla kıyaslandığında bir 
önceki yıla verimliliği azalttığını düşünen işletme oranı azal-
mış, arttırdığını düşünen işletme oranı ise artış kaydetmiştir. 

Teknolojik dönüşüm etkisiyle uzaktan çalışmanın yaygınlaş-
ması ve birçok sektördeki zorunlu uygulamalar bu alanda 
bilgi birikimi ve tecrübe oluşmasına neden olmuştur. Daha 
önce hiç esnek çalışma yapmayan işletmeler dahi bu süreç-
te deneyim kazanmıştır. Uzaktan çalışmanın iş gücü talepleri 
üzerine etkisi de araştırma kapsamında işverenlere sorul-
muştur. İşletmelerin %27’si uzaktan çalışmanın iş gücü ta-
lepleri üzerinde etkili olacağını bildirmiştir. 

Pandemi sürecinde ortaya çıkan deneyimler hem kamu 
hem özel sektör hem de çalışanlar için oldukça öğretici 
olmuştur. Bu durum esnek çalışma modellerine geçişi hız-
landıracak yeni bir süreci de başlatmıştır. Bu süreçlere hazır-
lanmak amacıyla iş gücü piyasasının tüm taraflarının kap-
samlı değerlendirmelere gitmesinin, iş gücünün kendisini 
yeni çalışma düzenine alıştırmasının ve süreçte ortaya çıkan 
yeni becerilere sahip olmasının, esnek çalışma için mevcut 
mevzuatın gözden geçirilmesinin ve gerekmesi durumun-
da yeni düzenlemeler yapılmasının, işletme denetimlerinde 
esnek çalışmanın da kapsama alınmasının, işletmelerin ve 
altyapı sağlayıcıların uzaktan çalışma için gerekli olan tek-
nolojik altyapı için kalite ve yaygınlığın arttırılması için ted-
birler almasının oldukça önem arz ettiği değerlendirilmek-
tedir. İş gücü piyasasında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı 

düşünüldüğünde değişime hızlı ayak uyduran kişi, kurum, 
işletme ve ülkelerin bir adım önde olacağını tahmin etmek 
zor olmayacaktır. 
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BURDUR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL 
MÜDÜRLÜĞÜ İŞ GÜCÜ PİYASASININ 

NABZINI TUTUYOR
Selda AKAY YILMAZ

İş ve Meslek 
Danışmanı / İŞKUR

Neslihan İREVÜL

İş ve Meslek 
 Danışmanı / İŞKUR

İş Gücü Piyasası Araştırması 2021 Sonuç Raporu’na göre Burdur ilinde İŞKUR hizmetlerinden 
faydalanma oranı yüzde 83,1 seviyesinde olup Türkiye genelinde bu oran yüzde 72,3 ‘tür.

2020 yılında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını ile tüm 
dünya ekonomisi etkilenmiş ve bu süreç insanlık tarihi için 
sıra dışı bir dönem olarak tarihteki yerini almıştır. Bu şekil-
deki toplumsal değişimler ve dönüşümler iş gücü piyasasını 
önemli bir şekilde etkilemektedir. Bu nedenle iş gücü pi-
yasalarına yönelik araştırmalar ile yaşanan bu değişimlerin 
izlenmesi daha fazla önem kazanmıştır. İŞKUR olarak hem 
yerel hem de ulusal bazda iş gücü piyasasına ilişkin veriyi 
derlemek ve analiz etmek amacıyla İş Gücü Piyasası Araştır-
ması (İPA) çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Yapılan bu çalışma, ihtiyaç duyulan iş gücünün eğitim ve 
becerilerinin tespit edilerek iş gücü arzı ve talebi arasın-
daki dengesizliklerin giderilmesi, işsizliğin azaltılması ile 
istihdamın korunması ve arttırılmasına yönelik politikaların 
geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.  Araştırma kapsamında 
yer alan işletmelerden alınan bilgiler doğrultusunda son bir 
yıl içinde temininde güçlük çekilen mesleklerde, iş gücüne 
gerekli niteliklerin kazandırılması için aktif istihdam politika-
larının planlamasına katkı sağlaması amaçlanmıştır. Yapılan 
bu araştırma ile ülke genelinde ve il düzeyinde sektörler 
ve meslekler itibarıyla çalışan sayısı, açık iş sayısı, teminin-
de güçlük çekilen meslekler ile gelecek dönem istihdam 
eğilimlerine yönelik bilgiler derlenmektedir. Her yıl yapılan 

araştırma ile işverenlerin iş gücü ihtiyaçları tespit edi-
lip ihtiyaçlarına uygun iş gücü yetiştirilmektedir.

 2007 yılından itibaren periyodik olarak 
yürütülen İş Gücü Piyasası Araştırma-

sı (İPA), iş ve meslek danışmanları 
tarafından yüz yüze görüşme 

yöntemi ile işverenlere iş yer-
lerinde iş yeri bilgi formu 

uygulaması şeklinde uygu-
lanmakta iken, pandemi 

nedeni ile Kurumumuz 
tarafından alınan ted-
birler doğrultusun-
da son 2 yıldır hibrit 
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yöntem modeliyle uygulanmaktadır. Bu doğrultuda Burdur 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak yüz yüze gö-
rüşmenin yanı sıra, telefon, elektronik posta yöntemleri ile 
araştırma gerçekleştirilmiştir.

2021 yılı İş Gücü Piyasası Araştırması’nın saha çalışması 22 
Mart-30 Nisan 2021 tarihleri arasında Türkiye genelinde 
74.417 işletme ile yapılmıştır. Burdur ilinde 20 ve daha fazla 
çalışanı olan 185 işletme için veri derlenmiştir.  Araştırma ile 
Burdur ilinin iş gücü piyasasının arz ve talep boyutu ele alın-
mıştır. TÜİK tarafından uygulanan Hane Halkı Iş gücü Anketi 
ülkenin iş gücü piyasasının arz yönü hakkında bilgi veren 
veri kaynağıdır. 

2. Düzey Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri 
Sınıflandırması TR61 (Antalya, Isparta, Bur-
dur) olarak tanımlanan bölgemizde nüfus 
2.522.000 kişi iken iş gücüne katılma oranı 
yüzde 53,6 seviyesindedir. İşsizlik oranı ise 
2020 yılında bölgemizde yüzde 12,2 olarak 
gerçekleşmiştir. 2021 Ağustos ayı verilerine 
göre ilimizde 4A sigortalı istihdam eden iş 
yeri sayısı 6 bin 211 seviyesinde olup sigor-
talı çalışan sayısı 35.371’dir.

Kurumumuzun idari kayıtları ile Kuruma 
kayıt yaptıran kişilerin yaş, cinsiyet sosyal 
durum, eğitim durumu ve meslek bilgi-
si gibi detaylı bilgilerine ulaşılabilmektedir. 
İşverenler, ihtiyaç duyduğu ve istediği ni-
teliklere sahip iş gücünü Kurumdan talep 
edebilmektedir. 2021 Ocak-Aralık dönemi 
açık iş sayısı ilimizde 8.855‘tir. En fazla talep 
edilen mesleklerin başında “üretim imal işçi-
si” mesleği gelmektedir. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü 
ilimiz genelinde ağırlıklı bir sektör olduğu için “üretim imal 
işçisi” mesleğini mermer işçisi ve mermer ocakçısı mesleği 
takip etmektedir. İlimizde iş gücü piyasasının değişkenleri 
göz önüne alındığında 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde 
7.657 kişi işe yerleştirilmiştir. 

Burdur ilinde 2021 yılı Ocak-Aralık 
döneminde 7.657 kişi işe yerleştirilmiştir.

Burdur ilinde imalat sektörünün açık 
işlerde önemli bir ağırlığının olduğu 
görülmektedir.

Kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 26,2 seviyesin-
dedir. İlimizde 2021 Ocak-Aralık döneminde kayıtlı işsizler 
8.666’dır. Açık işler için talep edilen iş tecrübesinin yeterli 
seviyede olmaması sebebiyle, mesleki deneyimi ve yeterli iş 

tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi 
kazandırmak, bu kişilerin istihdam edilebilirliğini arttırmak 
amacıyla işbaşı eğitim programları düzenlenmektedir.

2021 Ocak-Aralık döneminde koronavirüs salgınına rağmen 
toplam 1.420 kişi işbaşı eğitim programından faydalanmış 
olup en fazla yararlanıcı sayısı “perakende satış elemanı 
(tezgâhtar), bahçe bakım elemanı (park bahçe ve koruların 
bakımı)” mesleğinde olmuştur. İlimizde 2021 yılı Ocak-Aralık 
döneminde 9 mesleki eğitim kursuna 254 kursiyer katılmıştır. 
2020 ve 2021 yılları koronavirüs salgınının iş gücü piyasası-
na olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için kısa çalışma 
ödeneği ve nakdi ücret desteği gibi pasif iş gücü piyasası 
programlarının etkin kullanıldığı yıllar olmuştur. 2020 yılı Mart 
ayında kısa çalışma ödeneği başvuruları alınmaya başlanmış-
tır. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ile firmaların iş 
gücü maliyetleri azaltılmış ve daha fazla kişinin istihdam edil-
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mesi sağlanmıştır. 2021 yılı sonu itibarıyla pandemi dönemin-
de Burdur ilinde toplam 4.723 kişi kısa çalışma ödeneğinden, 
6.072 kişi ise nakdi ücret desteğinden yararlanmıştır. Türkiye 
genelinde pandemi başından 2021 yılı Temmuz ayına ka-
dar fesih kısıtı uygulanmıştır. Bu nedenle son iki yılda işsizlik 
ödeneğine hak kazanan kişi sayısında düşüş gözlenmiştir. 
Burdur ilinde 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde 1.194 kişi iş-
sizlik ödeneği almaya hak kazanmıştır.

İş gücü piyasasındaki gelişmeleri takip etmek arz ve talep 
dengesini görmek adına oldukça önemlidir. İş gücü piya-
sasının talep tarafı Kurumumuz iş gücü piyasası araştırma-
ları ile yapılmaktadır. 2007 yılından bu yana düzenli olarak 
gerçekleştirilen araştırma kapsamında ilimizde 20 ve daha 
fazla çalışanı olan 185 işletme için veri derlenmiştir. Araştır-
ma kapsamında veri derlenen işletmeler içerisinde imalat 

sektöründeki iş yerlerinin oranı yüzde 37,3 iken bu oran 
Türkiye genelinde yüzde 34,7 olup Türkiye ortalamasının 
üzerindedir. İmalat sektöründen sonra en fazla sayıda iş-
letmenin toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet 
gösterdiği görülmüştür.

Burdur ili genelinde part-time çalışması olan işletmelerin 
oranı yüzde 13,6 olarak gerçekleşmiştir. Part-time çalışanı 
olan işletmelerde kadın çalışan oranı yüzde 25,4 seviyesin-
de olup ilimizde part-time çalışma kadın istihdamını olumlu 
etkilemektedir. Yapılan çalışmada vardiyalı çalışma yapılan 
işletmelerin payı ilimizde yüzde 45,1 seviyesindedir. Vardiyalı 
çalışma yapılan işletmelerde, kadın çalışanların oranı yüzde 
24,1 iken erkek çalışanların oranı yüzde 75,9 seviyesindedir. 
Bu veriler vardiyalı çalışma yapılan işletmelerde, özellikle 
gece çalışmalarında erkeklerin daha yoğun bir şekilde ça-

62



lıştığını göstermektedir. “Burdur İli İş 
Gücü Piyasası Araştırması” sonuçla-
rına göre araştırma kapsamında yer 
alan işletmelerdeki toplam çalışanla-

rın içinde erkeklerin payı yüzde 76,6 
iken kadınların payı ise yüzde 23,4 ola-

rak tespit edilmiştir. İlimizde en fazla sa-
yıda kadın çalışanın istihdam edildiği sek-

tör imalat sektörüdür. Kadın istihdamındaki 
yoğunluk sektörler arasında farklılık göster-

mektedir. Burdur ilinde kadın çalışan oranı en 
yüksek olan sektör insan sağlığı ve sosyal hizmet 

faaliyetleri sektörüdür. Kadınların iş gücüne katılı-
mının artması kadınlara yalnızca ekonomik bağım-

sızlık kazandırmamakta, aynı zamanda sosyal hayatta 
daha etkin olmalarını sağlamaktadır. Ülkemizde ve ilimizde 

istihdamın arttırılması için kadın istihdamı desteklenmelidir. 
Burdur ilinde İŞKUR’a kayıtlı kadın iş arayanların büyük bir 
kısmı nitelik gerektirmeyen mesleklerde iş aramaktadır. Ka-
dınların eğitim seviyesinin arttırılması düşük eğitim seviye-
sine sahip kadınların mesleki eğitim kurslarından yararlan-
dırılması gerekmektedir. Bunun yanında kadın girişimciliğini 
de teşvik etmek önem arz etmektedir.

Burdur ilinde ihracat yapan işletmelerin oranı yüzde 40,2 
düzeyindedir. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe ihracat 
yapan işletmelerin oranı yüzde 76,7 seviyesindedir. İhracat ya-
pan işletme oranı bakımından ikinci sırada imalat sektörü bu-

lunmaktadır. Madencilik ve taş ocakçılığı ile imalat sektöründe 
ihracat oranının yüksek olması, bu sektörlerin nispeten ihracata 
dayalı ekonomik faaliyet gösterdiklerini işaret etmektedir.

İş Gücü Piyasası Araştırması 2021 Sonuç Raporu’na göre 
Burdur ilinde İŞKUR hizmetlerinden faydalanma oranı yüz-
de 83,1 seviyesinde olup Türkiye genelinde bu oran yüzde 
72,3‘tür. İlimizdeki bu oran Türkiye ortalamasının üzerinde 
bulunmaktadır. İlimizin en çok işletme sayısına sahip sektörü 
olan “imalat” sektöründe İŞKUR hizmetlerinden yararlanan 
işletme oranı yüzde 81,2 seviyesindedir. “Bilgi ve iletişim, in-
san sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri, eğitim, diğer hizmet 
faaliyetleri, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri” sek-
törlerinde yer alan işletmelerin tamamı İŞKUR hizmetlerin-
den faydalanmaktadır. Burdur ilinde İŞKUR hizmetlerinden 
son 1 yıl içerisinde faydalanmış olan işletmeler, yüzde 64,7 
oranıyla en fazla eleman temini kapsamında yararlanmışlar-
dır. Danışmanlık ve yönlendirme hizmetimizden yüzde 56,2, 
kısa çalışma ödeneği kapsamında İŞKUR hizmetlerinden 
faydalanan işletmelerin oranı ise yüzde 52,3 seviyesindedir.

İşverenlere salgın döneminde işlerinin nasıl etkilendiği so-
rusu yöneltildiğinde, işlerinin azaldığını veya çok azaldığını 
belirten işletmelerin oranı yüzde 49,4 seviyesindedir. İlimiz-
de salgın nedeniyle işlerinde azalma gerçekleşen işletme-
lerin içinde işlerin pandemi öncesi dönemi yakalama sü-
resinin yaklaşık “6 ay-1 yıl” süreceğini düşünen işverenlerin 
oranı yüzde 37,4 düzeyindedir.

Sektörler Açık İş Açık İş Oranı Açık İşi Olan İşveren Oranı

İmalat 226 %4,1 %44,9

Madencilik ve Taş Ocakçılığı 50 %2,6 %30,0

Toptan ve Perakende Ticaret 35 %1,9 %32,4

Ulaştırma ve Depolama 22 %5,5 %28,6

İnşaat 10 %2,8 %20,0

Eğitim 2 %0,8 %25,0

Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri 2 %0,6 %14,3

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 2 %2,2 %33,3

İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri 1 %1,0 %33,3

Genel Toplam 351 %3,0 %32,1
Tablo 1: Burdur İli Sektörlere Göre Açık İş Sayısı, Açık İş Oranı ve Açık İşi Olan İşletme Oranı

Burdur ili iş gücü piyasası araştırmasının uygulandığı Mart-Ni-
san döneminde 59 işletmede 351 açık iş tespit edilmiştir. Bur-
dur ilinde imalat sektörünün açık işlerde önemli bir ağır-

lığının olduğu görülmektedir. İlgili dönemde açık işlerin 
nispeten yüksek olduğu diğer bir sektör ise madencilik ve 
taş ocakçılığı sektörüdür. Burdur ilinde “mermer ocakçısı, 
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Meslekler TGÇM Eleman Sayısı

Mermer Ocakçısı 35

Mermer İşçisi 35

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 25

Şoför-Yük Taşıma 20

Fırın İşçisi (Tuğla, Kiremit ve Benzeri İnşaat Elemanları) 20

Ahşap Ambalaj İşçisi 15

Makineci (Dikiş) 10

Diğer Tuğla Örücüler, Taş Duvarcılar 10

Mobilya Döşeme İşçisi 10

CNC Freze Tezgâhı Operatörü 10

İlimizde mesleksizlik kaynaklı işsizlik 
sıkıntısı ile birlikte bazı sektörlerde 
kalifiye eleman temininde de sıkıntı 
yaşanmaktadır. Bu durum kalifiye 
eleman talebinin karşılanabilmesi 
için İŞKUR’un mesleki eğitim kursları 
gibi aktif iş gücü programlarının 
önemini ortaya koymaktadır.

mermer işçisi ve ağaç kurutma işçisi” en fazla açık iş olan 
mesleklerdir. Açık işlerde erkek iş gücünün tercih edildiği 
açık iş sayısının en fazla olduğu mermer ocakçısı iken, cin-
siyetin önemli olmadığı açık işlerde ise mermer işçisi mes-

En fazla istihdam artışı “imalat” sek-
töründedir. En fazla istihdam artışı 
beklenen meslek grubu “sanatkârlar 
ve ilgili işlerde çalışanlar” meslek gru-
bu iken, en düşük istihdam artışı bek-
lenen meslek grubu ise “yöneticiler” 
meslek grubudur.

Burdur ili iş gücü piyasasının talep kısmında yaşanan güç-
lükleri daha net görmek amacıyla sorulan, işverenin eleman 
temininde güçlük çektiği meslekler, eleman sayıları ve hangi 
nedenlerden aradığı çalışanı temin etmekte zorlandığı gibi 
sorulara verilen cevaplar da ilin istihdam politikasına yön 
veren bilgilerdendir. Burdur ilinde 284 kişilik iş gücü için 
temininde güçlük çekildiği tespit edilmiştir. Sektör bazında 
özellikle imalat sektörünün payı yüzde 60,5 seviyesinde-
dir. Toptan ve perakende ticaret ile ulaştırma ve depolama 
sektörleri de eleman temininde güçlük çekilen diğer sek-
törlerdir. Burdur ilinde temininde güçlük çekilen mesleklere 
bakıldığında ilk sırada 35 kişi ile mermer ocakçısı ve mermer 
işçisi meslekleri yer almaktadır. Bu mesleğin ardından 25 kişi 

leği en çok aranan meslek olmuştur. Açık işlerin hangi arama 
kanalı ile iş gücü piyasasına sunulduğu İŞKUR için önemli bir 
konudur.  Burdur ilinde işletmelerden alınan açık işlerin içinde 
İŞKUR aracılığıyla arayanların oranı yüzde 97,7 seviyesindedir.

ile gazaltı (mıg-mag) kaynakçısı, 20 kişi ile şoför (yük taşı-
ma) meslekleri gelmektedir. Temininde güçlük çekilme ne-
denlerine bakıldığında ilk sırada yeterli iş tecrübesine sahip 
eleman bulunamaması yer almaktadır. 

Burdur ilinde İŞKUR’a kaydı bulunan kişilerin önemli bir bö-
lümü vasıf gerektirmeyen mesleklere sahip kişilerdir. İlimiz-
de mesleksizlik kaynaklı işsizlik sıkıntısı ile birlikte bazı sek-
törlerde kalifiye eleman temininde de sıkıntı yaşanmaktadır. 
Bu durum kalifiye eleman talebinin karşılanabilmesi için 
İŞKUR’un mesleki eğitim kursları gibi aktif iş gücü program-
larının önemini ortaya koymaktadır.  

Tablo 2: Burdur ilinde işverenlerin eleman temininde güçlük çektiği mesleklerin dağılımı.
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2021 araştırma döneminde Burdur 
ilinde istihdamın artacağını düşünen 
işletmelerin oranı yüzde 29,9; istihda-
mın azalacağını düşünen işletmelerin 
oranı yüzde 2,2 seviyesindedir. İstih-
damda artış bekleyen işletmelerin 
oranı “diğer hizmet faaliyetleri” sek-
töründe en yüksek düzeydedir. İstih-
damda azalış bekleyen işletme oranı 
en fazla olan sektör “mesleki bilimsel 
ve teknik faaliyetler” sektörüdür.

Doğru aktif iş gücü politikaları üretilip mevcut açık işler için 
talep edilen beceri ve tecrübeye sahip bireyler sağlandı-
ğında eleman temininde güçlük çekilme nedenleri ortadan 
kaldırılacak, böylece iş gücü talep ve arzı dengelenmiş ola-
cak, istihdamın arttırılmasına yardımcı olacaktır. 

İş gücü piyasası araştırmaları ile işverenlere bir sonraki yılda 
öngördükleri istihdam tahminlerini meslek bazında sorarak 
işverenlerin gelecek dönem istihdam eğilimleri belirlenmek-
tedir. Bu bağlamda gelecek dönem istihdam eğilimini be-
lirlemek iş gücü piyasasında oluşacak değişimleri önceden 
görmek ve buna yönelik politikalar geliştirmek önemlidir. 
2021 araştırma döneminde Burdur ilinde istihdamın arta-
cağını düşünen işletmelerin oranı yüzde 29,9; istihdamın 
azalacağını düşünen işletmelerin oranı yüzde 2,2 seviye-
sindedir. İstihdamda artış bekleyen işletmelerin oranı “diğer 
hizmet faaliyetleri” sektöründe en yüksek düzeydedir. İstih-
damda azalış bekleyen işletme oranı en fazla olan sektör 
“mesleki bilimsel ve teknik faaliyetler” sektörüdür. 

Araştırma kapsamında 20 üzeri istihdamlı işletmelerde 1 yıl 
sonrası için istihdamın yüzde 8 artacağı beklenmektedir. En 
fazla istihdam artışı “imalat” sektöründedir. En fazla istih-
dam artışı beklenen meslek grubu “sanatkârlar ve ilgili iş-

lerde çalışanlar” meslek grubu iken en düşük istihdam artışı 
beklenen meslek grubu ise yöneticiler meslek grubudur. 

Yapılan bu çalışma ile iş gücü piyasasının mevcut durumunu 
görmek, gelecek dönem eğilimlerini kestirmek ve bu ihti-
yaçları karşılamak amaçlanmıştır. Türkiye’nin istihdam kuru-
mu olan İŞKUR, “İş Gücü Piyasası Araştırmaları” ile iş gücü 
piyasasının politika ve programlarına yön vermektedir.
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YEŞİL DÖNÜŞÜM EKSENİNDE
TÜRKİYE 

Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı
İklim Değişikliği Başmüzakerecisi

Dünyamızın içerisinde olduğu iklim krizi, pandemi, ülkeler 
arası gerginliğe bağlı olarak yaşanan enerji ve gıda krizleri 
esas itibarıyla doğa ile insan arasındaki dengenin ne denli 
hayati bir önemi haiz olduğunu hepimize bir kez daha gös-
termiştir. Ülkelerin kendi imkânları dâhilinde kendine yetebil-
me, doğal kaynaklar üzerindeki baskıların azaltılarak döngü-
sel benzeri yeni kalkınma stratejilerinin benimsenmesi artık 
kaçınılmaz bir hâl almıştır.

Bu itibarla iklim ve çevre konularının artık dünyanın gün-
deminde daha çok yer aldığını, başta BM Çevre Programı 
(UNEP), Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), Eko-
nomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya Ekonomik 
Forumu (WEF), Dünya Bankası (WB), Hükûmetlerarası Biyo-
lojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Platformu (IPBES) ve 
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) gibi çok sayıdaki uluslararası 
kuruluşlarca ortaya konan raporların ortak vurgusu da bu 
minvalde olup tek yaşam kaynağımız mavi gezegenin sağlığı 
için iklim ve çevre odaklı planların geliştirilmesi ve uygulama-
ya konulması olmuştur. Diğer bir ifade ile çevre artık kalkın-
manın önünde bir engel olmaktan ziyade büyümeye pozitif 
etki eden bir unsur hâline gelmiştir.

Değişim ve Dönüşüm Gerekiyor

Dünya kaynaklarımız sınırlı bir yapıda; ancak artan tüketim, 
kaynakların kendini yenileme kapasitelerini aşmış durumda. 
Dünya Limit Aşım Günü adı verilen bir parametre ile izlenen 
bu durum günümüzde dünyamızın bir yıllık zaman dilimi için 
sunduğu kaynakları 8 ay gibi kısa bir süre içerisinde tüketti-
ğimizi gösteriyor. Bu durum çevre üzerindeki baskıları artırı-
yor. İsveç merkezli Stockholm Dayanıklılık Merkezi tarafından 

2009 yılında yürütülen bir çalışma, gezegenimizin sağlıklı ve 
güvenli bir yaşam sunabilmesi adına hayati önemi haiz bazı 
sınırların olduğunu koydu. Çalışmada dokuz sınırdan azot/
fosfor akışı, biyoçeşitlilik kaybı, iklim değişikliği, atmosferik ae-
rosol yükündeki artış, stratosferik ozon azalımı, tatlı su kulla-
nımı, okyanus asitlenmesi gibi birçok sınırın aşıldığı belirlendi. 
Keza IPCC Raporları beşerî kaynaklı sera gazı emisyonlarının 
küresel sıcaklık değerinde +1,10 °C’nin aşıma yol açtığını ve 
önümüzdeki 5 yıl içerisinde +1,50 °Csınırını aşabilme ihtima-
linin bulunduğunu gösteriyor.

Artan sıcaklık su döngüsü başta olmak üzere birçok değişik-
liği de beraberinde getiriyor. Çin ve Avrupa’da yaşanan sel 
afetleri, ABD’yi vuran kasırgalar gibi iklim değişikliği kaynaklı 
aşırı hava olaylarının sadece geçtiğimiz yılda dünya ekono-
misine verdiği hasarın 300 milyar USD üzerinde olduğu tah-
min ediliyor. Keza, Dünya Bankası değerlendirmelerine göre 
çevresel bozulmanın bir tezahürü olan COVID-19 salgınının 
2020 yılında dünya ekonomisinde %3,9 değerinde bir daral-
maya yol açtığı, buna mukabil etkileri her geçen gün artan 
iklim değişikliği kaynaklı kayıpların ise 2050 yılında yıllık bazda 
23 trilyon USD’yi bulabileceği -ki bu değerin COVID-19 salgı-
nının yol açtığı hasarın 7 katı büyüklüğünde olduğu- tahmin 
ediliyor.

Ülkemiz, bulunduğu coğrafya itibarıyla iklim değişikliğinden 
en çok etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 
içerisinde, yurdumuzun dört bir yanında da iklim değişikliği 
etkenli afetler yaşadık. İlk olarak Marmara Denizi’ni ablukaya 
alan müsilaj, takip eden süreçte güney kıyılarımızı vuran ve 
kayıtlara tarihimizin en büyükleri olarak giren orman yan-
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gınları, Karadeniz’deki yıkıcı seller ile iç ve doğu kesimlerde 
görülen kuraklıklar iklim değişikliğinin tetiklediği ve tehdidin 
büyüklüğünü gözler önüne seren istemediğimiz hadiseler 
oldu. Bu afetlerin ekonomik etkilerinin de 700 milyon USD 
olduğu öngörülüyor. Ancak bu afetlerin hiçbirisi salt bir eko-
lojik ya da çevresel sorun değil; bilakis aynı zamanda birer 
kalkınma problemidir.

Güçlü Hedef Yolunda Güçlü Bir Altyapı

Günümüzde çevresel kaygılar tüketicileri daha bilinçli hare-

ket etmeye sevk ediyor. Turizm faaliyetleri kapsamında mavi 

bayraklı plajların ve hava kalitesi indekslerinin sorgulandığı, 

kullanılan ürünlerin çevre dostu olup olmadığı veya geri dö-

nüşümlü malzemeden yapılıp yapılmadığı hususlarının öne 
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çıktığı bir dönemdeyiz. Bu gerçekten hareketle büyük üretici-
lerin reklamlarda çevresel hususları, karbon ayak izi, su ayak 
izi, çevre etiketi gibi kavramları öne çıkardıklarını görüyoruz. 
Diğer bir ifade ile hem üreticilerin hem de tüketicilerin bir 
değişim süreci içerisinde olduklarına tanıklık ediyoruz.

Ülkemizde de bu yönde bir değişim, gelişim ve dönüşüm ya-
şanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın 76. BM Genel Kurulunda 
dünya kamuoyu ile paylaştığı 2053 net sıfır hedefi bu mana-
da bir mihenk taşı olmuş durumda. Bu karar ve 2053 hedefi 
kademeli olarak yatırımdan üretime, ihracattan istihdama 
kadar geniş bir alanda kapsamlı değişikliklere ve yapısal dö-
nüşümlere gideceğimiz manasına geliyor.

Bu güçlü hedef yolunda öncelikle güçlü bir teşkilat, akabinde 
de güçlü bir yasal dayanağın olması gerçeğinden hareketle 
öncelikle Bakanlığımızda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı olarak yeni bir yapılanmaya gidilerek Bakanlığımız 
bünyesinde müstakil bir İklim Değişikliği Başkanlığı kuruldu. 
1992 yılında BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ile birlik-
te kabul edilen ve türlerin korunmasını temin eden Biyoçeşit-
lilik Sözleşmesi’nin koordinasyonu da Bakanlığımıza verilerek 
iklim değişikliği ile birlikte biyoçeşitlilik konularının tek elden 
yönetilmesi sağlandı.

Riskleri Fırsata Çevirme Zamanı

Dünyamızda iklimi ve çevreyi merkeze alan bir dönüşüm ya-
şanıyor. Bu çerçevede, tüm dünyada ekonomi ve iş yapma 
pratikleri de aynı şekilde değişiyor. Finansal akışlar ve yatırım 
öncelikleri değişiyor. Aynı şekilde, küresel bazda iklim değişik-
liği, düşük karbonlu büyüme gibi hususlar da bu tür bir araç 
olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi yeni 
büyüme stratejilerinin sınırda karbon mekanizması (CBAM) 
düzenlemesi gibi ürün ticaretinde birtakım ilave tedbirleri 
hayata geçirerek iklim değişikliği politikalarının yaygınlaşma-
sını zorunlu kılıyor. Bu durum ilerleyen süreçte karbon vergisi 
ve/veya emisyon ticaret sistemi gibi sera gazı emisyonlarının 
azaltımında oldukça etkin olan mekanizmaları hayata geçir-
meyen ülkelerin uluslararası ticarette devre dışı bırakılabile-
ceklerini gösteriyor bizlere.

Bu itibarla dünya iklim değişikliği tehdidini yeşil ekonomi 
kavramıyla fırsata çevirmeye başladı. Bunun temelinde de 
enerjide dönüşüm yatıyor. Zira küresel bazda olduğu gibi ül-
kemizde de sera gazı emisyonlarının %70’inden fazlası enerji 
sektöründen kaynaklanıyor. Bu minvalde, ülkemizde de 

enerjide büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Son 20 yılda yenile-
nebilir enerji kurulu gücünde 3 katın üzerinde büyüme gös-
teren ülkemiz bu bağlamda Avrupa’da 5, dünyada 12. sırada 
yerini alıyor. İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Ember’in 
yakın zamandaki Türkiye raporu, ülkemizde yapılan güneş ve 
rüzgâr enerjisi yatırımları ile yıllık bazda 7 milyar dolar tu-
tarında bir fosil yakıt ithalatını önlediğine yönelik tespiti bu 
noktadaki başarımızın bir tescili.

Ülkemizin hâlihazırda hayata geçirdiği birçok politikanın iklim 
değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik olduğunu 
görüyoruz. Sıfır atık hareketi, bisikletli ulaşımın yaygınlaşması, 
bölgesel ısıtma sistemlerinin yaygınlaşması, ulaşımda düşük 
emisyon bölgeleri uygulaması, elektrikli yerli araç üretimi, 
yerli güneş paneli üretimi, binalarda enerji kimlik belgesi, yeşil 
bina sertifika uygulaması, yeşil OSB, mavi bayrak, çevre eti-
keti, döngüsel ekonomi uygulamaları gibi çok sayıdaki uygu-
lama enerji tüketimini azaltarak emisyon oluşumunu önleyici 
politikalar olarak karşımıza çıkıyor.

Aynı şekilde, yine son yıllarda özellikle kaynak verimliliği 
kapsamında yürütülen temiz üretim, döngüsel ekonominin 
en iyi örneklerinden biri olan sıfır atık hareketi ile ürün ve 
hizmetlerin çevresel ayak izlerini azaltan çevre etiketi gibi 
uygulamalar ülkemizde büyük bir potansiyelin varlığına da 
işaret ediyor. 2023 yılında yollarda görmeyi umut ettiğimiz 
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yerli elektrikli aracımız TOGG ayrı bir işaret. Hayata geçirilen 
binalarda yalıtım zorunluluğu hem konfor hem de enerji ta-
sarrufu sağlıyor. Keza yenilenebilir enerji yatırımları, bisikletli 
ulaşımın yaygınlaşması, yerli güneş panel üretim tesisi bizlere 
bu noktada umut ışığı oldu. Çatı üstü güneş paneli kullanımı-
nın yaygınlaşması, yağmur suyu hasadının zorunlu tutulması 
bir yandan yeni iş imkânları sunarken bir yandan da doğal 
kaynakları koruyan adımlar oldu.

Dönüşümden İstihdama

Yeşil dönüşümün öne çıkan örneklerinden biri olan temiz 
enerji ve döngüsel ekonomi aynı zamanda yeni istihdam ka-
pılarını da aralıyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRE-
NA), dünya genelinde sektördeki istihdamın 2020 yılı sonu 
itibarıyla 12 milyona ulaştığını duyurdu. 2050 yılında ise enerji 
sektöründeki 122 milyonluk istihdamın 43 milyonunun yeni-
lenebilir enerji sektöründe olacağı tahmin ediliyor. Cinsiyet 
eşitliği kapsamında da daha adil bir imkân sunan sektör fosil 
yakıt sektöründe %21 olan iş gücündeki kadın oranı da %32 
gibi daha yüksek değerlerde seyrediyor. Ülkemizde de yeni-
lenebilir enerji sektöründeki istihdam 110 bini aşmış durumda.

Benzer bir durum kaynakları daha etkin kullanmayı amaç-
layan döngüsel ekonomi yaklaşımı içinde geçerli. Uluslara-
rası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yapılan bir araştırma 
döngüsel ekonomiye geçiş hâlinde 2030 yılına kadar küresel 
ölçekte 7 ila 8 milyon dolayında net istihdam artışının gerçek-
leşeceği öngörülüyor. Ekonomik kazanımları çerçevesinde ise 
günümüz ekonomi modeli olan doğrusal yapıdan döngüsel 
bir sisteme geçişin yine 2030 yılına kadar küresel bazda 4,5 
trilyon dolar değerinde bir ekonomik büyüme potansiyeli ta-
şıdığı tahminler arasında bulunuyor.

Sağlıklı doğa ve temiz hava ile birlikte yaşam kalitesinin yük-
selmesi ile birlikte yeşil dönüşüm yeni iş imkânlarına da kapı 
aralayacak. Ulaşımda elektrifikasyona geçiş için şarj istasyon-
larının yaygınlaşması ve daha uzun ömürlü pil teknolojileri-
nin geliştirilmesi, enerjinin depolanması, atmosferde biriken 
sera gazlarının uzaklaştırılmasına yönelik karbon yakalama, 
depolama ve kullanma sistemlerinin geliştirilmesi, bisiklet 
ve elektrikli scooter kullanımının yaygınlaşması, çevre dostu 
ürün pazarlarının yaygınlaşması gibi sayısız iş kolunda yeni 
istihdam potansiyeli insanımız refahına da büyük katkı su-
nacak. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), yeşil kalkınmanın 
2030 yılına kadar en az 24 milyonluk ilave istihdam imkânı 
doğuracağını öngörmesi bu noktada önemli bir tespit olarak 
karşımızda duruyor.

2053 karbon nötr hedefine ulaşmak için birçok noktada dö-
nüşümlerin yapılması, ara hedeflerin belirlenmesi, sektörel 
analizlerin ve hedeflerin açıklanması zaruriyet arz ediyor. 
Türkiye, yeşil kalkınma hamlesi ve 2053 hedefi doğrultusun-
da tüm imkânlarıyla çalışmalarını bir üst aşamaya taşımaya 
gönüllüdür ve bu kapsamda önemli bir kapasiteyi elinde 
bulunduruyor. Bu itibarla geleceği bugünden tasarlamaya 
başlamamız oldukça önemli. Bununla birlikte dünyada gide-
rek yaygınlaşan yeşil düzen uygulamalarına uyum sağlama, 
Ulusal Yeşil Mutabakat Eylem Planımızı daha etkin kılma, sa-
nayi dünyamızı korumanın yanında emisyonların azaltılma-
sında en etkili yöntemlerden biri olan emisyon ticaret siste-
mini kuracağız. Yasal açıdan da Gazi Meclisimizin iradesi ile 
çıkarılacak iklim kanunu ile bu yol haritası yasal bir zemine 
kavuşacak. Kısacası Sayın Cumhurbaşkanımızın tabiri ile Yeşil 
Kalkınma Devrimi temel ekseninde çalışmalarımızı hızlandıra-
cağız. Zira bu hususlar hem şimdiki hem de gelecek kuşak-
lara daha müreffeh şartlar sunmak doğrultusunda hepimizin 
ortak sorumluluğudur.

Pandemi ile birlikte ferdî ulaşımın revaçta olduğu dönemde 
mikromobilite araçlarında sayı ve kullanıcı bazında katlanan 
artışlar görüldü. Ülkemizde geliştirilen yasal düzenleme ile 
sektörün yeni oyuncusu e-scooterların güvenli seyrine yöne-
lik altlık oluşturuldu. Kısa sürede binlerce kişiye de istihdam 
sundu.
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ATIKSIZ 
YAŞAM, 
MİNİMALİZM 
VE SADELEŞME

Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan teknolojik yenilikler ve aynı zamanda 
artan nüfus, şehirleşme, yaşam şekillerinin ve tüketim alışkanlıklarının 
değişmesine neden olmuştur. Bu değişimin meydana getirdiği 
farklılaşma pek çok atığın da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu 
durum beraberinde, başta doğal kaynakların tükenmesi ve iklim 
değişikliği gibi konular olmak üzere tüm canlı yaşamını tehdit edecek 
boyutta hava, su ve toprak kirliliğine yol açar.
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Atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, güzel 
bir ülke ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın  hi-
mayesinde Sıfır Atık Projesi yürütülmektedir. Sıfır atık pren-
sibinin hedef alındığı proje ile entegre bir yaklaşımla atık 
yönetimi yapılıyor.

standartlarının arttığı bu dönemde tüketimde de aynı oran-
da artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üze-
rindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmaktadır. 
Sınırlı kaynaklar artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu ne-
denle doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha 
net anlaşılmaktadır. Bu nedenle son yıllarda tüm dünyada 
sıfır atık uygulama çalışmaları bireysel olarak, kurumsal ola-
rak ve de belediyeler bünyesinde yaygınlaşmaktadır.

Sıfır Atık Projesi’nin Başarılı Olması ile Elde Edilecek 
Kazanımlar

-  Verimlilik artar.

-  Temiz ortam nedeniyle performans artar. 

-  İsraf engellendiğinden maliyetler azalır.

-  Çevresel riskler azalır. 

-  Çevre koruma bilinci yayıldıkça “duyarlı tüketici” artar. 

Sıfır Atık Sistemi Kurulumu Aşamaları

- Odak Noktalarının Belirlenmesi

Kurumdaki sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, etkin ve 
verimli bir şekilde uygulanması, bunun takip edilmesi, bilgi 
akışının sağlanması, raporlama yapılması odaklanılacak 
noktaların başında gelir. Bundan sorumlu olacak kişilerin 
belirlenmesi de sonraki adımdır.

“Sıfır Atık”; israfın önüne geçmeyi, kaynakların daha verimli 
bir biçimde kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin araştırı-
larak atık oluşumunun engellenmesini ya da azaltılmasını, 
atık oluştuğunda da kaynağında ayrıştırılarak toplanması ve 
geri kazanımının sağlanmasını içeren bir yönetim felsefesidir. 
Daha net bir ifade ile bir gelecek vizyonudur, bir hedeftir.

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım sürecinde değerlen-
dirilmeden yok edilmesi, maddi olarak ve daha çok da sınırlı 
olduğunu bildiğimiz enerji meselesi açısından ciddi kaynak 
kayıplarına neden olmaktadır. Dünya nüfusunun ve yaşam 
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- Mevcut Durum Tespiti

Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurumunuzda uygularken, ön-
celikle atıklar konusunda ne durumda olduğunuzu belirle-
meniz, mevcut durumunuzu analiz etmeniz, ilerlerken size 
kolaylık sağlayacaktır.

- Planlama

Bu aşamada, mevcut durum esas alınarak kuruma özgü 
termin* planı hazırlanır.

- İhtiyaçların Belirlenmesi & Temin

Sıfır Atık Sistemi kurumda uygulanırken, kurumdaki her bi-
rim dikkate alınarak (ofisler, yemekhane, revir gibi) ihtiyaç 
duyulacak tüm ekipmanlar belirlenir, listelenir ve uygulama-
ya geçilmeden önce temin edilir.

- Eğitim & Bilinçlendirme

Ekipmanların temini tamamlandıktan sonra, uygulamaya 
geçilmeden önce hedef kitlelere yönelik uygulamalı eğitim 
ve bilgilendirme çalışmaları yapılır.

- Uygulama

Temin edilen biriktirme ekipmanları personellerin kolayca 
ulaşabileceği noktalara, uygun aralıklarla yerleştirilir. Ekip-
manlara göre tasarlanmış bilgilendirme afişleri, ekipman-
ların üstüne, kolayca görülebilecek şekilde asılır. Biriktirme 
ekipmanı ve tanıtım materyallerinde renk skalasına dikkat 
edilmelidir.  Oluşturulan renk skalasına göre:

- Kâğıt-karton atıkları için mavi,

- Plastik atıklar için sarı,

- Cam atıklar için yeşil,

- Metal atıklar için gri,

- Organik atıklar için kahverengi,

- Geri dönüşemeyen atıklar için siyah,

- Tıbbi atıklar için poşetlerde kırmızı, kova-konteynerlerde  
turuncu,

- Tehlikeli atıklar ve elektronik atıklar için şeffaf,

- Tekstil atıkları için pembe,

- Ahşap atıklar için turuncu,

- İri hacimli atıklar için lila,

- Ekmek artıkları için mor,

- Yemek artıkları için beyaz tercih edilmiştir.

Dünyamızın sahip olduğu doğal kaynaklar, küresel ekono-
minin işleyişini ve yaşam kalitesini desteklemektedir. Bu kay-
naklar yakıtlar, mineraller ve metaller gibi ham maddeler ile 
birlikte gıda, toprak, su, hava, biyokütle ve ekosistemleri de 
kapsamaktadır. İyi işleyen bir ekonomi, doğal kaynakların ve 
ham maddelerin kesintisiz akışına bağlıdır.

ORGANİK

PİLMETAL

KAĞIT

KOMPOZİT

AHSAP

ELEKTRONİK

BİTKİSEL YAĞCAM

PLASTİK

Atık Türleri

* İşlerin zamanlamasını gösteren plan.
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- Yeniden üretim yerine metal ve plastik geri kazanımı ile 
%95 enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Atık camlar tekrar 
cam ürünlerine; plastikler elyaf ve dolgu malzemesi gibi 
birçok malzemeye, atık metaller ise tekrar metal ürünlerine 
dönüşebilir.

- Organik atıklardan elde edilebilecek kompost ile toprak-
larımız daha verimli hale gelir.

- Geri dönüştürülen her 1 ton cam için yaklaşık 100 litre 
petrolden tasarruf edilebilir.

Mevcut sistemi daha düzenli, sistemli ve uygulanabilir bir 
temele oturtmak amacıyla yola çıkılan Sıfır Atık Projesi ön-
celikli olarak hem Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Ba-
kanlığında hem de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde uygula-
maya başlanmıştı. Bugün geldiği noktada çok daha fazla 
kurum ve kişi hem projenin hedeflerinden olan atık yöne-

timi sistemine dahil oldu hem de çok fazla insan bu 
bilinçle tanıştı ve “bilinçli tüketici” oldu. 

Hangi Atıklar Nelere Sebep Oluyor?

Sebze-meyve atıkları, park-bahçe atıkları vb. atıklar orga-
nik atık olarak adlandırılır. Kompostlama organik maddele-
rin aerobik veya anaerobik koşullarda mikroorganizmalar 
vasıtası ile kararlı hale getirildiği bir işlemdir. Açık alanda 
veya makine ile kompost yapılır. Elde edilen kompost park 
ve bahçelerde toprak iyileştirici olarak kullanılır.

Bitkisel atık yağlar, atıksu toplama sistemlerinin daralmasına 
ve tıkanmasına; toprak kirlenmesi ile beraber yeraltı suyu 
kirlenmesine sebep olur. Bu nedenle ayrı toplanmalıdır.

Atık elektrikli ve elektronik eşyalar, içeriğinde bulunan ağır 
metaller nedeniyle çevre ve insan sağlığına zararlı etkilerde 
bulunabilecek atıklardandır ve ayrı toplanması gerekir. 

Atık piller, içeriğinde bulunan ağır metaller nedeniyle çevre 
ve insan sağlığına zararlı etkilerde bulunabilecek atıklardan-
dır ve ayrı toplanması gereklidir.

Tehlikeli atıklar; yanıcı, yakıcı, kanserojen, patlayıcı, tahriş 
edici, zehirli atıklardandır ve ayrı toplanması sağlanmalıdır.

- Toner-kartuşlar

- Kontamine ambalajlar

- Kontamine filtreler

- Basınçlı kaplar vb.

Tıbbi atıklar, doğrudan veya aracı hayvanlarla bulaşan, cüz-
zam, veba, kolera, dizanteri, tüberküloz, kuduz, sıtma gibi 
hastalıklara sebebiyet verebilen atıklardandır. Bu nedenle 
hiçbir suretle diğer atıklarla karıştırılmamalı, ayrı olarak top-
lanması sağlanmalıdır.

Yukarıdaki sınıflara göre ayrıştırılan atıklardan değerlendiri-
lebilir olanlar çevre lisanslı geri kazanım tesislerine, değer-
lendirilemeyen atıklar ise çevre lisanslı bertaraf tesislerine 
gönderilir.

Sıfır Atık ve Tüketim İlişkisi

Tüketim, insanlığın varoluşu ile başlayan ihtiyaçlar nedeniy-
le ortaya çıkmış ve hâlen devam eden, toplumda yaşayan 
herkesi ve tüm canlıları etkileyen bir olgudur. Tüketim ön-

1 Ton Atık Kağıdın Geri Kazanımı ile

17 ağacın kesilmesi 
önlenir.

12.400 m3 kadar 
sera gazı engellenir.

2,4 m3 atık depolama 
alanından tasarruf 

sağlanır.
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celikle fizyolojik ihtiyaçlar bünyesinde ortaya çıkmaktadır. 
Şehirleşme başladıkça da fizyolojik alandan çıkıp farklı ih-
tiyaçlar nedeni ile de tüketim başlamıştır. Kimlik, istek, arzu, 
haz gibi alanlardaki ihtiyaçların karşılanmasını sağlayan araç 
hâline dönüşmüştür. Moda, reklam, sosyal medya gibi ara-
cılar da bu ihtiyacı körüklemektedir. 

Sanatta sadeliği temel alan bir kavram olarak ortaya çıkan 
minimalizm, Türkiye’de tüketim kültürünün karşısında bir 
duruş ortaya koymaktadır. 

Peki Sadeleşmek Demek Tüketmemek ya da Atmak 
mıdır?

Minimalist yaşam, sadeliği öncelerken gerçek ihtiyaçlarımı-
za odaklanmayı sağlamaktadır. İhtiyaç duymadığımız şey-
leri ise hayatımızda boşuna tutmamızı önler. Ancak burada 
hedeflenen bir mahrumiyet durumu yaratıp insanın kendi 
kendini yoksunluk duygusuna düşürmesi değildir. Asıl amaç 
sağlıklı bir tüketim kültürü ortaya koyarak bir sistem oluştu-
rup sistemin düzenli bir şekilde işlemesini sağlamaktır. İhti-
yaçların kavranıp önceliklerin belirlenmesidir. 

21. Yüzyıl Sorunu: Tüketim Toplumu

Jean Baudrillard, tüketimin ve tüketim nesnelerinin artı-
şıyla birlikte insanların çevresinin nesneler tarafından 
kuşatıldığını söylemektedir. Tüketim davranışımız 
bugün geldiği noktada bizi nesneleri tara-
fından kuşatılmış, hayatını idame ettirmek 
için kendi ürettiği nesnelere bağımlı ki-
şilikler hâline getirmiştir. Hayatımızı 
kolaylaştıran nesneler bir süre sonra 
hayatımızın sahibi olmuşlardır. Üs-
telik biz onlara sahip olmak için 
hayatımızı harcarken. Bireysel 
tüketim alışkanlıklarımız zaman 
içinde toplumsal yapımızı ve 
diğer toplumların da yapılarını 
değiştirmiştir. Her kuşak ve her 
toplum kendi dönemi içinde bu 
tüketim kültürü değişiminden 
payına düşeni almıştır. Sonuçta 
çevremiz ve gezegenimiz bu ko-
nuda bize birtakım sinyaller ver-

meye başladı ki bunlar artık görülmeyecek, duyulmayacak 
ya da inkâr edilecek şeyler değildir. İnsanoğlu var olmak için 
tüketim yaparken çağımızda tüketirken bir varoluş mücade-
lesi içine girmek üzeredir. Bu nedenle bireylerin, kurumların 
ve daha önemlisi devletimizin bu konuda attığı adımlar sa-
dece tüketim-atık döngüsüne destek vermek demek değil-
dir. Tüketim konusu, atıksız yaşam meselesi ve sadeleşme 
artık bir varoluş meselesidir.  
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Almanya’da gerçekleştirdiğiniz son çalışmalarla 
çok konuşuldunuz ve artık başta ülkemiz olmak 
üzere birçok ülkede tanınıyorsunuz. Yine de 
okuyucularımız için kendinizi biraz tanıtır mısınız? 

2003’te Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Bölümünden mezun oldum. Eğitim için iki kere Ameri-
ka’ya gittim. Biri Harward’da bir Yale’de. Güzel yerleri gör-
mem eğitim anlamında benim için etkendi, bilimin nasıl 
ilerlediğini anlamak adına. Ondan sonra doktora için ka-
rar verirken bu sefer de Avrupa’ya gitmek istedim. Max 
Plank Enstitüsü Münih’te… Konuyla ilgili çalışan bir grup 
bulunca oraya yazdım ve Münih’e doktoraya geldim. Bu-
rada doktora yaptıktan sonra da bir sene kaldım. Ondan 
sonra tekrar Amerika’ya gitmek istedim, biraz daha ken-
dimi ilerletmek adına. Doktora zamanında beyinle alakalı 
ve omurilikle alakalı zedelenmelerin neden yenilenmedi-
ğini, neler yaparız konularına bakıyorduk. Bunları görmek 
için de mikroskobik çalışmalar yapıyorduk.  Bu çalışmaları 
yaparken doktoramın sonlarına doğru şeffaf grid teknolo-
jisini geliştirmeye başlamıştım. Bu şeffaf grid teknolojisiyle 
nöronların, yani sinir hücrelerinin, bağlantılarını bir elektrik 
kablosu gibi düşünürseniz, onların kablolar kesilmiş mi ke-
silmemiş mi uzamış mı uzamamış mı konularına bakıyor-
duk. Ama şöyle bir durum var! Sadece bakmak yetmiyor, 
kabloların içinden elektrik geçip geçmediğini anlamıyoruz. 
Bunun için ayrı biyolojik bilgiler gerekiyor. Doktorada sa-
dece kabloları gözlemlerken ondan sonraki aşama olarak 
fonksiyon, yani içindeki elektrik akımı, var mı yok mu diye 
sinapslarla çalışmak üzere MIT’e başvurdum ve San Fran-
cisco’da postdoc’a başladım. Orada da bu sinapslar üzerine 

DR. ALİ ERTÜRK:
“YEDEK ORGANLARIMIZ 

BUZDOLABINDA DURACAK”
Almanya’da yaşayan ve geliştirdiği teknolojilerle organların detaylı haritalarını çıkaran ve yine 
özel olarak geliştirdiği 3 boyutlu yazıcılarla yapay organ prototipleri hazırlayan Türk doktor Ali 

Ertürk’ün başarı hikâyesini okuyucularımıza sunmaya çalıştık.
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beyin zedelenmesinde, spor olaylarında, trafik kazalarında 
vs. zedelenmelerde beyindeki networklerin yenilenmesi, ye-
nilenememesi üzerine çalışmaya başladım. Daha çok tabii 
sinapslara baktım. Postdoc sonrası grubumu başlatmak için 
Almanya’ya geri döndüm. Münih Üniversitesinde grubumu 
başlattım. 

Bir laboratuvar açtığınızda işe başlarken her şeyi kurmak 
çok uzun zaman alıyor. Ben buradaki insanları tanıdığım 
için onların labaratuvarını ve malzemelerini kullanarak 
bayağı hızlı giriş yaptım. Bir sene içerisinde Nature Met-
hods’ta yayımladığımız makale New York Times gazete-
sinin birinci sayfasında basıldı. Daha ilk seneden böyle 
bir başarıyı yakaladık. Tabii bu biraz şans biraz da şartları 
zorlamak. Ondan sonra bir iki önemli yayın daha yaptık 
2015-2018 arası. 2018’de Humboldt Üniversitesinden di-
rektör olarak teklif aldım, oraya geçtim. Şu anda aslında 
ikisini de yönetiyorum. Laboratuvarlarım da duruyor. Pro-
fesörlüğüm de şu anda onaylanmak üzere. Kariyerimde 
yeni olarak yaptığım şey, birkaç ay önce bir şirket kurdum. 
Bu şirketteki hedefim şu ana kadar çözüm bulunamamış 
hastalıklara karşı çözüm bulmak, kanser ve alzheimer gibi. 
Küçük kanserleri sadece bizim teknolojiler görebildiğinden 
elimine etme şansımız var. 

Birçok başarılı çalışmanızın yanı sıra son olarak 
ekibinizle birlikte organlarının detaylı haritalarını 
çıkartırken yine özel olarak geliştirdiğiniz 3 boyutlu 
yazıcılarla yapay organ prototipleri hazırladınız. 
Biraz bundan bahsedebilir misiniz? 

Doktora sonuna doğru başladığımda şeffaflık olayını fare 
organları üzerinde yapıyorduk. Farenin beyni, farenin 
omuriliği. Bunlar küçük yarım santimetre 3-4-5 mm ça-
pındaki organlar. Ben laboratuvarı açınca biz bunu bütün 
farenin vücuduna getirdik. Yani bütün fareyi transparan 
yaptık. Fare de 10-13 cm uzunluğunda. Fare üzerinde 
çalışmamız önemli çünkü bütün biyolojik çalışmalar fare 
üzerine yapılıyor, deneniyor. Bu bizim için ilaç geliştirme 
anlamında biyoloji anlamında çok önemli. Hücre seviye-
sindeki detayları görebiliyoruz. Bunu sütü suya çevirmek 
gibi de düşünebilirsiniz. Bu sebeple farenin içindeki her 
şeyi tane tane görebiliyoruz. Kanserin yayılımını görebi-
liyoruz. Hücrelerin bağlamını, organların birbiriyle haber-

leşmesini görebiliyoruz. Virüsün nereden nereye gittiğini 
her şeyi görebiliyoruz. Tabii görebilmek büyük bir aşama 
biyolojide. Gördüğünüz zaman o bölgeye gidip hastalığın 
nasıl yok edilebileceğine yönelik çözümler bulabilirsiniz. 
Fareler üzerinde bunları yaparken, yeni bir projemiz de in-
san organlarını transparan yapmaktı. Farenin boyuna göre 
insan büyük olduğundan mesela fare beynine göre insan 
beyni bin kat daha büyük olduğundan bu iş daha zorludur. 
Bunun için yeni biyokimyasal geliştirdik ve neticede insan 
organlarını da transparan yapabildik. Kalpten tutun insan 
beynine, böbreğine kadar birçok organı transparan yaptık. 
Şimdi onlara lazerli mikroskopla tarama yapıyoruz. Bu bir 
anlamda organ haritalarını çıkarmak, yani şu anki en bü-
yük hedefimiz bu. İnsan organlarının hücre seviyesinde bir 
haritasını çıkartmak.

Üç boyutlu yazıcılar tabii ki çok popüler olmaya başladı. 
Üç boyutlu biyolojik yazıcılar yani hücrelerle yazılım ya-
pan yazıcılar zaten 15-20 yıldır popüler. Buna baktığınız 
zaman bu zamana kadar organ boyutu çok küçük yani 

mm seviyesinde organ bile değil doku, mesela bu kıkırdak, 
deri dokusu gibi çok büyük aşamalara gelemedi. En büyük 
sebebi bu yazıcılara koyuyorlar hücreleri bu yazıcı da kafası-
na göre rastgele bir doku basıyor. Yani ortada bir harita yok. 
Mesela böbrek bas diyeceksiniz, öyle bir harita yok ki. Sadece 
küçük bir doku, ince bir şey yapacaktır. Yani bütün dünyada 
herkes burada kalmış durumda. Bunu aşabilmek için organ-
ların mimari haritasını yapmak gerekir. 

Şu an en çok yoğunlaştığımız organ kalp. Kalpten başla-
dıktan sonra değişik organlara gideceğiz. Önümüzdeki bir 
iki yıl içerisinde bu kalbin haritasını çıkartmaya başlarız. Şu 
anda kalpleri toparladık değişik yerlerde. Bu kalpler ya ölmüş 
insanlardan ya da kalp nakli yapılan ve nakilde sorun olup 
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gerçekleşmeyen nakil olmayan kalp araştırmacılara veriliyor. 
Biz de o şekilde birkaç tane kalbi aldık. Bu canlı canlı kalbi şef-
faflaştırıp hücrelerinin haritalanmasına başladık. Önümüzdeki 
bir iki sene içerisinde bu proje hızlanacak, ilgili mikroskop-
larımızı aldık. Bu şekilde küçük kalpçikler küçük böbrekçikler 
yaparak bunlardan mesela ilaç araştırma geliştirmede hızlı 
bir şekilde kullanabiliriz. İlaçları organda test etmek, hücreler 
üzerinde test etmekten daha çok yararlı olacaktır çünkü or-
gan da vücut gibi komplike bir sistem. 

Bir röportajınızda organ nakli bekleyen, kronik 
hastalığı olanlar ve kanser hastaları için önümüzdeki 
10 sene içerisinde yenilikler olacağını söylediniz. Bu 

konuyu biraz açar mısınız? 

Şu an bilim çok hızlı ilerliyor. Ben o anlamda ümitliyim. 
Ama bizi yavaşlatan politik şeyler var, genelde bürokra-
tik şeyler. Bazı şeyler serbest bırakılabilse bilim insanlarına 
güvenilip işleyiş biraz daha kolaylaştırılsa işler daha kolay-
laşacaktır. Gelişmiş ülkelerde de bilimi yavaşlatan unsurlar 
var. Yine de buna rağmen bu on sene içerisinde büyük 
değişiklikler olacağına inanıyorum. Bizler bilimin ilerleyişini 
hızlandıran çok önemli aşamalar kaydettik. Bunlardan biri 
de yapay zekâ. Daha önce on yılda yapılan şeyi şimdi bir 
iki ayda veya birkaç haftada çok rahatlıkla yapabiliyoruz. 

Düşünün bir kere herkesin buzdolabında yedek organları 
olacak ve bu organlar ihtiyaç hâlinde, kaza anında, kötü 
bir hastalık anında hemen erişim olduğu zaman insan öm-
rünü uzatmış oluruz. 70-80 yaşında öteye geçip 100-120 
yaş ortalamalarına gelebiliriz ki zaten en uzun yaşayan 
insanlar da şu anda o kadar yaşayabiliyor.  Bu tür tekno-
lojileri çıkarırsak bu da gerçekleşebilir. Böyle bir şeyi ka-
zanabilmemiz için on sene yirmi sene olsun hedef gene 
müthiş bir hedef.

Sizinle birlikte ülkemizde ya da yurt dışına 

baktığınızda Türk bilim insanları ve çalışmaları 

hakkında neler söylersiniz?

Bu çok gurur verici. Bayağı yerde Türkler başarılı. Bu da 
Türkiye’deki lisans eğitiminin çok iyi olduğunu gösteriyor 
ama maalesef ondan sonrası gelmiyor. İnsanların lisans 

eğitiminde iyi olmasının sebebi üniversiteye hazırlanma 
süreci de çok iyi. Sonuçta en önemli şey uygulama. Kitap-
tan öğrendiğimiz şeyleri uygulamaya gelince orada pek 
zayıflıyoruz. Tabii yurt dışına çıkan insanlar uygulamaya da 
hemen geçebildikleri için bayağı bir şeyler yapabiliyorlar.

Eğer hayatımızda herhangi bir iyileşme olacaksa bu sade-
ce eğitimle bilim sayesinde olacaktır. 

Yapay zekâ çok önemli bir konu. Yani 
insanların yapay zekâya yönelmesini 
tavsiye ederim. Öğrenmesi çok zor 
değil. Yapmanız gereken diğer şey 
ise fizibilite. Kendinizi gösterin, bu 
alanda tanıdığınız kişilerle kontağa 
geçin.

Bize başarının formülünü anlatır mısınız? Size göre 
başarının anahtarı nedir?

Aslında başarının bir anahtarı da yok diyemem. Var, ama 
insanların bildiği gibi değil. Başarının en büyük anahtarı 
bırakmamak yani sonuna kadar gitmek. Herkes zorluklarla 
karşılaşıyor. Yeni bir bölüme başlayım, yeni bir ülkeye gide-
yim düşüncesi hâkim. Önemli olan hiçbir zaman bırakma-
mak, çözüm aramak, çözümün bu olduğunu her zaman 
bilmek. Benim en önemli keşfettiğim şey bu. Kendime ba-
karsam zekâ da dâhil birçok kabiliyet, yetenek, öğretim, 
eğitim anlamında ortalama bir insanım. Üniversitede orta 
belki de ortanın biraz altında mezun olmuşumdur. Ama 
üniversiteden sonra baktığınızda en iyi iş yapanlardan biri 
ben olmuşumdur. Burada bilgi önemli ama en önemli şey 
değil. İkinci önemli bir nokta da kendimizi her anlamda 
geliştirmek. Bir işi çok iyi yapmaktansa çeşitli şeylerden an-
lamak, görmek, dünya görüşü olmak da çok önemli. Artık 
bilgi her yerde. Cep telefonlarından bile ulaşabiliyoruz. 
Ama önemli olan gelen bilgiyi hemen analiz edip kafamız-
da büyük resmi görebilmek, bunun için de değişik bilimleri 
görmek, anlamak, ilgilenmek, kitap okumak da önemli. 
Ben o anlamda mesela kendimi yetiştirmeye devam et-
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meye çalışıyorum.  Şu anda yıllık altmış kitap bitiriyorum. 
Yani bunların çoğu bilimle alakalı değil. Tarihten tutun tabii 
romanlar da var ama kendi eğitimimle alakalı konuşmak, 
insanları anlamak, sorunları çözmek gibi kitaplardan tutun 
duyguları anlamak, duyguları yönetmek, bunların dışında 
tabii diğer konular kimyadan, fizikten, evrenin oluşumun-
dan gibi her türden kitaplar okumak önemli. Okumayı 
Youtube bakmak, böyle hızlı hızlı Twitter bakmaya tercih 
edemem. Tabii Twitter da bilim insanları için iyi bir platform 
ama yine de bir kitabı okumak beş, on yirmi saat okumak 
kişiye belli bir perspektif kazandırıyor. 

İŞKUR’un İstihdamda 3İ dergisi aracılığı ile gençlere 
neler tavsiye etmek istersiniz?

Yapay zekâ çok önemli bir konu. Yani insanların yapay 
zekâya yönelmesini tavsiye ederim. Öğrenmesi çok zor 
değil. Yani insanlar üç, beş, altı ayda yapay zekâyı öğrenip 
iş bulabiliyor. Bu müthiş bir şey. Çünkü o kadar çok kişiye 
ihtiyaç var ki yapay zekâ alanında, sade bilimle değil bir-
çok şirketlerle yani biyolog olsanız bile fizikçi, kimyacı, tıpçı 
olsanız bile yapacağınızı bilmiyorsanız yapay zekâyla ilgili 
kurs  alıp öğrenebilirsiniz. Diğer yapmanız gereken şey ise 

fizibilite yapın, kendinizi gösterin, bu alanda tanıdığınız 
kişilerle kontağa geçin; mail atın, tweetlerine cevap verin 
veya bir tweet atın, böyle şeyler yapabilirsiniz kendinizi 
göstermeniz için. Devamlı birilerine kendinizi gösterirseniz 
birileri sizi fark edecektir.

Ben mesela bir sürü mail alıyorum, beni kabul eder misi-
niz gibi başvurular ama ben çoğunu okuyamıyorum bile, 
onları okusam bu bahsettiğim bu bilimi yapamam. Pekâlâ 
ben hangi e-maili okuyabilirim veya hangi twiti görebili-
rim? Bana devamlı kendini gösteriyorsa sadece ismi olsa 
bile onuncu kez gelmiş yirminci kez gelmiş, demek ki bu 
insan belli bir fizibilite yapıyor, ısrarcı ve bir şeyler yapmak 
istiyor. 

Temelinde yine kitap okuma ve okuduğunuz kitapların 
çeşitli olması lazım. Bunların hepsini bir araya getirdiği-
niz zaman  kaliteli bir insan profilini yakaladığınız zaman 
zaten yani hangi alanda olduğunuz da önemli değil, yani 
insanlar bakacaktır ki bu insan kaliteli bir insan, kendini çok 
iyi idare ediyor. Böyle bir hedefiniz olsun o yolda ilerle-
yin. Umarım size güzel tavsiyeler verebilmişimdir, teşekkür 
ederim. 
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DİJİTALLEŞEN DÜNYADA GELECEĞİN 
MESLEKLERİ

Aslı ÇOBAN
İstihdam Uzmanı / İŞKUR

Geçmişteki gelişmelerin bugünü belirlediği gibi günü-
müzde yaşanan teknolojik değişim ve dönüşüm süreci de 
geleceği şekillendirecektir. Geleceğin teknolojilerinin, ke-
sin bir hüküm vermek mümkün olmamakla birlikte, temel 
eğilimlere bakarak bilgi ve iletişim teknolojileri ile robotik-
ler başta olmak üzere yeni teknolojiler üzerinde olacağı 
öngörülmektedir. Toplumsal değişimler, bireylerin çalışma 
biçimini ve meslek seçimini ya da belirli mesleklerde istih-
dama yönelmeyi zorunlu hâle getirmektedir. Bu nedenle, 
toplumsal yapının tarım toplumundan sanayi toplumuna, 
sanayi toplumundan da bilgi toplumuna geçmesi meslek 
skalasını doğrudan etkilemiştir. Artık vasıflı ya da yarı vasıflı 
mavi yakalı işçilerin yerine hizmet sektörünün ihtiyacını kar-
şılayan beyaz yakalı işçilerin yoğun olarak istihdam edildiği 
bir süreç yaşanmaktadır. Bazı düşünürler tarafından sanayi 
sonrası toplum; bazı düşünürler tarafından ise bilgi toplumu 
olarak adlandırılan günümüzün gelişmiş toplumlarında, ge-
lecekte bilgi ve iletişim hizmetleri başta olmak üzere hizmet 
ekonomisine dayalı profesyonel ve teknik hizmetlerin hâkim 
olacağı, önemli kararlarda etkili olacak bilgi ve iletişim tek-
nolojileri ile donanımlı bir sınıfın merkezi konumda olacağı 
öngörülmektedir. Bilgi toplumunda bilgiye erişim kolaylaş-
mış, kol gücünün yerini zihin gücü almıştır. İş hayatında da 
geniş ölçüde bilgi ve iletişimde teknolojik gelişmelerden 
yararlanma süreci yaşanmıştır.  Ancak, teknoloji temelli iş 

kayıpları ve artan eşitsizlikler toplumsal sorunlara neden 
olmuştur. Teknolojik gelişmeler devam ettiği sürece bu eği-
limin devam etmesi beklenmektedir1.

Sanayi devrimi sonrasında yaşanılan sanayileşme, sanayi 
toplumundan sonra yaşanılan globalleşme ve bilgi toplu-
muna geçiş, son dönemde yaşanılan küresel salgınlar ve 
teknolojik ilerlemeler piyasada mesleklere olan ihtiyaçları 
farklılaştırmıştır. Bilhassa Sanayi Devrimi’nden sonra, mes-
lek sayısı çok fazla artmış, 21. yüzyılda ise yeni postmodern 
meslekler ortaya çıkmıştır2. 2000’li yıllardan itibaren interne-
tin de yaygınlaşmasıyla birlikte teknolojide yaşanan hızlı ge-
lişmeler, toplumu ve iş gücü piyasasını Endüstri 4.0 ve akıllı 
toplum 5.0 gibi kavramların ekseninde dönüştürmüş ve bu 
doğrultuda da ileri üretim sistemlerinin gündeme gelme-
sine  ve iş gücü piyasasında yeni bir paradigma anlayışına 
girilmesine neden olmuştur.

Dijital dönüşümün bugün çalışma hayatını ve meslekleri 
dönüştürdüğü, önümüzdeki yıllarda ise bu dönüşümün et-
kilerinin daha da artarak devam edeceği öngörülmektedir. 
Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde daha da hızlanacağı öngö-
rülen bu dönüşümün, bazı mesleklerin ortadan kalkmasına, 
pek çok yeni mesleğin de ortaya çıkmasına sebep olması 
beklenmektedir. Mobil bilgi işlem, bulut bilişim, nesnelerin 
interneti, yapay zekâ, büyük veri, robotik, sanal gerçeklik, 
artırılmış gerçeklik, giyilebilir bilgisayarlar, kripto para ve si-

1Dünya Ekonomik Forumu 2020 – Geleceğin Meslekleri Raporu 2020 S: 3.
2Bulut, S., “Geleceğin Meslekleri Üzerine Tavsiyeler”, Katılım Finans Dergisi, Yıl: 2, Sayı 10, Kasım-Aralık 2018, http://openaccess.ihu.edu.
tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12154/540/Bulut%2c%20S.Kat%c4%b1l%c4%b1m%20finans.pdf?sequence=1&isAllowed=y (erişim tarihi 
26.08.2021).
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bernetik sistemler gibi teknolojiler dijital dönüşüm sürecinde 
öne çıkmakta olup özellikle fen ve mühendislik alanlarında 
yeni teknolojiler üzerine yoğun çalışmalar gerçekleştiril-
mektedir.  Bu çerçevede, çevrim içi dünyanın ve teknolojik 
gelişmelerin meslek yelpazesindeki etkileri değerlendirile-
rek revaçta olması beklenen mesleklere yönelik çalışmalara 
yer verilmesi beklenmektedir.

İnsan Kimliğinin Temel Unsuru: Meslek Seçimi ve Mes-
lek Seçimindeki Değişim

Meslek seçimi, insanın tüm hayatını etkileyen ve kişiliği-
ni oluşturan temel unsurlardan biridir. Dolayısıyla seçilen 
meslek kişinin gerek iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik alanlara yönelmesi gerek kişisel tatminini sağlama-
ya çalışması bakımından büyük önem taşımaktadır. İnsanın 
kişiliği genellikle çalıştığı meslek tarafından biçimlendiril-
diğinden, siyaset biliminde tarım toplumundaki insan ile 
endüstri toplumundaki insan arasında temel farklar olduğu 
iddia edilmektedir. Büyük toplumsal değişimler insanların 
mesleklerini ve kişiliklerini etkilemiştir.

Teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte dünyadaki endüst-
ri üretim modelleri köklü bir değişime uğramıştır. Yaşanan 
dönüşüm ile birlikte çalışma hayatında kas gücünün yeri-
ni zihinsel yetkinlik ve beceriler almıştır. Fiziksel ve zihinsel 
güçle yapılan pek çok iş ile birlikte işlerin yapılış şekilleri de 
değişmiş ve değişmeye de devam etmektedir.

Gelişmiş ülkelerde nesnelerin interneti, sanal gerçeklik, yapay 
zekâ gibi teknolojilerle iş gücü piyasasında var olan meslek-
lerin nereye evirileceği tartışılmaktadır. Özellikle geleceğin 
meslekleri olarak nitelendirilen mesleklerin Z kuşağı bireyle-
rinin özelliklerine, beklentilerine ve teknolojide yaşanan hızlı 
değişim ve dönüşümlere göre 
şekillenebileceği genel kabul 
görmektedir. Bu süreçte dijital 
dönüşümden en fazla etkile-
necek olan meslekler otomas-
yonun sağlanabilme olasılığı en 

3Çark, Ö., “Dijital Dönüşümün Iş 
gücü ve Meslekler Üzerine Etkile-
ri”, International Journal Entrepre-
neurship and Management Inqui-
ries Dergisi, Yıl: 2020, Cilt: 4, Özel 
Sayı 1, S: 19-34, Kasım 2020.

yüksek olan meslekler olacaktır. Özellikle mühendislik ve bil-
gisayar tabanlı mesleklerde istihdam edilme artışı yaşanacağı 
kaçınılmaz bir gerçektir. Teknolojide yaşanan bu hızlı gelişme-
ler yüksek vasıflı iş gücünü zorunlu kılmıştır. Ortaya çıkan yeni 
işlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için de 
daha iyi bir eğitim alınması gerektiği aşikârdır.

COVID-19 Sonrası İş Gücü Piyasası ve Artan Dijitalleşme

Küresel COVID-19 salgını sonrası iş gücü piyasasındaki mes-
lekler de önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır. Geleneksel 
mesleklerde bu dönüşümden payını almış mesleki alanda 
yeni bir iş dünyası şekillenmeye başlamıştır. Özellikle CO-
VID-19 salgını sonrası iş hayatında uzaktan çalışma ve di-
jitalleşme süreci hızlanmış bu değişime ayak uyduramayan 
iş ve meslek grupları iş gücü piyasasının gerisinde kalmıştır. 
İnsanların esnek mesai ve her yerde iş görebilme anlayı-
şına uygun yeni iş modelleri ve çalışma yöntemleri önem 
kazanmaya başlamıştır. Böylece etkin veri işleme ve yazı-
lım geliştirme programlarına olan ihtiyaç artmıştır. İş gücü 
piyasasının önemli aktörlerinden olan işverenler rekabette 
kalabilmek, piyasa şartlarına uyum sağlayabilmek ve verim-
liliklerini artırabilmek için işletmelerinde dijital dönüşümü 
hızlı bir şekilde gerçekleştirmektedirler.

Yeni normalleşme süreci birçok açıdan mesleklerin dijitalleş-
me sürecini de beraberinde getirmiştir. Endüstri 4.0 süreci-
ne bağlı olarak her geçen gün yeni meslek dalları oluşmaya 
başladığından iş gücü piyasasında talep edilen meslekler 
geçmişe oranla daha hızlı değişmeye başlamıştır. Özellikle 
bilişim ve Ar-Ge alanlarında dijital ortamlara uygun meslek-
ler ön plana çıkmaya başlamıştır. Bilişim sektörünün ağırlıklı 
olduğu geleceğin mesleklerinde özellikle karmaşık prob- 
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lemleri çözebilme, eleştirel ve analitik düşünebilme, yaratı-
cılık, başkalarıyla koordinasyon sağlayabilme, farklı konuları 
muhakeme edebilme, karar verebilme gibi becerilere sahip 
olmak iş bulmada önemli avantajlar sağlamaktadır. 

Yaşanan teknolojik gelişmeler fiziksel ve zihinsel güçle ya-
pılan pek çok işi ve o işlerin yapılış şekillerini değiştirmiş ve 
değiştirmeye devam etmektedir. Bu değişim sonucunda kas 
gücü veya makine gücü ile yapılabilen işlerde otomasyo-
na geçilmesi ve çoğu işlerde robotik makinelerden destek 
alınmasının kitleleri işsiz bırakacağı düşünülse de teknolojik 
gelişmelerle birlikte yeni iş alanları oluşturulacağı için kitle-
lerin oluşan bu yeni iş alanlarına kayacağı öngörülmektedir. 

Dijital dönüşüm ile gerçekleştirilen teknolojik gelişmele-
rin tüm sektörleri olumlu yönde etkilediği gözlenmektedir. 
Ancak, eğitim, sağlık ve ticaret başta olmak üzere hizmet 
sektöründe daha hızlanan bir dönüşün yaşanması beklen-
mektedir. Örneğin, sağlık sektöründe yeni teknolojilerin kul-
lanılması ve yaygınlaşması sayesinde, hızlı bir şekilde doğ-
ru teşhis konulması, uygun tedavi ve müdahale yapılması 
imkânlarının gelişmesi beklenmektedir. Kişiye özel sağlık 
veri tabanı uygulaması ve sistemde gömülü algoritmaların 
kullanımı ile çeşitli hastalıklara yakalanma ihtimali önceden 
öngörülerek bireylerde hastalık belirtileri ortaya çıkmadan 
müdahale edilecek ve ihtiyaç duyulan tedbirler uygulana-
bilecektir. Dijital dönüşümden önemli bir şekilde etkilenen 
eğitim sektöründe ise; eğitim teknolojileri ile daha çok insan 
öğretime erişebilmekte, dersler daha akılda kalıcı ve etkile-
yici hâle getirilebilmektedir. Eğitim sistemlerinde öğretmen-
lerin yeni teknolojilere, dijital çözümlere ve tekniklere ayak 
uydurabilmeleri için sürekli meslek içi eğitimler verilmekte-
dir. Benzer şekilde, perakende sektöründe tüketiciler fiyat 
şeffaflığı, erişim kolaylığı ve son zamanlarda internet üzerin-
den alışverişlerde teslimatın hızlandırılmasına yardımcı olan 
çevrim içi platformlardan yararlanmaktadır.

Günümüzde, üretim geçmişten oldukça farklı süreçlerle 
gerçekleştirilmekte ve bu da yepyeni işleri, meslekleri ve ça-
lışma biçimlerini ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca bu yeni süreç, 
üretimin otomasyonu, yapay zekâ ve giderek artan robo-
tik teknolojiler yoluyla daha verimli olmakta ve kısa sürede 
tamamlanabilmektedir. Toplu üretim alanında artan oto-
masyon, yapay zekâ ve giderek artan robotik teknolojiler 
çalışma yaşamının gündemine yerleşmektedir.  Çalışanlar, 
teknolojinin gelişimi ile birlikte yapılan işin niteliğinin artacak 

olması ve daha kısa sürede tamamlanacak olması nedeniyle 
rutin işlerden kurtulacak hem kendi işlerinde hem de başka 
alanlarda yaratıcılıklarını ön plana çıkarabileceklerdir. Fiziksel 
anlamda zor işleri robotların yapması ile insan-robot reka-
beti yerine insan-robot iş birliği sağlanacaktır.

Teknolojik gelişmeler, iş gücünün yapısını değiştirerek bazı 
meslekleri ortadan kaldırmakta, aynı zamanda iş ve meslek 
tanımlarını değiştirerek birçok yeni iş ve mesleği ortaya çı-
karmaktadır. Bu süreçte yeni iş modelleri, yeni meslekler, yeni 
çalışma biçimleri ortaya çıkarmakla kalmayıp çalışma haya-
tında dönüşüm yaratabilecek yeni potansiyeller de ortaya 
çıkabilecektir.

McKinsey İşimizin Geleceği Raporu’na göre; ülkemizde 
önümüzdeki 10 yıl içerisinde otomasyon, yapay zekâ ve 
dijital teknolojilerin yaratacağı ekonomik fayda ve sos-
yal değişimler ile 3,1 milyon iş artışı yaratma potansiyeli 
olduğunu öngörmektedir. Otomasyon ve dijitalleşmenin 
etkisiyle 2030 yılına kadar 7,6 milyon işin kaybolarak yeni 
işlere dönüşebileceği ve buna karşılık 8,9 milyon yeni işin 
oluşabileceği ifade edilmektedir. Ayrıca, başta yeni tekno-
lojilerle ilgili alanlarda olmak üzere, tamamı yeni 1,8 milyon 
işin oluşturulacağı öngörülmektedir. Ancak bu yeni iş alan-
larının açılmasıyla birlikte iş gücü piyasasına girecek kişilerin 
gerekli güncel yetkinliklere de sahip olması beklenmektedir. 
Dijitalleşme ile birlikte hizmet sektörlerinde perakende satış̧ 
ve servis sektöründe %30, sağlık/bakım hizmetlerinde %40, 
yeme-içme ve konaklama sektöründe ise yaklaşık %20’lik 
bir istihdam artışı olması öngörülmektedir4.

Teknolojik dönüşüm ile birlikte artırılmış veri mühendisi,  
insan-robot ekip yöneticisi, veri regülasyon uzmanı, yapay 
zekâ iş geliştirme yöneticisi, yapay zekâ destekli kullanıcı 
deneyim tasarımcısı, yapay zekâ tabanlı müşteri hizmetle-
ri yöneticisi, yapay zekâ tabanlı tedarik zinciri tasarımcısı, 
yapay zekâ mahremiyet uzmanı, dijital hizmet tasarımcıları, 
sürdürülebilir enerji uzmanları, siber güvenlik uzmanları ve 
yapay zekâ destekli sağlık bakım teknisyenleri gibi meslek-
lerin ön plana çıkacağı beklenmektedir.

Dijital dönüşüm süreci iş gücü yapısında da önemli deği-
şikliklere yol açmıştır. Dijital dönüşüm ve Sanayi 4.0 uygula-
malarıyla başlayan süreç; vasıfsız iş gücü gerektiren ve kas 
gücüne dayalı işler yerine, insanların daha çok bilgi, karar 
verme, yönlendirme ve sürekli uygulama-geliştirme yapabi-
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leceği iş modelini ve buna bağlı olarak yüksek vasıflı iş gücü 
talebini ortaya çıkarmaktadır.

Dijital dönüşüm sürecinin tüm toplumları etkilediği bir kon-
jonktürde, medya, iletişim, finans ve perakendecilik gibi bir-
çok sektörde yaşanan teknolojik değişim sürecinin tüm eko-
nomiyi etkilemeye başladığı, Sanayi 4.0 perspektifinin kimi 
işletmelerce ele alındığı ülkemizde de yeni iş modellerinin 
ve yeni mesleklerin ortaya çıktığı, iş süreçlerinin değişme-
ye başladığı, iş gücü piyasalarında esnekliğin giderek arttığı 
görülmektedir.

Dijital platformda yaşanan dönüşümler sağlık, ticaret, sa-
vunma, hukuk, bilim, ulaşım, sanat vb. gibi hemen hemen 
her sektörü derinden ilgilendirmektedir. Önümüzdeki sü-
reçte ağ sistemleri, istatistik, yazılım, mühendislik ve prog-
ramlama alanlarında yetkin çalışanlara ihtiyaç duyulacaktır.

Dünya Ekonomik Forumu’nun Geleceğin Meslekleri 2020 
Raporu’na göre 2025 yılına kadar, insanlar ve makineler 
tarafından işteki mevcut görevlere harcanan zamanın eşit-
leneceği; bunun yanı sıra şirketlerin önemli bir kısmının 
önümüzdeki beş yıl içinde teknolojinin ötesindeki faktörler 
nedeniyle üretim yerlerinde, değer zincirlerinde ve iş gücü 
büyüklüğünde değişiklikler yapacağı ifade edilmektedir. Ra-
porda, ayrıca teknolojik gelişmelerin hız kesmeden devam 
edeceğini, bulut bilgi sistemi, e-ticaret, büyük verinin öne-
minin artacağını, otomasyon, kriptografi (şifreleme bilimi), 
robotların ve yapay zekânın iş hayatının olmazsa olmaz un-
surları olacağı öngörülmektedir. İş hayatında kaybolan mes-
leklerin sayısının yaratılan işlerden çok daha fazla olacağı, 
diğer yandan nitelikli insan gücüne ihtiyacın devam edeceği 
vurgulanmaktadır. Beyaz yakalı on-line çalışanların sayısının 
artacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla, iş gücüne yönelik de-
ğişen talebe ve gerek teknoloji gerekse de küreselleşmenin 
sebep olduğu iş kayıpları ve mesleki değişimlere yönelik 
makro ölçekli, kapsamlı ve uzun vadeli kamu politikalarına 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sonuç: Yeni Riskler ve Yeni Fırsatlar

Gelişen dünyada yaşanan teknolojik dönüşümler pek çok 
riskle beraber yeni fırsatlar da getirecektir. Öngörülen en 
önemli risk, işsizliğin ve kamu politikalarına olan gereksi-

nimin artmasıdır. Diğer yandan, dijital dönüşüm nitelikli iş 
gücüne, beşerî sermayeye olan talebi yükseltecek, yeni iş 
alanlarının oluşmasına neden olacaktır.

İş gücü piyasası aktörleri arasında yer alan özel sektör fir-
maları ile kamu kurumları başta olmak üzere tüm paydaşlar 
otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin getirdiği im-
kânlardan yararlanmak ve yeniliklerin getireceği zorlukların 
üstesinden gelmek için hızlı bir şekilde harekete geçmelidirler. 
İşletmeler geleceğin iş ortamında gereken yeni yetkinlikleri 
geliştirmeye dönük yetenek dönüşümüne yatırım yapmalıdır. 
Bunun yanı sıra hem kamu hem de özel sektör kuruluşla-
rı tarafından araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) ve teknolojik 
konuşlandırmaya ciddi yatırımlar yapılması gerekmektedir. 
Ayrıca, gelecekte büyük veri, nesnelerin yazılım programları, 
siber güvenlik gibi alanlarda ortaya çıkacak meslekler daha 
yaygın hâle geleceğinden yaşanan teknolojik dönüşüm bi-
reylere düşen sorumlulukları artırmakta ve artan rekabet or-
tamında yeni birtakım yetkinliklere (bilgisayar okuryazarlığı, 
dil yetkinliği ve yeni teknolojilere uyum sağlanması gibi öze-
liklere) sahip olunmasını gerektirmektedir.

KAYNAKÇA

· Dünya Ekonomik Forumu 2020 – Geleceğin Meslekleri Raporu 
2020 S:3.

· Bulut, S., “Geleceğin Meslekleri Üzerine Tavsiyeler”, Katılım Finans 
Dergisi, Yıl:2, Sayı 10, Kasım-Aralık 2018, http://openaccess.ihu.
edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12154/540/Bulut%2c%20S.
Kat%c4%b1l%c4%b1m%20finans.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
(erişim tarihi 26.08.2021).

· Çark, Ö., “Dijital Dönüşümün İş Gücü ve Meslekler Üzerine Et-
kileri”, International Journal Entrepreneurship and Management 
Inquiries dergisi, Yıl: 2020, Cilt:4, Özel Sayı 1, S.:19-34., Kasım 2020.

· Mckinsey, İşimizin Geleceği-Dijital Çağda Türkiye’nin Yetenek Dö-
nüşümü Raporu, Ocak 2020.

· Geleceğin İşleri 2020 Raporu, Dünya Ekonomik Forumu, Ekim 
2020.

4Mckinsey, İşimizin Geleceği-Dijital Çağda Türkiye’nin Yetenek Dönüşümü Raporu, Ocak 2020.
5Geleceğin İşleri 2020 Raporu, Dünya Ekonomik Forumu, Ekim 2020.

83

GENÇ SAYFALAR



 KARİYER DÜNYASI VE YENİ NORMAL 
BAĞLAMINDA DEĞİŞEN 

PARADİGMALAR
Ülkü YÜKSEL
Uzm. Psikolojik Danışman / İŞKUR Eğitim Uzmanı

“Kendinizi 5/10 yıl sonrasında nerede görüyorsunuz?” sorusuna verilebilecek cevaplar 
“yeni normal” ile birlikte öngörülmesi güç bir dönüşüme uğradı.

Mesleklerden ya da geleceğin mesleklerinden daha çok mesleklerin geleceği ve sek-
törlerden söz etsek?

Esnek-kültürler arası, kuşaklar arası çalışabilmek ve ön yargısız olmak, değişime uyum 
sağlayabilecek yetkinliklerin çokluğu kariyer planlamayı şekillendiriyor.

Geleceğin dünyasına ve durdurulamaz değişimine çevik bir şekilde hazır olmak, yaşam 
boyu öğrenici olmayı gerektiriyor.

Steven Hawking’in karmaşıklık yüzyılı olarak tanımladığı 21. 
yüzyılın ilk çeyreğinin bitimine yaklaşırken bir yandan dijital dö-
nüşüm diğer yandan pandemi süreci ile gelişen gereklilikler iş 
dünyasının yeniden yapılandırılmasını zorunlu hâle getirmiştir. 

Yeni yüzyıl yetkinlikleri, teknolojik donanım, beklenmedik ve 
değişken koşullara uyum sağlama becerileri ile iş dünyası-
nın çalışanlardan beklediği sürekli gelişim ve yenilenmenin 
yanında yerini almış görünmektedir.

Pandemi sonrası dönüşüme uğrayan iş yaşamını: 

• Kariyer planlamasının 21. yy. becerileri üzerinden güncel-
lenmesi,

• Pandemi süreci ile değişen çalışma modelleri,

• Çeviklik kavramları üzerinden değerlendirebiliriz.

Kariyer planlama aşamasında hedeflere yönelik sıkça so-
rulan ve pandemi ile birlikte cevaplanması güçleşen so-
rulardan biri “Kendinizi 5/10 yıl sonrasında nerede görü-

yorsunuz?” sorusu oldu. Cevabı yordamakta sürece uyum 
sağlayana değin zorlanılsa da “yeni normal” ile birlikte anla-
şılır hâle geldi. Planların yeniden güncellenmesini, hedefle-
rin esnek tutulmasını işaret etmeye başladı.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan İşlerin 
Geleceği Raporlarında karşılaştırmalı olarak yayımlanan iş 
dünyasında talep edilen becerileri, içinde bulunduğumuz 
belirsizliklerle örülü dönem için yeniden değerlendirmek-
te yarar görülmektedir. Kariyer yolculuğunda 9-10 ve belki 
daha çok kez yol ayrımları yaşanacağı düşünüldüğünde iş 
veya alan değişikliği yapılması için yetkinlikleri çoğaltma ge-
rekliliği karşımıza çıkmaktadır. 

Şimdiki mesleklerin bir kısmının olmayacağı, var olanların 
ise şekil değiştireceği; tıp, diş hekimliği ve hukuk dışında 
birçok mesleğin başka alanlara esneyebileceği beklenmek-
tedir. Mesleklerden ya da geleceğin mesleklerinden daha 
çok mesleklerin geleceği ve sektörlerden söz etmek bu 
anlamda daha uygun olabilir Dolayısıyla, aslında hızla be-
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ceri ve yetkinliklere evrilmeye uğramış sistemde geleceğin 
mesleklerinden söz etmek pek mümkün görünmemektedir. 
Buna paralel olarak “Hastalık teşhis eden nefes sensörleri, 
talebe bağlı ilaç üretimi, daha iyi yaşlanma mühendisliği, 
kendi kendine gübrelenen bitkiler, karbonsuzlaştırma tek-
nolojileri” gibi geliştirilen yeni teknolojileri düşündüğümüz-
de sektörel olarak şehirde organik tarım ve sağlıklı yaşlanma 
alanlarının popüler sektörlerin başında geleceğini söylemek 
mümkün olabilir. Bu alanların kapsamındaki mesleklerin ge-
leceğinin güçlenmekte olduğunu söyleyebiliriz. 

Mesleklerdeki dönüşümün dışında pandemi süreci ile bir 
başka dönüşümü iş modelleri ya da çalışma şekilleri için 
söyleyebiliriz. Uygulamaya geçişi pandemi ile ivme kazanan 
ve geleneksel mesai sistemin dışında esnek çalışma uygu-
lamalarını zorunlu hâle getirmiştir. Çalışanlar pandemi sü-
recinde daha önce deneyimlemedikleri bilişim teknolojileri 
kullanıcıları topluluğu hâline gelmiş, görece geride bıraktı-
ğımız pandeminin krizli dönemi sonrasında da özel sektör 
hâlen hibrit çalışmayı ve zamandan mekândan bağımsız 
çalışma modellerini aktif hâle getirmiştir. Linkedin’de yapılan 
bir ankette, çalışma hayatındaki kişilere hangi iş modelinde 
çalışmak istedikleri sorulduğunda, katılımcıların %8’i ofiste 
mesaili, %48’i hibrit %44’ü ise zaman ve mekândan bağım-
sız çalışmayı tercih ettiklerini bildirmişlerdir. (1) 

Uzaktan çalışma modelinde ayda en az bir kez uzaktan ça-
lışan kişilerin mutlu ve üretken olma olasılığının %24 oranın-
da daha fazla olduğu kaydedilmektedir. İlerleyen dönem-
lerde birçok ofisin tekrar tasarlanacağı, büyük ofislerin veya 
kişisel ofislerin yerini ortak alanların alacağı, network alanları 
ve ortak aktivite alanlarının artacağı öngörülmektedir. Özel 
görüşmeler için özel randevu sistemiyle çalışan ofislerin 
yaygınlaşması beklenmektedir.

Bir başka çalışmada, “birçok ülkede yapılan araştırmalar işle-
rin yaklaşık %35’lik kısmının uzaktan gerçekleştirilebileceğini, 
ancak bazılarının da uzaktan yapılamayacağını  ortaya koy-
muştur. Göreve dayalı işlerin genellikle uzaktan çalışma ile 
gerçekleştirilmesi daha kolayken, karmaşık, rutin olmayan 
bilişsel faaliyetlerin ve özellikle sosyal veya yaratıcı zekâ ge-

rektirenlerin, tamamen uzaktan çalışmaya taşınamayacak 
unsurları içerdiğini göstermektedir. (Alipour vd., 2020).

Ayrıca üretim, dağıtım, konaklama hizmetleri, perakende 
ticaret ve inşaat sektörüne dayalı işlerin çoğunun da henüz 
uzaktan yapılabilme imkânının olmadığı görülmüştür. 
(Dingel ve Neiman, 2020) (2)

Zaman ve mekândan bağımsız çalışmak dünyanın herhangi 
bir yerinden çalışma olanağı sunan, teknolojinin üst sevi-
yede kullanıldığı bir model olmakla birlikte iş-yaşam den-
gesinin sağlanması konusunda düzensizlikler içermektedir. 
Diğer yandan pandemi ve global ekonomik krizin birçok 
kurumun küçülmesine, bazılarının parçalanmasına sebep 
olmasının yanı sıra kurumsal çalışmaya ek ya da alternatif 
olarak bağımsız (free-lance) çalışmaya yöneltti. 

Dijital Medya Danışmanı ve Elektrik Elektronik Mühendisi 
Burak Kesayak’a göre şirketler; işlerin sürdürülebilirliği için 
esnek çalışma modeline geçiş yapmaya başlarken, free-
lance çalışmak isteyenler için de yeni iş fırsatları doğdu. 
Free-lance çalışmanın tek bir çalışma modeli olarak seçilebile-
ceği gibi, ek gelir elde etmek amacıyla da tercih edebileceğini, 
günümüzde bu konuda en çok fırsatın dijitalde olduğunu vur-
gulamaktadır. Kesayak’a göre  tasarım, yazılım ve içerik üreti-

1 Linkedin, Aralık, 2021
2 Yıldız YILMAZ GÜZEY ve Derya ÇELİK, COVID-19 ve Çalışma 
Hayatının Dönüşümü
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mi gibi alanların free-lance çalışmaya en uygun alanlar olup 
sosyal medya yönetimi, görsel ve video tasarım, web tasarım, 
metin yazarlığı gibi farklı alanlarda da free-lance çalışma fır-
satlarını yakalamak mümkün olabilir.3 Bu durumun daha fazla 
girişimci veya daha fazla sanal kurum ürettiğini söyleyebiliriz.

Zorunlu sebeplerle veya gelişen teknolojiye ayak uydurma 
nedeniyle olsun, iş yaşamı çalışanlardan hızlı bir uyum bece-
risi beklemektedir. Bundan böyle kontrol edilemeyen ve hatta 
öngörülemeyen “yeni normal”e alışmakta olduğumuz bu dö-
nem, gerek iş dünyası için gerek özel yaşamda VUCA (Volati-
lity- Uncertainty- Complexity- Ambiguity / Dalgalanma, Belir-
sizlik, Karmaşıklık ve Muğlaklık ) ile bizi yaşamaya zorlayan ve 
bu duruma uyum sağlayamayan kişi ve kurumları zor duruma 
düşüren bir dünyasına dönüştü. 

Kariyer Danışmanı Eroz’a göre içerdiği kavramlardan dola-
yı zorlayıcı ve negatif bir süreci anlatan ve iyi hissettirmeyen 
olumsuz VUCA yerine, olumlu VUCA’nın gelecek yaşamımız 
için bize ne anlattığı” önem kazanıyor. Bu da bize tüm yaşa-
nanlara rağmen yaşamı anlamlı kılmak ve hızlı aksiyon alarak 
uyumlanabilmek için gerçekçi bir iyimserlik kazandıracaktır. 
İçinde bulunduğumuz belirsizlik dönemi, hepimizi korkutuyor 
olsa da belirsizlik karşında pozitif VUCA; vizyon oluşturma, 
anlayış geliştirme, netlik kazanma ve çevik olmak gibi birçok 
kasımızı da geliştirmek için bizlere fırsatlar sunmaktadır.  

Bu durumda Pozitif VUCA’nın yeni akronimi:

Vision (Vizyon),

Understanding (Anlayış),

Clarity (Berraklık),

Agility (Çeviklik) olarak sıralanabilir.

VUCA’da amaç, bilgi ve deneyim kadar olası dönüşüm, kriz, 
değişim, teknolojik yenilikler ve olaylar karşısında değişime 
açık olmak, tetikte kalmak ve uyanık olmaktır. Beklenmeyen 
olaylar karşısında farklı bakış açıları ile çözümler üretebil-
mek, değişimlere ayak uydurabilmek, çevik olmayı ve yıl-
mazlığa sahip olmayı gerektirir. 

VUCA’nın açılımında yer alan çeviklik kavramını kişi ve kurumların 
yeni koşullara uyum sağlayabilme gücü olarak tanımlayabiliriz.

Kurumlar için çeviklik ve yaratıcılığın yardımı ile özellikle di-
jitalleşmenin getirdiği yeni iş fırsatlarından en üst düzeyde 
faydalanabilmek, çalışanlar için ise sürdürülebilir kariyer en 
önemli değişim noktaları olarak öne çıkıyor.

Rekabet avantajı sağlayan Çevik Yaklaşım (Agile), yeni bir 
kavram olmamakla birlikte günümüz iş dünyasında görece 
yeni yerini almıştır. Çeviklik belirsiz bir ortamda başarılı ola-
bilmek için değişime karşılık verebilme, geliştirme esnekliği, 
kapasitesi ve yeteneği olarak değerlendirilmektedir. 

Kurum çalışanlarını; işini sahiplenme düzeyi ve sorumluluk 
bilinci yüksek, karar verme yetisine sahip, yetkin, motive 
olmuş ve sürekli öğrenen çalışanlar topluluğuna dönüştür-
mek çevik vizyon yaklaşımının eseri olacaktır. O hâlde çok-
tan dönüşüme uğramış iş dünyasında yenilikçi ve değer 
yaratma odaklı çalışmaları çeviklik ile yaratmak mümkün 
olabileceğinden bu iş anlayışına gençlerin ne kadar hazır 
olduklarını sorgulamalarında yarar görülmektedir. 

3 Burak KESAYAK, https://www.kariyer.net/kariyer-rehberi/freelance-calisma-modeli-yeni-is-firsatlari-sunuyor,  Erişim tarihi: 18.03.2022
4 Kıymet EROZ, https://cementurk.com.tr/vuca-dunyasi-bize-ne-anlatiyor, Erişim tarihi:  07.05.2022.
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Geldiğimiz noktada, hangi bölümden 
mezun olursak olalım öncelikle hangi 
yetkinlikleri öne alacağımız veya arttı-
racağımız, hangi yetenek ve becerileri 
geliştirmemiz gerektiği üzerine karar 
vermek gerekecek gibi görünüyor. 
Çünkü odak noktasında olduğunu dü-
şündüğümüz meslek konusu, okulların 
geleceğe hazırlamakta daha çok teorik 
düzeyde kaldığı hatta en fazla 5-6 yıl 
içerisinde aldığımız diplomaların gün-
celliğini kaybetmesi nedeniyle iş dün-
yasında başarı mezunların/çalışanların 
çabasına kalmaktadır. Buraya kadar 
anlatılan konular yeni normalde iş 
dünyası ya da iş dünyasının yeni nor-
malinin beklentilerine yönelik kavram 
ve iş yapış şekilleri ile çalışma model-
lerinin çağın gerekliliklerine uyumu 
açısından vurgulanmıştır. Sonuç olarak yetkinliklere sıkça 
yenilerini eklemek ve bunu sağlamak için de aktif öğ-
renme yetkinliğini en başa koymak önem kazanmaktadır. 
Dün öncelikli, işe yarayan ya da kullanılan beceriler bu-
gün önemini ya da geçerliliğini yitirmiş olabiliyor. Esnek 
-kültürler arası, kuşaklar arası çalışabilmek ve ön yargısız 
olmak- değişime uyum sağlayabilecek yetkinliklerin çok-
luğu ise kariyer planlamayı şekillendiriyor.

Geleceğin dünyasına ve durdurulamaz değişimine çevik bir 
şekilde hazır olmak ise yaşam boyu öğrenici olmayı gerekti-
riyor. Bu kadar hızlı giden bir dönüşüme seyirci değil katılımcı 
olmak için donanımı da hızlandırmak gerekecektir.

Yakın gelecekte istihdamın en güçlü şekilde beceri ve tutumla-
rın bir karışımından oluşan çeşitli yetenek unsurlarında, “uyum-
luluk”, “belirsizlikle başa çıkma”, “mesajları sentezleme” ve “ba-
şarı yönelimi” ile ilişkili olacağı öngörülmektedir. (WEF, 2021)

Yeni normalin iş dünyasına ya da iş dünyasının yeni normaline 
hazırlanan veya istihdamda olup, bir şeylerin değişim zama-
nının geldiğini düşünen ve daha iyiye ulaşma amacında olan 
herkese fikir ve bakış açısı vermesi dileklerimle.
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DÜNYADA TEK PARSEL ÜZERİNE 
KURULAN GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ 

TÜRKİYE’DE: KARAPINAR GES
Dünya, fosil yakıtlardan çıkan sera gazlarının etkisini azaltmak için yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelmektedir. Türkiye’de de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına son 

yıllarda hız verilmiştir.

Türkiye’nin ilk, Avrupa ve Orta Doğu’nun tek entegre güneş 
paneli tesisi olma özelliğini taşıyan Karapınar Güneş Enerjisi 
Santrali, 19 Ağustos 2020’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından açıldı. Tesisin ihalesi, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı tarafından 2016’da Yenilenebilir Enerji Kay-
nak Alanları (YEKA-1 GES) projesi kapsamında yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünyanın 
sayılı büyüklükteki güneş santrallerinden olan Karapınar 
Güneş Enerjisi Santrali’nin 2022 sonunda tam kapasiteyle 
devreye alınacağını söyledi. 

Yenilenebilir Enerji Stratejik Bir Konu

Karapınar Güneş Enerjisi Santrali devletimizin enerji mese-

lesini stratejik bir konu olarak ele almasıyla bir yatırım olarak 

hayata geçti. Bu alanda Türkiye’nin yeni bir sayfa açtığı te-

sis, 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde. Karapınar Güneş 

Enerjisi Santrali’nin tamamı devreye alındığında Avrupa’nın 

en büyük ve dünyanın ise en büyük 5 santralinden biri ola-

cak. Panelleri Ankara’da üretilen santralin toplam yatırım 

bedeli 1 milyar dolar.

Şekil 1: Projenin Lokasyonu
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Şu anda Türkiye güneş enerjisi kurulu gücünde 7.154 MW ile 
dünyada on üçüncü, Avrupa’da yedinci sırada.

Tam kapasiteye ulaştığında bu santral aynı zamanda yüz-
de yüz çevreci bir yatırım olarak da dikkat çekecek. 20 mil-
yon metrekarelik bir alanda güneş panelleriyle her yıl 1,5 
milyon ton fosil yakıt kullanımı engellenmiş olacak. 

Güneş Enerji Panellerinin %75’i Yerli

Toplam kurulu gücü yaklaşık 1.4GWDC/1GWAC olan Karapı-
nar GES Konya’nın Karapınar ilçesinin 19,2 km2’lik bir arazisi 
üzerinde kurulmuştur. Proje, iki ayrı şebeke bağlantı noktası 
üzerinden ulusal elektrik şebekesine bağlanan yere monte 
edilmiş bir fotovoltaik (PV) santralinden oluşmaktadır. Proje 
inşaatı 2020’de başlamış olup, 3 yıllık bir süre içinde iki aşa-
mada tamamlanacaktır ve Ağustos 2023’e kadar tamamen 
faaliyete geçecektir.

Proje tam kapasiteye ulaştıktan sonra ilk işletme yılında 2.3 
TWh elektrik üretecektir. Proje bileşenleri arasında, yaklaşık 
19.2 km2’lik bir alanı kapsayan güneş PV dizileri ve biri pro-
je sahasının kuzeyinde, diğeri güneyinde yer alan proje ile 
bağlantılı iki elektrik trafo merkezi yer almaktadır.

Proje için bir Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu 
hazırlanmış ve 22 Kasım 2016 tarihinde Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 

Santralde kullanılan panellerin üretildiği fabrika 19 Ağustos 
2020’de açıldı. Silisyum minarelinden üretilen panellerin ya-
pımı için gereken işlemlerin yüzde 75’i Türkiye’de yapılıyor. 

Üretimin ve kurulumun yanı sıra daha verimli paneller için 
AR-GE çalışmaları da yürütülüyor. Şu anda 110 kişilik bir ekip 
AR-GE çalışmalarına devam ediyor. Daha verimli güneş 
hücreleri üretmek için fotovoltaik panel teknolojisi üzerinde 
çalışılıyor.

Bir Güneş Çiftliği Planı

Güneş Işığı

Güneş Modülleri

Montaj Rafları

DC Elektriği 
İnvertöre Aktarır.

İnverter ve DC/AC 
Bağlantı Kesilir.

Dönüştürülen AC 
Elektriği Aktarır.

AC 
Servis 
Paneli

AC 
Yardımcı 
Ölçer.

LV/MV 
Voltaj 
Artışı

Şebeke
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Güneş’e Göre Yön Değiştiren Paneller

Paneller, güneşi takip eden sisteme sahip. Bu sayede yüz-
de 12 daha fazla elektrik üretiyor. Ayrıca iki yüzü de elektrik 
üretebiliyor. Bunun da üretime yüzde 5 oranında olumlu 
katkısı oluyor. 

Sonsuz Enerji ile Süresiz Yatırımlar

Dünyadaki kömür rezervlerinin 150 yıl, petrol rezervle-
rinin 40 yıl, doğalgaz rezervinin 60 yıl sonra tükeneceği 
tahmin ediliyor. Bu enerji kaynaklarının yaratacağı iklim 
krizini çözmek için gereken en önemli eylem bu madde-
lerden yani fosil yakıtlardan kaynaklanan karbondioksit 
emisyonlarını azaltmaktır.  

En önemli sera gazlarından biri olan karbondioksit (CO2); araç 
egzozlarından, ısınma için kullanılan yakıtlardan, fabrika baca-
larından atmosfere yayılmaktadır. Dünyadaki tüm fosil yakıttan 
emisyonların yaklaşık yüzde 45’i kömür, yüzde 35’i petrol, yüz-
de 20’si de doğal gaz kullanımından ortaya çıkmaktadır.

Güneş enerjisinin bu konudaki faydasına geldiğimizde 
ise ilk söyleyebileceğimiz şey diğer enerji türlerine göre 
ilk avantajının hiçbir zaman bitmeyecek oluşudur. Petrol, 
doğalgaz gibi enerji türlerinin belli bir süre sonra tükene- Şekil 1-2: Proje Alanına En Yakın Yerleşim Yerleri

ceğinden eminsek bu yakıtlara göre tasarlanan ve altyapısı 
hazırlanan sistemlerin de ortadan kalakacağına emin ola-
biliriz. Güneş enerjisi ise dünya var oldukça var olacaktır. 

GES Neden Gerekli?

Yazının başında kısa olarak belirttiğimiz gibi güneş ener-
jisi, uzun vadeli bir gelecek için güvenilebilecek temiz bir 
enerji kaynağıdır. Bir güneş enerjisi santrali güvenilir, uygun 
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maliyetli, kirlilik içermeyen enerji yaratır. Uygun fiyatlı, temiz 
ve sürdürülebilirdir. Güneş enerjisi kirletici olmadığından ve 
yenilenebilir olduğundan, güneş enerjisi çiftlikleri fosil ya-
kıtlar kullanmadan, sera gazı veya radyoaktif veya toksik 
atık üretmeden enerji üretir. Projenin etkilerini azaltacak etki 
azaltma eylemlerine ilişkin bilgilerle birlikte, diğer bölümler-
de tanımlanan güneş enerjisi çiftlikleri ile ilişkili bazı potan-
siyel çevresel ve sosyal etkiler bulunmaktadır.

2018 yılında Türkiye’nin elektrik tüketimi bir önceki yıla göre 
%2,2 (303,3 milyar kWh) artarken, elektrik üretimi bir önceki 
yıla göre %2,2 artarak 303,9 milyar kWh olarak gerçekleşti. 
2018 yılında Türkiye elektrik üretiminin %37,3’ü kömürden, 
%29,8’i doğalgazdan, %19,8’i hidroelektrikten, %6,6’sı rüz-
gârdan, %2,6’sı güneş enerjisinden, %2,5’i jeotermal enerji-
den ve %1,4’ü diğer kaynaklardan sağlanmıştır.

Türkiye, enerjiye dış kaynaklardan bağımlılığını azaltmak için 
bir Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı geliştirmiş ve uy-
gulamaktadır, ayrıca iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri-
ne dayalı olarak yerel kaynakların kullanımını en üst düzeye 
çıkarmayı planlamaktadır. Bu nedenle Türkiye, ulusal enerji 

kompozisyonunda yenilenebilir enerjinin payını artırmayı 
hedeflemektedir ve devlet yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımını artırmak için hedefler belirlemiştir.

Türkiye’nin 2023 yılı hedefi, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
toplam kurulu gücündeki payını %30’un üzerinde artırmak-
tır; önerilen Proje bu hedefe ulaşmada rol oynayacaktır.

Faydaları Nelerdir?

Bir güneş enerjisi santralinin işletilmesinden kaynaklanan ik-
lim değişikliği üzerindeki etkiler, yenilenebilir enerji kaynağı 
olan güneş enerjisi ile elektrik üretimi nedeniyle sera gazı kar-
bondioksit (CO2) emisyonlarının önleneceği için faydalı ka-
bul edilmektedir. Bir güneş enerjisi santralinin işletilmesinden 
kaynaklanan iklim değişikliği üzerindeki etkiler, yenilenebilir 
enerji kaynağı olan güneş enerjisi ile elektrik üretimi nedeniy-
le sera gazı karbondioksit (CO2) emisyonlarının önleneceği 
için faydalı kabul edilmektedir. İşletmenin ilk yılında beklenen 
net 2,3 TWh elektrik üretimi göz önüne alındığında (tam ka-
pasite kurulduktan sonra), ortalama CO2 emisyonu tasarrufu 
yılda yaklaşık 1,14 milyon ton olacaktır (yaklaşık 250,000 binek 
aracının yıllık emisyonuna karşılık gelmektedir).
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İŞKUR 
SAYESİNDE 
GİRDİĞİM 
MÜCADELEDE 
İŞKUR 
PROJELERİNİ 
YÜRÜTEN 
BİRİ OLDUM

Hazırlayan: Tunahan BOZKIR
                  Basın, Yayın ve Tanıtım Birimi 
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“Hayalini kurduğum mesleğe İŞKUR sayesinde adım 
atmış oldum”

İsmim Nilgün Karasu, 1991 Milas doğumluyum. Evli ve bir 
çocuk annesiyim. Pamukkale Üniversitesi İngilizce İşletme 
mezunuyum. 2015 yılından beri bulunduğum otelde çalı-
şıyorum. Her ne kadar bölümüm işletme olsa da ben in-
san kaynakları alanında kendimi geliştirmek ve kariyerime 
devam etmek istiyordum. Bunda üniversitedeki hocamın 
büyük etkisi oldu. İnsan kaynaklarının kişilik analizleri ile ilgili 
anlattığı dersler, anlatım tarzı çok hoşuma gidiyordu ve bu 
benim zamanla bu işe karşı sıcaklık duymama neden oldu. 

Tecrübesiz olmam nedeniyle hep başka bölümlerde 
değerlendirilmek istendim

Yaz tatillerinde Bodrum’a geldiğimde otellerin insan kay-
nakları bölümlerine başvuruyordum. Bütçemiz kalmadı, 
seni şu bölümde değerlendirelim, seni bu bölüme alalım 
gibi cevaplar alıyordum. En son 2014 yılında başvurduğum 
bir otel beni misafir ilişkileri bölümüne aldı. Hiç sevmedim, 
alışamadım diyebilirim. Daha sonra bırakıp bir bankada sta-
jımı tamamladım. Kendimi insan kaynaklarına hedeflemiş-
ken artık mezuniyet zamanı gelmişti. Bu kez kesinlikle başka 
bölümde çalışmayacağım diye kendimi şartlandırdım. 

Deneyim isterler, beni almazlar dediğim yerde İŞKUR 
sayesinde müdür yardımcısıyım

2015 yılının haziran ayında en son çalıştığım yerdeki müdü-
rüm bana şu an çalıştığım otelin insan kaynakları elemanı 
aradığını söyledi. Çok heyecanlanmıştım. Fakat hiç deneyi-
mimin olmaması nedeniyle beni almazlar diye düşünüyor-
dum. Buna rağmen kendisinin ısrarı ile görüşmeye gittim. 
Otel müdürümüz ve müdür yardımcımız ile görüştüm ve 
kendilerine deneyimimin olmadığını anlattığımda bana 
İŞKUR’un işbaşı eğitim programından bahsettiler. Deneyi-
mimin olmamasının sorun olmadığını İŞKUR’un bu proje-
si sayesinde deneme sürecini atlatabileceğimi söylediler. 
İnanılmaz heyecanlanmıştım. Hemen Muğla Çalışma ve İş 
Kurumu Milas Hizmet Merkezi ile görüştük. Gerekli işlem-
lerden sonra projeye başladım ve hayalim olan mesleğe 
İŞKUR sayesinde adım atmış oldum. 2 aylık denemenin, 
tecrübe edinmenin ardından istihdam edildim. Artık haya-
lime kavuşmuştum; gerçekten gecemi gündüzüme kata-
rak çalışmaya devam ettim ve sonunda 2021 yılının haziran 
ayında müdür yardımcısı oldum.

İstihdama katkı sağlamak için İŞKUR ile çalışmaya 
devam ediyoruz

Şimdi İŞKUR sayesinde girdiğim bu mücadelede İŞKUR pro-
jelerini yürüten biri olarak çalışmaya devam ediyorum. Yıllık 
300’ün üzerinde personel alımı gerçekleştiriyoruz. Bu alımlar 
öncesinde gerekli pozisyonları belirliyor ve iş ilanına çıkıyoruz. 
Bununla birlikte bize gelen CV’leri değerlendiriyor ve tabii ki 
İŞKUR projeleri ile istihdama katkı sağlıyoruz. Son olarak 60 
personelimiz işbaşı eğitim programları ile çalışmaya başladı 
diyebilirim. İşimi çok seviyorum. Hayalinizde ne varsa, onun 
için gayret göstermeli ve mutlaka işinizi aşkla yapmalısınız. 

İŞKUR, hayalinin peşinden koşanlar için büyük nimet

Burada İŞKUR’a tekrar değinmek isterim. Tecrübesizliğin de-
zavantajını yaşayan biri olarak gördüm ki İŞKUR, hayali pe-
şinde koşanlar için büyük nimet. Ben başvurduğum çoğu 
yere tecrübe istenmesi nedeniyle giremedim. Baktığınız za-
man işverenler bu proje sayesinde insanlara kapı açıyor ve 
onların deneyim kazanmalarına yardımcı oluyor. Ben bütün 
genç arkadaşlara seslenmek istiyorum. İster tecrübeniz olsun 
ister olmasın kendinizi gösterme fırsatını İŞKUR sayesinde 
bulabilirsiniz. 
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Çok eskilere dayanan tarihi; doğası, coğrafyası ve zengin 
kültürü ile bilinen Burdur, ülkemizin gezilip görülmeye 
değer yerlerinden biridir. Göller Yöresi’nde ve Akdeniz 

Bölgesi’nde yer alması coğrafyasını eşsizleştirirken buna 
uygun gelişen kültürü, her yıl yurt içi ve yurt dışından 

birçok ziyaretçiyi şehre çekmektedir. 

Burdur, güney ve doğusundan uzanan Batı Toroslar ve 
etrafında başka birçok dağla çevrilidir. Killi ve kireçli bir 

toprak yapısına sahip olan şehir, turizm açısından oldukça 
zengin bir bölgedir. Özellikle yaz turizmi bölgeye önemli 
bir ekonomik kalkınma sağlamaktadır. Güneyde Antalya, 

batıda Denizli ve kuzeyde Afyon’a sınırı olan Burdur, 
birçok tatil beldesiyle çevrelenmiş durumdadır. Bu tatil 

mekânlarına gidip yanında da yeni yerler keşfetmek 
isteyen tatilciler Burdur’u da görmeden bölgeden 

ayrılmamaktadır. Aslında, Burdur için “deniz, kum, güneş ve 
yanında da sakinlik” bulunabilecek yer tanımlaması uygun 

olacaktır. 

Tarihi paleolitik çağlara kadar uzanan şehir, geçmişten 
günümüze birçok medeniyet ve uygarlığa da ev sahipliği 

yapmıştır. Bölgede çıkan Frig eserlerine bakıldığında 
bir dönem Burdur’da Friglerin hâkim olduğu görülüyor. 

Tarihte birçok kez fethedilen bölge, 1923’ten sonra Türkiye 
Cumhuriyeti’nde bir il vasfı kazanmıştır. 

Tarih, Doğa, Turizm… 

Hepsi Burada!

Türkiye’nin Maldivleri diye tabir edilen turkuazın
eşsiz tonlarını barındıran ve beyaz kumsallarıyla

dünyanın en berrak göllerinden biri olan Salda Gölü, 
şehrin önde gelen Turizm değerlerinden biridir.
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BURDUR 
ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL 

MÜDÜRLÜĞÜ                                                        

2022 

(OCAK-HAZİRAN)

HEDEF ADI Gerçekleştirme Hedef Oran İdeal  Türkiye    
Ortalaması    Sıra

Özel Sektör İşe Yerleştirme                                                                         4.901 4.671 104,92 Üzerinde 58,49752 2
Özel Sektörde Kadın İşe 
Yerleştirme 1.458 1.312 111,13 Üzerinde 63,18682 2

Özel Sektörde Genç İşe 
Yerleştirme 1.307 1.374 95,12 Üzerinde 61,00588 6

Özel Sektörde Engelli İşe 
Yerleştirme 116 121 95,87 Üzerinde 59,33333 7

Özel Sektörde 
Yükseköğretim 
Mezunlarından İşe 
Yerleştirme

737 800 92,13 Üzerinde 57,5092 4

Özel Sektörde İÖ 
Alanlardan İşe Yerleştirme 169 144 117,36 Üzerinde 57,06667 6

Sosyal Yardım Faaliyet (İşe 
Yerleştirme-İEP-MEK-TYP) 21 49 42,86 Altında 38,77 41

İş Birliği Yapılan İş Yeri (İşe 
Yerleştirme –İEP-MEK-TYP) 1.010 1.317 76,69 Üzerinde 27,5208 1

Bireysel Danışmanlık 6.548 6.895 94,97 Üzerinde 63,29245 2
Engelli Danışmanlığı  
(Danışan Sayısı) 366 541 67,65 Üzerinde 61,948 32

İşveren Danışmanlığı 1.827 1.969 92,79 Üzerinde 61,47933 4

Meslek Danışmanlığı 39 45 86,67 Üzerinde 72,44667 29

İş Kulübü Liderliği 581 350 116,00 Üzerinde 85,34333 2

İmalat İEP 126 160 78,75 Üzerinde 68,018 26

Kadın AİPP 161 228 70,61 Üzerinde 67,98353 37

Genç AİPP 94 204 46,08 Altında 56,66889 50

BURDUR İLİNİN 2022 HEDEFLERİ

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile verilen 16 hedeften 14’ünü %89,97 oranla gerçekleştirmiştir.

BURDUR İLİ İŞ GÜCÜ PİYASASI

Tüm dünya ekonomileri koronavirüs salgınından önemli de-
recede etkilenmiştir ve geçtiğimiz iki yıl ekonomilerin bü-
yük bir sınavdan geçtiği dönem olmuştur. 2021 ortasından 
itibaren atılan normalleşme adımlarıyla birlikte bir önceki 
yılın salgın nedeniyle iş gücü piyasasında ki olumsuz etkileri 
kısmen giderilmiştir.

Her yıl uygulanan iş gücü piyasası araştırması ile Burdur 
ili iş gücü piyasası arz ve talep yönü analiz edilerek işve-
renlerimizin beklentileri ortaya konmaktadır. Buna göre 
2022 Ocak-Haziran döneminde alınan açık iş sayısı ilimizde 
5.601’dir. En fazla talep edilen meslek grubu nitelik gerektir-
meyen mesleklerdir.

2022 Ocak-Haziran döneminde 4.969 kişi işe yerleştirilmiş-
tir. Kadınların İş Gücü Piyasasına katılma oranı 29,6 seviye-
sindedir. 2022 Ocak-Haziran döneminde kayıtlı işsiz sayımız 
10.753’tür. Burdur ilimizde, nitelik gerektiren meslek grupla-
rında personel ihtiyacının yeterli seviyede karşılanamaması 
sebebiyle, işsizlere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazan-
dırmak, istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı 
eğitim programları düzenlenmektedir.

AKTİF İŞ GÜCÜ PROGRAMLARI

İşsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azal-
tılmasına ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piya-
sasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere aktif iş gücü 
hizmetleri kapsamında; mesleki eğitim kursları, işbaşı eği-
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tim programları, toplum yararına 
programlar ve diğer kurs, prog-
ram, proje ve özel uygulamalar 
düzenlenmektedir.

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI 
(MEK)

Mesleki eğitim kursları; mesleği 
olmayanlara meslek edindirmek, 
mesleği olmakla birlikte mesleki 
becerilerini geliştirmek isteyen-
lerin istihdam edilebilirliğini ar-
tırmak amacıyla az %70 istihdam 
garantili olarak düzenlenmek-
tedir. İlimizde 2022 Ocak-Hazi-
ran döneminde 1 mesleki eğitim 
kursu açılmış ve bu kursa 37 kişi 
katılmıştır.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI

Mesleki deneyimi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş 
tecrübesi kazandırarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerini 
artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenlenmekte-
dir. Ayrıca, program ile birlikte işverenler işe alacakları kişi-
leri, kendi iş yerlerinde yetiştirmektedir. 2022 Ocak-Haziran 
döneminde 115 işbaşı eğitim programı açılmış, 225 kişi bu 

programlardan faydalanmış olup en fazla yararlanıcı sayısı 
imalat sektöründedir.

ENGELLİ HİBE DESTEKLERİ

2022/1. dönem 7 başvuru alınmış, şu ana kadar bir projeye 
48.528 TL ödeme yapılmıştır. 2022/2. dönem için 8 engelli 
vatandaşımız başvuru yapmış olup süreç devam etmektedir. 
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Mehmet Akif’in Şehri BURDUR
Millî Mücadele yıllarının önemli aktörlerinden biri olan İstik-
lal Marşı’mızın şairi Mehmet Akif Ersoy, ilk mecliste Burdur 
milletvekili olarak şehri temsil etmiştir. Burdur halkının mü-
cadele yıllarında kendisine ve milletin kurtuluşuna verdiği 
desteğin, bölgenin vekili olmayı istemesinde büyük bir etkisi 
vardır. Ayrıca hanımı ve damadının da Burdurlu olması şeh-
re sempatisini artırmıştır.

Burdur halkı da İstiklal Marşı’mızın şairine daima vefa gös-
termiş ve hatırasına hep saygı duymuştur. İsmini taşıyan ve 
hayat felsefesini vizyonu hâline getiren Burdur Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi, yaptığı çeşitli etkinliklerle İstiklal Marşı şa-
irimizin adını yaşatarak Asım’ın Nesli’ni gelecek yüzyıllara 
taşımak için gayret göstermektedir. 

Dünya Miras Listesi’nde Burdur
Burdur, Sagalassos Antik Kenti ile 2009 yılında UNESCO 
Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmiştir. Sagalassos, Ağlasun 
ilçesinin 7 km kuzeyinde ve Akdağ yamaçlarında denizden 
yaklaşık 1700 metre yüksektedir. Sagalassos Pisidia bölgesi 
Roma İmparatorluğu döneminin en önemli şehridir ve ilk kez 
1706’da Fransız gezgin Paul Lucas tarafından keşfedilmiştir.

1989 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Belçika 
Leuven Üniversitesinden Prof. Dr. Marc Waelkens ve son-
rasında Prof. Dr. Jeroen Poblome başkanlığında yürütülen 
kazılarda pek çok yapı ve eser ortaya çıkarılmıştır.

2007 ve 2008 yıllarındaki kazılarda ortaya çıkan 5.5 metre 
civarında boyu olabileceği tahmin edilen İmparator Marcus 
Aurelius ve İmparator Hadrian’a ait heykeller Burdur Arke-
oloji Müzesinde sergilenmekte ve oldukça ilgi görmektedir. 
Sagalassos, küçük Asya bölgesinde terk edildiği günden bu 
yana en iyi korunmuş antik yerleşimlerden biridir. 

Antik kentin en dikkat çeken yapısı olan Antoninler Çeşme-
si, Kibyra Antik Kenti’nin en önemli yapılarından Odeon’un 
zemininde bulunan yapım tekniğiyle dünyada tek olan Me-
dusa başı görenleri hayran bırakmaktadır.

Kültür ve Turizm Şehri Burdur
Burdur sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel varlıklar ile 
sürdürülebilir turizm yönünden bakıldığında Türkiye’deki 
pek çok yerden daha büyük bir turizm potansiyeli taşı-
maktadır.

Doğa turizmine uygun göller, yaylalar, mağaralar ile tarihî 
ve kültürel turizm değerleri olan höyük yerleşmeleri, antik 
kent kalıntıları, kervansaraylar, tarihi Türk evleri, camiler, tür-
beler turizmdeki çeşitliliğinin kaynağıdır. 

Afyon, Denizli, Antalya ve Muğla-Fethiye arasındaki bağ-
lantı yollarının kavşağında olması Burdur’a, turizm açısından 
önemli bir avantaj sağlamaktadır. 

Göller Yöresi Burdur
Burdur, Isparta, Denizli, Afyonkarahisar ve Konya, illerinin sı-
nırları içinde yer alan ve birbirine yakın çok sayıda gölün yer 
aldığı bölgeye “Göller Yöresi” denilmektedir. Göller Yöresi; 
Akdeniz Bölgesi’nin Anadolu içlerine uzanan bir parçasıdır. 
Burdur ise tümüyle bu yörenin içinde kalmaktadır ve Burdur, 
Salda, Karataş, Yarışlı, Gölhisar ve Yazır Gölleri başta olmak 
üzere irili ufaklı çok sayıdaki göl, doğal hayat ve yöre insa-
nının yaşantısı üzerinde oldukça etkilidir.
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Türkiye’deki Maldivler: Salda 
Gölü
Türkiye’nin Maldivleri diye tabir edilen turkua-
zın eşsiz tonlarını barındıran ve beyaz kumsal-
larıyla dünyanın en berrak göllerinden biri olan 
Salda Gölü, şehrin önde gelen Turizm değerlerin-
den biridir. Kış turizminde de adı geçen Salda Gölü 
bölgedeki kayak merkezi ile dikkat çekmektedir. 

Burdur’un 64 km batısında yer alan Salda Gölü ve çevresi 
1989 ve 1992 yıllarında I. derece, bazı mahalleri II. derece 
doğal sit alanı olarak tescil edilerek koruma altına alın-
mıştır. Gölün deniz seviyesinden yüksekliği 1193 m’dir. 47 
km2’lik alana sahip olan gölün derinliği 185 metredir.

Ormanlarla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyal 
ovalarla çevrili tektonik gölün suyu tatlıdır. İçinde ve çevresin-
de manyezit madeni bulunun Salda Gölü’nün beyaz kumsalı 
Mars gezegeninin kaya yapısı benzerlik göstermektedir.

Salda Gölü; göl turizmi, yelken, yüzme, su altı dalış gibi 
spor turizmi, kuş gözlemciliği, kamp ve karavan turizmi gibi 
çeşitliliklerle yerli ve yabancı turistlere alternatifler sunmak-
tadır. Bölgede kuşları gözlerken birçok nadir bulunan kuş 
türünü görebilirsiniz. Ayrıca son yıllarda bölgede özelikle 
lavanta olmak üzere aromatik bitkilerle ilgili yapılan çalış-
malar, Burdur’da ekoturizmi de geliştirmiştir.

Burdur’da El Sanatları
Burdur’da el sanatları oldukça eski bir geçmişe dayanmak-
tadır ve günümüzde de bu şekilde geçimini sağlayan az 
sayıda da olsa insan vardır. Özellikle dokumacılık, Burdur’da 
bu konuda öne çıkmaktadır. Bölgede yaklaşık 300 yıllık bir 
geçmişi olduğu bilinen dokumacılık, mekikli ve kirkitli doku-
ma örnekleri ile tespit edilmiştir. 

Burdur’da el sanatları 1950’ye kadar önemli bir geçim kay-
nağı idi. Özellikle “Burdur alacası” ve “Burdur bezi” adı ve-
rilen dokuma bezleri tezgâhlarda dokunurdu. Bugün sa-
yılabilecek seviyeye indi. Şu anda Gölhisar ilçesinin İbecik 

köyünde “dastar” adı altında dokumacılık yapan ve geçimini 
bundan sağlayan birkaç aile bulunmaktadır. Yörük diyarı 
Burdur’un yaylalarında kurulan çadırların (kara çadır) keçi 
kılından dokunması geleneği az da olsa devam etmektedir.  

İbecik Bezi kadınlar tarafından yapılan tamamen el emeği 
ile tahta tezgâhlarda dokunan İbecik köyüne has bir doku-
ma ürünüdür. Unutulmaya yüz tutan bu dokumaları yapa-
cak birilerini yetiştirmek için Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü ve Gölhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş 
birliği ile dokuma kursları açılmıştır. Kursların sonunda pek 
çok kişi evlerine tezgâh yaptırmıştır. Bu sayede yüz tutan bir 
kültürel değerimizi yeniden canlandırmanın yanında eko-
nomik olarak da aile bütçelerine katkı sağlamaktadırlar. İbe-
cik bezi; başörtüsü, masa örtüsü, sehpa örtüsü, şal, perde 
ve elbise olarak dokunabilmektedir. 

Ayrıca İbecik köyünde tarihi kültürümüzü yaşatmak ama-
cıyla oyuncak bebekler üzerine üç etek olarak bilinen giysi 
yapılmaktadır. İbecik Bebeği adı verilen üç etek giydirilmiş 
oyuncak bebekler bölgeye gelen turistlere satılmaktadır.

Bunun dışında bölgede geçim kaynağı olan ve ekonomiye 
katkı sağlayan alanlar arasında bakırcılık, ibrikçilik (testicilik), 
kabak kemane yapımı, sipsi ve kaval yapımı, cura yapımı yer 
almaktadır. 
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KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞAN ÜLKE

Bosna Hersek
Bosna Hersek, Fatih Sultan Mehmet döneminde, 1463 yı-
lında Osmanlı himayesine girdi ve 1878 yılına kadar da 
Osmanlı toprağı olarak kaldı.  Bundan sonra, önce Avus-
turya-Macaristan İmparatorluğu, ardından Yugoslavya top-
raklarının parçası olan Bosna Hersek, 1992’de merhum Aliya 
İzzetbegoviç önderliğinde bağımsızlığını ilan etti.

Tarihsel olarak geçirdiği bu süreçlerden sonra kültür ve me-
deniyetin geçiş yerlerinden biri olan Bosna-Hersek, yaşadığı 
iç savaştan sonra âdeta küllerinden yeniden doğdu.

Bosna Hersek; Avrupa kıtasının güneydoğu kısmında, Bal-
kan yarımadasının kuzeybatısında yer almaktadır. Doğusun-
da Sırbistan, güneydoğusunda Karadağ, kuzey ve batısında 
ise Hırvatistan komşularıdır. Ülkenin önemli coğrafi özellik-
lerinden biri de Adriyatik Denizi’nde, 20 km uzunluğunda 
bir sahil şeridine sahip olmasıdır.

Ülkenin tarihi ve coğrafi özellikleri bir araya geldiğinde gö-
rülmesi gereken pek çok bölge ortaya çıkmakta, bunların 
başında da Saraybosna ve Mostar gelmektedir. Tarihin ve 
doğanın iç içe olduğu bu iki şehirde Bosna-Hersek’in kültü-
rünü de yakından tanımak mümkün oluyor.

Saraybosna

Saraybosna, Bosna-Hersek’in başkentidir. Doğu ve Batı kül-
türleriyle kaynaşarak zenginleşmiştir. Bir yanında camiler bir 
yanında kiliseler ile farklı dinlerin ve kültürlerin birlikte yaşa-
dığı bu şehirde savaş kalıntılarını, müzeleri ve daha birçok 
değerli Osmanlı dönemi yapısını görebilirsiniz. 

Mostar

Mostar, Bosna-Hersek’in Hersek bölgesinin en büyük şehri-
dir. Şehrin en özel sembollerinden biri olan ve şehrin iki ya-
kasını birleştiren Mostar Köprüsü, Neretva Nehri’nin muhte-
şem manzarasını daha da güzelleştirmektedir. 

Bosna-Hersek’in Resmî Tatil ve Bayramları
• Ramazan/Kurban Bayramı (Tarih değişkenlik göster-

mektedir.)

• Paskalya (Tarih değişkenlik göstermektedir.)

• Bağımsızlık Günü (1 Mart)

• Millî Devlet Günü (25 Kasım)

Bosna-Hersek’teki Festivaller
• Çocuk Festivali (Nisan)

• Kozara Etno (Etnik/Yerel Müzik) Festivali (Temmuz)

• Saraybosna Film Festivali (Ağustos)

• Saraybosna Caz Festivali (Kasım)

• MESS Uluslararası Tiyatro Festivali (Sonbahar aylarında)

Bosna Hersek Hakkında Kısa Kısa…
• Umuma mahsus pasaport hamilleri 180 gün içinde 

90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.
• Ülkenin en çok ziyaret alan rotaları Saraybosna, 

Mostar, Blagay ve Poçitel’dir. 
• Türkçe bilen pek çok kişiye rastlayabilirsiniz.
• Saraybosna sokaklarındaki çiçeği andıran kırmızı izler, 

bombaların izleridir. Halk, savaşı unutmamak ve unut-
turmamak için bomba izlerini sildirmemiştir. 

Resmî Dili: Boşnakça, Sırpça, Hırvatça

Başkenti: Saraybosna

Para Birimi: Bosna-Hersek Markı 

Yüz Ölçümü: 51.197 km²

Nüfusu: 3,301 milyon (2019) 

Yerel Saat: GMT+2 
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Başlangıçta Mimar Sinan’ın öğrencisi Mimar Hayreddin ta-
rafından Kanuni Sultan Süleyman’ın emri ile inşasına başla-
nan köprü, iç savaş sırasında yıkılmış ancak sonra yeniden 
yapılmıştır. Uzun süren yeniden yapım çalışmaları aslına uy-
gun gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu sayede de UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’nde yer almıştır. 

Mostar ’da, Mostar Köprüsü’nden başka; Hersek Tarihi Mü-
zesi, Koski Mehmet Paşa ve Karagöz Bey Cami, Müslüm 
Bey Konağı, Biscevica Evi, Bakırcılar Çarşısı, Blagay Tekkesi 
ve Tara Kulesi de görülmeye değer yerler arasındadır. 

Doğu ve Batı kültürlerinin harmanlandığı ülkede, mutfak 
kültürü de bu sentezle şekil almış ve zenginleşmiştir. Orta 
Avrupa, Türk, Akdeniz ve Balkan mutfaklarının etkilerini Bos-
na Hersek mutfağında yoğun bir şekilde görebilirsiniz. 

Türkiye-Bosna Hersek İkili İlişkiler

Türkiye-Bosna Hersek ilişkileri siyasal, sosyal ve kültürel 
alanlarda oldukça güçlü bir şekilde ilerlemektedir. Türkiye, 
Bosna Hersek’in egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve çok 
etnikli yapısını desteklemenin yanı sıra ekonomik kalkınma-
sının geliştirilmesi için de destek vermektedir. Bosna Her-
sek’in Avrupa ülkeleri ile Avrupa Birliği ve NATO gibi kurum-
larla bütünleşmesi için çaba göstermektedir.

Balkanlarda kalkınma ve istikrarın ekonomik gelişmeyle be-
raber sürdürülmesi gerektiğinin farkında olan Türkiye, Bos-
na Hersek’le ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin ileriye götürül-

mesine büyük önem vermektedir. Söz konusu ilişkilerimizin 
gerek hukuki temellerinin güçlendirilerek gerek reel sektör 
temsilcilerinin karşılıklı temaslarıyla daha ileri noktalara ta-
şınması kararı vardır.

Bunların yanında Türkiye, Bosna Hersek’in kendi öz kaynak-
larının kullanılmasını ve istihdam yaratıcı adımların atılmasını 
desteklemektedir. Bu bağlamda Türkiye, Bosna Hersek’teki 
istihdam projelerini desteklemekte ve bankalar aracılığı ile 
krediler kullandırmaktadır. Türkiye ayrıca, TİKA aracılığıyla 
Bosna Hersek’in her yerinde çeşitli alanlarda birçok kalkın-
ma projesini de yürütmektedir.

İş Gücü Piyasası

Bosna-Hersek’te 2020 yılı verilerine göre işsizlik oranı 
%19’dur. 15-24 yaş arasındaki işsizlik oranı açısından ülke, 
dünya sıralamasında en başta gelmektedir. Ülkedeki iş 
gücü, Batı standartlarına göre daha ucuzdur ve bu iş gücü-
nün %19’u tarım, %30’u sanayi, %51’i ise hizmet sektöründe 
istihdam edilmektedir. 

Son yıllarda genel ve meslek eğitimindeki eksiklikler ve göç 
nedeniyle özellikle inşaat, bilişim teknolojileri ve sağlık sek-
törlerinde ciddi iş gücü kaybına uğranılmıştır. İşçilik vergileri 
oldukça yüksektir ve bu durum yeni işçi alımını teşvik et-
memekte ve kayıt dışı işçiliğin artmasına neden olmaktadır. 
Buna ek olarak ücretlerdeki katı tutum, meslek yaratma ve 
işçi hareketliliği üzerinde de engeller yaratmaktadır. 
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DİZİ VE FİLMLERDEKİ 
SES EFEKTLERİ NASIL 
YAPILIYOR?
Ali Ören’in çok farklı bir mesleği var. Dizi ve filmlere ses efekti yapıyor. Stüdyosundaki çok sayıda 
malzemeyle yüzlerce farklı ses çıkarabiliyor. Kimi zaman bir gladyatör, kimi zaman kanat çırpan bir 
kuş oluyor. Foley sanatçısı Ali Ören mikrofonunun başında oluşturduğu ses efektleri ile filmlere hayat 
veriyor. 
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Foley sanatçısı Ali Ören kimdir?

Ali Ören 1977 yılında İstanbul Beyoğlu’nda film sektöründe 
çalışan bir ailenin oğlu olarak doğmuştur. Liseyi İstanbul’da 
bitirdikten sonra üniversite eğitimi için Amerika’ya gitmiş 2 
sene orada kaldıktan sonra tekrar İstanbul’a dönerek İstan-
bul Üniversitesinden mezun olmuştur. 13 yıllık evli, bir kız bir 
de erkek çocuk babasıdır.

Foley nedir?

Foley filmlerde, dizilerde, dijital platformlarda, animasyon-
larda, tiyatrolarda, reklamlarda ya da bilgisayar oyunların-
da duyduğunuz konuşma ve müzik harici seslerin çoğudur. 
Mesela yürüme sesleri veya çanta, bardak, anahtar, kâğıt, 
sandalye, klavye, daktilo, çay karıştırma gibi pek çok sesi 
üreten alandır. Foleyi üreten kişiye foley artist denir. Türkçesi 
efektördür.

Bu işe nasıl başladınız?

Bu iş alanına babam Barış Ören sayesinde başladım. Kendisi 
de foley artist olup işi bana göstermiş ustalık yapmıştır. Ben 
de bu işi geliştirip Türkiye’nin ilk foley stüdyosunu açtım ve 
hâlen de geliştirmeye devam etmekteyim.

Yapmış olduğunuz çalışmalardan bahsedebilir misiniz?

Elbette, 2004 yılında yerel TV kanallarına Yaprak Dökümü, 
Kurtlar Vadisi gibi diziler ile başlayıp sinema filmleri, bilgi-
sayar oyunları, tiyatro oyunlarına oradan reklam filmlerine 
ve yaygınlaşan dijital platformdaki Erşan Kuneri, Kuş Uçusu,  

Yakamoz S245 gibi platform dizilerine kadar pek çok iş yap-
tım. Yurt dışındayken Vikings dizisi için çalıştım.

Foley sanatını Türkiye ve dünyadaki durumu açısından 
nasıl değerlendirirsiniz? Kimler neler yapıyor? 

Dünyada foley; dünya sinemasındaki ülkelerin kendi olduğu 
seviyeler denkliğinde ilerlemekte. Ancak Türkiye’de yurt dı-
şına satılan tüm işlerde bizim foleylerimiz veya müziklerimiz 
de dinleniyor sadece dizi ve görüntü gibi düşünmeyelim. 
Ben kendim de gittim ve yurt dışındaki işlerin bizim yaptığı-
mızdan hiçbir farkı olmadığını gördüm. Sadece biraz daha 
büyük stüdyoda yapmaktalar. Elbette şu an denk güçlerde 
değiliz ama farkımız kapanmayacak bir fark değildir. 

İşinizi yaparken en çok neye dikkat edersiniz?

En çok doğru sesi çıkartabilmek önemli.

Hangi sesleri hangi malzemelerden çıkardığınızla ilgili 
birkaç örnek verebilir misiniz?

Mesela şemsiyeden kuş uçuşu sesi veya pırasadan kemik 
kırma sesi.

Bu sanatı yapmak isteyenlere, özellikle gençlere neler 
tavsiye edersiniz? Nasıl bir yol izlemeliler?

Bu iş halen usta çırak ilişkisi ile ilerlemekte. Bir eğitim alanı 
henüz tam olarak yok. O nedenle bu işi yapan insanlara 
staj yapmak için başvurabilirler ve deneye deneye sabırla 
ilerleyebilirler. Hep daha iyisini yapmaya  ve Türkiye’de bu 
işleri geliştirmeye çabalasınlar.
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DİRİLİŞ ŞAİRİ: Sezai Karakoç
Kutsalı modern anlatan adam, son derviş, düşünür, par-
ti başkanı, şair, yayıncı, köklü bir geleneğin sürdürücüsü… 
Onunla ilgili yazıları şöyle bir okuduğunuzda hakkında gör-
düğünüz tanımlamalardan sadece bir kısmı bunlar. 

Sezai Karakoç Kimdir?

Türk  edebiyatının önemli isimlerinden Sezai Karakoç, ona 
atfedilen her tanımlamanın içini fazlasıyla dolduran önem-
lisimlerden biridir. Söyledi her sözü yaşamında uyguladığını 

gördüğünüzde saygınızın bir kat daha arttığı bir isim… Şair, 
yazar, düşünür ve siyasetçi Sezai Karakoç.

Okuldan sınıf arkadaşı Cemal Süreya’ya göre o öyle bir 
Müslüman ki, Marx da bilir, Nietzsche de bilir, Rimbaud da 
bilir. Salvador Dali de sever. Nâzım da okur. 

Sezai Karakoç, 1933’te Diyarbakır Ergani’de doğdu. Çocuk-
luğunu burada geçiren Karakoç,  eğitimine de Ergani’de 
başladı. 1944’te yılında ilkokulu bitirdi. Ortaokulu Maraş or-
taokulunda parasız ve yatılı okudu. Liseyi ise Gaziantep’te 
okuyan Sezai Karakoç, buradan 1950 yılında mezun oldu.

Edebî Kişiliği

İkinci Yeni Akımı’nın önemli isimlerinden Sezai Karakoç, ken-
dine özgü imgeleri, mistik ve İslami içerikle zenginleşmiştir. 

Kapalı bir üslubu benimsemiştir. Mistisizm akımından etki-
lenmiştir. Kutsal kitaplardaki kıssaları çağdaş bir ifadeyle 
şiirlerine yansıtmıştır. Modern Fransız şiirlerinden ve din-
sel kaynaklardan beslenmiştir. Şiirlerinde ölüm ve kadın 
temalarına fazlaca yer vermiştir. Modern şiirin gerçe-
küstücülüğünü İslami düşünceyle harmanlamıştır. 

Devrimci Bir Şiir Anlayışı Vardı 

Sezai Karakoç bir şair olmanın ve yazdığı şiirlerle dö-
nemsel bir çığır da açmıştır. İlk şiirlerinde hece tekni-

ğini kullananan Karakoç, bir süre sonra ‘hoca’sı 
Necip Fazıl’ın yolundan gitmeyip 

‘hece’yi terk etmiştir. Ser-
best nazıma dönen 
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1965

1967

1967 1968

1969

1982

19861967

Yunus Emre

Yazılar

 İslam'ın Dirilişi

 İslam Toplumunun 
Ekonomik Strüktürü

Mehmet Akif  Edebiyat Yazıları 
1

Edebiyat Yazıları
2Mağara ve Işık

1959

1962

1967

1968

1968

1968

1969

1970

1975

1977

1981

1987

1989
Körfez

Şahdamar

Hızırla Kırk 
Saat

Sesler

Taha'nın Kitabı

Kıyamet Aşısı

Gül Muştusu

Zamana Adanmış 
Sözler

Şiirler

Ayinler

Leyla ile Mecnun

Ateş Dansı

Alınyazısı Saati

SEZAİ KARAKOÇ ESERLERİ

Şiirleri

Deneme-İnceleme Yazıları

Ödülleri

1968

1970

1982

1988

1991
Milli Türk Talebe Birliği 
Milli Hizmet Madalyası

Sürgündeki Macar Yazarları
 Gümüş Madalya Ödülü

Türkiye Yazarlar Birliği 
Hikâye Ödülü

Türkiye Yazarlar Birliği 
Üstün Hizmet Ödülü

Dünya Sanat ve Kültür 
Akademisi Ödülü

Karakoç’un bu yaklaşımı, bundan sonraki İslamcı şiire yön 
verir. Bu konuda çokça eleştirilip tenkit alsa da zamanla onu 
sahiplenirler. Sezai Karakoç bu şekilde şiirde yeni bir çığır aç-
mış ve devrimci bir misyon yüklenmiştir. 

Şiirde ve düşüncede yarattığı değişiklikleri sadece kendi in-
sani varlığında tutmak istemeyen  Sezai Karakoç, şiir alanın-
da pek çok kişiyi yetiştirmiştir. Bu kişileri de kurduğu Diriliş 
Partisi etrafında birleştirip onlara bir politik tavır aldırmıştır. 
Çevresindeki insanları özellikle de gençleri bir arada tut-
mak için Diriliş dergisini kesintilerle de olsa belli aralıklarla 
yayımlamıştır. Sadece bir “edebiyat dergisidir” diyip geçe-
meyeceğimiz Diriliş Dergisi, düşünce ve bir misyon dergisi 
olarak iş görmüştür. Gönüllü gençlerin yaptığı çalışmalar ve 
onların gayretleri ile edindiği misyona sahip çıkmış bayrağı 
çok daha ileride mevkilere getirmiştir. 

Eleştirenler Dahi Saygı Duyuyor

Onu eleştirenlerin çoğu fikirlerine katılmasa da kendisine 
saygı duyar. Bunun nedeni fikirlerindeki tutarlılıktır. Yaşadığı 
hayatı inandığı gibi yaşamış ve fikirlerine ömrünü adamıştır. 
Ömrünü Melâmî-Kalenderi bir tarzla sürdürmüştür. Lüksten, 
gösterişten, kibirden çekinerek bencillikten uzak durarak er-
demli bir insan hâlinde yaşamıştır. Düşüncelerini kitapları ile 
ortay akoymuş, öne çıkmaktan haya etmiştir. Kendisi etrafın-
daki insanlar tarafından göklere çıkarılsa da fikirlerini açıklarken 
hiçbir dönemin popüler ortamından etkilenmemiş ve kimseye 
sırtını dayamamıştır. Aksine kendisine karşı olanlar karşısında 
dirayetle durmış ve sonuna kadar fikirlerini savunmuştur. 

16 Kasım 2021’de vefat eden Sezai Karakoç 2007 yılında 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Kültür ve Sanat Bü-
yük Ödülü’nü almıştır. 2011 yılında ise “Cumhurbaşkanlığı 
Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”ne layık görülmüştür. 
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Altın, gümüş, platin gibi kıymetli metaller veya alaşım-
lardan el becerisi ile mücevherin sade kısmını (Montür1) 
yapan kuyumculuk dalına “Sadekârlık” denir. Bu işi yapan 
kişiye de “sadekâr” adı verilir. 

Kıymetli taşlarla henüz süslenmemiş değerli metali henüz 
ustasının elinde mücevhere dönüşmemiş ürünlere “sade” 
denir. Yapılış biçimi olarak heykeltıraşlık gibidir. Hem teknik 
bilgi hem de yetenek gerektiren bir iştir. Ülkemizde son 
yıllarda çok az sayıda sadekâr kalmıştır. Bunun nedeni bil-
gisayar teknolojisinin gelişmesidir diyebiliriz. 

Mücevher gibi ürünler jewelcad, matrix gibi prog-
ramlar ile bilgisayarda çizilip muma dökülmektedir. 

“Sade”den 
Mücevhere Doğru Bir Yol:
 SADEKÂRLIK

Göze hitap eden, çekici bir 
takı ya da herhangi bir süs 
eşyası ona bakan kişide güzel 
duygular oluşturur. İşte bu etkiyi 
fark ettiğinden beri insanoğlu, 
sadekârlık mesleğinin temellerini 
oluşturmuş ve hem kendisini 
hem de çevresini güzelleştirmeye 
başlamıştır ve bir ihtiyacı 
karşılamıştır.

1Montür Fransızca’da yuva anlamına gelen 
“monture” sözcüğünden türemiştir. 
Taşların yerleştirildiği çerçeve 
demektir. Taşıyıcı, sergile-
yici gibi anlamları 
da vardır.
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Elbette bir makineden 
çıkan ürün ile bir sadekârın 

elinden çıkan ürün arasında farklılık-
lar bulunmaktadır. El emeği ürünlerin her biri 

eşsiz birer parçadır diyebiliriz. 

En eski sanat ve zanaat dallarından birisi olan kuyumculuk, 
teknolojinin hızla gelişmesi karşısında önemini yitirmeden 
devam eden meslekler arasındadır. Önemini ve otantik 
yapısını daima korumuştur. Mücevherin maddesel değeri, 
toplumun estetik zevkini yansıtan yönü ve zengin ikonografik 
ögeleriyle geçmişten günümüze önemini koruduğu gibi 
gelecek yüzyıllara kadar da aynı önemi görerek devam 
edeceği ortadadır. Müzelerde ve özel koleksiyonlarda yer 
alan takı ve mücevherler aynı zamanda yapıldıkları dönemin 
tarihi ve sanat anlayışı ile ilgili de bilgi vermektedir.

Toplumların maddi kültür unsurları arasında önemli bir yer 
tutan mücevher yapımı ve üretim teknikleri eski dönemlerin 
ilkel koşullarındaki ustaların estetik yönlerinin gücü ve teknik 
dehaları ile ortaya çıkmıştır. Bu geleneksel teknikler bugün de 
geçerliğini korumaktadır. Ustanın estetik gücü ile birleşerek 
günümüzde de göze hitap eden eserler ortaya çıkmaktadır.  

Göze hitap eden, çekici bir takı ya da herhangi bir süs eşya-
sı ona bakan kişide güzel duygular oluşturur. İşte bu etkiyi 
fark ettiğinden beri insanoğlu, sadekârlık mesleğinin temel-
lerini oluşturmuş ve hem kendisini hem de çevresini güzel-
leştirmeye başlamıştır ve bir ihtiyacı karşılamıştır.

Takı; öncelikle kadınlar için bilek, boyun, kulak, saç, yaka ve 
kemer süsü olarak yapılmaya başlanmış ve günümüze ka-
dar da her çağda biraz daha değişip gelişerek var olmuştur.

Nasıl “Sadekâr” Olunur?

Sadekârlık tamamen el işçiliğine dayalı bir çalışmayı gerek-
tirir ve bu sanatı meslek olarak icra etmek isteyenlerin sahip 
olması gereken bazı özellikler vardır. 

Bir sadekâr adayı öncelikle parmaklarını ve ellerini iyi kul-
lanmayı bilmelidir. Şekilleri algılayabilmeli ve gördüğü resmi 
tüm ayrıntıları ile zihninde tutabilmelidir. Gördüğü şekillere 
kendi tarzını yansıtacak eklemeler yapabilmeli, farklı mo-
deller tasarlayabilecek yetenekte olmalıdır. Tasarlanan ya 
da kendi tasarladığı modelleri yapabilmelidir. Tüm bunların 
bir araya gelip bir eser oluşturabilmeleri için sahip olmaları 
gereken kişisel özelliklerin başında da sabırlı olmaları ve dik-
katli çalışabilmeleri gelmektedir.

Bu meslekte yetenek oldukça öne çıkmaktadır. Mesleki 
beceri, sıradan bir malzemeyi mücevher hâline getirebilir. 
Her sanatta olduğu gibi çok çalışmak da olmazsa olmaz 
kuraldır. 

Bu meslekte takıların tasarlanması ve yapılması için çeşit-
li malzemeler gerekmektedir. Bunlar; testere kolu, testere 
kılı, pirinç ve gümüş plaka, kaynak, şalemo, amyant, boraks, 
eğe çeşitleri, malafa, hadde, heştek, freze motoru, cila mo-
toru gibi malzemelerdir. Zaman içinde takılar gibi aletler de 
değişmiştir. Eskiden günümüzde kullanılan birçok malzeme 
olmasa da çağının şartları içinde uygun aletlerle takılar ya-
pılmıştır. Bir sadekârın bu malzemeleri iyi tanıması ve usta-
lıkla kullanması gerekmektedir. 

Günümüzün eskiyen ve erbapları azalan mesleklerinden 
olan sadekârlık farklı ve sanatsal bir iş arayanlar için çeşitli 
atölye çalışmaları ve kurslarla öğretilmeye devam edilmek-
tedir. Bunun için İŞKUR’un verdiği eğitim programlarını da 
takip edebilirsiniz.    
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YEŞİL ADA
Türkiye’nin Sakin Şehri Eğirdir

Eğirdir, Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nin batı bölümünde 
“Göller Bölgesi” denilen iç kesimindeki Isparta ilinin on üç 

ilçesinden biridir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ol-
ması, göl kenarında yer alması ve konumu nedeniyle ilçeler 
içerisinde önemli bir yere sahiptir. Kentin imgesini oluşturan 
Eğirdir Kalesi, Dündar Bey Medresesi, Ulu Cami, geleneksel 
evleri ve dar sokakları kentin fiziksel yapısını oluşturan diğer 
unsurlardır. Ancak zaman içinde çıkan yangınlar nedeniyle 
kentte yer alan bazı yapıların ve geleneksel evlerin bir kısmı 
yok olmuştur. Rum ve Müslüman halk bir arada yaşamış ve 
fiziksel çevreyi çeşitlendirmişlerdir. 

Eğirdir Gölü, günün değişik zamanlarında farklı renkler alan, 
gün batımında seyrine doyum olmayan, etrafı elma ve şef-
tali bahçeleriyle çevrili, berrak plajlarıyla ünlü, Türkiye’nin 
dördüncü büyük doğa harikası gölüdür. Göl iki kısıma ayrıl-
maktadır. Kuzeyde kalan ve daha küçük olan kısmına Hoy-
ran bölümü, güneyde kalan kısmına Eğirdir Gölü denir. Her 
iki bölüm Hoyran Boğazı ile birbirine bağlanır. Göl içerisinde 
iki küçük ada vardır. Biri Can Ada, diğeri Yeşil Ada’dır. Son 
zamanlarda suların azalmasıyla bu adalar bir yarımada biçi-
minde Eğirdir ’e bağlanmıştır. Gölde levrek, ıstakoz ve sazan 
balıkları bulunmaktadır. Göl doğal sit alanıdır.

Millî Mücadele Dönemi’nde Isparta

Millî Mücadele Dönemi’nde, Eğirdir Gölü’nün Batı Cep-
hesi’ne asker, yiyecek giyecek ve mühimmat ulaştırıl-

masında en güvenilir su yolu olarak kullanılması ve bu ula-
şımın düzenli ve disiplinli yapılabilmesi için Eğirdir Bahriye 
Müfrezesi kurulmuştur. Dört yıla yakın süren ve dünyanın 
en haklı bağımsızlık ve özgürlük savaşlarından olan Türk 
Kurtuluş Savaşı’nın, düşmana son darbenin vurulduğu Batı 
Cephesi’nin en önemli Menzil Bölgesi Isparta’da oluşturul-
muştur. Eğirdir Garı ve çevresinde Eğirdir Menzil Hastane-

sinin, Batı Cephesi mühimmat depolarının, yiyecek-giyecek 
depolarının kurulmasının ve Batı Anadolu İstihbarat Merkezi 
ile telgraf-telefon-ulaşım-haberleşme ağının Eğirdir ’de ko-
nuşlandırılması, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan 
Savaşı sırasında yaralananların önemli bir bölümünün yine 
bu menzil hatlarıyla Eğirdir Yeşil Ada’da hazırlanan Hasta 
ve Yaralı Bakımevlerine taşınması, Isparta’nın ‘‘Milli Mücade-
le’deki’’ önemini göstermektedir. 

Karmaşadan ve Stresten Uzak Bir Yaşam

Yeşil Ada, Eğirdir kent merkezine 1,5 km uzaklıkta yer alır. 
“Nis” adı ile de anılan Yeşil Ada, Eğirdir’in mahallerinden 

biri olup Eğirdir Gölü’nde, ilçenin Kaleburnu adlı eski yarı-
mada olan mahallenin karsısında Can Ada’dan sonra yer alır. 

Yeşil Ada her dönem Eğirdir ’in en gözde bölgesi olmuştur. 
1950’ li yıllara kadar kayıkla bağlantı sağlanan adaya, 1950’li 
yıllarda Can Adası’na da ulaşımı sağlayan bir karayolu bağ-
lantısı yapılmıştır. Kara ile bağlantısı yapılmadan önce Rum-
ların ve Müslümanlara ait konutların ve balıkçı barınakları-
nın olduğu bir mahalle iken yol bağlantısı yapıldıktan sonra 
pansiyonların ve balık restoranlarının inşa edildiği turistik bir 
nokta hâline gelmiştir.

Yeşil Ada’da Aya Stefanos Kilisesi, Ada Cami (Eski Kız Kilise-
si), Yeşil Ada Hamamı, Muslahattin Dede ve Eflatun Dede 
türbeleri, mezarlık, ayrıca 10 tanesi koruma altına alınmış 
birçok geleneksel konut bulunmaktadır. Yeşil Ada Mahallesi, 
Türk geleneksel kentlerindeki gibi hamam - cami - medrese 
gibi kamu yapılarından oluşan bir merkeze sahip olmamak-
la birlikte küçük dar sokakları ve meydancıkları barındıran 
organik bir dokuya sahiptir. Yeşil Ada’da daha çok Rumlara 
ait yapıların olduğu tespit edilmiştir. Ada Camisi önceden 
Kız Kilisesi olarak bilinen bir kilisenin sonradan cami haline 
getirilmesiyle oluşturulmuş bir yapıdır.

YER TANITIMI
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Aya Stefanos Kilisesi

Yeşil Ada içerisinde bulun-
maktadır. 19. yüzyılın ikinci ya-

rısında yapılmıştır. Çok eski yıllarda Rum 
asıllı Hristiyan Hacı adaylarının Kudüs’e 
gitmeden önce Aya Stefanos Kilisesi’ni ziyaret 
ettikleri ve burada ayinler düzenledikleri söylen-
mektedir. Göller Bölgesi Araştırma Projesi dâhilinde 
kilise yenilenme kapsamına alınmış, daha sonra çatı kap-
laması yenilenerek dış duvarları yapılmış ve son olarak da 
iç kısımlar yenilenmiştir. Kilise haftanın belli günleri ziyare-
te açık olup günümüzde müzik konserlerine ev sahipliği 
yapmaktadır.

Doğu-batı yönünde uzanan kilise, dikdörtgen planlı, üç 
nefli ve doğu köşeli apsislidir. Kuzey ve güney duvarında 1. 
katta dikdörtgen üçer pencere vardır. Pencere ve kenarları 
mermer bloklarla çevrilidir. Güney duvarında sivri kemerli 
bir kapı, batı duvarında üstü yuvarlak kemerli ana girişi 
bulunur. Yan duvarları moloz taşla örülüdür. Duvar örgü-
sünde 1. kat ile 2. kat arasında ahşap hatıllar kullanılmıştır. 
Çatı beşik çatı olup ahşaptır ve alaturka kiremitle kaplıdır. 
Kilisenin içi iki sütun sırasıyla üç nefe ayrılmış, sütun araları 
yuvarlak kemerli ahşap tonozlu çatının kaburgalarını taşır. 
Sütunlar arasındaki kemerler bağdadi tekniğinde yapılmış, 
üzeri alçı ile sıvanmıştır. 

Yeşil Ada Hamamı

Yeşil Ada Mahallesi’nde yer alan Yeşil Ada Hamamı, so-
yunmalık, ılıklık ve sıcaklık olarak adlandırılan iki halvet, 

sıcak ve soğuk su depolarından oluşmaktadır. Külhana gi-
rilememektedir. Yapının arka kısmı toprak altında kalmıştır. 
Dolayısıyla hafriyat gerekmektedir. Soyunmalık kısmı ahşap 
kırma çatı ile Marsilya tipi kiremitle kaplıdır. Ilıklık ve sıcaklık 
kısımları üç kubbe ile örtülmüştür. 

Yeşil Ada Cami

Yeşil Ada (Nis Adası) içinde bulunan cami kiliseden cami-
ye çevrilmiştir. Daha önceki dönemlerde toprak damlı 

iken şu anda kırma çatılı ve üzeri kiremitle örtülüdür.  II. 
Osman’ın fermanıyla ibadete açılmıştır. Kilisenin ilk adı Kız 
Kilisesi’dir. Cami kare planlıdır. Tek olan minaresi camiye biti-
şiktir. Minaresi düzgün, köfke taştan yapılmış olup dörtgen 
kaideden sekizgen gövdeye geçmektedir. Caminin kuze-
yinde bir son cemaat mahali yer almaktadır. Caminin yan 
cephelerinde üstte ve altta büyük pencereler yer almaktadır.  

Alttaki pencereler üsttekilere oranla büyüktür. Alt pencerele-
rin üzeri yuvarlak kemerlidir. Alt pencereler demir parmaklıdır.

Şeyh Muslihiddin Türbesi

Yeşil Ada içinde yer alan türbe, ahşap bir mezar ve mes-
citten ibarettir. Mescit kısmına ahşap bir merdivenle çı-

kılmaktadır. Çatısı alaturka kiremitlerle yapılmıştır. 

Yeşil Ada, içinde birçok pansiyon ve restoranın iç içe oldu-
ğu Eğirdir ilçesinin turistik yerlerinden bir tanesidir. Bu güzel 
adada yürüyüş yapmak, sessiz ve sakince durup kendinizi 
dinlemek ve doğa ile iç içe olmak istiyorsanız en kısa za-
manda burayı ziyaret etmelisiniz. Küçük pansiyonlarında 
kalabilir, balık restoranında gölde tutulan taze balıkların 
tadına bakabilirsiniz. Eğirdir Gölü’nü gezmek için göl kena-
rında bulunan teknelere binerek göl turu yapabilir ve gölün 
tüm renklerini görme fırsatı yakalayabilirsiniz. 



Türkiye’nin en zengin tablo koleksiyonuna sahip olan Millî 
Saraylar İdaresi Başkanlığı, sanat tarihimiz açısından dönüm 
noktası sayılacak önemli bir açılışa ev sahipliği yaptı. Başkan-

lığa bağlı Beşiktaş’taki Resim Müzesi, 15 Ocak 
2021 Cuma günü Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı 
törenle ziyarete açıldı. Restoras-

yonu tamamlanan, modern 
sergileme kriterlerine göre 

tefriş edilen Müze, 11 bin 
m2’lik kapalı alanda dü-
zenlenen 34 salon ve 
553 eserle kültür sanat 
hayatımızın yeni merkezi 
olmaya aday.

Resim Müzesi koleksi-
yonu, Topkapı Sarayı de-

polarında muhafaza edilen 
tabloların Millî Saraylar envan-

terine dâhil edilmesiyle daha da 
zenginleşti. Topkapı Sarayı’ndan Re-

sim Müzesine nakledilen tabloların resto-
rasyonuna yönelik Resim Müzesinde atölye kurul-

du. Eserlerin restorasyon öncesi, aşamaları ve restorasyon 
sonrası durumları belgelendi. Çalışmalar kapsamında Tablo 
Restorasyon Atölyesi 199, Altın Varak Atölyesi 104, Cilt ve 
Kâğıt Restorasyon Atölyesi 34 eseri kültür hayatımıza ka-
zandırdı. Eserlere yönelik envanter çalışmaları da titizlikle 
yürütüldü. Eser bilgileri, kondisyon durumları ve hareketleri 
kayıt altına alındı. Kayıtlar, dijital sisteme aktarıldı. Müze bi-
nasının ve eserlerin güvenliğini sağlayan kamera ve alarm 
sistemleri modernize edildi.

Dolmabahçe Sarayı’nda tahta çıkmaya aday olan veliahtların konakladığı Veliahd 
Dairesi, Tanzimat’la birlikte, şehzadelerin dışa kapalı sürdürdükleri hayatın sona 
ermesinin ve serbest yaşama geçişlerinin mimari simgesidir. Veliahd Dairesi’nin bir 
bölümü yaklaşık yedi yıl süren restorasyon çalışmaları sonrası çağdaş müzecilik 
standartlarında bir müzeye dönüştürülerek “Millî Saraylar Resim Müzesi” olarak 
sanatseverlerin hizmetine sunulmuştur.

MÜZECİLİK ALANINDA EŞSİZ BİR ÖRNEK

Veliahd Dairesi, ilk bölümünün restorasyonunun ardından 
22 Mart 2014’te Resim Müzesi olarak hizmet vermeye baş-
ladı. 2017’de ise Müzenin daha büyük olan ikinci bölümü-
nün restorasyonuna başlandı. 4 yıl süren çalışmaların ardın-
dan kapılarını yeniden sanatseverlere açan Resim Müzesi, 
özgün restorasyon, özenli teşhir ve tefrişiyle alanında ben-
zersiz bir nitelik kazandı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Millî Saraylar İdaresi 
Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Müze, tematik 
bütünlük içinde 11 bölümden oluşmaktadır.

Sultan Abdülmecid/Sultan Abdülaziz Salonu

Müzenin ilk bölümü, Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz’in 
portrelerinin yer aldığı salondur. Dolmabahçe Sarayı’nı yaptıran 
padişah olarak Sultan Abdülmecit ve Veliahd Dairesi’nin tahsis 
edildiği kardeşi Abdülaziz, Dolmabahçe Sarayı ve 19. yüzyıl Os-
manlı tarihi için önemli bir konuma sahip iki figürdür.

Osmanlı’da Batılılaşma

Bu bölümde 18. yüzyılın başından itibaren Batı’yla yoğun 
iletişim kuran Osmanlı İmparatorluğu’nda askerî ve sosyal 
alanda görülen değişimin izleri takip edilebilir.

Halife Abdülmecid Efendi/İstanbul Görünümleri

Bu mekân Halife Abdülmecit Efendi’nin Veliahd Dairesi’nde-
ki kütüphanesidir. Osmanlı İmparatorluğu’nun son veliahdı 
ve son halifesi olan, hat ve müzik başta olmak üzere sana-
tın hemen her alanıyla ilgilenen Halife Abdülmecit Efendi, 
halife seçildikten sonra Dolmabahçe Sarayı’na yerleşmiş, 
kütüphanesini de Dolmabahçe Sarayı’na taşımıştır. Bu bö-
lümün çevresinde yerli ve yabancı ressamlara ait İstanbul 
manzaraları yer alıyor.

MİLLî SARAYLAR RESİM MÜZESİ

MÜZE TANITIMI
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Goupil Galerisi’nden Saraya Satın Alınan Tablolar

Bu bölüm, Sultan Abdülaziz Dönemi’nde Paris’teki Goupil 
Sanat Galerisi’nden alınan tablolardan oluşuyor. Bu dönemde 
satın alınan tablolar Sultan Abdülaziz ve yaveri Şeker Ahmed 
Paşa’nın beğenilerini yansıtıyor. Osmanlı sarayında Batı tar-
zında tablolardan oluşan bir koleksiyon ilk kez Sultan Abdü-
laziz Dönemi’nde, Dolmabahçe Sarayı’nda oluşturulmuştur.

İvan Konstantinoviç Ayvazovski Salonu

Yapının en ihtişamlı mekânı, ştuk kaplamalı duvarları, kom-
pozit başlıklı plastırlarıyla Merasim Salonu’dur. Bu salon, 
çoğunlukla denizi konu edinen tablolarıyla bilinen, ışık ve 
gölgeyi dikkat çeken bir uyumla yansıtan ünlü Rus Ressam 
Ayvazovski’ye ayrılmıştır.

Saray Ressamları

Sultan Abdülaziz, saray ressamı olarak Polonyalı Ressam 
Stanislaw Chlebowski ile çalışmıştır. Sultan II. Abdülhamid 
Dönemi’nde ise İtalyan Ressam Luigi Acquarone ve onun 
ölümünden sonra, yine bir İtalyan Ressam Fausto Zonaro sa-
ray ressamı olarak görev yapmıştır. Bu bölüm saray ressamı 
olarak çalışan isimlerin tablolarından oluşuyor.

Oryantalist Ressamlar: Doğu’nun Cazibesi

Doğu’yu Avrupalı gözüyle betimleyen oryantalist resimler-
de, esin alınan yörelere özgü kültürel özelliklerin ön plana 
çıkarıldığı sahneler işlenmiştir.

Yaver Ressamlar

Bu bölüm Osman Nuri Paşa, Şeker Ahmet Paşa gibi askerî 
kimlikleriyle ressam kimliklerini birleştiren ressamların eser-
lerine ayrılmıştır.

Türk Ressamları (1870-1890)

Bu bölümde Şeker Ahmed Paşa, Süleyman Seyyid, Osman 
Hamdi Bey ve Halil Paşa gibi Batılı anlamda Türk resminin ikinci 
ve üçüncü kuşağını oluşturan ressamların eserleri yer alıyor.

Portreler ve Tarihî Konulu Kompozisyonlar/Osmanlı Sarayın-
da Manzara Salonun ortasındaki bölüm portreler ve tarihî 
konulu kompozisyonlara ayrılmıştır. Bu bölümün çevresinde 
çok sayıda yerli ve yabancı ressamın manzaraları yer alıyor.

Türk Ressamları (1890-1930)

Son iki bölüm, Batılı anlamda Türk resminin üçüncü ve dör-
düncü kuşağını oluşturan ressamların eserlerine ayrılmıştır. Bu 
bölümlerde Hüseyin Zekâi Paşa, Hoca Ali Rıza, Şevket Dağ, 
İbrahim Çallı, Hikmet Onat gibi ressamların eserleri yer alıyor.

EN BÜYÜK ORYANTALİST TABLO

Resim Müzesi, Türkiye’nin en büyük oryantalist tablosuna 
da ev sahipliği yapıyor. Fransız ressam Félix-Auguste Clé-
ment’in “Çölde Av” adıyla tanınan tablosu, müze ortamında 
ilk defa ziyaretçileriyle buluşuyor. 35 metrekarelik ebadıyla 
görenleri büyüleyen 1865 tarihli eser, 2019 yılında Said Ha-
lim Paşa Yalısı’ndan başarılı bir operasyonla alınarak Resim 
Müzesine nakledildi. Osmanlı ile Mısır arasındaki sosyal ve 
kültürel ilişkilere dair ipuçları barındıran tablo, görsel belge 
niteliği taşıması bakımından eşsiz olarak değerlendiriliyor.

MÜZE TANITIMI
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DÜNYA ORTAK EVİMİZ

Türk edebiyatının büyük söz ustalarından biri olan Yunus 
Emre, “Elif okuduk ötürü / Pazar eyledik götürü / Yaratılanı 
hoş gördük / Yaradan’dan ötürü” derken burada sadece in-
sanı kastetmemekte, Yaradan’ın yaratmaya değer kıldığı her 
şeye hoşgörü ile yaklaşmamız gerektiğini söylemektedir. 
Sümeyra M. Kılıç’ın yayıma hazırladığı ve her kesime hitap 
eden, tabiata ve çevreye duyarlı olmak gerektiğini anlatan 
“Dünya Ortak Evimiz” adlı eser, Turkuvaz Kitap aracılığıyla 
2022 yılında okuyucuyla buluştu. 

Birleşmiş Milletlerin (BM) iki önemli kurumu UNDP ve 
UN-HABITAT tarafından verilen özel çevre ödülüne layık 
görülen Sıfır Atık Projesi, 2019 yılı OECD ülke raporunda 
“Umut Vadeden Proje” olarak yer almış; son olarak da Ak-
deniz Parlamentosunda 21 Akdeniz ülkesinin çok sayıda 
projeyle katıldığı yarışmada en iyi proje seçilmiştir.  Dünya 
Ortak Evimiz adlı kitapta, bu önemli Projenin savunucusu 
Emine Erdoğan’la birlikte her biri kendi alanında uzman 28 
kalemin yazılarına yer verilmiştir. 

Emine Erdoğan “Ağacın Hikâyesi Böyle Bitmesin” başlıklı ya-
zısında (s. 13-33), ebeveynleri tarafından hangi koşullarda 

büyütüldüğüne, onlardan aldığı çevre ve doğa sevgisine 
değinmiş, eşi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde şe-
hirde başlattığı temizlik hareketinden ve geri dönüşüm pro-
jelerinden bahsetmiş, aynı zamanda bireysel ve toplumsal 
olarak yapılması gerekenler üzerinde durmuştur. 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofi-
sine başkanlık eden Claudio Tomasi, yazısında (s. 37-43) 
kaynakların sonsuz olmadığını ve sürdürülebilir ekonomi 
modellerine geçmemiz gerektiğini ifade etmektedir. 

Dünya Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen (s. 45-50); deniz-
lerin, okyanusların korunması gerektiğini, yerel çözümlere 
değil, küresel çözümlere odaklanmak gerektiğini belirtmek-
tedir. 

Bireysel değil, küresel anlamda doğanın kurtarılması, kü-
resel ısınmanın bu şekilde önüne geçileceği vurgulanan 
kitabın diğer yazılarında da doğaya duyulan saygının ve 
doğanın korunması gerekliliğinin çocuk yaşlardan itibaren 
içselleştirilmesinin önemine değinilmiştir. Küresel yok oluşu 

Yayıma Hazırlayan: Sümeyra M. Kılınç, İstanbul 2022.
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sadece duyarlı belli toplumlardan ziyade tüm dünya ülkele-
rinin bir araya gelerek çözebileceği açıklanmaktadır.

Güven İslamoğlu (s. 69-84), doğa sevgisinin bilinçsizce 
verildiğini, daha bilinçli bir toplum ve dünya halkı olmanın 
yolunun bilimsel bir doğa sevgisinden geçtiğini başından 
geçen örneklerle vurgulamaktadır. 

Kitapta, küresel atıkların tabiatı derinden etkilediği ve kü-
resel iklim krizinin temel sebeplerinden biri olduğu vurgu-
lanmaktadır. Atıkların, geri dönüşüm projeleri 
sayesinde tekrar insanlığın kullanımına 
sunulması, bu atıkların sürdürüle-
bilir üretimin bir parçası hâline 
dönüştürülmesinin mümkün 
olduğu belirtilmektedir.

Dünyanın çölleşmesinin 
önüne geçmek için topluma 
bilinç kazandırılması husu-
sunda bireylere verilecek en 
etkili eğitimin ancak ve ancak 
çocukluk çağında ailede olma-
sıyla mümkün olacağı, ilerleyen 
yaşlarda bu konuda verilecek eğitimin 
ise yalnızca sözde kalacağı kitabın tama-
mına yansıtılmıştır.

Prof. Dr. Huriye Martı (s. 169-17) “Çevreye Dost Olmanın 
Sırrı” başlıklı yazısında, İslam’ın tabiata bakış açısından bah-
setmiş, yaşantısından verdiği kesitlerle İslam dininin doğaya 
olan yaklaşımına Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerden, Peygam-
berimizin hadislerinden örneklerle vurgu yapmış; yazısın-
da benzer açıklamalara Nana Firman da (s. 189-202) yer 
vermiş, doğanın dengesini ve yaratılanı korumanın insanın 
en büyük vecibelerinden biri olduğunu belirtmiştir. Çevre 
ahlakı konusundaki uyanışın XX. yüzyılın sonlarında başla-
madığı, bilakis bu konunun Kur’an-ı Kerim’de asırlar önce 
verildiğini, insanın tabiatı koruması gerektiğini anlatmıştır.

Prof. Dr. Çağan Hakkı Şekercioğlu (217-227), 43 yılını verdi-
ği doğayı koruma ve tanıma amaçlı gezilerinde, akademik 
anlamda kabul gören çözümlerin yanında geleceğimiz için 
biyoçeşitliliği ve bunun yanında yaban hayatına sahip çık-
mamız gerektiğini vurgulamakta; özellikle ülkemizde, iklim 
değişikliğine paralel olarak vuku bulan orman yangınlarına 
karşı farklı ısınma ve kuraklık senaryolarına göre riskli or-
manların tespit edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Şekerci-
oğlu, doğal yaşamın ve doğal alanların korunması ile insan 
sağlığı arasında paralellik olduğunu da söylemektedir. 

Gıda israfının da küresel bir kriz olduğuna vurgu yapan 
Olcay Silahlı (s. 241-251), gıda atıklarının toplumsal bir 
problem olduğunu hatırlatmaktadır. Bu durumun gıda atı-
ğından öteye gittiğini söyleyerek atılan maddenin sadece 
gıda değil, gıdanın yetişmesinde suyun, gübrenin, toprağın 

ve insan emeğinin de çöpe atıldığını belirtmektedir. Bu 
konuda da dünyadaki diğer ülkelerle sık sık bir 

araya gelinerek atıkların sıfıra indirilmesi 
gerektiğini yinelemektedir. İnsan sağlı-

ğının tabiatla ilintili olduğu belirtilen 
kitapta, organik tarım ve zehirsiz 
sofralara da vurgu yapılmaktadır.

Yazarlar kitapta; denizlerin, okya-
nusların ve doğada var olan tüm 
canlıların insan hayatı için ne denli 

önemli olduğunu, sadece bir canlı 
türünün neslinin tükenmesinin bile bir 

domino etkisi yaratarak doğanın denge-
sini bozacağını ve zarar gören ekosistemin 

iklim krizini tetiklediğini özellikle vurgulamakta; 
Emine Erdoğan önderliğinde ivme kazanan sıfır atık konu-
sunda gıdadan giyime, iklim krizinden çevresel felaketlere 
kadar pek çok konuda hem öğreten hem de düşündüren 
yazılarla okuyucuların bu konuda bilinçlenmesine ışık tut-
maktadır. 

Unutulmamalıdır ki biz bu dünyada sadece misafiriz. Aynı 
çatı altında yaşayan milyonlarca canlı türünden biriyiz. Do-
layısıyla daha yaşanabilir bir dünya ve gelecekte de hayatın 
devam edebilmesi için doğamıza sahip çıkmalıyız. Toplum-
sal bilincin artırılmasını hedefleyen “Dünya Ortak Evimiz” de 
bu amaçla yazılmış önemli bir eser olarak raflardaki yerini 
alırken bizlere yol gösterici olmaya devam edecektir.

Kitapta, küresel atıkların tabiatı 
derinden etkilediği ve küresel iklim 
krizinin temel sebeplerinden biri 
olduğu vurgulanmaktadır.
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Prof. Dr. Nurullah ÇETİN1

 1Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi.

Â deta zorla itildiğimiz ve 1914’te başlayan Birinci 
Dünya Savaşı’nda, birçok cephemizde galip gel-
miş olmamıza rağmen müttefikimiz olan Alman-

ya’nın mağlubiyeti sebebiyle biz de yenik sayıldık ve 30 
Ekim 1918 Mondros Mütarekesi sonucu vatanımızın birçok 
yeri o zaman adı İtilaf Devletleri ama aslında ve özünde 
Haçlı orduları olan emperyalist güçler tarafından kademe 
kademe işgal edildi. Bu işgale karşı bütün Türk milleti ola-
rak biz, üç aşamalı bir millî direniş projesi başlattık. Birinci 
aşamada Türk milletinin kurtuluş ve bağımsızlık iradesinin 
tecelli ettiği istişareler, kongreler yaptık. Önce kendi aramızda 
vatanımızın kurtuluşu ve milletimizin selameti için görüş alışve-
rişinde bulunmalıydık. 

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla başlayan ve 
Amasya Tamimi, Erzurum, Sivas Kongreleriyle tamamlanan 
istişareler aşamasından sonra, alınan kararlar gereğince 
23 Nisan 1920’de ikinci aşama olan devletleşme dönemi-
ne girdik. Bağımsız, millî Türk devletimizi kurduk. Sonra da 
üçüncü aşama olarak devletimizin çatısı altında ve teşki-
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için bu savaşa “Başkumandan Meydan Muharebesi” denir. 
30 Ağustos günü Yunan ordusu büyük bölümüyle yok edil-
di. Kalanlar da İzmir ’e doğru kaçmaya başladılar. Mustafa 
Kemal Paşa da Yunanlıların İzmir civarındaki kuvvetleriyle 
birleşmemesi için Türk ordularının Ege’ye doğru ilerlemesini 
isteyerek şu emri verdi:

“Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!”

Bunun üzerine düşman orduları toparlanmasın diye takip 
ettiler. Yunan orduları kaçarken köyleri, kentleri yakıp yıkarak 
gidiyorlardı. Türk orduları 1 Eylül’de Uşak’a geldiler ve orada 
Yunan Ordusu Başkomutanı General Trikopis’i esir aldılar. 

Yunan ordusu kaça kaça 1 Eylülde Kütahya ve Uşak’ı, 2 Ey-
lülde Eskişehir ’i, 3 Eylül’de İnönü’yü, 4 Eylülde Salihli ve Ala-
şehir ’i terk ettiler. 6 Eylülde Manisa’yı yakarak kaçtılar. Uşak, 
Eskişehir, Alaşehir, Turgutlu, Ahmetli, Salihli, Manisa’yı, her 
yeri; bütün Ege bölgesini “Kara Şeytan” lakaplı Albay Pa-
lastiras komutasındaki Yunan ordusunun “Yangın Tümeni” 
yaktı. Palastiras Yunanistan’da darbe yaptı, 3 kez başbakan 
oldu ve İkinci Dünya Savaşı’nda Almanları Yunanistan’a da-
vet eden Yunan faşizmini kurdu.

Türk ordusu, 9 Eylül’de İzmir’e girdi. Yunanlılar, 15 Mayıs 1919’da 
İzmir’de geldikleri yere yani denize iade edildiler. Yunanlıların 
galip gelmesini isteyenlerin hevesleri kursaklarında kaldı. 18 
Eylül’de artık Batı Anadolu’da hiçbir Yunan askeri kalmamıştı.

13 Eylül günü İzmir ’de Ermeni mahallesini, İzmir ’in dörtte 
üçünü, hem de Hristiyan mahallelerini Ermeni terör örgütü 
olan İzmir Ermeni İhtilal Komitesi yaktı. Bu durumu İtfaiye 
Komutanı Paul Greskoviç, bölgedeki Amerikan Misyon Şefi 
Mark Prentiss, körfezdeki Fransız Amirali Dumesnill, Ata-
türk, Prof. Dr. Türkkaya Ataöv, tarihçi Oktay Gökdemir gibi 
bilim adamları ispatladılar.

9 Eylül 1922‘de İzmir ’in kurtarılışı ile birlikte aslında Millî Mü-
cadele askerî anlamda büyük ölçüde sona ermiş oldu. Bü-
yük Taarruz’la birlikte Yunanistan’la birlikte onun destekçileri 
olan Batılı devletler de yenilmiş oldu.

Büyük Taarruz’umuzun tarihsel ve güncel önemi de ana 
hatlarıyla şöyledir: 26 Ağustos 1071’de Anadolu’da bir vatan, 
bir devlet, bir millet kuruldu. 26-30 Ağustos 1922’de aynı 
vatan ve millet kurtularak yeniden kuruldu. Anadolu tarihi 
demek, bir bakıma bu iki önemli tarih aralığı demektir. 26 
Ağustos 1071’de Anadolu’yu Rum Bizans’tan aldık, 26-30 

latlı önderliğinde askerî cihat sürecine geçtik. Bu bağlam-
da İnönü Savaşları, Eskişehir Kütahya Savaşları, Sakarya 
Meydan Muharebesi ve son olarak da Büyük Taarruz’la 
birlikte işgalcileri yurdumuzdan temizledik. Yani 15 Mayıs 
1919’da İzmir ’e denizden gelen ve oradan Anadolu içle-
rine yayılan Yunan işgal sürülerini 9 Eylül 1922’de geldik-
leri yere yani denize dökerek bu işgal lekesini temizlemiş 
olduk. Böylece kutlu Millî Mücadelemizi tamamladık. O 
günden bugüne önce Allah’ın yardımı, sonra şehit ve ga-
zilerimizin himmeti ve insanüstü fedakârlıkları sayesinde 
kendi vatanımızda, kendi bağımsız millî Türk devletimizi 
yaşatma irademizle yolumuza devam ediyoruz.

Büyük Taarruzun en önemli özelliği, savunma değil saldırı 
savaşı olmasıdır. Daha önceki savaşlarda savunmada idik. 
Ancak “en iyi savunma saldırıdır” ilkesi gereği Büyük Taar-
ruz’la kesin zafer sonucunu aldık.

Büyük Taarruz’umuzun tarihî seyri kısaca şöyledir: Sakarya 
Savaşı’ndan sonra Mustafa Kemal Paşa, işgalcileri vatan top-
raklarından tamamen sürüp çıkarmak için büyük bir hazırlı-
ğa girişti. Doğu cephesindeki birliklerimiz Batıya kaydırıldı. 
Eksikler tamamlandı. Amaç, bir ölüm kalım mücadelesiyle 
Yunan ordusunu yok etmekti. Ya Yunan ordusu yok olacak 
ya da Türk milleti ve devleti yok olacaktı. Üçüncü bir şık yok-
tu. Türk milleti tam bir seferberlik durumuna girdi. Atatürk 
planını ani bir baskınla düşmanı yok etme stratejisi üzerine 
kurdu. Yunan ordusu 195.000, Türk ordusu ise 186.900 kişi idi. 

Türklük ve Müslümanlık 
değerleri etrafında 

kümelenen şuurlu bir millet 
olan Türk milleti, millî 

devletini tekrar kazanmak 
için kutlu ve destansı bir 
Millî Mücadele vermiştir.

Ancak Yunan ordusunun silah ve teçhizat üstünlüğü vardı. 

26 Ağustos 1922 Cumartesi günü, sabah erken saatler-
de 04.30’da topçu ateşiyle Yunan ordusuna karşı büyük 
bir saldırı başlatıldı. Şiddetli çarpışmalar oldu. 30 Ağustos 
günü Dumlupınar’da doğrudan doğruya Mustafa Kemal 
Paşa’nın yönettiği büyük bir meydan savaşı yapıldı. Bunun 
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Ağustos 1922’de yine Rum Yunan işgalinden boşalttık.

26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile Alparslan Anadolu’yu 
Müslüman Türk milletine açtı ve açılan bu kapıdan Ana-
dolu’nun her tarafına yayıldık. Zamanla Anadolu’ya hâkim 
olan Bizans zulmünü ve karanlığını yırttık, Bizans’ın karanlığı 
altında inleyen Anadolu Hristiyan halklarına kurtarıcı olduk, 
umut olduk. Onların hem küfür karanlığından hem muhar-
ref Hristiyanlığın şefleri olan papazların zulmünden, hem 
yerel idareci zalim tekfurlarından, hem de merkezî kralın 
zulmünden kurtardık. Çünkü Türk beklenendi. Zamanla bir-
çoğu kendi rızalarıyla Türkleşti ve Müslümanlaştı.

15 Mayıs 1919 günü Anadolu’nun bağrına bir İngiliz kaması 
olarak saplanan Yunan işgal güçlerini 23 Ağustos 1921 tarihin-
de süpürme harekâtı Sakarya Meydan Muharebesi’yle başladı. 
Bu kutlu harekât durmadı. Sonra 26-30 Ağustos 1922’de Büyük 
Taarruz başlayıp ilerledi. Bu taarruz, 9 Eylül 1922’de İngiltere’nin 
içimize saldığı işgalci Yunanların geldikleri yere yani denize 
iade edilmesiyle nihayet buldu.

30 Ağustos 1922’de kazanılan zafer, Türk’ün öldü bitti, yok 
oldu denildiği anda birden dirilişinin, var oluş iradesinin 
gerçekleştiği bir tarihtir.

Bu tarih, Türk’ün 200 yıldan beri hep geri çekiliş ve savun-
mada kalış zilletine bir son verip artık taarruza geçme öz 
güveninin geldiği kutlu bir tarihtir.

Bu tarih, Türk’ün sadece Yunanların değil, asıl olarak Yunanı 
lejyoner olarak kullanan İngiltere gibi döneminin süper gü-
cünü kaldırıp yere çaldığı bir tarihtir.

Bu tarih, mübarek Anadolu topraklarının kıyamete kadar 
Müslüman Türk yurdu olarak kalacağı inat, ısrar, azim, irade 
ve ihtirasının tescillendiği tarihtir.

Bu tarih, modern Haçlı ordularının eskiden olduğu gibi yine 
Türk’ün imanıyla geri püskürtüldüğü bir tarihtir. 

Bu tarih, sadece Türk’ün değil, aynı zamanda diğer mazlum 
milletlerin, sömürgeleştirilmiş milletlerin de bağımsızlık me-
şalesinin yakıldığı bir tarihtir.

Bu tarih, Türkçemizi bütün incelik, zarafet ve zenginlikleriy-
le konuşabildiğimiz, bütün Türk-İslam kültür ve medeniye-
timizi yaşayabildiğimiz, ezanımızı kısık değil gür bir sesle 
okuyabildiğimiz, nazlı bayrağımızın kendi semamızda hür 
bir şekilde dalgalanabildiği, kendi bağımsız millî Türk Dev-

letimizi kurabildiğimiz, bize ait bir vatanın kurtulup tekrar 
kurulduğu bir tarihtir.

Bu tarih, imanın imkâna, iradenin tekniğe, azın çoğa, haklı-
nın haksıza, mazlumun zalime galip geldiği bir tarihtir.

Bu tarih, Türk’ün istiklalci iradesinin sembol şahsiyeti olan 
Mustafa Kemal Atatürk’ün başbuğ olduğu bir tarihtir.

Bu tarih, Anadolu’nun kıyamete kadar Türk’e bozulmaz bir 
nikâhla nikâhlanma mührünün vurulduğu bir tarihtir. 

1918 yılı gazetelerinde, “Anadolu Tanassur mu Ediyor?” yani 
“Anadolu Hristiyanlaşıyor mu?” başlıklı yazılar görülür. Zira 
Anadolu’nun her tarafına Amerikan, İngiliz ve Fransız kolej-
leri ve kiliseler yayılmıştır. Avrupa, Anadolu’yu önce kültürel 
ve dinî olarak ele geçirmek, sonra askerî olarak bu işi bitir-
mek istiyordu. İşte 30 Ağustos, gâvurun bu projesini çöpe 
atan, Anadolu’yu bir kez daha Türkleştiren ve İslamlaştıran 
bir zaferdir. 

Devlet; ortak kültürel, sosyolojik, hukuki, ekonomik, siyasi 
değerler etrafında kümelenen bir milletin, sahibi olduğu 
kendi vatanı üzerinde kendi bağımsız iradesiyle teşkilatlan-
dırdığı idare sisteminin adıdır. Buna göre bağımsız devlet, 
değerleri olan millet ve onun özgür vatanı olmadan olmaz. 

Bu çerçevede Türklük ve Müslümanlık değerleri etrafında 
kümelenen şuurlu bir millet olan Türk milleti, sahibi oldu-
ğu vatanı olan Anadolu’yu ve kendi bağımsız iradesiyle 
şekillendirdiği millî devletini tekrar kazanmak için kutlu ve 
destansı bir Millî Mücadele vermiştir. Büyük Taarruz da bu 
mücadelenin son aşamasıdır.

30 Ağustos 1922’de kazanılan zafer, 
Türk’ün öldü bitti, yok oldu denildiği 
anda birden dirilişinin, var oluş 
iradesinin gerçekleştiği bir tarihtir.

Bu tarih, Türk’ün 200 yıldan beri 
hep geri çekiliş ve savunmada kalış 
zilletine bir son verip artık taarruza 
geçme öz güveninin geldiği kutlu bir 
tarihtir.
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·Tanışma 
·Bireysel Görüşme
·Kişilik Testi, Hobiler ve İstihdam Edilebilirlik Becerileri

1.Gün

2.Gün

3.Gün

4.Gün

·İşim ve Ben Uygulaması

·İş Arama Ağım Uygulaması

·İş Arama Kanalları

·Öz Geçmiş Türleri ve Uygulaması·Beden Dili ve İletişim (uygulamalı)

·Mülakat Türleri ve Uygulaması

·Telefonla Görüşme Uygulamaları

TEBRİKLER!
Kariyeriniz İçin İŞ ARAMAYA

Hazırsınız!

İŞ KULÜBÜ FAALİYETLERİ




