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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, Ülke TV canlı yayınında küresel dönüşüm 
sürecini ve Türkiye’nin rolünü değerlendirdi. 

Bakanımız Bilgin, Türkiye’nin tüm sosyal meselelerinin önünde dosya hâlinde durduğunu anımsatarak 
“İşsizlikten geçici işçiler sorununa, sözleşmelilerin kadro sorunlarından, EYT’ye kadar hepsi dosya 
dosya önümüzde, bunları çözmek bizim görevimiz.” ifadesini kullandı.

Bakanımız Bilgin, dünyada yaşanan krizler karşısında Türkiye’nin büyük dönüşümüne ilişkin 
değerlendirmelerde bulunarak “Dünyadaki büyük yapısal değişmeyi görmeden Türkiye’de olup 
biteni anlamak mümkün değil. Bunun için meseleye önce makro çerçevede bakarak daha sonra mikro 
çerçeveye doğru daraltarak ele almak gerektiğini düşünüyorum. 2000’li yılların başından itibaren 
küreselleşme kavramı çok tartışılan bir kavramdı. Bu tartışmanın temel bakış açısının oturduğu zemin 
neoliberalizim üzerinden küreselleşmeyi değerlendirmek. Hatta onunla ilgili tahminlerde bulunmak. 
Küreselleşme tartışmalarında büyük çoğunlukla ortaya çıkan neoliberal iyimserlik dünyanın 
küreselleşeceği, neoliberal ülkelerin bütün dünyada geçerli olacağı, sosyal hakların artık önemini 
yitirdiği, bireyin merkeze taşındığı, toplumsallığın kaybolduğu, ulus devletin yok olacağı şeklinde 
doğrusal bir analiz vardı. Bir de ‘küreselleşme diye bir şey yok’ diye karşıt tavır alanlar vardı. 
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“Türkiye’nin Gücü ile Üreteceğiz”

Ülkemizdeki çalışma ve istihdam alanlarına da 
değinerek mevcut durumda 31 milyon insan istihdam 
edildiğini belirten Bakanımız Bilgin, bu rakamın tarihin 
en yüksek rakamı olduğuna vurgu yaptı.

Bakanımız Bilgin, enflasyonun önemli tahribatlarının 
olduğunu söyleyerek “Enflasyonun tahribatlarını 
uyguladığımız politikalarla aşacağımızın altını çizmek 
istiyorum. Enflasyonun en önemli sebeplerinden birisi 
pandemi sonrasında küresel sistemde yaşanan krizler 
ve birçok girdinin üretilmesini sağlayan sistemin 
çökmesi. İkincisi bunun enerji fiyatlarına yansıması, 
dünyada büyük bir enerji krizi var. Türkiye’nin dövize 
olan talebini yerli kaynaklardan ne kadar karşılarsak 
kurlar o kadar aşağı iner. Türkiye’de şu anda ihracat 
önemli bir kalem, ikinci bir kalem ise turizmdir. 

Pandemi etkisiyle turizm gelirlerimiz azalmıştı, savaşın 
da etkisi var ama bütün bunlara rağmen bu yılsonuna 
kadar 40 milyar dolar turizm girdisini tahmin ediyoruz. 
İhracatla, turizm ile üreteceğiz, bilgimiz ile yurt 
dışındaki müteahhitlerin vs. transferleri ile Türkiye’nin 
gücü ile üreteceğiz. Türkiye’nin üretim gücü artarak 
devam ettiği sürece sorunları mutlaka çözeceğiz. Bu 
sorunların arkasındaki sebepleri biliyoruz, mücadele 
konusunda da kararlılığımızı ortaya koymalıyız. Biz 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak sosyal 
politikalar ile çalışanlarımızın hayatlarını olumsuz 
etkileyen şartları nasıl düzeltebiliriz, bunu çalışıyoruz. 
Asgari ücreti düzenleyerek, istihdam yaratarak 
çalışanların gelirlerini arttıracak birçok çalışma ile 
bunları da uyguluyoruz, uygulamaya da devam 
edeceğiz.” dedi.

Türkiye’nin üretim gücü artarak devam 
ettiği sürece sorunları mutlaka çözeceğiz. 

2000’li yılların başında hâkim olan neoliberalizm 
2008’den sonra, dünya ekonomik krizi ile birlikte 
birdenbire çöktü. Ardından yaşanan başka bir 
tartışma ise post endüstriyel çağa girdiğimizde 
yaşandı. Bu varsayım endüstri çağının sonunun 
geldiği, yeni bir dünya ekonomisi, çalışma ilişkileri, 
üretim şekli üzerine kurulu bir varsayımdı. Bu 
varsayım göz ardı edildi ama ben hâlâ o analizin 
geçerli olduğunu, farklı bir toplum modeline doğru 
gittiğimizi, küreselleşmenin bu farklı toplumsal 
modellerinin bütün yerküreye yayılacak bir 
dinamizm kattığını düşünüyorum. Neoliberal tezler 
çökerken bunun göz ardı edilmesinin düşünsel bir 
problem olduğunu ifade etmek isterim.” dedi.
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BAKAN YARDIMCIMIZ ALPKAN, 
KURUMUMUZ ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız 
Prof. Dr. Lutfihak Alpkan, Genel Müdürümüz Oğuz 
Kağan Güldoğan ve Genel Müdür Yardımcılarımızı 
makamında kabul etti. Gerçekleştirilen toplantıda 
Alpkan, Kurumumuz hizmetleri hakkında bilgi aldı. 
Genel Müdürümüz ve Genel Müdür Yardımcılarımız 
tarafından yapılan sunumlarda; Bakan 
Yardımcımız Alpkan ile aktif iş gücü hizmetlerimiz 
kapsamında gerçekleştirilen kurs ve programlar, 
iş gücü piyasasına yönelik alınan tedbirler ve 
İŞKUR’un kurumsal verileriyle ilgili bilgiler 
paylaşıldı. İŞKUR’un yapısı ve hizmet birimleri 
tarafından gerçekleştirilen çalışmalar anlatıldı.

Gelecek dönem hedeflerinin de ele alındığı 
toplantıda Genel Müdürümüz Güldoğan, 
istihdamın artırılmasına yönelik atılan adımlarla 
ilgili Bakan Yardımcımız Alpkan’ı bilgilendirdi. 
Bakan Yardımcımız ziyaretin ardından çalışmaları 
yerinde incelemek için Kurumumuzu ziyaret etti.
Genel Müdürümüz Oğuz Kağan Güldoğan, Genel 
Müdür Yardımcılarımız ve Daire Başkanlarımızın 
hazır bulunduğu toplantıda, Bakan Yardımcımız 
Alpkan’a İŞKUR’un stratejik planı, amaç ve 
hedefleri ile Kurumumuzda gerçekleştirilen iç 
kontrol çalışmaları hakkında sunum yapıldı. 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile Katar 
Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı arasında imzalanan 
“İşgücü İstihdamının Tanzimine Dair Anlaşma”  
kapsamında eş güdümü sağlamak üzere oluşturulan 
Türkiye-Katar Ortak Çalışma Komitesinin üçüncü 
toplantısı 8-9 Ağustos tarihlerinde Bakanlığımız ve 
Kurumumuz ev sahipliğinde düzenlendi.

Toplantının ilk gününde Katar Çalışma ve Sosyal İşler 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mohamed Hassan Al-
Obaidly ve beraberindeki Katar heyeti ile ÇSGB Dış 
İlişkiler Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığındaki 
Türkiye heyeti Bakanlığımızda bir araya gelerek 
ülkemiz ve Katar iş gücü piyasalarına ilişkin verileri 
içeren sunumlar aracılığıyla genel bir görüşme 
gerçekleştirdi. Bakanlığımızca oluşturulan heyette 
Kurumumuzu temsilen Genel Müdür Yardımcımız 

Dr. Pürnur Altay, Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi 
Başkanımız Oğuzhan Küpeli, İstihdam Hizmetleri 
Dairesi Başkanımız Mustafa Işık ile İstihdam Uzmanı 
Eser Erol yer aldı.

Heyetler, ikinci gün Kurumumuz Makam Toplantı 
Salonu’nda Genel Müdürümüz Oğuz Kağan 
Güldoğan’ın da katılımıyla iki ülke arasındaki istihdam 
politikaları ve çalışma hayatı alanındaki iş birliğinin 
pekişmesi ve önümüzdeki dönemde yapılması 
planlanan çalışmalar üzerine istişarelerde bulundu. 

Programın son bölümünde Katar heyeti, Çalışma ve İş 
Kurumu Ankara İl Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet 
gösteren İş Kulübünü ziyaret ederek danışmanlık 
hizmetleri hakkında bilgi aldı.

KATAR HEYETİNDEN GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE 
İŞ KULÜBÜMÜZE ZİYARET
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OIC-PESNET KAPSAMINDAKİ EĞİTİMLERİMİZ 
DEVAM EDİYOR

Genel Müdürlüğümüzün başkanlığını yürütmekte 
olduğu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kamu İstihdam 
Hizmetleri Ağı (OIC-PESNET) Çalışma Planı 2021-
2022 kapsamında, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik 
ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) iş 
birliğinde 3 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilen 
“Engellilerin Girişimcilik Becerilerinin Geliştirilmesi” 
başlıklı eğitim programımız tamamlandı. 

Açılış konuşmaları Genel Müdür Yardımcımız Dr. 
Pürnur Altay ve SESRIC Genel Müdür Yardımcısı 
Fadi Abdullah Farasin tarafından gerçekleştirilen 

etkinlikte, Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 
İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İş ve 
Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığımızdan 
katılım sağlayan istihdam uzmanlarımız 
engelli vatandaşlarımıza yönelik sunulan 
hizmetlere ilişkin bilgilendirmeler gerçekleştirdi. 

Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanlığımız 
koordinasyonunda yürütülen ve 17 ülkeden 
60 temsilcinin yoğun ilgiyle katılım sağladığı 
etkinliğimiz, soru cevap oturumuyla sona erdi. 
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SANAL İSTİHDAM FUARIMIZ İLE İŞ ARAYAN VE 
İŞVERENLERİ BULUŞTURDUK

Kurumumuz tarafından 11-12 Ağustos 2022 
tarihlerinde altıncısı düzenlenen Sanal 
İstihdam Fuarı, iş arayan ve işverenleri 
çevrim içi ortamda bir araya getirdi.
Türkiye genelinde herkesin erişimine açık 
olan fuara, Bursa ilinden istihdam oluşturma 
potansiyeli yüksek olan sektörlerde 
faaliyet gösteren 51 firma katılım sağladı.
İş arayan ve işverenlere zaman ve maliyet 
tasarrufu sağlayan Sanal İstihdam Fuarı’nda, iş 
arayan vatandaşlar “https://sanalistihdamfuari.
iskur.gov.tr” adresi üzerinden firmalar 
hakkında bilgi temin ederek firma yetkilileri 

ile güvenli bir şekilde görüşme gerçekleştirdi.
Tüm hizmetlerin tamamen ücretsiz olarak 
sunulduğu Sanal İstihdam Fuarı’nda iş arayanlar, 
işverenlerle görüşme gerçekleştirerek ve çevrim 
içi seminerlere katılım sağlayarak iş yerlerinin 
stantlarına dijital ortamda iş başvurusu yapabildi.

6. Sanal İstihdam Fuarı’nı 
4 Bin 157 Kişi Ziyaret Etti

Bu sene altıncısı düzenlenen ve iki gün süren 
Sanal İstihdam Fuarı’nı 4 bin 157 kişi ziyaret etti. 
3 bin 218 kişi ise firmalara öz geçmişlerini bıraktı.   
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Kurumumuz tarafından düzenlenen kurs ve programlara ilişkin mevzuat değişiklikleri kapsamında Haziran 
ayında başlatılan bölgesel bilgilendirme toplantıları Ağustos ayında da devam etti. 

Kurs ve programlara ilişkin mevzuat ve uygulamaya esas teşkil eden kurallarda yapılan değişikliklerin detaylı 
olarak istişare edildiği toplantılarda, işbaşı eğitim programları ile mesleki eğitim kursları kapsamında mevzuat 
değişiklikleri ve sistemsel iyileştirmeler ele alındı.

İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezi personellerinin katılımıyla gerçekleştirilen Ağustos ayı bilgilendirme 
toplantıları; Kahramanmaraş, Kastamonu, Çorum, Erzurum, Rize, Aksaray Balıkesir, Muğla ve İstanbul illerinde 
düzenlendi.

AKTİF İŞ GÜCÜ PROGRAMLARI MEVZUAT 
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR
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İŞ GÜCÜ TEMİN SÜRECİNE İLİŞKİN 
DEĞERLENDİRMELERDE BULUNMAK ÜZERE 
SİNOP’U ZİYARET ETTİK

Kurumumuz İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanı 
Mustafa IŞIK ve İstihdam Uzman Yardımcısı Emrah 
ERDAL çok sayıda açık iş ilanı olmasına rağmen 
işgücü piyasasında elaman temini konusunda 
sorunlar yaşayan Sinop ilimizi ziyaret etti.   
Ziyaret kapsamında İl Müdürlüğü personeli ve 
işverenlerle eleman temini konusunda yaşanan 
sorunlar değerlendirilerek 2022 hedefleri ve 
performansı ele alındı.  Bölgede yatırımların her 
geçen gün büyüten Polesie TR Oyuncak Sanayi, 

Teknik Rovelver ve OTO Hizmetleri, Kandemir Tekstil, 
Satem Sinop Biyokütle Enerji şirketlerini ziyaretleri 
kapsamında işverenlerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi 
ve iş arayanların yönlendirilmesine yönelik hususlara 
değinildi. Mevcut yatırımların Kurumumuz tarafından 
desteklenmesiyle işverenlerin işlerini büyütmüş 
olmasından duyulan memnuniyet ifade edilirken, 
bölgede artan yatırımların işgücü temini ile daha 
fazla desteklenmesi konusunda önemli adımlar 
atılmasına karar verildi.
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Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile 03 Efe Kan Tekstil firması iş birliğinde 41’i 
kadın olmak üzere 65 kişilik konfeksiyon işçiliği mesleğinde işbaşı eğitim programı protokolü imzalandı. 
İmza törenine Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Müdürlüğümüz yetkilileri ile firma 
temsilcileri katıldı. 

AFYON’DA 65 KİŞİ 
İŞİ İŞBAŞINDA ÖĞRENECEK

İLLERDEN HABERLER

AFYONKARAHİSAR



iL
LE

RD
EN

 H
AB

ER
LE

R

10

Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile Erfa Tekstil firması iş birliğinde 47 kişilik, SK 
Göktürk Tekstil firması iş birliğinde 16 kişilik, My Gazze Tekstil firması iş birliğinde 15 kişilik olmak 
üzere toplam 78 kişilik işbaşı eğitim programı düzenlendi. Tamamı dokuma konfeksiyon makineciliği 
mesleğinde eğitim gören katılımcılarımız, programın ardından firmalarda istihdam edilecek. 

AKSARAY

AKSARAY’DA 78 KİŞİYE 
İŞBAŞINDA EĞİTİM
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AMASYA’DA İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLE 
KATILIMCILARIMIZ MESLEKİ DENEYİM KAZANIYOR

AMASYA

Amasya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile Silverline Endüstri ve Ticaret AŞ firması iş birliğinde, 
metal işleri seri üretim tezgâh işçiliği mesleğinde 41 kişilik işbaşı eğitim programı kapsamında sözleşme 
imzalandı. İl Müdürümüz Osman Yılmaz ile firma yetkilisi Rifat Çelikkaya tarafından imzalanan protokol 
ile 41 kişi iş sahibi olacak. 
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İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze bağlı 
Ümraniye Hizmet Merkezimiz ile ilgili firmalar arasında 
EMPACT by SES programı kapsamında imzalanan protokoller 
ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ve İŞKUR 
iş birliğinde gerçekleştirilen projeye start verildi. Kalıcı 
istihdamın desteklenmesine yönelik eğitimlerini tamamlayan 
kursiyerler projenin ikinci ayağında çeşitli firmalarda işbaşı 
eğitim programlarına katılacak.

GENÇ İSTİHDAMINI ARTIRMAK İÇİN DİJİTAL 
BECERİLERİ GELİŞTİRME PROJESİ (EMPACT) 
HAYATA GEÇİYOR

İSTANBUL

MUŞ’TA ENGELLİLERE YÖNELİK
 KURS AÇTIK

Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile Muş 
Fiziksel Engelliler Derneği iş birliğinde mesleki eğitim 
kursu açıldı. Engellilerin istihdamını artırmak ve 
meslek edinmelerini sağlamak amacıyla 5 erkek ve 
5 kadın toplam 10 kişilik açılan kursta, kursiyerlerimiz 
kadın giyim modelist yardımcılığı mesleğinde eğitim 
alıyor. 

MUŞ

Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz, iş 
arayan engelli vatandaşlar ile engelli personel açığı olan 
işverenleri buluşturma faaliyetini bu ay Ağlasun ilçesindeki 
Abant Su firması ile gerçekleştirdi. İl Müdürlüğümüz 
koordinasyonunda, Burdur’un Ağlasun ilçesinde içme suyu 
dolum tesisi olarak faaliyet gösteren firma ile Ağlasun’da 
ikamet eden, Kurumumuza kayıtlı engelli vatandaşlarımız 
buluşturularak iş görüşmesi yapıldı. Görüşmede işe 
yönlendirme konusunun yanı sıra, engelli vatandaşlarımıza  

İŞKUR, AĞLASUN’DA ENGELLİ 
VATANDAŞLAR İLE
İŞVERENLERİ BULUŞTURDU

BURDURyönelik üretime katkıda bulunmak ve ilave istihdam 
oluşturmak amacıyla hayata geçirilen  “Kendi İşini Kurma 
Hibe Desteği Projeleri” hakkında da bilgilendirme yapıldı. 
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KÜTAHYA’DA İŞVERENLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI YAPILDI       

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz tarafından “Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerinin bilgilendirme ve tanıtım toplantıları devam ediyor. 
Bilgilendirme ve tanıtım toplantılarının 4.sü İl Müdürlüğümüz Toplantı Salonu’nda İnsan Kaynakları Platformu 
üzerinden yapıldı. Toplantıya Kurum yetkililerimiz ile 15 işveren temsilcisi katıldı. Mevzuat ile ilgili yeni hususlar, 
işveren hak ve sorumlulukları, çevrim içi başvuru işlemleri, dikkat edilmesi gereken konular, karşılaşılan sorunlar 
ve çözüm yolları anlatıldı. 

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz, Nilüfer 
Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) ile Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgesi’nde (DOSAB) faaliyet gösteren firmalara 
yönelik “Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Bilgilendirme Toplantısı” 
gerçekleştirildi. Birçok işveren ve işveren vekilinin katıldığı 
toplantıda katılımcılarla programlarımız hakkında son 
yapılan güncellemelerin neler olduğu paylaşıldı.  

BURSA’DA İŞVEREN VE İŞVEREN 
VEKİLLERİNİ BİLGİLENDİRDİK

BURSA

KÜTAHYA
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DENİZLİ’NİN KALİTE KONTROL ELEMANLARI KAPSAMLI 
EĞİTİMLER İLE YETİŞİYOR

Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile Denizli İhracatçılar Birliği iş birliğinde imzalanan 
“Kalite Kontrol Elemanı Yetiştirme Projesi”nin protokolü kapsamında İş Kulübü liderlerimiz tarafından 
eğitim verildi. Uluslararası piyasalarda rekabet eden ihracatçı firmaların üretim süreçlerine katkı 
sağlanması,  üretim süreçlerinde görev alan çalışanların yeterli kaliteye ve hıza sahip olabilmeleri amacıyla 
verilen eğitimde katılımcılara mülakat teknikleri, CV hazırlama, kendini tanıma, iş arama becerilerinin 
geliştirilmesi konularında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim süresince katılımcılara alanında uzman kişilerce 
mesleki bilgilendirme ve geliştirmeye yönelik eğitimler de verildi.

Eğitimlerle yetkinlik kazandırılan ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalarda istihdam edilecek olan 
katılımcılara sertifikaları takdim edildi. 

DENİZLİ

SAMSUN’DA İŞ VE MESLEK 
DANIŞMANLARIMIZ EĞİTİM SONUNDA 

SERTİFİKA ALDI

Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzde 
görevli iş ve meslek danışmanlarımıza yönelik İş ve 
Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi 
Projesi kapsamında düzenlenen eğitim programı 
tamamlandı. Eğitimin son gününde İl Müdürümüz 
Haşim Meydan tarafından katılımcılara sertifikaları 
takdim edildi. 

SAMSUN



iL
LE

RD
EN

 H
AB

ER
LE

R

15

AĞUSTOS  2022

KONYA

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen AB 
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-2) kapsamında 
gerçekleştirilen İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin 
Geliştirilmesi Projesi ile iş ve meslek danışmanlarına 
yönelik çeşitli konularda düzenlenen eğitim programları 
devam ediyor. Bu kapsamda Konya Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüğümüzde görev yapan iş ve meslek 
danışmanlarımıza yönelik Kariyer Rehberliği ve Bireysel 
Danışmanlık Alanlarında Performansı Geliştirme 
Eğitim Programı düzenlendi. 4 gün süren eğitim 
programında katılımcılara özellikle iş arayanlar ile yüz 
yüze görüşmelerdeki performansı artırmak için kariyer 
rehberliği ve kişisel danışmanlık hakkında becerileri 
geliştirme eğitimleri verildi. 

KONYA’DA İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARIMIZA 
YÖNELİK EĞİTİM VERİLDİ 

Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile Rehberlik ve Araştırma Merkezleri iş birliğinde 
üniversite tercihi yapacak adaylara yönelik Mesleki Yönelim Test Bataryası uygulaması yapıldı. İş ve meslek 
danışmanlarımız tarafından gerçekleştirilen uygulama sonucunda katılımcılara test sonuçları çerçevesinde 
meslekler hakkında bilgi verildi.

GAZİANTEP

GAZİANTEP’TE ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAKLARA MESLEKİ 
YÖNELİM TEST BATARYASI UYGULANDI
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Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlü-
ğümüz tarafından, üniversite tercih aşamasında olan 
adaylara yönelik bilgilendirmede bulunmak amacıyla 
Piazza Alışveriş Merkezinde stant açıldı. Stantta aday-
lara iş ve meslek danışmanlarımız tarafından doğru 
tercih yapma konusunda destek verildi. 
 

KAHRAMANMARAŞ’TA AÇTIĞIMIZ 
STANTTA TERCİH AŞAMASINDAKİ 
ADAYLARI BİLGİLENDİRDİK

KAHRAMANMARAŞ

AFYON’DA TERCİH AŞAMASINDAKİ 
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ 

ADAYLARINA DESTEK

Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğümüz tarafından Park Afyon Alışveriş 
Merkezinde açılan stantta tercih aşamasında olan 
öğrencilerin doğru tercih yapabilmelerini sağlamak 
amacıyla Mesleki Yönelim Test Bataryası uygulandı. 
İş ve meslek danışmanlarımızın uyguladığı test 
sonuçları, öğrencilerle paylaşılarak tercih rehberliği 
ve meslek danışmalığı hizmeti verildi.AFYONKARAHİSAR

Elazığ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz bölüm 
ve üniversite tercihi yapacak öğrencilerin kariyer 
planlamasında önemli yer tutacak tercihlerinde 
yardımcı olmak amacıyla ilde bulunan iki alışveriş 
merkezinde stant açtı. Stantta görevli iş ve meslek 
danışmanlarımız, öğrencilere Elazığ’da yapmış 
olduğumuz “İş Gücü Piyasası Araştırması” sonuçlarına 
göre temininde güçlük çekilen meslekler ve bu 
meslekler için aranılan nitelikler hakkında bilgiler verdi.

ÜNİVERSİTE ADAYLARI İÇİN ELAZIĞ’DA 
STANT AÇTIK

ELAZIĞ
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Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi iş birliğinde 
düzenlenen “Tercih ve Tanıtım Günleri”nde gençlere yönelik stant açılarak bilgilendirmede bulunuldu. 
Doğru bölüm tercihi ve kariyer planlamaları noktasında adaylara rehberlik etmek amacıyla açılan stantta 
meslekler hakkında bilgiler verildi.

ZONGULDAK

ZONGULDAK’TA ÜNİVERSİTEDE STANT AÇTIK

İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile 
Menemen Belediyesi iş birliğinde açılan Hizmet Noktası 
kapsamında Menemen’in farklı yerlerinde stant 
açılarak vatandaşın ayağına hizmet götürüldü. Şehrin 
işlek noktalarında vatandaşlara Kurum hizmetlerimizi 
tanıtan İş ve Meslek Danışmanlarımız, iş arayan ve 
işverenlerle bir araya geldi.

MENEMEN’DE VATANDAŞLARI 
BİLGİLENDİRDİK

İZMİR
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İŞ KULÜBÜ EĞİTİMLERİMİZ 
YURT GENELİNDE DEVAM EDİYOR

İş Kulübü eğitimlerimiz ülke genelinde katılımcılara yönelik gerçekleştirilen toplantılarla devam ediyor. 
İş Kulüplerimizle kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, işsizlik ödeneği alanlar gibi özel politika 
gerektiren gruplarda yer alan kişilere iş ve meslek danışmanlığı hizmeti yoluyla iş arama motivasyonu 
ve yöntem desteği veriliyor. 

Öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama kanalları hakkında teorik bilgilerin yanı sıra, katılımcılara 
işverenlerle bire bir mülakat uygulaması hizmeti de sunuluyor. Böylece iş hayatına girmekte zorlanan 
bireylerin yoğun danışmanlık desteği ile daha kolay iş bulmaları hedefleniyor. 

OSMANİYE

KİLİSİSTANBUL

KASTAMONU

İŞKUR SAYESİNDE TEORİDE ALDIĞIM EĞİTİMİ İŞBAŞINDA 
DENEYİMLEYEREK KARİYERİMDE İLERLEDİM
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İŞKUR SAYESİNDE TEORİDE ALDIĞIM EĞİTİMİ İŞBAŞINDA 
DENEYİMLEYEREK KARİYERİMDE İLERLEDİM

İŞKUR’un 
Sağladığı 
İmkânlardan 
Her Genç 
Arkadaşım 
Faydalanmalı

İsmim Recep Bilici, 1992 doğumluyum. Evli ve bir çocuk babasıyım. Aslen Ardahanlıyım. 
Lise eğitimimi bilgisayar programlama bölümünde tamamladım. Ardından Sakarya 
Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programlama Bölümünden mezun oldum.  

Kendi Mesleğimi Yapabilmek İçin İş Fırsatlarını Reddettim
Bu işe girmeden önce bir yapı market şirketinde satış pazarlama departmanında 
çalışıyordum. İşim tamamen müşteri odaklıydı. Fakat okuduğum bölüm ile ilgili bir 
işte çalışmayı çok istiyordum. İşten ayrıldım ve iş arama sürecine girdim. Bu esnada, 
işsizlik maaşına hak kazanma şartlarını sağlamam sebebiyle İŞKUR tarafından işsizlik 
maaşı bağlandı ve süreç içerisinde işsizlik maaşından faydalandım. İş ararken İstanbul 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Başakşehir Hizmet Merkezine giderek iş ve meslek 
danışmanımla görüştüm. Amacım sadece alanıma yönelmekti. 

RECEP BİLİCİ/İSTANBUL

30 Yaşında/Bilgi İşlem Uzmanı
İşbaşı Eğitim Programı

BAŞARI HİKÂYESİ
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İşbaşı Eğitim Programı Kariyerime Çıkan Merdivenin 
En Önemli Basamağı Oldu
İş arama sürecinden hiç vazgeçmedim. Daha sonra iş ve meslek danışmanım tarafından şu anda çalıştığım 
firmaya yönlendirildim. İŞKUR ile çalıştığım firma iş birliğinde işbaşı eğitim programı düzenlendiğini 
söylediler. Hem kendi mesleğimi yapacaktım hem de işi işbaşında öğrenecektim. Kariyerim için çok 
iyi bir fırsat diye düşündüm. Gerekli işlemleri yaptıktan sonra bilgi işlem asistanı mesleğinde programa 
dâhil oldum. Eğitim hayatımda teoride öğrendiklerimi pratikte uygulama fırsatı elime geçmişti. 6 ay bu 
şekilde mesleki tecrübe kazandıktan sonra istihdam edildim ve bilgi işlem uzmanı olarak çalışmaya devam 
ediyorum. Kendimi çok geliştirdim. Hatta ofisimizin IT sistemlerinin kurulmasını tek başıma sağladım. Bu 
benim için mutluluk verici bir olay. 

Uzun zamandır firmamızın web sitesi güvenlik duvarını yönetiyor, raporlamasını yapıyorum. Şirketimizin 
bana kattığı birçok değer var. Bu da bana daha çok öz güven sağlıyor. Tekrar başa dönersek hayallerimin 
peşinden gitmekten asla vazgeçmedim ve bu süreçte en büyük destekçim İŞKUR oldu. Ben buradan iş 
hayatına atılacak genç arkadaşlara seslenmek istiyorum. Sosyal medyada vakitlerini harcamasınlar. İnternet 
gelişime çok açık bir ortam.  Araştırsınlar ve hayallerinden asla vazgeçmesinler. İŞKUR‘a da başvursunlar. 
Unutmasınlar ki orada kendilerine göre mutlaka bir iş ya da program bulacaklar. Ben bu vesileyle İŞKUR’a 
bir kez daha teşekkür etmek isterim.
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SORU-CEVAP

Sanal fuar nedir?
İş arayanlar ve işverenlerin sanal ortamda görüşmelerine imkân veren, adaylarla firma 
temsilcileri arasında ön görüşme olanağı sağlayan, istihdam ortamı yaratan ve İŞKUR 
hizmetlerinin vatandaşlar tarafından tanınırlığını arttıran, her iki tarafa da zaman ve 
maliyet tasarrufu sağlayan güçlü bir ağdır. Düzenlenen bu sanal fuarlarla, katılımcı 
firmaların Türkiye genelinde iş arayanlarla buluşmaları sağlanmaktadır. Bununla birlikte 
kişiler sanal fuarlara eş zamanlı olarak mobil cihazlardan ya da tabletlerden de giriş 
yapılabilmektedir. 

1

Sanal fuara kimler katılabilir?
Sanal fuarlara Kurumumuza kayıtlı olan tüm iş arayanlar katılım 
sağlayabilmektedir.2
Sanal fuarda ne tür hizmetler sunulmaktadır?
İş arayanlar, işveren stantlarını ziyaret ederek çevrim içi görüşmeler gerçekleştirebilir, 
öz geçmiş yükleyebilir, fuar esnasında planlanan çevrim içi seminerlere katılım 
sağlayabilirler. 

3
Şimdiye kadar kaç tane sanal fuar düzenlenmiştir?
2019 yılından bu yana toplamda 6 tane sanal fuar düzenlenmiştir. Sonuncusu Bursa 
ilinde Kurumumuza kazandırdığımız kendi platformumuzla düzenlediğimiz sanal 
istihdam fuarı 11-12 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmiştir.

4
Düzenlenen sanal fuarlara kaç firma katılmıştır?
Kurumumuza en çok açık iş talebi veren ve de iş birliğimizin daha güçlü olduğu 
451 firma katılım sağlamıştır.5
Düzenlenen sanal fuarlara kaç kullanıcı giriş yapmıştır?
Düzenlenen 6 sanal fuara yaklaşık 1,5 milyon kişi giriş yapmıştır.6
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