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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAMUDAKİ 
SÖZLEŞMELİLERE KADRO MÜJDESİNİ AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülen kamudaki sözleşmeli 
personelin kadroya geçirilmesi sürecinde 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 4-B maddesi temel dayanak hâline getirilerek mevzuat 
karmaşası giderildi. Bu suretle sözleşmeli personel statüsü yeniden 
belirlendi. Mahallî idareler dâhil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya 
geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak, 1 yıl da aday 
memurluk süresi olacak. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Kabine Toplantısı’nda, 
hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülen kamudaki 
sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusu değerlendirildi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından yaptığı 
millete sesleniş konuşmasında, sözleşmeliden kadroya geçişin 3+1 yıllık 
bir süre sonunda gerçekleşeceğini açıkladı. Bu çerçevede, 3 yılı dolmuş 
olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecek. Henüz bu 
süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edecekler. 

“3 Yılı Dolmuş 
Olan Sözleşmeliler 
Aday 
Memurluğa 
Geçiş 
Yapabilecek”



Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı 
şekilde devam edecek, sonra kadroları kendiliğinden ilga olacak. Kadroya geçen personel kurumlar arası nakil 
hakkına 4 yıllık sürecin ardından kavuşacak. Mahallî idarelerdeki sözleşmelilerden kadroya geçenler sadece 
mahallî idareler arasında yer değiştirebilecek. Böylece kamu çalışanlarının önemli bir sorunu daha çözülerek 
sözleşmeli kadrolu statüsünün daha adil ve sürdürebilir hâle getirilmesi hedefleniyor. Bu konudaki hukuki 
düzenlemenin ise en kısa sürede Meclis’e sunularak hayata geçirilmesi sağlanacak.

“Türkiye, Çalışma Hayatında Çok Önemli Mesafe Katetti”

Türkiye’nin son 20 yılda her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da çok önemli mesafe katettiğine, bu 
gerçeği, sendikalaşma oranları, ücretler, sosyal haklar başta olmak üzere tüm verilerde açıkça görmenin 
mümkün olduğuna vurgu yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan çalışmalar arasında son dönemde en yüksek asgari ücret artışları, asgari ücretlerin 
ve tüm ücretlerin asgari ücret seviyesindeki kısmının gelir vergisi dışında bırakılması uygulamalarının 
yapıldığını anımsatan Erdoğan, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla büyüyen Türkiye’nin, Eylül ayında 
tarihinin en yüksek istihdam rakamı olan 31,4 milyona ulaştığını da ifade etti.

İstihdamdaki artışın sosyal güvenlik sisteminin dengesine de olumlu yansıdığını kaydeden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, kamu çalışanları için yapılan 6’ncı toplu sözleşmede maaş artışlarının yanı sıra kadrolara ilişkin de 
önemli kararlar alındığına ve uzun yıllardır beklenen memurların ek gösterge artışı meselesinin de çözüme 
kavuşturulduğunu belirtti.
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BAKAN BİLGİN, “YAPTIĞIMIZ KADRO DÜZENLEMESİ, 
SÖZLEŞMELİLERİN NEREDEYSE YÜZDE 100’ÜNÜ 
KAPSAYAN BİR DÜZENLEME”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 
sözleşmelilere kadroyla ilgili “Yaptığımız kadro 
düzenlemesi, sözleşmelilerin neredeyse yüzde 
100’ünü kapsayan bir düzenleme. Yaklaşık 424 
bin kişiyi kapsayan bir düzenleme. Buna ‘dar oldu, 
eksik oldu’ demek konuyu bilmemektir.” dedi. 

Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuda 
30’un üzerinde sözleşmeli personel statüsünün 
olduğunu belirterek bu alanı disipline etmek için 
düzenlemeye gittiklerini söyledi.

Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya 
geçirilmesi çalışmasını tamamladıklarını bildiren 
Bilgin, şöyle devam etti: “Bu çalışmayı Sayın 
Cumhurbaşkanı’mız pazartesi günü kamuoyuna 
duyurdu. İçerisinde öğretmenler, sağlık personeli, 
din görevlileri, bakanlıklarda çalışanlar var. Ayrıca 
YÖK Başkanı’mızın talebi vardı; 50-D diye bilinen 
araştırma görevlilerinin 33/A’ya geçirilmesi konusu 
vardı. Bütün bu kapsamlı çalışmayı yaptık. Bu grup 
artık bulunduğu yerde kadroya geçecek. Fakat 
burada bir ayrıntı olarak şunu söylemek lazım; 3 sene 
bir yerde çalışmış, 4’üncü seneyi de tamamladıktan 

sonra tayin isteyebilecekler. Çünkü devlet 3+1 
düzenini getirirken ihtiyaç duyduğu personeli belirli 
yerlerde tutacak sözleşmeyi yaparak bu çalışanları 
almış, onun devam etmesinin faydalı olacağını 
düşünüyoruz. Kamu hizmetlerinin aksamaması 
açısında, yurttaşlarımızın taleplerinin karşılanması 
açısında eğitim başta olmak üzere birçok alanda bu 
düzenlemenin devam etmesi lazım.”

Sözleşmeli personellerin kadroya geçme 
hakkını kullanmalarının isteğe bağlı olduğunu 
vurgulayan Bilgin, “Yaptığımız kadro düzenlemesi, 
sözleşmelilerin neredeyse yüzde 100’ünü kapsayan 
bir düzenleme. Yaklaşık 424 bin kişiyi kapsayan 
bir düzenleme. Buna ‘dar oldu, eksik oldu’ demek 
konuyu bilmemektir.” diye konuştu.

Sözleşmeli memurların kadroya alınması için yasal 
düzenleme çalışmalarının teknik olarak sürdüğünü 
bildiren Bilgin, “Bizim bu teknik çalışmalarımız 
belli bir süreci takip ederek TBMM’ye intikal edecek 
ve Meclis’in iradesiyle bu yasal format içerisine 
dönüşecektir.” ifadesini kullandı.
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“Geçici İşçilerin Kadro Düzenlemesinde 
Sona Gelindi”

Bakan Bilgin, kamudaki geçici işçileri kadroya 
alınması çalışmasında sona geldiklerine işaret 
ederek şu bilgileri verdi: “Dün TÜRK-İŞ ve HAK-
İŞ Genel Başkanlarıyla ayrı ayrı görüştüm. Daha 
önce bu konuda DİSK Genel Başkanı ve ilgili 
sendikaların genel başkanları ile de görüşmüştüm. 
Onların talepleri değerlendirdik. Çalışmamız son 
aşamadadır, onu da önümüzdeki günler içerisinde 
paylaşacağız. 35 bine yakını Milli Eğitim Bakanlığında 
olmak üzere 55 bin civarında geçici işçi kapsamda 
olacak. Ben bu konuyu önemsiyorum. TCDD Genel 
Müdürlüğüm döneminde kurumda 2 bin civarında 
geçici işçi vardı, şimdi sayıları binin altına düşmüş. 
Halen geçici işçiler. Bir türlü bitmeyen geçici işçilik 
olmaz. Onların statüsünü sağlamlaştırmamız lazım. 
Çünkü yılın tamamında çalışmadıkları için onların 
emeklilik haklarını sağlamak için bir düzenleme 
yapmak gerekiyor. Bizim yaptığımız düzenleme 
bu kapsamda olacak. Mevcut geçici işçileri kadroya 
geçmesi için çalışma yapıyoruz, sonraki dönemdeki 
geçici işçiliği de bu kapsamda sosyal güvenlik 
boyutu başta olmak üzere bir disiplin altına almak 
istiyoruz. Mağduriyet oluşturmayacak kapsamlı bir 
çalışma yapmak istiyoruz.”

“Zorunlu Emeklilik Şartını Ortadan Kaldıracağız”

Bakan Bilgin, 696 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK) ile kadroya geçirilen işçilerin 
“zorunlu emekli” edilmeleriyle ilgili çekincelerine 
ilişkin soruya “Bu düzenlemede o zorunlu emeklilik 
şartını ortadan kaldıracağız. Biliyorsunuz KHK ile 
kadroya geçen işçiler, ‘Sen şu kadar çalıştın, artık 
emekli olursun.’ denilerek zorla emekli ediliyorlar. 
Onu ortadan kaldıracağız. İsteğe bağlı olarak yasal 
sınırda çalışabilecekleri süre kadar çalışabilecekler.” 
yanıtını verdi.

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
Gelecek Hafta Toplanacak”

Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin 
belirlenmesine sürecine ilişkin bilgileri de paylaşan 
Bilgin, “İşçilerimiz, Türkiye’nin emekçileri şundan 
emin olsunlar, onları enflasyona ezdirmeyeceğiz. 
Enflasyonun tahribatından koruyacak bir 
düzenlemeyi geçen sene yapmaya çalıştık, yüzde 
50 zam vererek. O yetmedi hemen onun üzerine 
aritmetik olarak yüzde 80’in üzerinde, kümülatif 
olarak yüzde 94 küsur zam verdik ama enflasyonun 
tahribatı devam ediyor. Dolayısıyla bunu dikkate 
alan bir düzenleme yapacağız.” dedi.

Asgari ücret görüşmelerinin takviminin belirlenmesi 
için yarın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve 
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile 
görüşeceklerini anımsatan Bilgin, gelecek hafta da 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağını 
dile getirdi.

Atalay ve Akkol ile komisyon toplantısıyla 
başlayacak sürecin şartlarını müzakere edeceklerini 
vurgulayan Atalay, asgari ücret başta olmak üzere 
çalışma hayatıyla ilgili konularda HAK-İŞ Genel 
Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu 
Çerkezoğlu ile de görüşeceğini duyurdu.

Bakanlık olarak asgari ücretle ilgili anket çalışması 
yaptırdıklarını anımsatan Bilgin, bu çalışmada 
küçük, orta ve büyük işletmelerde çalışan işçiler 
ile işverenlerin yanı sıra diğer vatandaşların asgari 
ücretle ilgili beklentilerini öğrenmeye çalışacaklarını 
kaydetti.
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BAKAN BİLGİN, TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA 
BAKANLIĞIN 2023 YILI BÜTÇESİNİN SUNUMUNU YAPTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat 
Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 
bakanlığın 2023 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

Bakan Bilgin, dünyadaki konjonktürün Türkiye’ye 
yansıyan en önemli sonuçlarından birinin döviz 
kurlarındaki dalgalanmalar ve bunun ekonomik 
sonuçları olduğunu hatırlattı.  Enflasyonist ortam 
ve bunun getirdiği hayat pahalılığının aşılması 
için büyümeyi sürdürmek gerektiğine vurgu 
yapan Bilgin “Bakanlık olarak işimiz, ekonomik 
konjonktürün meydana getirdiği sonuçları dikkate 
alarak bu süreci yönetmek. Yani bu sürecin 

çalışma hayatı üzerindeki olumsuzluklarını sosyal 
politikalarla destekleyerek yönetmek. Bunun 
için elimizde bazı imkanlar var. Bu imkanlar 
nedir? Türkiye’nin bir sosyal devlet olmasıdır. 
Sosyal devletin imkanlarıyla bu sorunları çözeriz. 
Çalışanları koruyacak muhtelif müesseselere 
sahibiz. Bunların başında toplu sözleşme 
düzeni geliyor. Demokrasiler toplu sözleşme 
mekanizmasının etkin işlediği rejimlerdir. 
Çok şükür ülkemizde de toplu sözleşme 
mekanizması güçlü bir şekilde işlemektedir” dedi.
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50 Bin Kişiyi Kapsayacak Üretim Sürecine Katılım Projesi Başarı ile Sürdürülüyor

Üretim Sürecine Katılım Projesi’ne ilişkin bilgi veren Bilgin, bu yıl 50 bin kişiyi kapsayacak projenin başarıyla 
sürdürüldüğünü ve gelecek yıllarda daha da geliştirilip yaygınlaştırılacağını anlattı. Pasif iş gücü politikalarına 
ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilgin, salgın döneminde yaklaşık 37 milyar lira kısa çalışma ödeneği 
aktardıklarını söyledi.

Bilgin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sosyal devlet olduğuna vurgu yaparak, “Biz işverenlere düşman değiliz. 
Sermayeye düşmanlık yapmayız. Ama sermayenin emekçi düşmanlığı yapmasına da müsaade etmeyiz. Bir 
ilke olarak, sermayenin emekçi düşmanlığı yapmasının karşısında Türkiye Devleti vardır, Türkiye’nin hukuku 
vardır” dedi.

Bilgin, iş gücünün niteliğinin geliştirilmesi ve istihdam şartlarının yaratılmasını çok önemsediklerini söyleyerek, 
bu konuda İŞKUR bünyesinde yürütülen çalışmaların şartlarını değiştirdiklerini ifade etti. Bu kapsamda işbaşı 
eğitim programını istihdam yaratıcı eğitim modeli hâline getirdiklerini belirten Bilgin, böylece bu konuda bazı 
işverenlerin yaptığı istismarların da önüne geçtiklerini sözlerine ekledi.

İşbaşı Eğitim Programını İstihdam 
Yaratıcı Eğitim Modeli Hâline Getirdik
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Bakan Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 
Milletvekillerinin Sorularını Yanıtladı

Bütçe sunumunun ardından milletvekillerinin 
sorularını yanıtlayan Bilgin, Türkiye ekonomisinin 
büyümekten vazgeçemeyeceğine vurgu yaparak 
“Büyümeden vazgeçtiğimiz zaman bunun alternatifi 
işsizliktir, yoksulluktur. Büyümeden vazgeçmek, 
ekonomiyi soğutmak bizim için doğru değil. 
Biz büyüyerek sorunları çözeceğiz. Büyüyerek 
enflasyonu yenmemiz lazım. Vazgeçmememiz 
gerekir; ama enflasyona rağmen büyümenin 
doğru bir iktisat politikası ile sürdürülmesi gerekir. 
Burada ihracat çok önemli bir hedeftir. Türkiye’nin 
ihracatını arttırması çok önemlidir; ama uzun yıllar 
Türkiye ekonomisinin özellikle temel endüstrilerde 
kuruluş sürecinde dışa bağımlılık oranı çok yüksekti. 
Biz ithal ikamesi modelini takip ettik, bu model 
Türkiye’yi ithalata bağımlı hale getirdi. Bunu şimdi 
tersine çevirmemiz lazım. Yerli katma değer oranını 
zaman içerisinde hızlı arttırarak ihracatın ithalatı 
karşılama oranlarını adım adım yükseltiyoruz. 
Türkiye’nin bu kapandan kurtulması lazım, bunu 
gerçekleştirdiğimiz zaman Türk ekonomisi refah 
üretir, ticaret yoluyla uluslararası sistemden pay alır, 
değer transfer eder” diye konuştu.

“İŞKUR’un paraları, politika faizi üzerinden 
değerlendiriliyor ve eriyor” eleştirisi üzerine ise 

Bakan Bilgin, şöyle konuştu: İŞKUR’un, İşsizlik 
Sigortası Fonu yönetimi piyasada en yüksek 
faizi veren bankalarda, piyasada en yüksek getiri 
sağlayan fonlarda değerlendirilmektedir ve bunun 
için pandemideki o büyük harcamaya rağmen 120 
milyar Türk Lirası civarında bir varlığa sahiptir. 

Bakan Bilgin, çocuk işçiliğiyle mücadele ettiklerini 
belirterek “94 yılında çocuk işçiliği oranı yüzde 
15.2, 2022 yılında yüzde 3 civarında. Yüzde 3 bizi 
çok tatmin eden bir rakam değil; ama mücadelenin 
netice verdiğini görmemiz lazım” dedi.

Kadınların iş gücüne katılımının arttıkça istihdam 
edilme oranlarının da arttığını söyleyen Bilgin, 
“2000’li yılların başında 6 milyon olan kadın 
çalışanlarımızın sayısı, bugün 9 milyondur.  Özellikle 
bazı meslek gruplarında iş gücüne katılan kadın 
sayılarında ciddi artışlar vardır. Kadınlarla ilgili 
elbette yapılması gereken çok şey var; ama Türkiye 
kapalı toplumun şartlarından çıktıkça kadınlar 
iş hayatına daha fazla katılacaktır. İşveren ya da 
girişimci kadınlar arasında da benzeri rakamları 
görebiliriz” ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, muhtelif işletmelerde geçici işçiler 
sorununu çözeceklerini de sözlerine ekledi.

Bilgin’in açıklamalarının ardından, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumlarının 
bütçeleri komisyonda kabul edildi.
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BAKAN BİLGİN, “İSTİHDAM, EĞİTİM VE SOSYAL 
POLİTİKALAR SEKTÖREL OPERASYONEL PROGRAMI 
(İESP SOP) PROJELER FUARI” AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği 
ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ATO Congresium’da düzenlenen “İstihdam, 
Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) Projeler Fuarı” Açılış Töreni’ne 
katıldı.

Konuşmasına İstanbul’da yaşanan terör olayını lanetleyerek başlayan Bakan Bilgin, “Terör, bir insanlık 
suçudur. İnsanın hayatından daha değerli bir şey olamaz. Dünyanın neresinde olursa olsun insana yönelmiş 
saldırı, insanın hayatına kasteden, muhtelif araçlarla girişilmiş olan terör saldırıları en değerli varlığa, 
insanların canına yönelmiş bir cinayet girişimidir. Geçtiğimiz hafta olayı gerçekleştiren canileri, katilleri 
lanetliyoruz” ifadelerini kullandı. 
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İstihdamın Nitelikli İş Bölümüne Doğru Evrilmesi 
Türk Modernleşmesinin Daha İleriye Taşınmasına 

Katkı Yapacaktır 

Türkiye’nin modernleşme sürecinin modern 
ülkelerle, modern kurumlarla daha büyük iş 
birliklerini gerektirdiğini kaydeden Bilgin, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Türk modernleşmesi hızla ilerliyor. 
Bundan 30 sene önce Türkiye’nin şehirlerinde 
yaşayanların oranı yaklaşık yüzde 30’du. Bugün tablo 
tersine dönmüştür. Türkiye 30 yıl içerisinde tarımsal 
bir toplumdan modern topluma doğru demografik 
olarak büyük bir mesafe kaydetmiştir. Modernleşme 
aynı zamanda meslekleşme ve endüstriyel 
üretim demektir. Bu ise aynı zamanda eğitimi 
gerektirmektedir. Eğitim organizasyonlarını, eğitim 
süreçlerini farklılaştırarak ileriye taşıyan bir süreçtir. 
Bizim modernleşme sürecimizdeki meslekleşme, 
mesleklerin niteliksel derinlik kazanması, fonsiyonel 
farklılaşmaları icra edecek hüviyetlere kavuşması 
fevkalade önemlidir. AB ile yapılan projelerin 
önemli bir kısmı eğitimle ilgilidir ve meslekleşmeyi 
fonksiyonel hale getirecek, nitelikler kazandıracak 
bir eğitimdir. Bunun daha önemli hale gelmesi ise 
mesleki farklılaşmayı doğrudan doğruya istihdamla 
buluşturmaktır. İstihdamın artması, istihdama 
verilecek eğitim destekleriyle birlikte istihdamın 
daha nitelikli iş bölümüne doğru evrilmesi Türk 
modernleşmesinin daha ileriye taşınmasına katkı 
yapacaktır. Bunun özellikle üniversitelerle, çeşitli 
eğitim kurumlarıyla iş birliği halinde geliştirilmesi 
ise bizim bilimsel-teknolojik değişim hızımızı 
modernleşmeyle bütünleştirecek, modernleşmeyi 

ivmelendirecek bir etki yaratacaktır. Sürdürülen 
bu iş birliği kapsamındaki projelerin Türkiye’ye ve 
insanımıza, insan gücümüze hatta yarınlarımıza 
değer katacak girişimler olduğunu düşünüyorum.”

Doğrudan İstihdam İçinde Eğitim Odaklı Projeler 
Programımızın İçerisindedir

Bilgin, Avrupa Birliği Delegasyonu ile yapılan 
çalışmalarda projeleri daha ileri taşıyacak bir 
program hazırladıklarına işaret ederek, “Özellikle 
doğrudan doğruya istihdam içinde eğitim 
odaklı projeler, iş gücüne katkı yapacak projeler 
programımızın içerisindedir. Geçtiğimiz günlerde 
Bursa’da, İzmir’de başlayan önümüzdeki günlerde 
Kayseri’de, Konya’da ve Türkiye’nin birçok bölgesinde 
uygulamaya koyacağımız programlarda bu iş 
birliğinin somut, elde tutulabilir, istihdam yaratıcı 
etkileriyle Türk toplumunu bir araya getireceğiz. 
Dolayısıyla bu projeleri soyut, sadece eğitim 
ortamında gerçekleştirilen faaliyetler olmaktan 
çıkarıp elle tutulabilir neticeleri olan projelere 
dönüştüreceğiz. Yapılacak daha çok iş vardır. Bu iş 
birliklerini geliştirmek, derinleştirmek, bu fonları 
doğru kullanmak, bunların üretime, istihdama 
dönük somut neticeler kazanmasını sağlamak hem 
Avrupa Delegasyonunun programlar hedefiyle hem 
de Türkiye’nin modernleşme sürecindeki gelişme 
yönelimiyle tutarlı bir şekilde yönetildiği zaman 
olumlu neticeler ortaya çıkacaktır. Türkiye’nin bu 
konudaki organizasyonu olan AB otoritesinin yaptığı 
çalışmaları çok önemsiyorum ve bunların ülkemize 
değer katacağına inanıyorum” diye konuştu.
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Birlikte Çözüm Üretmek Kolaydır 

Türkiye’nin son yıllarda birçok alanda çok önemli 
gelişmeler sağladığına vurgu yapan Bakan Bilgin, 
“Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimiyle tahıl 
krizinin çözülmesi başlı başına büyük bir meselenin 
çözümüne yönelik tavırdır. İnsanların sorunlarının 
çözülmesi, savaşın ortadan kaldırılması, savaşa 
giden sebeplerin bir bir hizaya gelerek çözüme 
kavuşturulması başlı başına değerli faaliyetlerdir 
ve Türk Devlet Başkanının burada sorun çözücü 
noktada bulunması Türkiye’nin tarihsel kimliğiyle 
de uyumlu davranışlardır. Biz bütün bu gelişmeler 
içerisinde barıştan, demokrasiden yana, teröre ve 
insanlık düşmanlığına karşı bir yerde duruyoruz. 
Burada Türkiye’nin iç enerjisini, potansiyelini 
harekete geçirmek, üzerinde konuştuğumuz 
projelerle daha da zenginleştirmek durumundayız. 
Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman Türkiye’nin 
barış kurucu rolünün daha da büyüyeceğine 
inanıyorum. Bu vesileyle projelere katkıda bulunan 
paydaşlarımıza, sosyal ortaklarımıza, işveren 
sendikalarımıza, esnaf örgütlerimizin katkılarına, 
kamu kuruluşlarımıza, sosyal politikalar kurulumuza 
ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum, birlikte 
çözüm üretmek kolaydır” değerlendirmelerinde 
bulundu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı 
Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise, AB destekli 
projelerle binlerce kişinin hayatına dokunduklarını 
belirterek, “Ekonomik ve sosyal kalkınmayı 
sağlamak için yatırım yaptık. Birlikte, birçok kişinin 
yaşamını iyileştirmeye yardımcı olduk ve bugün 
ulusal öncelikleri yansıtan bu somut örnekleri 
görmek için eşsiz bir fırsat” dedi. 

Meyer-Landrut, AB destekli projelerle daha 
kapsayıcı bir toplum geliştirmek için yatırım 
yapmayı amaçladıklarını vurgulayarak, Türkiye’nin 
iş gücü, piyasa eğitimi ve sosyal politikalarının 
geliştirilmesindeki değerli katkılarından dolayı 
tüm proje yararlanıcılarını ve paydaşlarını tebrik 
etti.

AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya 
Erkan da özellikle kadın ve genç istihdamına önem 
verdiklerini söyleyerek “AB fonlarının bir bölümü 
üyelik sürecinde gerçekleştirilmesi gereken 
reformlara yönelik olarak merkezi düzeydeki 
kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygulanan 
projelerde kullanılmaktadır. Projelerimizin özellikle 
kadınlarımızın ve gençlerimizin istihdamına odaklı 
olmasına önem veriyoruz. Bu kapsamda IPA-II 
döneminde SGK ile doğrudan kadın istihdamına 
yönelik dört büyük operasyon yürütüyoruz. Fonların 
yaklaşık üçte birini doğrudan kadınlarımızın, dörtte 
birini doğrudan gençlerimizin istihdamını arttırmak 
amacıyla kullanıyoruz. Tüm operasyonlarımıza 
tahsis edilen bütçenin yüzde 60’ı istihdam 
yaratmak için kullanılıyor. Değerli paydaşlarımızla 
bir araya gelerek gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla 
1 milyar avroyu aşkın fon ve hayata geçirdiğimiz 
bine yakın projeyle hayata değer kattığımızı ifade 
etmek isterim” diye konuştu.

Programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan 
Yardımcıları Lütfihak Alpkan ve Faruk Özçelik ile 
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, ATO Başkanı 
Gürsel Baran da katıldı.

Bakan Bilgin, açılışın ardından fuar alanındaki 
stantları ziyaret ederek, projeler hakkında bilgi 
aldı.
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BAKAN YARDIMCISI ALPKAN’DAN 
İL MÜDÜRLÜKLERİMİZE ZİYARET 

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Samsun’da 
bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak  Alpkan, Samsun 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü ziyaret etti. 
Alpkan’a İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda; ildeki 
sanayinin sektörel dağılımı, rekabet gücü yüksek 
olan sektörler, organize sanayi bölgeleri, küçük 
sanayi siteleri, ticaret ve sanayi odaları, ticaret 
borsaları, tarım, ithalat, ihracat hacmi ve ilin 
nüfus yapısı gibi alanlarda genel bir bilgilendirme 
yapıldıktan sonra Samsun Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüğünün çalışmaları hakkında 
bilgiler de aktarıldı. 

Samsun ili özelinde işverenlere ve iş arayanlara 
uygulanmakta olan “İşe Yerleşememe Nedenleri” 
başlıklı anket çalışması hakkında bilgilerin de 
verildiği ziyarette, iş gücü piyasasının ihtiyaçları, 
sorunları, beklenti ve talepleri de aktarıldı. 

 İstanbul ve Hatay Ziyareti 

Kasım ayı içerisinde İstanbul ve Hatay Çalışma ve 
İş Kurumu İl Müdürlüklerini ziyaret eden Alpkan’a 
İl Müdürlüklerimizce gerçekleştirilen faaliyetler, 
iş gücü piyasası ve yürütülen çalışmalarla ilgili 
bilgiler verildi. 

İSTANBUL

SAMSUN
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“ÜRETİM SÜRECİNE KATILIM PROJESİ”NİN İZMİR 
TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
Gaziantep’te yeni bir istihdam modeli olarak 
başlatılan “Üretim Sürecine Katılım Projesi”nin 
Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünün 
girişimiyle Uluslararası Göç Örgütü iş birliğinde 
Bursa’ya genişletilmesi sonrası, projenin 
İzmir’de de uygulamaya geçirilmesine yönelik 
tanıtım toplantısı yapıldı. 

Toplantıda konuşma yapan Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, 
sanayinin ve geleceğin ihtiyaç duyduğu meslek 
ve becerilere yönelik insan kaynağını nitelikli 
hale getirme konusunda tüm çevrelerin fikir 
birliği içinde olduğunu; ancak dünyadaki 
öngörülemeyen hızlı değişim nedeniyle bunu 
hayata geçirmenin kolay olmadığını ifade etti.

Adapte olmak istenilen bazı mesleklerin eskimeye 
başladığını belirten Alpkan, “Türkiye’de iş 
hayatına hem eleman yetiştiren kurumlarımız 
hem iş arayanlar hem işverenlerimiz aslında 
girişimci ruha sahip. Böyle bir süreçte çok dinamik 
bir insan kaynağı yatırımına ihtiyacımız var. Bazı 
durumlarda KOBİ’lerimiz insan kaynağını maliyet 
olarak görüyor. Bu noktada nitelikli iş gücüne 
ulaşma probleminin yanı sıra o iş gücünü tatmin 
etme, elde tutma problemi de ortaya çıkabiliyor. 
Aslında KOBİ’lerimizin insan kaynağını bir 
sermaye unsuru olarak görmesi, ona yatırım 
yapması ve elde tutmaya çalışması çok kıymetli. 
Çünkü ürettiğimiz ürünlerin, hizmetlerin katma 
değerinin ihracatta rekabet etmesi için sadece 
fiyat temelli bir rekabet başarı getirmez” diye 
konuştu.
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Alpkan, projenin Gaziantep’te başladığını, 
Bursa’da devam ettiğini anımsatarak çalışmanın 
şimdi de İzmir’de yapılacağını söyledi.

Projenin 50 ila 250 kişi arası büyüklükteki 
kuruluşlarla sınırlı olduğunu; ancak bunun 
genişletilebileceğini belirten Alpkan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “300 kişi uluslararası örgütlerin 
sağladığı kaynakla istihdam edilecek. Böylece 
Türkiye’nin imalatına, ihracatına katkı yapılması 
hedefleniyor. Nitelikli iş gücü olduğu için de 
sadece asgari ücretle sınırlı değil, daha yükseltmek 
mümkün olacak. Burada bir mesleki eğitim söz 
konusu değil, nitelikli olmayan iş gücünün eğitimi 
değil, nitelikli olan yerel ve uluslararası iş gücünün 
İzmir’in KOBİ’lerine kazandırılması söz konusu.”

İmalat sektöründe faaliyet gösteren ve belirlenen 
şartları taşıyan iş yerlerinin daha verimli ve katma 
değerli üretim yapmalarını sağlayarak ihracat 
odaklı istikrarlı büyümeye katkı sağlayacak nitelikli 
iş gücünün istihdam edilmesini desteklemenin 
amaçlandığı programa, 18-34 yaş grubu işsizler 
katılabilecek.

Belirtilen şartları taşıyan iş yerleri tarafından işe 
alınan ve destek kapsamındaki özelliklere sahip 
olan sigortalılar için sigortalının işe alındığı ilk 
aydan başlamak üzere 3 aylık dönem için prim, 
vergi ve ücret desteği sağlanacak. 3 aylık destek 
döneminin sona ermesinden sonra işverenlerin 9 
aylık istihdam yükümlülüğü başlayacak.
Projeden tekstil, gıda, makine, mobilya ve kimya 
sektörleri faydalanacak.

Proje açılışına, IOM Türkiye Misyon Şefi Gerard 
Karl Waıt, İzmir Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, 
SGK Başkanı Kürşad Arat, ÇSGB Strateji Geliştirme 
Başkanı Şeyda Kutsi Uluslararası İşgücü Genel 
Müdürü Cenk İleri, Çalışma Genel Müdürü Sadettin 
Akyıl, İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Varol Dur, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Metin 
Akdaş, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Emre Kızılgüneşler ile kamu kurumu ve 
özel sektör temsilcileri katılım sağlamıştır.
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İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ YÖNLENDİRME KOMİTESİ 
TOPLANTISI VE TANITIM KONFERANSI DÜZENLENDİ

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 
(IPA II) finansmanıyla İŞKUR tarafından uygulanan, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği 
ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının sözleşme 
makamı olduğu İş ve Meslek Danışmanlığı 
Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi 3. Yönlendirme 
Komitesi Toplantısı ve Tanıtım Konferansı Ankara’da 
düzenlendi.
Konferansa; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı 
Süreyya Erkan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
Müsteşarı ve Türkiye’deki Mültecilere Mali Yardım 
Aracı Bölüm Başkanı Laurent Guirkinger, İŞKUR 
Genel Müdür Yardımcısı V. Cezmi Yarımdağ ve Dr. 
Varol Dur ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
İŞKUR ve AB Türkiye delegasyonu temsilcileri, 
akademisyenler, sosyal paydaşlar ile çok sayıda 
davetli katıldı.

İki bölümden oluşan konferansın açılışında konuşan 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği 
ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan, 
sözleşme makamı olarak sorumlu oldukları proje 
sayısının bine yaklaştığını ve tüm bu projeler için 800 
milyon avro kaynağı yönettiklerini belirtti. Erkan, 

bu projelerde başta özel politika gerektiren gruplar 
olmak üzere tüm hedef grupları desteklediklerini 
söyleyerek İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin 
Geliştirilmesi Projesi’nde emeği geçen tüm 
ortaklara teşekkürlerini iletti.

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Varol Dur da İş ve 
Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi 
Projesi’nin İŞKUR için çok kıymetli ve uzun 
dönemli planlamaya imkân sağlayan vizyoner 
bir proje olduğunu belirtti. Proje ile iş ve meslek 
danışmanlığı hizmetlerinin geliştirilmesinin yanı 
sıra diğer hizmetlerin modellendirilmesinin de 
hedeflendiğini kaydeden Dur, bununla ilgili çok 
sayıda faaliyetin bulunduğunu ifade etti. Dur, 
yaklaşık 6 bin İŞKUR çalışanı ve paydaşın proje 
kapsamında eğitim alacağını belirterek “Mesleki 
yönelim test bataryası ile çevrim içi danışmanlık 
hizmetleri de projede hedeflenen önemli 
çalışmalar arasındadır. Aynı zamanda projenin ve 
hizmetlerin tanıtımı noktasında çok sayıda iletişim 
faaliyeti gerçekleştireceğiz. Özel politika gerektiren 
gruplara yönelik hizmet sunumunun geliştirilmesi 
için çalışmalar da bu kapsamda gerçekleştirilecek.” 
dedi.
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AZERBAYCAN DEVLET İSTİHDAM AJANSINA 
ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Türkiye-Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Ortak Daimî Komisyonu 10’uncu toplantısı 
kapsamında imzalanan eylem planı doğrultusunda 
Azerbaycan Devlet İstihdam Ajansı (DMA) ile 
İŞKUR arasında istihdam hizmetleri, aktif iş gücü 
hizmetleri ile iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri 
çerçevesinde yapılmaya başlanan bilgi ve tecrübe 
paylaşımı kapsamında 1-3 Kasım tarihleri arasında 
Azerbaycan’a çalışma ziyareti düzenlendi.

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Samet Güneş 
başkanlığındaki heyet Azerbaycan Devlet İstihdam 
Ajansı’nı ziyaret ederek DMA Genel Müdürü 
Mustafa Abbasbeyli ve yöneticilerden yürütülen 
faaliyetlere ilişkin bilgi alarak başta aktif iş gücü 

hizmetleri olmak üzere Kurum hizmetlerine yönelik 
DMA yetkililerine ayrıntılı sunum gerçekleştirdi.

Çalışma ziyareti kapsamında DMA’nın Quba-
Haçmaz Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
mesleki eğitimleri bitiren kursiyerlere sertifikaları 
takdim edildi. Ayrıca, Emek ve Ahalinin Sosyal 
Müdafaası Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve 
Bakanlığın tüm hizmetlerini tek çatı altında sunan 
DOST Ajansı da ziyaret edilerek DMA ve Bakanlığın 
iş arayanlara ve işverenlere yönelik yerel düzeydeki 
uygulamaları yerinde görüldü.

Kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine 
ve ortak çalışma alanlarının artırılmasına yönelik 
istişareler neticesinde çalışma ziyareti sona erdi. 
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UNICEF HEYETİNDEN 
İŞKUR’A ZİYARET 

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 
Türkiye Temsilci Yardımcısı Paolo MARCHI ve 
beraberindeki heyet Kurumumuzu ziyaret ederek 
önümüzdeki dönemde gerçekleştirilebilecek 
faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda; Kurumumuzun NEET’lere yönelik 
hizmetleri, Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan 

Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı 
(NEET PRO) kapsamındaki yenilikçi uygulamalar, 
meslek danışmanlığı kapsamında gerçekleştirilen 
eğitim kurumu ziyaretleri’yle İŞKUR’un genç 
çalışanlara yönelik faaliyetleri değerlendirilmiş 
ve UNICEF ile yapılabilecek ortak projeler 
hakkında görüşülmüştür.
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WFP HEYETİ İLE 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI  

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) 
Türkiye Direktör Yardımcısı ve Programlar Yöneticisi 
Margie REHM ve beraberindeki heyet Kurumumuza 
ziyaret gerçekleştirdi. 

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Varol Dur, Dış İlişkiler 
ve Projeler Dairesi Başkanı Oğuzhan Küpeli, Aktif 
İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanı Oğuz Düzgün 
ile İstihdam Uzmanlarının katıldığı görüşmede, 

WFP ile Kurumumuz arasında 2019 yılından bu 
yana süregelen iş birliği çerçevesinde 2021 yılından 
itibaren uygulamaya konulan Sosyoekonomik 
Güçlendirme ve Sürdürülebilirlik (SES) Programı 
kapsamında gerçekleşen ve önümüzdeki dönemde 
yapılacak faaliyetler hakkında görüş alış verişinde 
bulunuldu.
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OIC PESNET YILLIK OLAĞAN 
TOPLANTISI DÜZENLENDİ 

İŞKUR’un başkanlığını yürütmekte olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kamu İstihdam Hizmetleri 
Ağı (OIC-PESNET) yıllık olağan toplantısı Genel Müdür Yardımcısı Varol DUR’un katılımıyla SESRIC iş 
birliğinde gerçekleştirildi. 

Toplantıda, Kurumumuzun dönem Başkanlığı kapsamında 2021-2023 Çalışma Planı doğrultusunda 
gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin OIC PESNET üye ülkelerine ayrıntılı bilgiler verilerek önümüzdeki 
dönemde planlanan faaliyetler hakkında görüş alışverişi yapıldı.
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STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM İLE 
İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından; 
Genel Müdürlüğün farklı birimlerden ve Ankara 
İl Müdürlüğünde görevli personelin katılımıyla 
14-18 Kasım ve 21-25 Kasım 2022 tarihlerinde 
Ankara’da “Uygulamalı Stratejik Planlama ve 
Yönetim ile İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimi” 
gerçekleştirildi. 

Stratejik yönetim, stratejik plan, iç kontrol sistemi, 
risk yönetimi, faaliyet raporu ve performans programı 
konularında kurumsal kapasitenin geliştirilmesi 
maksadıyla Doç. Dr. Mustafa TOPÇU tarafından 
verilen eğitimlerde Kurum dokümanları üzerinden 
yapılan uygulama çalışmaları ile katılımcıların söz 
konusu konularda öğrendiklerini pekiştirmelerine ve 
yetkinlik kazanmalarına katkı sağlandı.

Eğitim, Genel Müdür Yardımcısı Cezmi Yarımdağ’ın 
katılımı ile gerçekleştirilen sertifika töreni ile sona 
erdi. Törende konuşan Yarımdağ, bu eğitimin stratejik 
yönetim, iç kontrol ve risk yönetimi anlayışının üst 
yönetim tarafından sahiplenildiğinin bir göstergesi 
olduğunu söyledi. Gelinen noktada ülkemizin 
kalkınması ve istihdamın artırılması için İŞKUR’a 
düşen görevlerin her zamankinden daha fazla 
olduğunu ve bu kapsamda iş yapma biçimlerinin 
değişmesi gerektiğini belirten Yardımdağ, “Bu 
anlamda daha nitelikli hizmet sunumu için stratejik 
yönetim anlayışını yaygınlaştırmamız gerekiyor. 
İş süreçlerimizin ve iş yapma biçimlerimizin 
standartlaşması ve kalitesinin artırılması büyük önem 
taşıyor. Bu eğitimlerin 2023 yılında yaygınlaştırılması 
hedefleniyor” dedi.
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ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ HİBE DESTEĞİ 
BAŞVURULARI BAŞLADI

,

Engelli hibe başvuruları başladı. Kendi işini 
kurmak isteyen engelli vatandaşlarımız e-Devlet, 
eski hükümlüler ise Adalet Bakanlığının ilgili 
birimleri üzerinden  başvurularını 9 Aralık’a kadar 
yapabilecek.

Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 
90 bin TL’ye kadar, eski hükümlü girişimcilere ise 70 
bin TL’ye kadar hibe desteği verilecek. 

Engelli Kendi İşini Kurma Projeleri Kapsamında;  
tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde 
sunulan destek miktarları, kuruluş işlemleri desteği 
için 5.000 TL’ye, işletme gideri desteği için 9.000 
TL’ye, kuruluş (demirbaş) desteği için 56.000 TL’ye 
olmak üzere toplamında 65 bin TL’den 70 bin TL’ye 
yükseltildi.

Diğer Sektörlere Ait Projelerde sunulan destek 
miktarları; kuruluş işlemleri desteği için 5.000 TL’ye, 
işletme gideri desteği için 15.000 TL’ye, kuruluş 
(demirbaş) desteği için 70.000 TL’ye olmak üzere 
toplamda 65 bin TL’den 90 bin TL’ye yükseltildi.

Eski hükümlü kendi işini kurma projeleri kapsamında; 
tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde 
sunulan destek miktarları; kuruluş(demirbaş) 
desteği toplamda 55.000 TL olarak belirlendi. Diğer 
sektörlere ait projelerde; kuruluş (demirbaş) desteği 
toplamda 70.000 TL olacak.

Projelerini sunmak isteyen engelli girişimciler www.
iskur.gov.tr adresinde “Duyurular” bölümünde 
yayımlanan başvuru rehberi doğrultusunda 
başvurularını 9 Aralık’a kadar e-Devlet üzerinden 
gerçekleştirebilecek.

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlüler ise 
projelerini aynı tarihe kadar Adalet Bakanlığının 
ilgili birimleri aracılığıyla bulundukları illerdeki 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine iletebilecek.

Daha önce elden veya posta yoluyla alınan Engelli 
Hibe Desteği başvuruları engelli vatandaşlarımızın 
evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri 
e-Devlet platformuna taşındı. Bu sayede daha 
fazla engelli bireyin girişimciliğine destek olunması 
hedefleniyor.

2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen 
engelli ve eski hükümlüleri desteklemeye devam 
eden İŞKUR projeler kapamında; Engellilerin 
Kendi İşini Kurma Hibe Desteği ile ilgili 3.386 proje 
desteklendi. Bu projeler için 159.887.718 TL kaynak 
tahsis edildi. Eski hükümlülerin Kendi İşini Kurma 
Hibe Desteği ile ilgili 2.568 proje desteklendi ve 
94.629.348 TL kaynak tahsisi yapıldı.
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ÇEKYA’YA ÇALIŞMA ZİYARETİ 

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA 2) kapsamında İŞKUR tarafından yürütülen İş ve Meslek 
Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, proje faaliyetlerine ilişkin Avrupa Birliği 
ülkelerindeki iyi uygulamaların yerinde incelenmesi amacıyla tasarlanan çalışma ziyaretlerinden ilki 
21-25 Kasım 2022 tarihlerinde Çek Cumhuriyeti’ne gerçekleştirildi. Bu doğrultuda, Çalışma ve Sosyal İşler 
Araştırma Enstitüsü (RILSA) ve Çek Cumhuriyeti’nin kamu istihdam kurumu olan Çalışma Ofisinin yanı sıra 
istihdam hizmetlerine yönelik çalışmalar yapan yerel aktörler ziyaret edildi. 

Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ilgili daire başkanlıklarının temsilcilerinin 
katıldığı çalışma ziyaretinde, Çek Cumhuriyeti’nin iş gücü piyasasının temel özellikleri ve karşılaşılan 
zorluklar, kamu istihdam hizmetlerinde dijitalleşme, özel politika gerektiren gruplara yönelik kapsayıcı 
danışmanlık hizmetleri, meslek ve beceri tahmin modelleri ve bu alanlarda uygulanan iyi uygulama 
örneklerine ilişkin detaylı bilgi alındı. 
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OECD LEED YÖNLENDİRME KOMİTESİ 
TOPLANTISINA KATILIM SAĞLANDI

OECD Girişimcilik, Kobi ve Bölgesel Kalkınma Direktörlüğü altında yer alan OECD Yerel Ekonominin ve 
İstihdamın Geliştirilmesi için Ortak Eylem Programı’nın (LEED) 17-18 Kasım 2022 tarihlerinde Paris’te 
gerçekleştirilen  81. Yönlendirme Komitesi Toplantısı’na katılım sağlandı. 

Toplantıda etkili istihdam politikalarının uygulanması ve yerel kurumlar aracılığıyla daha fazla ve daha 
kaliteli işlerin nasıl yaratılacağına dair üye ülkelerin uygulamaları paylaşıldı. 
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EUROPASS PORTAL SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Avrupa Komisyonu resmî öz geçmiş oluşturma 
ve öğrenme fırsatları portalı olan ve güncellenen 
Europass’ın meslek danışmanlığı hizmetinde 
değerlendirilmesi amacıyla Mesleki Yeterlilik 
Kurumu (MYK) tarafından 25 Kasım 2022 ve 
28 Kasım 2022 tarihlerinde çevrim içi olarak 
“Europass Portalı Bilgilendirme Semineri” 
düzenlendi. Söz konusu portal, Avrupa çapında 
öğrenme fırsatları sunarken iş arama ve iş 
bulmada önemli ipuçlarını içeren öz geçmiş 
oluşturma, niyet mektubu hazırlamanın yanı sıra 
iş imkânları, kurs ve staj programları ile gerekli 
diğer bilgilere erişim imkânı sağlıyor.

İŞKUR, 2009 yılından bu yana Avrupa Rehberlik 
Merkezinin (Euroguidance) ulusal temsilcisi 
olarak faaliyetlerini yürütüyor. Avrupa Rehberlik 
Merkezi faaliyetlerinin hedef kitlesi eğitim ve 
istihdam sektörlerindeki mesleki rehberlik kariyer 
danışmanlığı uygulayıcıları, ikincil hedef grubu 
ise öğrenciler, iş arayanlar, politika yapıcıları 
ve eğiticiler. Faaliyetlerle, Avrupa boyutuyla 
rehberlik hizmetlerine katkı sağlamak, öğrenmeye 
destek için hayat boyu rehberlik ve hareketlilik 
kapsamında kaliteli bilgi sağlanması hedefleniyor. 
Bu kapsamda iş ve meslek danışmanlarına belirli 
dönemlerde eğitimler de düzenleniyor. 

‘
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İŞARET DİLİ EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Engelli bireylerin istihdama kazandırılması 
için gelişmiş birçok ülkede uygulanan modern 
ve maliyet etkin yöntem olarak kabul edilen 
destekli istihdam modeli (Engelli İş Koçluğu) 
uygulamasına yönelik çalışmalar 2018 yılından 
itibaren İŞKUR tarafından yürütülüyor.

Engelli İş Koçluğu, engelli bireylerin istihdama 
geçişinde, istihdamda iken işe uyumlarının 
sağlanmasında ve sürdürülebilir bir engelli 
istihdamı sağlanması noktasında etkin kullanılan 
bir yöntem olup hâlihazırda 72 ilde 111 birimde 
sunuluyor.

Bu kapsamda İş ve Meslek Danışmanlığı 
Dairesi Başkanlığı tarafından Engelli İş Koçluğu 

uygulamasının bulunduğu birimlerde Engelli 
İş Koçu olarak görev yapmakta olan 150 iş ve 
meslek danışmanına yönelik Antalya’da Türk 
İşaret Dili İkinci Seviye Eğitimi düzenledi. Eğitim 
kapsamında; Türk İşaret Dili ilk iletişim cümleleri, 
aile terimleri, sayılar, zıt kelimeler, vücut ve sağlık 
terimleri, diyalog pratiği, haftanın günleri ve 
mevsimler, coğrafi terimler, renkler, bilgisayar 
ve teknoloji kelimeleri, işsizlik ödeneği, hibe 
destek projesi, TYP kapsamında faaliyetlere 
yönelik başvuru aşamasında kullanılan  işitme 
engelli cümleleri, trafik araçları, filler ve duygular, 
engelli iş koçu ile işitme engelli danışan arasında 
işe yerleştirmeye ilişkin örnek simülasyon 
konularında uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.
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WAPES AVRUPA BÖLGE TOPLANTISI 
ÇEVRİM İÇİ OLARAK YAPILDI 

Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği (WAPES) 
Avrupa Bölge Toplantısı 24 Kasımda çevrim içi olarak 
gerçekleştirildi. Toplantı esnasında Kurumumuz, ne 
istihdamda ne eğitimde yer alan gençler (NEET) 
özelinde iş birliği ve tecrübe paylaşımı önerisini 
gündeme getirerek; 2023 yılında bu konuya 
odaklanan bir etkinliğin gerçekleştirilmesine 
yönelik teklifini iletti. Toplantıda ayrıca, diğer üye 
ülkelerin göç politikaları, uzun süreli işsizlere yönelik 
faaliyetler, temininde güçlük çekilen mesleklerin 
analizi, iş gücü piyasası araştırmalarına yönelik 
teklifleri alınmak suretiyle 2023 yılı etkinlik takvimi 
belirlendi.

KURUM İÇİ FUTBOL TURNUVASININ GALİBİ 
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ 
15 yıldan bu yana İŞKUR Spor Kulübü 
organizatörlüğünde yapılmakta olan “Kurum İçi 
Sonbahar Futbol Turnuvası” bu yıl da büyük bir 
heyecanla gerçekleştirildi. Farklı birimlerden oluşan 
sekizer takımla eleme usulü şeklinde gerçekleşen ve 
yüzden fazla sporcunun mücadele ettiği turnuva, 
Altındağ Hizmet Merkezi ve Çankaya Hizmet 
Merkezi arasında geçen zorlu finalle tamamlandı. 
Zorlu finalde penaltılarla kupayı kazanan taraf ise 
Çankaya Hizmet Merkezi oldu.

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Dr. Varol Dur ve 
Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Arif Ay’ın 
da katılım sağladığı organizasyonda, şampiyon olan 
takımın kupası Genel Müdür Yardımcısı Dr. Varol Dur 
tarafından verildi. 
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“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Antalya İl Eylem Planı” içerisinde yer alan, Antalya Çalışma 
ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Antalya SGK İl Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü “Kadın Dostu İşletme 
Projesi Plaket Töreni” Antalya’da düzenlendi. Törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Vali Yardımcısı Güher 
Sinem Büyüknalçacı, Muratpaşa Kaymakamı Dr. Orhan Burhan, İŞKUR İl Müdürü Veli Tekkanat ve 
SGK İl Müdürü Beyazıt Ablay ile işveren temsilcileri katıldı. Törende konuşma yapan Vali Yazıcı, kadın 
istihdamına destek veren işletmelerin çoğalması gerektiğini ve kadının elinin değdiği her şeyin en güzel 
olduğunu belirterek bu sürece destek verdikleri için işletmelere de devletimiz adına teşekkür ettiğini 
söyledi. 

Törenin ardından kadın dostu işletme anlayışının geliştirilmesi ve yaygılaştırılması amacıyla en çok 
kadın istihdam eden 9 işverene ve bir kadın girişimciye “Kadın Dostu İşletme Projesi” kapsamında 
plaket takdim edildi.

KADIN DOSTU İŞLETMELERE ÖDÜL

İLLERDEN HABERLER

ANTALYA
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MALATYA’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 
KARİYER ETKİNLİĞİ

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) iş birliğinde üniversite öğrencilerini sektörel firmaların temsilcileriyle 
buluşturmak amacıyla Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’de düzenlenmesi planlanan kariyer fuarlarının 
birincisi Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. 

İnönü Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Kariyer Fuarına, Vali Hulusi Şahin, İnönü Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Malatya İŞKUR 
Yetkilileri, kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve firma temsilcileri katıldı. Fuarda 
konuşma yapan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu: “Kalkınma Ajansları, 
kuruldukları bölgelerde bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak hedefleri doğrultusunda tüm 
paydaşları ile yakın işbirliği halinde çalışmalarını etkin ve verimli şekilde sürdürüyor. Kalkınma Ajansları 
olarak kamu kaynakları kullanılarak kamu kurumları, üniversite, sivil toplum örgütleri ve özel sektöre 
destek sağlıyoruz, sağlamaya da devam edeceğiz.” dedi. Daha sonra katılımcılar ve misafirler fuar 
alanındaki stantları ziyaret etti. Fuarda ayrıca bir “Kariyer Danışmanlığı Paneli” gerçekleştirilirken 
“Kariyer Rehberliği, İletişim ve Motivasyon ve İş Arama Becerileri ve İş Kulübü Faaliyetleri” başlıklı 
konularda da İŞKUR İş Kulübü Liderleri tarafından katılımcılara bilgilendirmeler yapıldı.    

MALATYA
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Mersin Valiliğinin himayelerinde ve Mersin Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüğü koordinasyonunda,  Mersin’deki 
çeşitli kurum ve kuruluşların da katkısıyla 2. Mersin 
Sanal İstihdam Fuarı gerçekleştirildi.

İş gücü piyasasında hareketliliği arttırmak amacıyla 
işverenler ile öğrenci ve iş arayanları bir araya getiren 
İŞKUR’un düzenlediği istihdam fuarları, dijital olarak 
da gerçekleştiriliyor. Sanal fuar konseptiyle Türkiye 
genelinde düzenlenen  “2. Mersin Sanal İstihdam 
Fuarı” ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Fuara çevrim 
içi olarak katılan 4 bin katılımcı fuarda stant açan 
kurum ve kuruluşlara yaklaşık 8 bin öz geçmiş bıraktı. 

Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümü 
ile FLO Mağazacılık firması iş birliğinde 
“ayakkabı imalatçılığı” mesleğinde 270 kişi, 
3GEN Taban ve Ayakkabı San. ve Tic. A.Ş. 
firması ile “ayakkabı imalatçılığı” mesleğinde 
69 kişi, PROLAB Ayakkabı firması ile “ayakkabı 
imalatçılığı” mesleğinde 18 kişi olmak üzere 
toplamda 357 kişilik işbaşı eğitim programı 
protokolünü Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan imzaladı.

Aynı zamanda fabrikaları ziyaret eden Vali Ayhan, 
göreve başladığı ilk günden bu yana katıldığı tüm 
platformlarda Şanlıurfa ekonomisinin gelişimi 
için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiğini 
belirtti. Ayhan,  357 vatandaşımızın işbaşı eğitim 
programı (İEP) kapsamında işe başlatıldığını, 
özellikle üretim bandında kadın çalışanların yer 
almasının sevindirici olduğunu, Şanlıurfa’mızın 
yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı ile Türkiye’de 
söz sahibi olacağına inandığını ifade etti. 

Bu kadar genç nüfusu olan Şanlıurfa’nun bunu 
hak ettiğini vurgulayan Ayhan “İnşallah bizler 
de bunun hakkını vereceğiz. Onun için istihdam 
alanlarına yönelik ziyaretlerimizi sürdürmeye 
devam edeceğiz. Üretim içerisinde olan tüm 
kardeşlerimizin de yanında olduğumun bilinmesini 
istiyorum. Özellikle kadınlarımızın emeği 
saygındır. Kadının olduğu yerde sabır ve güzellik 
vardır. Şanlıurfa’mız için birlik ve beraberlik 
içerisinde gücümüzü birleştireceğiz.” dedi.

ŞANLIURFA’DA 357 KİŞİLİK İŞBAŞI EĞİTİM PROTOKOLÜ İMZALANDI

MERSİN

MERSİN SANAL İSTİHDAM FUARI’NA FİRMALAR VE 
VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

ŞANLIURFA
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Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Tokat 
Merkez Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 
Şık Makas Giyim San. ve Tic. A.Ş. firması iş birliğinde 
“konfeksiyon işçiliği” mesleğinde 120 kişilik işbaşı eğitim 
programı başlatıldı. Katılımcılar, program ile işi işbaşında 
öğrenerek tecrübe kazanacaklar. 

TOKAT’TA 120 KİŞİYE 
İŞBAŞINDA EĞİTİM

TOKAT

MERSİN İŞKUR VE 
ARBEL GRUP İŞ BİRLİĞİNDE 
İŞBAŞI EĞİTİM PROTOKOLÜ  

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Arbel 
Şirketler Grubu iş birliğinde “İşbaşı Eğitim Programı 
Protokolü” imzalandı. 54 katılımcı, işbaşı eğitim 
programı kapsamında bakliyat sektöründe faaliyet 
gösteren Arbel Şirketler Grubunda “değirmen işçiliği 
(hububat)” mesleğinde işbaşı yapacak. 

MERSİN

Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Arif 
Toprak firması iş birliğinde “dokuma konfeksiyon 
makineciliği” mesleğinde 34, Meram Tekstil firması 
iş birliğinde 50; Nev Hospital firması iş birliğinde 
“hastane hizmetlisi” mesleğinde ise 25 kişilik işbaşı 
eğitim programı protokolleri imzalandı. Toplamda 
109 kişinin eğitim alacağı işbaşı eğitim programları 
ile katılımcılar işi işbaşında öğrenerek deneyim 
kazanacak. 

ŞANLIURFA İŞKUR’DAN 
İŞBAŞI EĞİTİM PROTOKOLLERİ

ŞANLIURFA
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İŞKUR’DAN TEKSTİL SEKTÖRÜNE İŞBAŞI 
EĞİTİM PROGRAMI DESTEĞİ 

Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Modal 
Tekstil firması iş birliğinde gerçekleştirilecek 21 kişilik 
işbaşı eğitim programının protokolleri imzalandı. 
Tekstil sektöründe protokolü imzalanan işbaşı 
eğitim programı ile katılımcılar “konfeksiyon işçiliği” 
mesleğinde mesleki deneyim kazanacak. AKSARAY

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Pameks 
Giyim Sanayi A.Ş. iş birliğinde gerçekleştirilecek olan 
işbaşı eğitim programının protokolü Malkara’da bulunan 
Pameks Giyim Sanayi A.Ş.de imzalandı. Katılımcıların 
mesleki yeterliliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe 
kazanabilecekleri işbaşı eğitim programı kapsamında 
“düz dikiş makineciliği” mesleğinde yapılması planlanan 
kursta 49 kursiyer eğitim görecek. Projenin sonunda 
katılımcıların yüzde 70’inin istihdam edilmesi planlanıyor.    

TEKİRDAĞ İŞKUR’DAN 
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

TEKİRDAĞ

Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Melhan 
Tekstil iş birliğinde “dikiş makineciliği” mesleğinde 
23 kişiye yönelik işbaşı eğitim programı başlatıldı. 
Katılımcıların, işbaşı eğitim programıyla işbaşında 
eğitilerek daha nitelikli hâle getirilmesi hedefleniyor.

EDİRNE İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
İŞBAŞINDA EĞİTİM

EDİRNE
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15-29 YAŞ ARASI NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA OLAN GENÇLERİN 
İSTİHADIMINA  YÖNELİK TOPLANTI YAPILDI

ERZURUM

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) kapsamında 
Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler (NEET) için İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO) Teknik 
Destek Projesinin yürütülmesi kapsamında  ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin (NEET) kapsamlı ve 
bütüncül iş gücü piyasası destekleri ile istihdam edilebilirliklerinin ve iş gücüne katılımlarının arttırılması 
için saha araştırması toplantısı Erzurum’da gerçekleştirildi. Toplantıda NEET projesi kapsamına dâhil olan  
(15-29 ) yaş arası genç işsizler ile bir araya gelerek  istihdama dâhil olmama nedenlerinin geniş kapsamlı 
sahada araştırılması, yine bu kişilerin demografik ve sosyal özelliklerinin, eğilimlerinin, iş gücü piyasasından 
beklentilerinin tespit edilmesi ve NEET’lere ilişkin detaylı veri elde edilmesi konuları masaya yatırıldı. 

ZONGULDAK İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM 
PROTOKOLÜ İMZALADI

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile 
Çaycuma’da faaliyet gösteren EKO Tekstil San. ve Tic. 
A.Ş. iş birliğinde “konfeksiyon işçiliği” mesleğinde 
işbaşı eğitim programı (İEP) protokolü imzalandı. 
Program öncesi katılımcılara İş Kulübü Lideri Nurcan 
Yılmaz tarafından İş Kulübü eğitimi verilerek yasal 
hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme 
yapıldı. ZONGULDAK
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NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA OLAN 
GENÇLER İÇİN SAHA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında 
Ne Eğitimde Ne istihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO) Teknik Destek 
Projesi yürütülüyor. Proje ile ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin (NEET) kapsamlı ve bütüncül iş gücü 
piyasası destekleri ile istihdam edilebilirliklerinin ve iş gücüne katılımlarının artırılması amaçlanıyor.

NEET PRO Teknik Destek Projesi kapsamındaki faaliyetlerden biri de NEET’lere yönelik saha araştırmalarının 
gerçekleştirilmesi. Bahse konu saha araştırması ile, NEET’lerin demografik ve sosyal özelliklerinin, eğilimlerinin, 
iş gücü piyasasından beklentilerinin tespit edilmesi ve NEET’lere ilişkin detaylı veri elde edilmesi amaçlanıyor. 
Böylece İŞKUR’un NEET’lere yönelik geliştirebileceği politikalara ve hizmetlere girdi sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından çalışma programı gerçekleştirildi. 
Programa; Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, 
Konya Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB Konya Müdürlüğü, 
TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Tarım ve 
Orman İl Müdürlüğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, HAK-İŞ Konfederasyonu Konya İl Temsilcisi, Konya Organize 
Sanayi Bölge Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

KONYA
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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. 

İŞ KULÜBÜ EĞİTİMLERİ 
YURT GENELİNDE DEVAM EDİYOR

BURDUR

ANKARAADIYAMAN

KARS
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TEKİRDAĞ

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı faaliyetlerine üniversite 
öğrencilerine yönelik düzenlediği eğitimlerle ara vermeden devam ediyor. Gençlik Merkezinde üniversite 
öğrencilerine yönelik “Etkili İletişim Teknikleri” başlıklı seminer düzenlenirken; Biga İş Kulübü ve ÇOMÜ 
İş Kulübü Topluluğu iş birliğinde ise “İş Hayatında Başarıyı Riske Atmayın” başlıklı seminer gerçekleştirildi.  

İŞKUR ÖĞRENCİLERLE SEMİNERDE BULUŞTU

ÇANAKKALE

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE İŞ KULÜBÜ EĞİTİMİ 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde yakın zamanda faaliyete geçen İŞKUR Kampüs’te ilk İş Kulübü 
eğitimi psikoloji bölümü öğrecnilerinden oluşan “Genç Psikologlar Meclisi” öğrenci topluluğuna verildi. 

Öğrencilerin talebi doğrultusunda ve sunum teknikleri çerçevesinde Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğü İş Kulübü Liderleri tarafından verilen eğitimde, “Sunuma Hazırlık, Sunum Fobisinin 
Üstesinden Gelme, Etkili Sunuş Yöntemi” başlıklarında sunum becerilerini geliştirmeye yönelik bilgiler 
interaktif olarak aktarıldı.

ZONGULDAK
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TEKİRDAĞ’DA İSTİHDAM BULUŞMASI

TEKİRDAĞ

İş arayanlar ile işverenleri bir araya getiren “Çorlu İstihdam Buluşması”, Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu 
Çorlu Hizmet Merkezinin öncülüğünde Çorlu Belediyesi, Çorlu Halk Eğitim Merkezi ve Çorlu Ticaret ve Sanayi 
Odası paydaşlığında 80 firmanın katılımı ile gerçekleşti. Özellikle lise ve üniversite öğrencilerinin yoğun 
talep gösterdiği istihdam buluşmasına; Şehit Ulaş Türk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ahi Evran Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi ve Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulundan toplam 400 öğrenci, 
firmaların temsilcileriyle bir araya gelerek kariyerlerine yön verecek deneyimler elde etti. Lise ve üniversite 
öğrencileri interaktif bir ortamda karşılıklı olarak görüşmelerle firmalardaki açık olan iş pozisyonlarını ve 
firmaların istihdam politikalarını yetkililerden öğrenebilme fırsatı yakalayarak öz geçmiş doldurdu.

KONYA’DA KARİYER GELİŞİM EĞİTİM 
SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Selçuk Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve 
Araştırma Merkezi ile Konya Çalışma İş Kurumu İl 
Müdürlüğü iş birliğinde, İŞKUR Kampüs etkinlikleri 
kapsamında Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek 
Yüksekokulunda “Kariyer Gelişim Eğitim Semineri” 
düzenlendi. Çalışma hayatına girmeye hazırlanan 
Yunak Meslek Yüksekokulu öğrencilerine 
seminerde; kendini tanıma, işveren beklentileri, öz 
geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, beden dili ve 
imaj yönetimi konularında İş Kulübü eğitimi verildi. 

KONYA
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TEKİRDAĞ

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Sancaktepe Hizmet Merkezi öncülüğünde, 16 kurumsal firmanın 
işe alım yetkilisi ve 114 engelli iş arayan bir araya geldi. Yoğun ilgi gören toplu görüşmeler engelli iş arayanlara 
bölgenin önde gelen tekstil firmalarının temsilcileri ile yüz yüze mülakat gerçekleştirme fırsatı sundu. Engelli iş 
arayanların görüşmeler sonunda memnuniyetlerini ifade ettiği iş görüşmelerinin bölgedeki iş gücü piyasasının 
ihtiyacı doğrultusunda tekrarlanması planlanıyor.

İŞKUR ENGELLİ İŞ ARAYANLARLA FİRMALARI BULUŞTURDU 

İSTANBUL

ENGELLİ KADINLARA 
MENTORLUK DESTEĞİ

Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirilen “Erasmus+ Yetişkin Eğitimi 
Projesi” kapsamında, iş arayan engelli kadınlara 
yönelik “Mentorluk Eğitimi” gerçekleştirildi. 
Proje kapsamında, Denizli Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yüz yüze 
gerçekleştirilen eğitim ile engelli kadınların beceri, 
yeterlilik ve istihdam edilebilirliklerinin arttrılması, 
engelli kadınların sosyoekonomik entegrasyonuna 
katkı sağlanması amaçlanıyor.    

DENİZLİ



iL
LE

RD
EN

 H
AB

ER
LE

R

37

KASIM 2022

ZONGULDAK’TA MESLEKİ BİLGİ, REHBERLİK VE DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ (MBRD) KURULU TOPLANTISI DÜZENLENDİ 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokol neticesinde kurulan  
Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri (MBRD) Kurulu Toplantısı Zonguldak Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüğünde gerçekleştirildi. 

İŞKUR İl Müdürlüğü yetkilileri,  Milli Eğitim Müdürlüğü,  RAM Müdürlükleri ve her kademeden rehber 
öğretmenlerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda 72 okul ziyareti ve öğrenci gruplarına verilen 
“Meslek Seçiminin Önemi” seminerleri,  BEÜ Topluluk Günleri kapsamında 181 öğrenciye İş Kulübü-Staj 
Portalı konusunda bilgilendirme yapılması, BEÜ Tercih ve Tanıtım Günleri kapsamında gençlere doğru 
bölüm tercihi ve kariyer planlamaları noktasında danışmanlık yapmak üzere stant açılması, üniversitede 
45 öğrenciye,  lisede 154 öğrenciye İş Kulübü eğitimi verilmesi,  İEP katılımcılarından ÇODEM /ÇEKOM 
kapsamında koruma altındaki 15- 17 yaş grubunda olan 26 çocuğa İş Kulübü eğitimi verilmesi,  Denetimli 
Serbestlik kapsamındaki yükümlülere verilen “İş Arama Becerileri” seminerleri ve Çocuk Evi Koordinasyon 
Merkezi ve Çocuk Evleri Sitesinde kalan 13-15 yaş arası öğrencilere  “Meslek Seçiminin Önemi” seminerleri 
verilmesi konuları görüşülerek değerlendirme yapıldı.  

ZONGULDAK
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ORDU İŞKUR’DAN MESLEKİ 
BİLGİ PAYLAŞIMI

Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Meslekî 
Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri İş Birliği 
Protokolü kapsamında Mesleki Bilgi, Rehberlik ve 
Danışmanlık Hizmetleri (MBRD) alt çalışma grubu 
toplantısı gerçekleştirdi. Ordu Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde yapılan toplantıda, 
İŞKUR’un meslek danışmanlığı ve İş Kulübü 
faaliyetleri katılımcılara anlatıldı. 

ORDU

SİVAS İŞKUR’DAN STK VE İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİNE BİLGİ PAYLAŞIMI

Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından, AB Erasmus+ Programı kapsamında yürütülen “Emerging 
Issues Response Post Covid 19 Pandemic” isimli Proje ile İtalya, Romanya ve İspanya’dan Sivas’a gelen 
sivil toplum kuruluşları (STK) ve iş dünyası temsilcilerine İŞKUR faaliyetlerinin anlatıldığı bir bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. Toplantıda; COVID-19 döneminde uygulanan kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve 
işten çıkarma yasağı konularında katılımcılara bilgiler verildi. 

SİVAS

Meslek seçiminin ve iş arama süreçlerinin doğru yapılmasının önemine vurgu yapılan toplantıda; eğitimde 
ve iş gücü piyasasında bireylerin mesleki gelişimine yönelik hizmetlerin ve koordinasyonunun geliştirilmesi 
noktasında atılabilecek adımlar ve buna ilişkin görüş ve öneriler de istişare edildi.

İŞKUR SAYESİNDE TEORİKTE ÖĞRENDİKLERİMİ 
PRATİKTE YAPMA FIRSATI BULDUM
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İŞKUR SAYESİNDE TEORİKTE ÖĞRENDİKLERİMİ 
PRATİKTE YAPMA FIRSATI BULDUM

Kendi 
Mesleğimi 
Yapmamda 
İŞKUR Benim 
İçin En 
Önemli Kapı 
Oldu

İsmim Aslı Arslan, 1992 yılında Ordu’da doğdum. Lise eğitimimi Esenler Ticaret 
Meslek Lisesi Muhasebe Finansman Bölümünde tamamladıktan sonra Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Muhasebe 
Bölümünde eğitim aldım.

2012 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul’a dönerek bir satış 
pazarlama firmasında çalışmaya başladım. Muhasebe bölümünden mezun olmam 
nedeniyle kendi mesleğimde ilerlemeyi çok istiyordum. Evet, çalıştığım yerde 
de muhasebe vardı; fakat detaylı olarak muhasebe işi yapmadığım için kendimi 
geliştiremiyordum. Daha sonra bu firmadan ayrılarak iş aramaya başladım. Benim 
mutlaka okuduğum bölümde kendimi geliştirmem gerekiyordu. İstanbul Çalışma 
ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Başakşehir Hizmet Merkezine giderek iş ve meslek 
danışmanım ile görüştüm. Birlikte CV hazırladık ve beklemeye başladım.

ASLI ARSLAN /İSTANBUL

30 Yaşında/Muhasebe Sorumlusu
İşbaşı Eğitim Programı

BAŞARI HİKÂYESİ
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İşbaşı Eğitim Programı ile Muhasebecilik Mesleğinde 
Tecrübe Kazandım 
Bir gün şu anda çalıştığım Transorient Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. firmasının İŞKUR’un işbaşı eğitim 
programı kapsamında alım yapacağını duydum ve hemen İŞKUR’a giderek detaylı bilgi aldım. Ardından da 
başvurumu yaptım. “Elime güzel bir fırsat geçti” diye düşünüyordum. Firmanın insan kaynakları birimi ile de 
görüştükten sonra kabul edildim ve muhasebecilik mesleğinde programa dâhil oldum. Beş aylık programın 
ardından istihdam edildim ve hâlen çalışmaya devam ediyorum. 

İŞKUR Sayesinde Muhasebe Sorumlusu Olarak Çalışmaya 
Devam Ediyorum
Burada programa devam ederken muhasebe alanında işi işbaşında öğrendim. Bu da bana çok şey kattı. 
Muhasebe asistanı olarak başladığım işte şimdi muhasebe sorumlusu olarak devam ediyorum. Firmamızın yurt 
içi alacaklarını takip ediyorum. Giriş faturalarını işliyorum, raporlamalarla ilgileniyorum. Kısacası okulda aldığım 
teorik bilgiler ile program süresince edindiğim pratik bilgiler sayesinde kendi mesleğimi yapıyorum.

İş Arayan Vatandaşlarımız İŞKUR’a Mutlaka Gitmeliler
Ben iş alanında tecrübenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İŞKUR bu noktada iyi bir örnek. O yüzden 
iş arayan tüm arkadaşlarıma mutlaka İŞKUR’a gitmelerini öneririm. Meslek edinmek istiyorlarsa İŞKUR’da 
kendilerine göre kurs ya da program mutlaka bulacaklardır. Asla pes etmemeleri lazım. Bir de geldikleri yerle 
yetinmeyip çalışarak daha iyi yerlere gelmek için uğraşmalılar. Bu vesileyle İŞKUR’a bir kez daha teşekkür etmek 
isterim. 
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SORU-CEVAP

İş Arayan Kaydımı Nasıl Oluşturabilirim?
• Kurum birimlerine T.C. kimlik numaranızı gösteren bir belge ile şahsen başvurabilir, 
• İnternet üzerinden ana sayfamızdaki iş arayan “Üye Ol” bağlantısına tıklayarak 
veya “Kısayollar” bölümünden “Sistem / İş Arayan Üyeliği” bağlantısıyla kaydınızı 
oluşturabilirsiniz.

1
İş Arayanlar İnternet Üzerinden Sunulan Hizmetlerimizden 
Nasıl Yararlanabilir?
Sisteme giriş yaptıktan sonra kendinize uygun iş ilanlarını sorgulayabilir, 
ilanlara başvuru yapabilir, başvurularınızı takip edebilirsiniz.

2
İş Arayanlar İş İlanlarını İnternet Üzerinden Nasıl Görebilir?
www.iskur.gov.tr web sitemizde ana sayfada “İş İlanları” sekmesini tıklayarak 
iş ilanları sayfasına ulaşabilir ve bu sayfada, belirli kriterler girerek mevcut iş 
ilanlarını sorgulayabilirsiniz. 

3
İş Arayanlar İnternet Üzerinden İş İlanlarına Nasıl Başvurabilir?
Sisteme giriş yapıldığında ekranda yer alan “Bana Uygun İşler” bağlantısına 
tıklayarak size uygun olan açık iş ilanlarını listeleyebilirsiniz. 
Açılan sayfada “Ara” komutuna tıkladığınızda, size uygun işleri sorgulayabilir aynı 
sayfada “Başvur” komutunu kullanarak iş başvurusu yapabilirsiniz.

4
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İş Arayan Olarak İŞKUR Kaydının Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?
İŞKUR kayıtlarının aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren 
12 aydır. Bu sürenin sonunda kayıtlar otomatik olarak pasife alınır. Pasife alınmış 
olan kaydınızı internet üzerinden veya Kuruma şahsen başvurmak suretiyle aktife 
alabilirsiniz.

5
İş Arayanlar Kendi Öz Geçmişlerini Sisteme Nasıl Yükleyebilir?
İş Arayan girişi yaptıktan sonra Microsoft Word veya PDF formatında hazırlamış 
olduğunuz öz geçmişlerinizi “Öz Geçmiş – Dosya Ekleme” sekmesinden sisteme 
yükleyebilirsiniz.

6
İş Arayanlar Şifrelerini Unuttuklarında Nasıl Bir Yol Takip 
Edebilir?
İş Arayan girişine tıkladıktan sonra, “Şifremi Unuttum” kısayolunu kullanıp kimlik 
bilgilerinizi doğrulayarak yeni bir şifre belirleyebilirsiniz.
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