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HİZMETLERİMİZDEN 
ETKİN BİR BİÇİMDE FAYDALANMAK İÇİN:

İŞKUR’a Kayıt Yaptırmanız ve 
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Aktif Biçimde İş Aramanız,
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İstihdam Eylem Planına Uymanız,

İŞKUR ile İletişiminizi 
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 
“TÜRKİYE YÜZYILI ÜRETİMİN YÜZYILIDIR”

Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen “Türkiye Yüzyılı” tanıtım 
toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’nın 
üretim yüzyılı olduğunu,  yerli ve millî, yenilikçi ve yeşil üretim ekonomisi 
anlayışıyla “Millî Teknoloji Hamlesi”nin desteğiyle sanayiden tarıma 
her alanda Türkiye’nin dünyadaki rekabet gücünü artırdıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İleri teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli, 
geniş pazarlı, istihdamı artıran doğru üretim alanlarını destekleyerek 
Türkiye’yi en büyük küresel sanayi ve ticaret merkezlerinden biri hâline 
getireceğiz. Önümüzdeki dönemi, bu doğrultuda yeni ve etkin üretim 
stratejilerini konuşup hayata geçireceğimiz bir sürece dönüştürüyoruz.” 
dedi.

Bugün sadece Türkiye Yüzyılı vizyonunun ruhu, felsefesi ve özünü 
anlatmak istediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’nın 
sürdürülebilirliğin yüzyılı olduğunu, bu anlayışla ülkede hayatı tüm 
unsurlarıyla kucaklayan ekosistemi güçlendirirken, dünyada da aynı yönde 
adımlar atılması için mücadele edeceklerini bildirdi.

“Türkiye’yi 
En Büyük Küresel 
Sanayi ve Ticaret 
Merkezlerinden 
Biri Hâline 
Getireceğiz”
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürdürülebilirliğin ana 
eksenini oluşturan çevrenin korunması, ekonomik 
kalkınma ve sosyal gelişme alanlarında, tüm 
kurumlarla ve tüm taraflarla birlikte ortak hedeflere 
yürüyeceklerini ifade etti.

Ekonomiyi büyüterek refahı tabana yaymak 
suretiyle ülkemizi tüm fertleriyle birlikte 
zenginleştirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Üretimi yaygınlaştırarak sanayiden 
tarıma her alanda istihdama, işe, aşa erişimi 
kolaylaştırdık. Sosyal destekleri artırarak ihtiyaç 
sahibi tüm vatandaşlarımızı ‘insanı yaşat ki devlet 
yaşasın’ anlayışıyla kucakladık. Yönetim sistemini 
değiştirerek iki asırlık arayışa cevap verecek bir 
büyük reformu hayata geçirdik.” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve sosyal güvenlik konusunda yapılanlara da 
değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Net asgari ücreti 

hem çalışanı hem işvereni koruyacak tedbirlerle 
184 liradan 5 bin 500 liraya çıkardık. Aktif sigortalı 
sayımızı 12 milyondan aldık 25,3 milyona, toplam 
istihdamı 31 milyonun üzerine yükselttik.” dedi.

“Türkiye Yüzyılı” Tanıtım Toplantısında 
Bakanlık da Stant Açtı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da “Türkiye 
Yüzyılı” tanıtım toplantısına katılım sağladı. Fuaye 
alanında açılan Bakanlık standında Kurum personeli, 
katılımcıları İŞKUR hizmetleri hakkında bilgilendirdi. 
81 ilden gelen vatandaşlarla bire bir görüşmeler 
gerçekleştiren iş ve meslek danışmanları, aktif ve 
pasif iş gücü programları, iş ve meslek danışmanlığı 
hizmetleriyle ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

Üretimi Yaygınlaştırarak Sanayiden Tarıma Her Alanda 
İstihdama, İşe, Aşa Erişimi Kolaylaştırdık.



3

GÜ
ND

EM

EKİM 2022

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: “100’ÜNCÜ YILIN 
BÜTÇESİ, YATIRIM, ÜRETİM, İSTİHDAM, İHRACAT VE 
BÜYÜME ODAKLI YAPIDADIR”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifine 
ilişkin, “100’üncü yılın bütçesi, yatırım, 
üretim, istihdam, ihracat ve büyüme odaklı bir 
yapıdadır.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi 
Bilgilendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 
Bartın’da, maden ocağındaki kazada hayatını 
kaybeden işçilere Allah’tan rahmet, ailelerine 
başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek böylesi 

acıların tekrar yaşanmaması için tedbirler 
alınacağını ve yaraların hızla sarılacağını belirtti. 

2023 yılı bütçesi hazırlıklarının, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyon direktifleriyle, 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye 
Bakanlığının eş güdümü, tüm bakanlıklar, 
kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla 
tamamlandığını anlatan Oktay, “2023 Yılı 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi bugün 
itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 
TBMM’ye sunulmaya hazırdır.” ifadesini kullandı.
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2023’te Ekonomide Yüzde 5 Büyüme Bekleniyor

Fuat Oktay, 2022 yılının ilk yarısı itibarıyla canlı iç ve dış talebe bağlı olarak, sanayi sektörü öncülüğünde güçlü 
büyüme sürecinin devam ettiğini söyledi.
Küresel iktisadi faaliyetteki yavaşlamaya rağmen yıl genelinde ekonomik büyümenin yüzde 5 olarak 
gerçekleşmesinin öngörüldüğünü anlatan Oktay, “Ekonomimizin 2023 yılında da üretim ve talep yönüyle 
dengeli bir görünüm sergileyerek yine yüzde 5 oranında büyüyerek diğer ülkelerden olumlu yönde ayrışması 
beklenmektedir. Güçlü ekonomik aktivitenin ve dış talebin istihdam oluşturma kapasitesi üzerinde olumlu 
etkileriyle istihdamımız; 2021 yılının ikinci çeyreğinde salgın öncesi seviyelerin üzerine çıkmıştır. 2022 yılının 
ilk yarısı itibarıyla güçlü istihdam artışımızın iş gücüne katılımdaki artışı aşmasıyla işsizlik oranı da azalmaya 
devam etmiştir. 2022 yılı genelinde ekonomideki canlılığın sürmesiyle yıl sonu itibarıyla istihdamdaki yıllık 
artışın 1,9 milyona yaklaşarak işsizlik oranının yüzde 10,8’e gerilemesi, 2023 yılında da bu oranının yüzde 
10,4’lere düşmesi hedeflenmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin 5’inci Bütçesi

Oktay, 2023 yılı bütçesinin AK Parti hükümetlerinin 21’inci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin 
ardından hazırlanan 5’inci bütçe olduğunu belirterek, ülke ve millete hayırlı olmasını diledi.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi vatandaşların ihtiyaçlarına odaklanan aynı zamanda bir atılım bütçesi olan 2023 
yılı bütçesinin Türkiye yüzyılının bir kilometre taşı olacağını vurgulayan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“100’üncü yılın bütçesi; yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme odaklı bir yapıdadır. 2023 bütçe kanun 
teklifimizi vatandaşımızı küresel belirsizliklerden ve risklerden koruyacak, her kesimden insanımızı kollayacak 
şekilde adil ve sosyal bir anlayışla hazırladık. Aynı zamanda bütçenin program dağılımına baktığımızda, 
inovasyonun, teknolojinin ve durmadan ilerleyen Türkiye’nin bütçesi olduğunu görüyoruz. Sosyal bir yapıya 
sahip olan bütçe teklifimiz, toplumun tüm kesimlerine hitap eden, sahip çıkan programlar, destekler ve 
ödenekler barındırmaktadır. Emeğin, refahın, istikrarın ve oyun kurucu Türkiye’nin bütçesi olan bu teklifin 
Türkiye yüzyılının sıçrama zemini olacağı inancıyla, insanımızın işini, aşını ve geleceğini güvence altına almaya 
devam edeceğiz. Hâlihazırda büyüme oranlarımızdan ihracat ve istihdam rekorlarına kadar pek çok gösterge, 
Türkiye’nin yoluna güçlenerek devam ettiğini ortaya koymaktadır.” 
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İŞGÜCÜ PİYASASINA GEÇİŞİN DESTEKLENMESİ 
PROJESİ’NİN AÇILIŞ TOPLANTISI YAPILDI

Avrupa Birliği tarafından Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Aracı (FRiT) kapsamında 
verilen finansman ile fonlanan ve Dünya Bankası aracılığıyla Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda İŞKUR ve Türk Kızılay tarafından yürütülecek olan İşgücü Piyasasına Geçişin 
Desteklenmesi Projesi (İSDEP-2) Açılış Toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat 
Bilgin’in katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmaları; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Türk Kızılay Genel 
Müdürü Dr. İbrahim Altan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İnsani ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı 
Laurent Guirkinger ve Dünya Bankası Başekonomisti Dhushyanth Raju tarafından yapıldı.  
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8 Pilot İlde Yürütülecek Projenin 
Tüm Harcamaları Avrupa Birliği 

Tarafından Karşılanacak

AB tarafından finanse edilen ve 80 milyon 
avro bütçeye sahip projenin amacı; Türk 
vatandaşlarının ve geçici koruma altındaki kişilerin 
istihdam edilebilirliklerini artırmak ve iş gücü 
piyasasına erişimlerini kolaylaştırmaktır. Bu amaç 
doğrultusunda uygulanacak faaliyetler; İstanbul, 
Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, İzmir, Bursa, Konya ve 
Kocaeli illerinde gerçekleştirilecektir. 

Sosyal Yardımdan İstihdama Geçişe Destek

Projenin yürütüleceği pilot illerde Kızılay tarafından 
nitelikleri değerlendirilen yararlanıcılar, kayıt 
aşamasının ardından Kızılay’ın İş ve Meslek Türkçesi 
Eğitimi ve Sosyal Beceri Geliştirme Eğitimlerine 
yönlendirilecek, bu aşama sonucunda Kızılay 
tarafından iş gücü piyasasına yönlendirilmesi 
uygun bulunan yararlanıcılara İŞKUR tarafından iş 
ve meslek danışmanlığı hizmeti verilecek, uygun 
bulunan kişiler mesleki deneyim kazanmaları adına 
iş yerlerinde Uygulamalı Eğitim Programlarına 
yönlendirilecektir.

Bu ve Benzeri Projeler Çok Değerli Projelerdir

Açılış konuşmasında Bakan Bilgin, Türkiye’nin 
en önemli sorunlarından birisinin yıllardır yoğun 
göç dalgasına maruz kalması olduğunu belirterek 
“Göç eden insanların geldikleri ülkelerde hayata 
tutunması oldukça problemli bir iştir. Her ne 
kadar kurumsal olarak devlet bütün imkânlarıyla 

bu insanların yanında olsa da Türk Kızılayı, çeşitli 
yardım kuruluşları, sivil toplum kuruluşları bu 
insanlara destek olsa da insanların gittikleri yabancı 
bir ülkede özellikle bir savaş ortamından kaçarak 
sığındıkları ülkede hayatta kalma mücadelelerini 
anlamamız gerekiyor. Zorunlu sebeplerle göç etmek 
durumunda kalan insanların toplumsal hayata 
katılması, muhtelif eğitim destekleri almaları, sosyal 
destekler almaları, psikolojik destekler almaları 
sonucunda mümkün olabilecektir ama bütün bu 
destekler yetersiz kalacaktır. Hangi kurum yardım 
yaparsa yapsın sosyal yardımlarla hayatta kalmaya 
çalışmak başlı başına bir problemdir. Bu bakımdan 
o insanları hayata daha sıkı bağlayacak, onlara el 
uzatacak bir imkânın olması lazım, o imkân onların 
iş gücüne katılımını sağlamaktır. Bunun için bu ve 
benzeri projeler çok değerli projelerdir.” ifadelerini 
kullandı.
Son yıllarda en çok tartışılan konulardan birinin 
küreselleşme kavramı olduğuna değinen Bilgin, 
“Küreselleşme sürecinin içine bir de bu zorunlu 
göçlerin tekabül etmesi küreselleşmeyi sorunlu 
hâle getirmektedir. Günümüzde bir de buna savaş 
eklenmektedir. Savaşlar küreselleşme sürecinin 
hareketliliğini neredeyse bir kaosa dönüştürmüştür. 
Türkiye tarihsel olarak bu hareketliliğin kavşak 
noktasında olan bir ülke. Türkiye Cumhuriyeti 
kurulduğu günden itibaren barıştan yana olan bir 
ülkedir. Bütün bölgesel savaşların sosyal ve insani 
maliyetini Türkiye üstlenmiştir. Bugün de bölgede 
yaşanan bütün savaş ve istikrarsızlıkların insani 
maliyeti Türkiye’nin üzerine gelmektedir. Türkiye’de 
yaklaşık 4-5 milyon civarında bu ülkelerden gelmiş 
insanlar bulunmaktadır. Bu başlı başına büyük bir 
sosyal problem ama Türkiye bunu yönetiyor.” diye 
konuştu.

Göç Etmek Zorunda Kalan İnsanları Hayata 
Tutunduracak En Önemli Şey Onları Üretim 

Sürecine Dâhil Etmek

Bakan Bilgin, Türkiye’nin Avrupa ülkelerinin büyük 
bir çoğunluğuyla kıyaslanamayacak ekonomik 
imkânlara sahip olmasına rağmen bu sosyal 
sorumluluğu en fazla üstlenen ülke olduğunun altını 
çizerek şöyle devam etti: “İnsani yardım konusunda 
Türkiye, dünyanın en önde gelen ülkesidir.
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Millî gelir açısından bakıldığı zaman kimseyle 
mukayese edilmeyecek derecede birinci ülkesidir. 
Bu sorumluluğu yerine getirmenin sebep olduğu 
zorluklar da var, bu zorluklarda Dünya Bankası’nın, 
Avrupa Delegasyonu’nun ve çeşitli uluslararası 
fonların bu sürece katkı yapmasını çok değerli 
buluyoruz. Bu proje de bunlardan birisidir. Bu 
insanları hayata tutunduracak en önemli şey 
onların üretim sürecine katılmaları. Aksi takdirde 
bu yardımlarla  hayata tutunmaya çalıştığı zaman 
yardıma bağımlılık ilişkisi gelişiyor. Gençlerin, iş 
yapacak olanların bütün potansiyellerini körelten 
bir tablo ortaya çıkabiliyor. Elbette yardımlar 
devam etmeli ama çalışabilir olan, özellikle genç 
insanların iş gücüne katılımı fevkalade önemlidir 
ve iş gücüne katılımı destekleyecek bu proje bu 
insanların hayatı boyunca etkileyecek kazanımlar 
elde etmesini sağlayacaktır. Suriye’den gelen 
insanlar Türkiye’de iş gücüne katılarak hayatlarını 
sürdürmeye, kendi imkân ve emekleriyle katkı 
sağlayacaklar fakat daha fazla bir şey elde 
edecekler ülkelerine döndükleri zaman da 
bir meslek sahibi olacaklar, bir işin yapılması 
sürecinde yer aldıkları için o işin nasıl yapılacağını 
bileceklerdir.”

Türkiye’nin pandemi sonrasında dünyada 
büyümesini devam ettiren bir kaç ülkeden 
biri olduğunu kaydeden Bakan Bilgin, 
“Türkiye’nin büyümesi sürecinde iş gücüne 
talebi artmaktadır. Daha da önemlisi nitelikli iş 
gücüne talebi artmaktadır. Bu projenin amacı 
geçici koruma statüsündeki kişileri, Türkiye’de 
yaşayan göçmenleri iş sürecine katmak değil, 
aynı zamanda onları nitelikli emek hâline 
dönüştürmektir. Bu projenin benzerlerini Dünya 
Bankası’nın, Avrupa Birliği’nin destekleriyle, 
kendi kaynaklarımızla Türkiye’nin bütün sanayi 
bölgelerinde uyguluyoruz. Bu projeyi de 8 
ilde uygulayacağız. Türk ekonomisi büyürken 
Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmış insanların bu 
projeye katılması anlamlıdır. Hem de Türkiye’nin, 
yaşadıkları ülkenin, büyümesine emekleriyle 
katkıda bulunma imkânı bulmaları açısından 
önemlidir. Her toplumun karşılaştığı sorunlar 
vardır, bu dönemde bizim sorunlarımız artmıştır. 
Pandemi sonrasında uluslararası ekonomideki 
dalgalanmaların Türkiye’ye yansıması negatif 
anlamda etkili olmuştur. Bir ekonominin 
karşılaştığı sorunları çözmesinin tek bir yolu 
vardır; büyümeyle, üretim gücünü artırarak bu 
sorunları aşmaktır.” diye konuştu.

Proje 8 İlde Uygulamaya Geçecek 
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Türkiye, İstihdam Yaratarak Sorunlarını Aşacaktır

Bilgin, Türk ekonomisinin bu ve benzeri projelerle 
istihdam yaratarak sorunları aşacağına vurgu 
yaparak “İstihdam yaratmak Türkiye’nin ekonomik 
büyümesinin en önemli başarısıdır.  Bu ay öncesine 
kadar veriler Türk ekonomisinin yaklaşık 1 milyon 
istihdam yarattığını ortaya koymaktadır. Yani 
yüzde 7’nin üzerindeki büyüme, 1 milyon istihdam 
yaratan bir ekonomi demektir. Bu da sorunun 
çözümünün buradan geçtiğini göstermektedir. 
Dolayısıyla Türk ekonomisi büyümeye devam ettikçe 
sorunlarını çözecek, Türkiye’de yaşamak zorunda 
kalan, Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan insanlar 
üretim sürecine katılırsa bu büyümeye de katkı 
yapacaklardır.” değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Bankası’nı temsilen toplantıda konuşma 
yapan Dhushyanth Raju, 2019’dan bu yana Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile çalıştıklarını belirterek 
projenin 8 ile yayılacağını kaydetti. Projeyle kırılgan 
toplulukların yaşamını değiştireceğine inandıklarını 
ifade eden Raju, ilk projede COVID-19 salgınına 
rağmen büyük başarılar elde ettiklerini ve istihdam 

edilebilirlik anlamında geçici koruma statüsündeki 
kişilerin iş bulma yeteneklerini arttırdığını sözlerine 
ekledi.

AB Türkiye Delegasyonu’nu temsilen Laurent 
Guirkinger ise İSDEP-2 Projesi’nin kayıtlı iş 
gücüne ulaşım noktasında güvenilirliği sağlama 
noktasında büyük bir adım olacağını belirterek 
“Bu kritik zamanda Sayın Bakana, Türk Kızılayına 
aynı zamanda İŞKUR’a bu projedeki destekleri için 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan da “Bu 
projeyle iş gücü piyasasına dâhil olmak isteyen 
faydalanıcılarımıza yönelik gerçekleştireceğimiz 
çalışmalarda Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü 
ve İŞKUR ile ortak çalışmalarda bulunmuş olmak 
kurumsal iş birliğimizin gelişmesi açısından 
önem taşımaktadır. İşgücü Piyasasına Geçişin 
Desteklenmesi Projesi’nin hayata geçirilmesinde 
emeği geçen başta Sayın Bakanımız olmak üzere 
tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde 
konuştu.
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BAKAN BİLGİN, TRT HABER CANLI YAYININDA 
ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN SORULARI YANITLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat 
Bilgin, TRT Haber canlı yayınında gündeme 
ve çalışma hayatına ilişkin soruları yanıtladı. 
Bilgin, istihdamın artırılmasına katkı sağlayacak 
“Üretim Sürecine Katılım Programı” hakkında 
bilgiler paylaştı.

Bakan Bilgin Türkiye’nin bu sene 900 bini aşan 
istihdam ürettiğini ifade ederek şu bilgileri paylaştı:  
“Bu rakam iki çeyrekte üst üste yüzde 7,5 ve 7,6 
büyüyerek gerçekleştirildi. Türkiye’nin büyümesini 
sürdürmesi lazım. Enflasyon ortamında büyümeden 
vazgeçersek, bunun ilk sonucu işsizliğin artmasıdır. 
Türkiye işsizliği yüzde tek rakamlı bir orana indirmek 
mecburiyetindedir ve bunu gerçekleştirebilecek 
potansiyeli vardır. Tarihimizin ilk defa istihdam 
oranı 30 milyonu aştı. Bu, Türkiye’nin büyümesinin 
sonucudur. Bakanlık olarak çeşitli uygulamalarla, 
projelerimizle destek veriyoruz. Üretim sürecine 
katılım programı kapsamında uyguladığımız 
programlar var. Gaziantep’te, İstanbul’da, Bursa’da, 
önümüzdeki günlerde İzmir’de, Kayseri’de, 

Konya’da başlatacağımız, Türkiye’nin sanayileşmiş 
şehirlerine öncelik veren arkasından bütün 
Türkiye’ye yayılacak olan bir istihdam projesi. 
Türkiye’de sanayi bölgelerinde iş gücüne muhtelif 
eğitim düzeylerindeki gençleri katarak sanayiye 
destek veriyoruz. İlk 3 ay, sektöre göre değişiyor, 
eğer sektör benim bu insanları işe koymam, 
iş sürecine katmam için 3 ay yetersizdir, 6 ay 
bunların iş içinde eğitimlerini tamamlanmasına 
ihtiyaç var diyorsa, 6 ay destek veriyoruz. Yani 3 
ay ya da 6 ay ücretlerini ve bütün primlerini biz 
yatırıyoruz, hem sanayiye destek oluyoruz, hem 
de insanlarımıza, gençlerimize iş imkanı sağlıyoruz. 
Karşılığında da sanayiciden şunu istiyoruz: Biz 3 ay 
destek verdiysek, sen bir yıl, 6 ay destek verdiysek 
2 yıl istihdam garantisi vereceksin. Sanayiciler 
bu konuda çok sıcak davranıyorlar; çünkü bizim 
desteğimizle iş sürecine katacakları gençlerin iş 
yerindeki üretkenliğinin artacağını pratik olarak 
görüyorlar.”
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BAKAN BİLGİN, ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ 
GENEL DİREKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜ

Cenevre’de temaslarda bulunan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert 
HOUNGBO ile görüştü.

Bakan Bilgin, bu yılın Mart ayında yapılan 
seçimlerde ILO Genel Direktörlüğü görevine 
seçilen ve 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla görevine 
başlayan Gilbert Houngbo’yu ziyaret etti. Afrika 
Kıtasından seçilen ilk ILO Genel Direktörü 
olmasının önemli ve anlamlı olduğunu ifade eden 
Bakan Bilgin, Kovid-19 salgını ve diğer zorlukların 

işgücü piyasalarına ve çalışma hayatına etkilerinin 
belirgin olarak hissedildiği bir dönemde bu 
görevi üstlenmiş olmasının öneminin altını çizdi. 
Dünyada bir sistem dönüşümünün yaşandığını, 
yeni bir küresel düzenin oluşmaya başladığını 
ve çalışma barışının bunun merkezinde olması 
gerektiğini söyleyen Bilgin, Türkiye’de sosyal 
taraflarla birlikte buna önem verdiklerini, sosyal 
devlet anlayışı içinde etkili bir sosyal diyalog 
mekanizmasının işlediğini ve ayrım yapmaksızın 
tüm vatandaşlarımızın sosyal güvenlik şemsiyesi 
altında bulunduğunu belirtti.
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Uluslararası çalışma standartlarının belirlenmesi 
ve çalışma hayatının düzenlenmesi için en önemli 
uluslararası kuruluş olan ILO’nun tüm temel 
sözleşmeleri olmak üzere toplam 59 sözleşmesinin 
Türkiye tarafından onaylanmış olduğunu söyleyen 
Bakan Bilgin, çocuk işçiliği ile mücadele ve kadınların 
istihdamının artırılması gibi konularda önemli 
ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

Ziyareti için Bakan Bilgin’e teşekkür eden Genel Direktör HOUNGBO, Türkiye ve ILO arasındaki ilişkilere 
önem verdiğini, Türkiye’nin zorlu bir coğrafyada pek çok farklı sorunla mücadelesini yakından takip ettiğini 
ve geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Türkiye’nin bu mücadelesinde ILO’nun desteğini her zaman 
yanlarında göreceklerinden emin olabileceklerini ifade etti. Bakan Bilgin ve Genel Direktör Houngbo, 
sağlıklı bir iletişimin her sorunun çözümünde kilit bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak Türkiye ile 
ILO arasındaki iyi ilişkilerin daha ileri noktalara taşınması için birlikte çaba gösterme konusunda mutabık 
kaldılar.
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BAKAN BİLGİN, TİSK’İN ORTAK PAYLAŞIM 
FORUMU’NA İŞTİRAK ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
(TİSK) tarafından dördüncüsü düzenlenen 
Ortak Paylaşım Forumu’na katıldı. 

“Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik” ana 
temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte bir konuşma 
yapan Bakan Bilgin, sosyal devlet olarak yüksek 
enflasyon kaynaklı ekonomik maliyetin, çalışanlar 
ve emekçiler üzerindeki yansımasını engellemek 
mecburiyetinde olduklarını belirterek, “Bizim 
uyguladığımız sosyal politikaların esasında 
da bu var. Hem özel sektör ve kamudaki toplu 
sözleşme süreçlerine bakış açımız bu, hem de 
asgari ücretle gelir transferi yapmaya çalışıyoruz. 
Geçen yıl aralık sonunda yaptığımız tarihi asgari 
ücret artışıyla yüzde 50 artış yapıldı. Daha önemli 
olan da asgari ücrete kadar olan tüm ücretlerden 
verginin kaldırılmasıdır. Temmuzda da zam yaptık. 
Yeterli mi bu, enflasyon karşısında yetersiz. Onun 

için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında 
yeniden toplanacak, enflasyonun emekçiler 
üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir 
düzenleme yapacağız” dedi.

Endüstri Çağıyla Zaman Kavramı Değişti

Endüstri çağıyla birlikte zaman kavramının 
değiştiğini ve mesai kavramının oluştuğunu 
söyleyen Bilgin, “Bugünkü post endüstriyel 
dönemde, zaman algımızın ve çalışma 
ilişkilerimizin değişmesi lazım. 8 saat mesaiye göre 
çalışma düzeninin değişeceği bir zamandayız. 
Emeğin daha üretken olacağı bir teknolojik 
dönüşüm ortamındayız. Bu ortama göre bu 
ilişkilerin hepsi değişecek. Uzaktan çalışma, 
evden çalışma. Burada önemli olan, çalışanın 
hangi iş ilişkisi içerisinde çalışırsa çalışsın, kişinin 
sosyal güvencesini sağlamak, yeni sendikal 
modellere sahip olacağı hakların kendisine 
kazandırılmasıdır” diye konuştu.
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BAKAN BİLGİN, AFYONKARAHİSAR’DA 
ZİYARETLERDE BULUNDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat BİLGİN, 
temasları kapsamında çeşitli programlara 
katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere 
Afyonkarahisar’a gitti.

Burada düzenlenen basın toplantısında konuşan 
BİLGİN, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra 
Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada 
yaşamını yitiren işçilerin çocuklarının kamuda 
istihdamına ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatıyla maden işçileriyle ilgili daha 
önce bir çalışma yaptıklarını hatırlattı.

Bu çalışmanın kamuya alınacaklarla ilgili olduğunu 
kaydeden BİLGİN, “Daha önce de maden şehitleri 
vardı ve bir kanun çıkmış, maden şehitlerinin 
ailelerinden onların seçtikleri birini kamuda 
istihdama sokuyoruz. Yani tekrar aynı işletme değil, 
istedikleri yere çocuklarını ya da aile yakınlarını. 
O sınırlandırılmış. O sınırlandırmayı kaldırıyoruz 
şimdi. Çalışmayı hazırlamıştık ama bu olay ortaya 
çıktı” ifadelerini kullandı.
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Enflasyon Tahribatı Karşısında Toplumu Koruyacak Tedbirleri 
Alarak En Kapsamlı Müdahaleyi Yapacağız

Bakan Bilgin, bir gazetecinin enflasyonla ilgili sorusu üzerine 
enflasyonun yüzde 80’in üzerinde olduğunu anımsattı.

Türkiye’nin enflasyona rağmen büyümenin hedeflendiğini, 
ücretlilerin, çalışanların, emekçilerin hayat şartlarını düzenleyecek 
tedbirleri adım adım devreye soktuklarını ifade eden Bilgin, şunları 
aktardı: “Sayın Cumhurbaşkanımızın tek hedefi, çalışanlarımızı 
enflasyona ezdirmemek.  Biz bunu çalışmalarımızda, sosyal 
politikalarımızda gerçekleştiriyoruz. Asgari ücrete iki defa müdahale 
yaptık. Yılın başında yüzde 50 artış, çok yüksek bir artıştı o gün için; 
ama enflasyon onu hızla aşındırınca, ona temmuzda bir müdahale 
yaptık. Şimdi Aralıkta benzer bir şekilde enflasyon şartlarını 
değerlendirerek, enflasyon tahribatı karşısında toplumu koruyacak 
tedbirleri alarak orada en kapsamlı müdahaleyi yapacağımızdan 
hiç kimsenin endişesi olmasın. Emekçiler şunu bilsinler ki; Türk 
devleti sosyal bir devlettir ve onların yanındadır. Onların emeğini 
koruyacak tedbirleri alma konusunda kararlıdır.”

Sermayenin Emeğe Düşmanlık Etmesine Asla İzin Vermeyiz

Sosyal politikalara önem verip toplumun her kesimini koruma gayretinde olduklarına dikkati çeken Bakan Bilgin, 
şunları söyledi: “Dolayısıyla biz emekçileri koruyacağız, esnafı koruyacağız, çalışanları koruyacağız. Ben şöyle 
bir cümleyi sık sık söylüyorum; ‘Biz sermaye düşmanı değiliz; ama sermayenin emeğe düşmanlık etmesine asla 
izin vermeyiz’. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi çalışma hayatıyla ilgili, iş hukukuyla ilgili bütün yasal 
mevzuatı bunun için çıkarmıştır.”

Beyaz Bayrak Projesi

Bilgin, işverenlerin yanında olduklarını, zamanlama konusunda sıkışıklık yaşasalar da sorunları çözeceklerini 
vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biraz ertelediğimiz projemiz var. Beyaz Bayrak Projesi. Proje şu demek; 
bir işveren kamuya karşı sorumluluğunu yerine getiriyor, vergisini veriyor, işçilerin primlerini yatırıyor, bir de 
sendikası varsa o iş yerine ‘beyaz bayrak’, tıpkı otellerdeki ‘mavi bayrak’ gibi bir ‘beyaz bayrak’ takıyoruz. 
Kapısına da bir ‘beyaz bayrak sertifikası’ veriyoruz. Ona ayrıca ilave teşvik de sağlıyoruz.”

Dünyada ortaya çıkan tedarik zincirindeki kopuşlar, kargo taşımacılığı problemleri, enflasyon, enerji 
problemlerinin Türkiye’yi de etkilediğini belirten Bilgin, Türkiye’nin bu problemleri rahatlıkla aşacak bir ülke 
olduğuna vurgu yaptı.

Afyonkarahisar’da Organize Sanayi Bölgesi’ndeki istihdama katkısı olan tekstil, şekerleme fabrikası ile mermer 
tesislerini de ziyaret eden Bakan Bilgin, Botaş Nehir Tekstil firmasında devam eden işbaşı eğitim programı İŞKUR 
kursiyerlerini de ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. 
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BAKAN BİLGİN, ULUSLARARASI EMEK VE DAYANIŞMA 
KONGRESİ’NE KATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 
Memur-Sen’in ev sahipliğinde düzenlenen 
Uluslararası Emek ve Dayanışma Kongresi’ne 
iştirak etti.

Bilgin, burada yaptığı konuşmada Bartın’da 
meydana gelen maden kazasıyla ilgili, kazadan 
hemen sonra olay yerine gidip, Maden işçilerinin 
aileleriyle görüştüklerini belirten Bilgin, “Bu 
tür kazaların kaza olarak kalmasını, yani bütün 
tedbirlerin alınarak, bütün sorunları ortaya 
çıkartarak, bütün sorumluların cezalandırılmasını 
elbette ki istiyoruz. Ben de bu konuda 6 müfettiş 
ve iş güvenliği uzmanıyla bu işin üstüne gidiyorum 
ve bunları ortaya çıkartmalıyız” dedi.

Bakan Bilgin burada yaptığı konuşmada  Kovid-19 
salgınının dünyadaki küresel kapitalist sistemin 
krizinin derinleşmesine ve bu derinleşmenin de 
enflasyon başta olmak üzere birçok konunun daha 
yoğun şekilde hissedilmesine yol açtığını ifade etti. 

Dijitalleşme sürecinde ortaya çıkan yeni üretim 
şekillerinin meydana getirdiği dönüşüme değinen 
Bilgin, bu dönüşümün bir krize gebe olduğunu 
birçok düşünürün önceden söylediğini hatırlattı. 

Emek ve Dayanışma 
Bizim Temel Kavramımızdır 

Bilgin, dünyanın her yerinde yaşayan insanların 
haklarının olduğunu, o hukuku korumanın da 
başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası 
kuruluşların sorumluluğunda bulunduğunun altını 
çizdi.

Kongre kapsamında bugün kuruluşu ilan edilecek 
Uluslararası Emek Konfederasyonu’nun çok 
anlamlı olduğunu, bu örgütün işçilere motivasyon 
vereceğini kaydeden Bilgin, “Emek ve dayanışma 
bugün bizim temel kavramımızdır. Emeğe, 
dayanışmaya, sosyal diyaloğa, sosyal mücadeleye 
ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.



16

GÜ
ND

EM

BAKAN YARDIMCISI ALPKAN, YENİLENEBİLİR ENERJİ 
YATIRIMLARININ İSTİHDAMA ETKİSİ ÇALIŞTAYI’NA 
KATILIM SAĞLADI 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının  “İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel 
Programı” çerçevesinde uygulanan, Avrupa Birliği 
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında 
finanse edilen ve Güney Marmara Kalkınma 
Ajansının operasyon faydalanıcısı olduğu “RE-
YOU Projesi Kapsamında Yenilenebilir Enerji 
Yatırımlarının İstihdama Etkisi” başlıklı çalıştay 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. 
Dr. Lütfihak Alpkan’ın katılımıyla Çanakkale’de 

gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan Bakan 
Yardımcısı Alpkan, “Bu proje vesilesi ile aslında 
hem bugün açılışını yaptığımız laboratuvarlar 
hem de öğrencilerimizin alacağı eğitimler ve 
inşallah istihdama katılımları ile aslında yerli, 
millî ve uluslararası seviyede iş birliği ve güzel bir 
sinerjiyle her türlü hem ekolojiye hem istihdama 
nasıl katkı yaptığını burada yaşayarak görmüş 
olduk. Bunun da inşallah sürdürülebilir olacağını 
temenni ediyoruz.” dedi.
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Çalıştaya, Bakan Yardımcısı Alpkan’ın yanı sıra 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı 
Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Çanakkale 
Valisi İlhami Aktaş, AB ve Mali Yardımlar Dairesi 
Başkanı Süreyya Erkan, Balıkesir Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Proje faydalanıcısı 
Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile proje ortakları 
Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 
yetkilileri, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü 
yetkilileri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil 
toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve 
bağımsız araştırmacılar katıldı. Proje kapsamında 
yenilenebilir enerji kaynakları konusunda büyük 

potansiyele sahip olan Güney Marmara Bölgesi’nin 
kapasite geliştirme, eğitim ve istihdam faaliyetleri 
ile bu alanda dünyanın önde gelen eğitim ve kariyer 
merkezlerinden biri hâline getirilmesi hedefleniyor.

Çalıştaydan sonra, Bakan Yardımcısı Alpkan 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Öğrenci 
Sosyal Etkinlik Merkezi (ÖSEM) içerisinde yer alan 
İŞKUR İş Kulübü standını ziyaret etti. Daha sonra 
ilde bir dizi temaslarda bulunan Alpkan, İŞKUR İl 
Müdürlüğü ve SGK İl Müdürlüğünü ziyaret ederek 
gerçekleştirilen hizmetler hakkında bilgi aldı.  
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ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAYAN 
İŞVERENLERDEN İDARİ PARA CEZASI OLARAK 
TAHSİL EDİLEN TUTARLARI KULLANMAYA YETKİLİ 
KOMİSYON TOPLANDI

2022/2 dönemi Engelli ve Eski Hükümlü 
Çalıştırmayan İşverenlerden İdari Para Cezası 
Olarak Tahsil Edilen Tutarları Kullanmaya 
Yetkili Komisyon Toplantısı ilgili Kurumların 
temsilcilerinin katılımıyla İŞKUR Genel 
Müdürlüğünde gerçekleştirildi. 

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Cezmi Yarımdağ’ın 
başkanlığında düzenlenen toplantıya; İş Sağlığı 
ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür 
Yardımcısı Levent Kenan Kibar, Çalışma Genel 
Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 
Baş, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğü Daire Başkanı Alperen Öztürk, Engelli 

ve Yaşlı Hizmetleri Aile ve Sosyal Hizmetler Uzmanı 
Sinan Gergin,  Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 
Başkanı Yusuf Çelebi, Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreter Yardımcısı 
Av. Nagehan Akan ve Türkiye İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Danışmanı Enis 
Bağdadioğlu katılım sağladı. 

431 adet proje dosyasının değerlendirildiği 
toplantıda Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşini 
Kurma Hibe Desteğine Yönelik Projeleri, Engellilere 
Yönelik Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Projeleri 
ve Engellilerin İstihdamını Sağlayacak Destek 
Teknolojilerine Yönelik Projeler ele alındı. 
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İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİ DANIŞMA KURULU 
YÜRÜTME KOMİTESİ TOPLANDI

İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Yürütme 
Komitesi Toplantısı’nın ikincisi 27 Ekim 2022 
tarihinde gerçekleştirildi. 

Çalışmaları İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi 
Başkanlığı tarafından koordine edilen; iş gücü 
piyasası hakkında bilgi ve görüş alışverişinin 
yapıldığı Kurulun bu yıl gerçekleştirilen Yürütme 
Komitesi Toplantısı’nın ikincisi Genel Müdürlükte 
bulunan toplantı odasında gerçekleştirildi. İŞKUR 
Genel Müdür Yardımcısı Cezmi Yarımdağ’ın 
başkanlık ettiği toplantıya, İşgücü Piyasası ve 
İstatistik Dairesi Başkanı Yasemin Özüm Ercan, 

Daire Başkanlıklarının temsilcileri ve istihdam 
uzmanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı, 
bakanlıklar, kamu kurumları, meslek kuruluşları ve 
sendikaların temsilcileri katılım sağladı. 

Toplantıda “Orta Yaş ve Üzeri Bireylerin İşsizliğinin 
Arz ve Talep Yönüyle İncelenmesi” ve “İş Gücü 
Piyasasında Güvenceli Esneklik” başlıkları üzerine 
gerçekleştirilebilecek çalışmalara ilişkin Kurul 
tarafından kapsamlı değerlendirilmeler yapıldı. 
Kurulun bir sonraki Danışma Kurulu Toplantısı, 
Kasım ayının sonunda gerçekleştirilecek.
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İŞKUR VE SESRIC İŞ BİRLİĞİYLE 
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“İİT Üyesi Ülkelerde Kamu İstihdam Hizmetlerinin 
Etkinliğini Artırmak Amacıyla Bilgi Teknolojisi 
Çözümlerini Teşvik Etme’’ başlıklı eğitim 19-
20 Ekim 2022 tarihlerinde çevrim içi olarak 
gerçekleştirildi.   

İŞKUR’un da paydaşı olduğu, İslam Ülkeleri 
İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma 
ve Eğitim Merkezi (SESRIC)  tarafından 
yürütülen “İİT Üyesi Ülkelerde Kamu İstihdam 
Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılmasına Yönelik 
Bilgi Teknolojisi  Çözümlerinin Teşvik Edilmesi 
Projesi” kapsamında, Malezya Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SOCSO) uzmanları tarafından ‘’İİT Üyesi 
Ülkelerde Kamu İstihdam Hizmetlerinin Etkinliğini 
Artırmak Amacıyla Bilgi Teknolojisi Çözümlerini 
Teşvik Etme’’ başlıklı eğitim 19-20 Ekim 2022 
tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Ülkemizle birlikte Endonezya ve Malezya’nın da 
ortağı olduğu proje kapsamında düzenlenen 
eğitimin açılış konuşmalarında, Dış İlişkiler ve 
Projeler Dairesi Başkan Vekili Oğuzhan Küpeli, 
özellikle pandemi sonrasında gelişen teknolojiyle 
birlikte kamu istihdam kurumlarının teknolojik 
dönüşümlerinin kaçınılmaz olduğu, veri toplama 
ve analiz süreçlerinin iş gücü piyasasının 
yönlendirilmesinde ve dengelenmesinde önemli 
olduğunu vurguladı. 

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin kamu 
istihdam kurumlarından 80 temsilcinin katılım 
sağladığı söz konusu eğitimde, Malezya Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından dijitalleşme, iş 
gücü piyasası bilgi sistemleri ve dijital çözümlere 
yönelik başlıklar ele alındı.
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İŞKUR DEVLET TEŞVİKLERİ TANITIM GÜNLERİ’NE 
KATILIM SAĞLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 
düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’nde 
İŞKUR olarak stantlardaki yerimizi aldık.

Üniversitelilerin istihdam edilebilirliklerinin 
artırılması, iş ve staj imkânlarına erişimde fırsat 
eşitliğinin sağlanması amacıyla düzenlenen 
bölgesel fuarlar yılbaşından bugüne 9 ayrı şehirde 
gerçekleştirildi. İŞKUR’un da yerini aldığı bölgesel 
fuarların sonuncuları 24-25 Eylül’de Erzurum’da, 
1-2 Ekim tarihinde Diyarbakır’da, 27-28 Ekim 
tarihlerinde ise İstanbul’da düzenlendi.

“Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında” 
sloganıyla birçok kurum ve kuruluşun katılımıyla 
gerçekleşen tanıtım günlerinde gençlere 
destek, indirim ve istihdam teşvikleri ile ilgili 

bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca ziyaretçiler; 
burs, hibe, fon ve kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç 
duydukları staj programları, uluslararası alandaki 
proje destekleri konularında da bilgilendirildi. 
İşverenler ile gençler arasındaki fiziki ve psikolojik 
mesafeyi ortadan kaldıran fuarlar ile gençlerin, 
işverenlerle bire bir temas kurmasına fırsat 
sağlandı. Yoğun ilgi gösterilen stantlarda istihdam 
ve iş gücü piyasasına yönelik sorular da yanıtlandı.

Bugüne değin 400 bine yakın gencin katıldığı 
Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliği, yıl 
sonuna kadar 5 şehirde daha gerçekleştirilecek 
olup etkinliklere 1 milyondan fazla gencin katılımı 
öngörülüyor.
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“İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI RAPOR YAZIMI 
EĞİTİMİ” ÇASGEM’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye genelinde yapılan iş gücü piyasası 
araştırmalarının il bazında derlenmesi amacıyla 
İŞKUR’un 2022 yılı eğitim planında yer alan 
“İşgücü Piyasası Araştırma Raporu Yazımı 
Eğitimi” 31 Ekim-4 Kasım 2022 tarihleri arasında 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma 
Merkezinde (ÇASGEM) gerçekleştirildi. İşgücü 
Piyasası ve İstatistik Dairesi Başkanlığı tarafından 
düzenlenen eğitime 81 İl Müdürlüğünden 
temsilciler katıldı.

İstihdam uzmanları tarafından verilen eğitim 
neticesinde 2022 yılı il düzeyinde iş gücü piyasası 
raporlarının yazımı tamamlandı. Her yıl periyodik 
olarak gerçekleştirilen ve ülkemizde iş gücü 
piyasasının talep tarafına ilişkin en kapsamlı 
araştırma olan “İşgücü Piyasası Araştırması”nın 
hem il hem sektör hem de Türkiye raporlarının 
önümüzdeki dönemde yayımlanması planlanıyor. 
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İŞ KULÜBÜ LİDERLİK EĞİTİMİ 
ANKARA’DA DÜZENLENDİ

2017 yılında “Bu Kulüpte İş Var” sloganıyla hayata geçirilen İş Kulüpleri, kadınlar, gençler, engelliler, 
uzun süreli işsizler, eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik iş arama yöntemi ve 
motivasyon desteği vermeyi hedefleyen yoğunlaştırılmış bir iş ve meslek danışmanlığı programıdır. İş 
Kulüpleri hâlihazırda 81 il ve 95 birimde faaliyet göstermektedir.

Bu kapsamda İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 31 İş ve Meslek Danışmanına 
yönelik 17-21 Ekim 2022 haftasında İş Kulübü Liderlik Eğitimi düzenlenmiştir. Eğitim kapsamında iş ve 
meslek danışmanlarına “dezavantajlı gruplar için eğitim ve danışmanlık yaklaşımı, kolaylaştırıcılık 
becerileri, kulüp yönetiminde grup dinamikleri, özgeçmiş hazırlama kuralları ve akran danışmanlığı” gibi 
konular hakkında kapsayıcı bilgiler verilmiştir.
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GENEL MÜDÜRLÜK PERSONELİNE 
AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ 

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında oluşturulan 
acil durum ve sivil savunma ekiplerinin, afet ve acil durumlarda olayların meydana gelmesinden önce 
hazırlık ve risk azaltma, olay sırasında ve olay sonrasında gerçekleştirilecek müdahaleler ile ilgili Ankara 
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitimcileri tarafından verilen “Afet Farkındalık Eğitimi, Tahliye Eğitimi 
Tatbikatı, Deprem Anı Uygulaması, Yangın ve Acil Durum Ekipleri Eğitimi” 20 Ekim Perşembe günü 
Genel Müdürlük Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Teorik eğitimin ardından  -1. katta bulunan açık 
alanda tatbikat yapıldı. 
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Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, gençlerin hem iş deneyimi kazanmalarına hem de günlük 
ücret almalarına imkân sağlayan işbaşı eğitim programı ile destek olmaya devam ediyor. Gençlerin, 
kadınların, engellilerin ve dezavantajlı grupların iş gücü piyasasını tanımalarını sağlayan ve bir iş 
yerinde işbaşında çalışarak teorik bilgilerini pratikte uygulama fırsatı sunan işbaşı eğitim programı 
kapsamında toplamda 254 genç, İŞKUR ile hizmet sektöründe faaliyet gösteren CCN Özel Güvenlik 
Hizmetleri Anonim Şirketi ve CCN Servis İşletme ve Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi arasında 
arasında imzalanan protokolle işbaşı yapacak.

MERSİNLİ 254 GENÇ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLE 
İŞİ İŞBAŞINDA ÖĞRENECEK

İLLERDEN HABERLER

MERSİN
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DİYARBAKIR’DA İŞKUR DESTEĞİYLE 
175 KİŞİ İŞBAŞINDA EĞİTİM ALIYOR

Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile 
ÜNTEKS Tekstil firması arasında 175 kişilik işbaşı 
eğitim programı başlatıldı. Diyarbakır Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürü Mustafa Yılmaz, firma yetkilileri 
ile fabrikayı ziyaret ederek katılımcılar ve firma 
yetkilileri ile bir araya geldi. Fabrikayı gezen Yılmaz, 
program katılımcılarına eğitim süreci hakkında 
bilgilendirme yaptı. 

DİYARBAKIR

TEKSTİL SEKTÖRÜNE İŞBAŞINDA DESTEK

Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Sk 
Göktürk Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş 
birliğinde 16, Çam Konfeksiyon ve Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi iş birliğinde 42, My Gazze Tekstil 
fabrikası iş birliğinde 16 kişi olmak üzere toplam 
74 kişi düzenlenen işbaşı eğitim programlarına 
katılım sağladı. Katılımcılar, “konfeksiyon işçiliği” 
mesleğinde deneyim kazanarak iş gücü piyasasında 
istihdama katkı sağlayacak.   

AKSARAY

Çankırı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü; Alpin 
Çorap ile örgü makinesi operatörlüğü mesleğinde 33, 
ELEVSAN ile plastik mamuller montaj mesleğinde 
21, FARİKA Tekstil ile makineci (dikiş) mesleğinde 11 
ve ALPİN Aktif Giyim ile makineci (dikiş) mesleğinde 
7 kişilik olmak üzere toplamda 72 vatandaşın 
yararlanacağı işbaşı eğitim programının protokollerini 
imzaladı. İŞKUR’un desteği ile gerçekleştirilecek olan 
eğitim programı kapsamında, katılımcıların yüzde 70’i 
işverenler tarafından 18 ay süreyle istihdam edilecek. 

ÇANKIRI’DA 72 KİŞİYE 
İŞBAŞINDA EĞİTİM

ÇANKIRI
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Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Duranlar Süt Sanayi ve Ticaret AŞ firması iş birliğinde 
gerçekleştirilmesi planlanan 20 kişilik işbaşı eğitim programının ön görüşmesi yapıldı. 

Burdur’un Bucak ilçesinde süt işlemeciliği alanında faaliyet gösteren Duranlar Süt Sanayi ve Ticaret AŞ 
firması ziyaret edilerek firma sahibi Süleyman Duran’a “Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Genelge” kapsamında yapılan değişiklik ve işbaşı eğitim programı ile mesleki eğitim 
kursları hakkında bilgilendirme yapıldı. 

Firma sahibi Süleyman Duran, İŞKUR’un sunmuş olduğu destek ve faaliyetlerden memnuniyetini dile getirerek 
işsiz vatandaşların mesleki deneyim ve tecrübe kazanmaları noktasındaki önemini vurguladı.
İŞKUR İl Müdürü Yunus Emre Akalın; üretimden ve yatırımdan vazgeçmeyen firmaların varlığından mutluluk 
duyduğunu belirterek “Üreten ve istihdam sağlayan firmaların her zaman yanındayız.” ifadesini kullandı.

BURDUR’DA İŞBAŞINDA EĞİTİM VERİLECEK

BURDUR

ZONGULDAK’TA İŞBAŞINDA MESLEKİ 
DENEYİM KAZANDIRILACAK

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile 
Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat Sanayi ve Ticaret 
AŞ arasında “makineci (dikiş)” mesleğinde 12 kişilik 
işbaşı eğitim programı sözleşmesi imzalandı.  6 
ay sürecek eğitimin ardından program sonunda 
katılımcıların iş yerinde istihdamı sağlanacak.

ZONGULDAK
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MERSİN İl MÜDÜRLÜĞÜ VE BAŞHAN TARIM ARASINDA
İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Başhan Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Memiş, protokol töreninde yaptığı konuşmada, Başhan Tarım 
olarak personel ihtiyaçlarımızın karşılanması noktasında İŞKUR ile iş birliği yapacaklarını ve kentteki istihdamın 
artırılmasına destek olacaklarını ve önümüzdeki dönemde farklı mesleklerde 200 personel istihdam etmeyi 
planladıklarını söyleyerek “Mersin’de birçok üretici firmanın doğru personeli bulma noktasında zorluk çektiği 
bu ortamda, İŞKUR’la imzalamış olduğumuz bu protokol ile vatandaşlarımızı istihdam fırsatlarına eriştirmeyi 
amaçlıyoruz.” dedi.  

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Karagöl 
Özel Sağlık Hizmetleri arasında protokol imzalanarak 
“diş protez imalat işçiliği ve tamirciliği” mesleğinde 
işbaşı eğitim programı başlatıldı. Protokolü; Erzurum 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü  Abdulkadir Mutlu  ve 
Karagöl Özel Sağlık Hizmetleri yetkilisi Metin Karagöl 
imzaladı. Protokol ile katılımcılar hem iş gücü piyasasında 
deneyim kazanacak hem de programa fiilen katıldıkları 
gün üzerinden günlük cep harçlığı ödemesi alacaklar.  

ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
İSTİHDAM DESTEKLİ PROTOKOL

ERZURUM

MERSİN

Başhan Tarım ile Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) 
İl Müdürlüğü arasında istihdamın artırılmasına yönelik 
iş birliği protokolü imzalandı.İmza törenine Başhan 
Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Memiş, 
Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Kutlu, 
Mersin İŞKUR ve Başhan Tarım yetkilileri katıldı. 
İl Müdürü Mustafa Kutlu imza töreninde yaptığı 
açıklamada İŞKUR olarak personel maliyetlerini 
düşüren desteklerle firmaların yanında olmaya 
devam edeceklerini, doğru personelin firmalara 
yönlendirilmesi noktasında kurumsal firmalarla iş 
birliklerinin süreceğini ifade etti.



iL
LE

RD
EN

 H
AB

ER
LE

R

29

EKİM 2022

2022 yılı IV. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) Toplantıları illerimizde düzenlenmeye 
devam ediyor.

Kurul çalışmaları çerçevesinde yerel düzeyde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, 
istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif iş gücü programlarının 
belirlenmesi, istihdam etkinlikleri ile mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine 
yönelik çalışmalar yapılması, yerel düzeyde istihdamın artırılmasıyla ilgili kararlar ele alındı.

Ekim ayında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantılarını düzenleyen iller: “Adana, Adıyaman, 
Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, 
Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, 
Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, 
Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, 
Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak”

4. OLAĞAN İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM 
KURULU TOPLANTILARI DÜZENLENİYOR

VAN

ELAZIĞDİYARBAKIR

SİVAS
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İŞ KULÜBÜ EĞİTİMLERİMİZ 
YURT GENELİNDE DEVAM EDİYOR

İş Kulübü eğitimleri ülke genelinde katılımcılara yönelik gerçekleştirilen toplantılarla devam ediyor. İş 
Kulüpleriyle 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. 

ORDU

MALATYAAMASYA

ZONGULDAK
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İŞKUR GEZİCİ MOBİL HİZMET 
ARACI NİZİP’TE

İŞKUR Mobil Hizmet Aracı ve Engelli İş Koçları, 
Gaziantep’in Nizip ilçesinde engelli İş arayan 
vatandaşlarla bir araya geldi. Gaziantep Çalışma ve 
İş Kurumu İl Müdürlüğü engelli iş koçları tarafından 
kayıtları yapılan engelli iş arayan vatandaşlarımız, 
aynı zamanda İŞKUR faaliyetleri hakkında 
danışmanlık hizmetlerinden yararlandı. 

GAZİANTEP

MERSİN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİ 
PROTOKOLÜ İMZALADI

İl Müdürü Kutlu yaptığı açıklamada, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile 
imzalanan protokolle; meslek seçimi seminerleri, iş arama becerileri eğitimleri, İş Kulübü eğitimleri, kariyer 
günleri, istihdam fuarları gibi Kurum hizmetlerinin sunulması noktasında geniş bir yelpazede ilgili Kurumlarla 
iş birliğine gidileceğini, İŞKUR olarak doğru mesleğin seçiminden,  işe yerleştirme hizmetlerine kadar ilgili 
Kurumların çatısı altındaki gençlere destek olacaklarını söyledi.  

MERSİN

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Mersin 
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Mersin 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında iş birliği 
protokolü imzalandı. Mersin Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleşen 
protokol törenine; İl Müdürü Mustafa Kutlu, Mersin 
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya, 
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve 
Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü yetkilileri 
katıldı.
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Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Selçuk Üniversitesi arasında imzalanan İŞKUR Kampüs Protokolü 
kapsamında öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlendi. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerle; üniversitenin 
işleyişi, akademinin dışında faaliyet gösteren birimler, yerleşkeler ve öğrencilerin faydalanabilecekleri alanlar 
ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Programa Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, Selçuk 
Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Kamil Beşoluk ve Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Emrah Keleş 
katıldı. 
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, İŞKUR ile yaptıkları çalışmalardan ve İş Kulübü 
eğitimlerinden son derece memnun olduklarını, öğrencilerle yaptıkları görüşmelerden de bu memnuniyeti teyit 
ettiklerini; 2022-2023 döneminde de İŞKUR ile iş birliği içerisinde çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.  

İŞKUR KAMPÜS’TE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

KONYA

ÖĞRENCİLER, İŞKUR KAMPÜS İLE 
GELECEĞİ İNŞA EDİYOR

Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş 
kulübü liderleri tarafından, Mustafa Kemal 
Üniversitesi öğrencilerine; öz geçmiş hazırlama, 
mülakat teknikleri ve beden dili eğitimleri 
verilerek bilgilendirme yapıldı. İş Kulübü Liderleri, 
öğrencilere gençlerin iş gücü piyasasına katılmasını 
sağlamak için destek olmaya devam edeceklerini 
ifade etti.    HATAY
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BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ 
YÜKSEKÖĞRETİM 
ÖĞRENCİLERİNİN YANINDA

Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) 
tarafından okulların açılmasıyla birlikte üniversite 
öğrencilerine yönelik çalışmalar başlatıldı. İŞKUR 
personeli, Safahat Kız Öğrenci Yurdunda stant 
açıp öğrencilere hizmetler hakkında bilgilendirme 
yaparak broşür dağıttı.

İŞKUR’un sunduğu “İş ve Meslek Danışmalığı, İş 
Kulübü Eğitimi, Staj Portalı, Engelli İş Koçluğu 
Hizmetleri ve Aktif İş Gücü Programları” hizmetlerin 
tanıtımı gerçekleştirildi.

BURDUR

ÇANAKKALE İŞKUR ÖĞRENCİLERLE 
“BACK TO CAMPUS” ETKİNLİĞİNDE BULUŞTU

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin organize ettiği 
“Back to Campus”  etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Günümüz teknolojisini tanımak ve anlamak 
için “Birlikte Daha Güçlüyüz” sloganı ile düzenlenen etkinlikte Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte, İŞKUR İl Müdürü Mehmet Uğur 
Yavuz moderatörlüğünde, Öğr. Gör. Dr. Zafer Karadayı (Nara XR Co-Founder)  ve Doç. Dr. Âdem Polat’ın 
(Optomo Medikal Teknolojileri) katılımları ile bir panel gerçekleştirildi. 

Panelin yanı sıra iş ve meslek danışmanları tarafından, İŞKUR’un öğrenciler için gerçekleştirdiği etkinlikler 
ve gerçekleştireceği programlar hakkında bilgilendirme yapıldı. 

ÇANAKKALE
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KARAMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ 
ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNDE

Üniversite kampüsü içerisinde düzenlenen tanıtım 
faaliyeti çerçevesinde, Kredi Yurtlar Kurumuna 
kayıt ve yerleştirme işlemleri için il dışından gelen 
öğrencilere ve ailelerine Karaman Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüğünce yurt bölgesinde stant 
açılarak hizmet sunumu yapıldı. Ayrıca; öz geçmiş 
hazırlama, beden dili, network oluşturma, iş arama 
becerileri üzerine eğitimler de alan öğrenciler 
kampüs hizmet noktasına davet edildi. 

KARAMAN

ÖĞRENCİLERE MESLEK SEÇİMİNİN 
ÖNEMİ ANLATILDI

Elazığ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından, 
iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında 
öğrencilere yönelik meslek seçiminin önemi 
anlatıldı. Elazığ Balakgazi Anadolu Lisesinde 10. sınıf 
öğrencileriyle grup görüşmesi yapıldı. İş ve meslek 
danışmanı tarafından yapılan bu görüşmede; meslek 
seçiminin önemi, meslek seçerken dikkat edilecek 
hususlar ile bu konuda İŞKUR tarafından yürütülen 
hizmetler, bu hizmetlerden nasıl yararlanabilecekleri ve 
geleceğin meslekleri hakkında öğrencilere bilgi verildi.  

ELAZIĞ

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, 2022-
2023 Eğitim Öğretim Yılı’nın 1. döneminde 5 farklı 
lisede 9 farklı mesleğin tanıtımının yapılacağı 
“Meslek Tanıtım Günleri” etkinliklerinin ilkine Konya 
Selçuklu Saraybosna Anadolu Lisesiyle başladı. 

Etkinlikte grafik tasarım mesleği Selçuk Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Atıf Polat 
tarafından, beslenme ve diyetetik mesleği ise Beslenme 
ve Diyetetik Uzmanı Büşra Karagöz Yalçın tarafından 
meslek seçiminin önemi çerçevesinde öğrencilere anlatıldı. 

KONYA’DA MESLEK TANITIM 
GÜNLERİ BAŞLADI

KONYA
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Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, “Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları” etkinliğine katılım 
sağlayarak stant açtı. İŞKUR, üniversite öğrencileri ve işverenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kurum yetkilileri, 
etkinlik alanına gelen misafirlere İŞKUR’un sağladığı hizmetler hakkında bilgiler verdi. Etkinlikte, İŞKUR 
tarafından sağlanan hizmetlerin yanı sıra staj portalı, iş kulübü faaliyetleri ve işbaşı eğitim programı hakkında 
bilgiler de paylaşıldı.  

İŞKUR TEKNOLOJİ VE İNOVASYON BULUŞMALARINDA

ÇANAKKALE

İŞVERENLERE TEŞVİKLERLE İLGİLİ SUNUM YAPILDI

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Tuzla Hizmet Merkezi tarafından, Kimya Sanayicileri OSB’de, 
İŞKUR hizmetlerinin tanıtımı ve teşvikler ile ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. İş ve Meslek 
Danışmanı Birsen Yılmaz tarafından gerçekleştirilen sunuma; Kimya Sanayicileri OSB Yönetimi Bölge 
Müdürü Kemal Baltepe, İŞKUR Tuzla Hizmet Merkezi Şube Müdürleri Türkan Polat, Naciye Aydın ve 30 iş 
yeri temsilcisi katılım sağladı.  

İSTANBUL
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Kızılay Gaziantep Toplum Merkezinin organizatörlüğünde ve Gaziantep Sanayi Odası Meslek Edindirme 
Merkezinde gerçekleştirilen kariyer etkinliğinde, Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş arayan ve 
işverenler ile bir araya geldi. Düzenlenen kariyer etkinliği programında stant açan iş ve meslek danışmanları, 
işverenlere ve iş arayan vatandaşlara İŞKUR faaliyetleri hakkında danışmanlık hizmeti verdi.

İŞKUR İŞ ARAYAN VE İŞVERENLERLE BULUŞTU

GAZİANTEP

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü öncülüğünde “İşçi-İşveren Sorunlarının Arabuluculuk Makamı 
ile Çözümlerinin İlk Bakış Açısıyla” adlı toplantı Çanakkale Ticaret Borsasının ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 
Toplantıya, İŞKUR İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz, Şube Müdürü Hatice Çaylı, İnsan Kaynakları Platformu 
üyeleri ile Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sevcan Elver katılım sağladı. Çatam kurucu üyelerinden Arabulucu 
Avukat Özlem Karaloğlu Bilici tarafından verilen bilgilendirme seminerinde, “Ara buluculuk nedir, hangi 
anlaşmazlıklar dava şartı olarak ara buluculuk makamını kullanmak zorundadır ve ara buluculuk hizmetinin 
avantajları nelerdir?” konularında bilgilerin paylaşıldığı toplantı soru cevap etkinliği ile sona erdi. Sunum 
sonunda Bilici, katılımcılara teşekkür ederken bu tür bilgi paylaşımlarının devam edeceğini dile getirdi.  

İŞKUR, ÇANAKKALE’DE İŞÇİ-İŞVEREN SORUNLARINI 
ARA BULUCULUK MAKAMI İLE DEĞERLENDİRDİ

ÇANAKKALE
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İŞKUR KARS İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN  
ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN 
TOPLU İŞ GÖRÜŞMESİ 

Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından, 
engelli vatandaşlarla iş görüşmesi yapmasına 
aracılık edildi. İlde bulunan engelli vatandaşlar için 
3 ayrı firma ile toplu engelli iş görüşmesi yapılarak 
8 engelli vatandaşın istihdama katılımı sağlandı. KARS

DÜZCE İL MÜDÜRLÜĞÜ “DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ”NÜ UNUTMADI

Birleşmiş Milletlerin (BM) kararıyla kız çocuklarının gördüğü ayrımcılığa dikkat çekmek üzere 2011 yılından 
beri kutlanan “Dünya Kız Çocukları Günü” münasebetiyle Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ferhat 
Acar ve beraberindeki İl Müdürlüğü personeli Düzce Aile, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesinde 
bulunan kız çocuklarını ziyaret ederek onlarla birlikte zaman geçirdi. Sadece iş gücü piyasası ile değil, 
toplumun tüm kesimiyle etkileşim içinde olmaya özen gösterildiğini vurgulayan Acar, İl Müdürlüğü 
personelinin özel gün ve haftaları kutlama etkinliklerine katılım sağlamaya özen gösterdiğini vurguladı.   

DÜZCE
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HAYALİM BAŞARILI OLUP TERFİ ALMAKTI VE 
İŞKUR SAYESİNDE BU GERÇEKLEŞTİ

İşi 
İŞKUR ile 
İşbaşında 
Öğrendim

İsmim Erdem Öcal, 1986 yılında Kırıkkale’de doğdum, lise mezunuyum. Daha önce 
farklı mesleklerde çalıştım. En son işimden ayrıldıktan sonra bir iş arama sürecim oldu. 
Çalışmayı çok seviyorum. Tekstil sektörü de çalışmak istediğim sektörlerden biriydi.

İş ararken şu anda çalıştığım Ecose Tekstil firmasının personel alacağını öğrendim. 
Firmaya geldiğimde bana İŞKUR’un işbaşı eğitim programları üzerinden alım 
yapılacağını söylediler. Hemen Kırıkkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne giderek 
detaylı bilgi aldım. İş ve meslek danışmanımın da yönlendirmesiyle mülakata girdim. 
Daha sonra mülakatı da başarılı bir şekilde geçerek “yuvarlak örme makinesi operatörü” 
mesleğinde çalışmaya başladım. 6 aylık bir teorik eğitim aldık. “İşi iş başında öğrendik” 
diyebilirim. Makine kullanımı, dikim gibi yaptığımız işe dair tüm bilgileri öğrendik. Altı 
ayın sonunda istihdam edildik ve çalışmaya devam ediyorum. 

ERDEM ÖCAL /KIRIKKALE

36 Yaşında/Ustabaşı
İşbaşı Eğitim Programı

BAŞARI HİKÂYESİ
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HAYALİM BAŞARILI OLUP TERFİ ALMAKTI VE 
İŞKUR SAYESİNDE BU GERÇEKLEŞTİ

İşimde Gösterdiğim Gayret Bana Ustabaşılığı Getirdi
İşimi severek yapıyorum. Öğrenmeye açık bir insanım ve hep kendimi geliştirmeye gayret ettim. Aldığım 
teorik eğitimler ile birlikte işimi özenle yapmam ve çalışmam sayesinde terfi alarak ustabaşı oldum. Şimdi 
yeni gelen arkadaşlarımıza işi öğretiyor, nasıl yapmaları gerektiği konusunda yol gösteriyorum. Dikimin 
nasıl yapılacağı, kesimde nelere dikkat etmek gerekir, paketleme nasıl yapılmalı gibi konularda yardımcı 
oluyorum. 

İnsan Bir İşi Başarmak İstiyorsa Önce O İşi Çok İstemeli 
Benim hep hayalimde bir yerde yönetici olmak ya da yaptığım işte ilerleyip terfi almak vardı. İşte ben 
hayalime İŞKUR sayesinde kavuştum. Buraya sıfırdan girdim ve İŞKUR’un işbaşı eğitim programları ile hem 
işi işbaşında öğrendim hem de bu süreçte İŞKUR günlük ücret yatırdı. “Bugün ustabaşı olmamda kendi 
gayretlerim ile birlikte İŞKUR’un da büyük payı var” diyebilirim. Eğer İŞKUR bu fırsatı sunmasaydı belki şu 
anda hâlâ iş arayan biriydim. İş arayan arkadaşlara da bir şeyler söylemek gerekirse önlerine çıkan fırsatları 
iyi değerlendirsinler. Özellikle İŞKUR’a uğramalarını çok isterim. Ben hayalime kavuştum, neden onlar da 
hayallerine kavuşamasın? Burada önemli olan istemek. Siz isterseniz başarabilirsiniz. Ben bu vesileyle 
İŞKUR’a da bir kez daha teşekkür etmek isterim
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İşveren Kaydımı Nasıl Oluşturabilirim?
E-Şube’deki işveren için  “Üye Ol” bağlantısına tıklayarak kimlik bilgileriniz ve iş yeriniz 
ile ilgili alanları doldurarak işveren kaydınızı oluşturabilirsiniz.1
İşverenler İnternet Üzerinden Sunulan Hizmetlerimizden 
Nasıl Yararlanabilir?
SGK ve vergi numarası bilgilerinizi girerek Kurumumuza kayıt oluşturabilirsiniz. 
Web sayfasından “İşveren Girişi” yaparak Kurum hizmetlerimizden 
yararlanabilirsiniz.

2
İşverenler İnternet Üzerinden Hangi İşlemleri Yapabilir?
İŞKUR’a kayıt olabilir, iş ilanı verebilirsiniz, davet-görüşme süreçlerini internet 
üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. 3
İşveren Kaydı Oluşturulmasından Sonra, İşveren Olarak Sisteme 
Nasıl Giriş Yapabilirim?
İş yeri kaydınızın onaylanması için iş yerinizin bulunduğu Hizmet Merkezimiz ile 
iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Onay işlemi tamamlandıktan sonra, T.C. kimlik numaranız, şifreniz ve iş yeriniz için 
verilen İŞKUR numarası ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

4
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İşveren Olarak Sisteme Giriş Şifremi Değiştirebilir miyim?
İşveren olarak sisteme giriş şifrenizi değiştirebilmeniz için öncelikle bireysel olarak 
sistemimize giriş yapmanız gerekmektedir. 

Bu nedenle şifre değiştirme işlemi için “Sistem Üyeliği / İş Arayan Girişi” 
kullanılmalıdır.

5
İşveren Olarak Sistemde İş İlanı Oluşturabilir miyim?
Sisteme işveren olarak giriş yapmanız gerekmektedir.  “Kısayollar” bölümünden 
“İş Gücü İstemi Oluştur” bağlantısını takip edebilirsiniz. Karşınıza çıkan sayfadan 
iş ilanı oluşturabilirsiniz.

6
İşveren Olarak Sistem Üzerinden İş Arayan Seçimini 
Nasıl Gerçekleştirebilirim?
İş arayanlar, işe uygun iş arayanlar arasından listelenir. Listelenen iş arayanların 
öz geçmişlerini “Detay” bağlantısını kullanarak inceleyebilir, uygun gördüklerinizi 
görüşme yapmak üzere davet edebilirsiniz. kullanılmalıdır.

7
Birden Fazla İş Yeri İçin Yetkili Olan Kişi, Sistem Girişinde 
Yetkili Olduğu Bütün İş Yerleri İçin Aynı Şifreyi mi Kullanır?
Birden fazla iş yeri için yetkili iseniz, yetkili olduğunuz bütün iş yerleri için aynı 
şifreyi (şifre değiştirirseniz yeni şifrenizi) kullanmalısınız.

8
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