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Yazdırılma Tar�h� : 21 Mayıs 2021 Cuma 18:30

İ.K. Of�s� Başkanı: Kamuda �şe alımlar tek kapıdan yapılacak
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Of�s� Başkanı Doç. Dr. Sal�m Atay: Bu yıl sonuna kadar kamuda �şe alımların heps�ne
Kar�yer Kapısı Platformu üzer�nden katkı ver�yor olacağız

Haber Tar�h� : 12 Mayıs 2021 14:17

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Of�s� Başkanı Doç. Dr. Sal�m Atay, kamuda �şe alımların artık sadece Kar�yer Kapısı
Platformu üzer�nden yapılacağını bel�rterek, "Bu platformla kamu �st�hdamında fırsat eş�tl�ğ� ve l�yakat� önceleyen �şe
alımların yanı sıra ver�ml�l�ğ�n artırılmasını hedefl�yoruz." �fades�n� kullandı.

Ekonom� Muhab�rler� Derneğ�nden (EMD) yapılan açıklamaya göre, Atay, EMD Yönet�m Kurulu üyeler�yle b�r araya gelerek,
gerçekleşt�rd�kler� çalışmalara �l�şk�n değerlend�rmede bulundu.

EMD Başkanı Turgay Türker, görüşmede medyadak� �st�hdam sorununa d�kkat� çekerek, �let�ş�m fakülteler�nde eğ�t�m gören
öğrenc�ler ve �şs�z gazetec�lere destek olmak amacıyla başlatılan EMD Medya Okulu ve derneğ�n yayın organı Ekonom
derg�s�ne �l�şk�n b�lg� verd�.

Atay da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Of�s�n�n hayata geç�rd�ğ� projelere d�kkat� çekerek, �nsan kaynağını etk�n
planlamanın ve yönetmen�n temel b�leşenler�n�n başında l�yakat�n geld�ğ�n� b�ld�rd�.

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan'ın da her fırsatta bu konunun önem�ne değ�nd�ğ�n� anımsatan Atay, şu değerlend�rmede
bulundu:

"Mart ayında açıklanan Ekonom� Reform Paket�, bu anlamda son derece değerl� b�r yol har�tası ç�z�yor b�zler �ç�n. Bu
kapsamda kamu personel�ne da�r �şlemler�n tek b�r �dare tarafından yürütülmes� görev� de Of�s�m�ze tevd� ed�ld�. Bunun
en temel göstergeler�nden b�r�s� olarak artık kamuda �şe alımların tek adres�, b�z�m yerl� ve m�ll� b�r yazılımla
gel�şt�rd�ğ�m�z Kar�yer Kapısı Platformu'muz. Bu platformla kamu �st�hdamında fırsat eş�tl�ğ� ve l�yakat� önceleyen �şe
alımların yanı sıra ver�ml�l�ğ�n artırılmasını hedefl�yoruz."

Bunun gerçekleşeb�lmes�ndek� en öneml� hususun da �ş �lanlarının şeffaf b�r şek�lde tüm �lg�l� kes�mlerle paylaşılması
olduğunu vurgulayan Atay, kamu kurumlarında �şe alım süreçler�n�n tamamının artık Kar�yer Kapısı Platformu üzer�nden
gerçekleşt�r�leceğ�n�, �şe alım süreçler�n�n tamamının �zleneb�l�r s�steme sah�p olunduğunu anlattı.
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Atay, tüm kurumlarda l�yakat�n öne çıktığı, �şe alım süreçler�n�n �zleneb�ld�ğ� b�r �nsan kaynağı portalını uygulamaya
aldıklarına �şaret ederek, "Bu yıl sonuna kadar kamuda �şe alımların heps�ne bu platform üzer�nden katkı ver�yor
olacağız. Yan� tüm bakanlıklar �şe alımlarını Kar�yer Kapısı üzer�nden yapacak. Bu, hayl� zamandır denemeler, p�lot
çalışmalar yaptığımız b�r s�stem. Dolayısıyla beled�yelerden ve özel sektörden de kullanım �ç�n talepler gel�yor."
�fadeler�n� kullandı.

- "3 m�lyona yakın kamu çalışanımız s�stemdek� eğ�t�mlerden yararlanab�l�yor"

"Eğ�t�m Her Yerde" sloganıyla kamuda eğ�t�m seferberl�ğ� �lan ett�kler�n� anımsatan Atay, buradan hareketle 16 bakanlık özel�nde
ve tüm bakanlıklar genel�nde personel eğ�t�m ve gel�şt�rme faal�yetler�n�n anal�z çalışmalarının devam ett�ğ�n� b�ld�rd�.

Atay, eğ�t�m �ht�yaç anal�zler�n�n de yakında b�teceğ�n� ve sonuçlarını her b�r bakanlığa b�ld�rerek, yıl sonunda eğ�t�mler�n
gerçekleşme düzey�n� raporlayacaklarını kaydett�.

Sal�m Atay, "Kamu personel�n�n eğ�t�m ve gel�şt�rme faal�yetler�ne yönel�k �ht�yacı karşılamak, bu faal�yetler�n kal�tes�n�
ve çeş�tl�l�ğ�n� artırmak �ç�n y�ne yerl� ve m�ll� b�r yazılım olan Uzaktan Eğ�t�m Kapısı'nı hayata geç�rd�k. Bu
platformumuzu da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın kullanımına ücrets�z olarak sunduk. Bugün 3 m�lyona yakın
kamu çalışanımız s�stem üzer�ndek� eğ�t�mlerden yararlanab�l�yor." b�lg�s�n� verd�.

- "Türk�ye'n�n dönüşümü �nsan kaynağıyla olacak"

Türk�ye'n�n �nsan kaynağı envanter�n� çıkarttıklarını bel�rten Atay, elde ed�lecek ver�lerle şek�llenecek �nsan kaynağı yönet�m� ve
planlamasıyla kamudak� �nsan kaynağında ver�ml�l�ğ�n artırılmasını hedefled�kler�n� b�ld�rd�.

Atay, gel�şt�rd�kler� bu araçlar etk�n olarak kullanıldığında yıllık 54 m�lyar l�ralık b�r tasarruf öngördükler�ne d�kkat� çekerek şunları
kaydett�:

"54 m�lyar l�ra sembol�k b�r rakamdır, sadece kamuda gel�şt�rd�ğ�m�z araçlarla b�z�m sağlayacağımız ver�ml�l�kt�r. Türk�ye'n�n
dönüşümünün �nsan kaynağıyla olacağına �nanıyoruz. B�z�m hayata geç�rd�ğ�m�z projeler, kamuda �nsan kaynağı ver�ml�l�ğ�n�
artırırken kamu kaynaklarından tasarruf sağlamayı da amaçlıyor. Aynı zamanda sadeleşt�rme ve standartlaştırma gayret�m�z de
var."

Türk�ye genel�nde başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere TBMM, bakanlıklar ve onlara bağlı, �lg�l� ya da koord�nel� kuruluş ve
�şt�raklerde gerçekleşt�rd�kler� KAMU-VERİ Anket�'n�n de bu bakış açısının öneml� b�r aracı olduğuna �şaret eden Atay,
bayramdan sonra bu anket� özel sektör �ç�n de gerçekleşt�rmey� planladıklarını bel�rtt�.

KAMU-VERİ g�b� karar alma süreçler� �ç�n kıymetl� ver�ler sunan başka b�r çalışma daha olduğunu �fade eden Atay, şu b�lg�ler�
verd�:

"ÜNİ-VERİ kapsamında REBİS d�ye kısalttığımız Rektör B�l�ş�m S�stem� var. Her rektör, ün�vers�tes�nden mezun olan
öğrenc�ler�n ne kadar sürede, hang� sektörde, hang� ücretle �şe başladığını bu s�stem üzer�nden �zleyeb�l�yor. Ün�vers�teler�m�z�n
bölümler� �le �ş gücü p�yasası arasında b�r karşılaştırma yapab�l�yor, yetk�nl�kler�n doğru �ş kollarında kullanılıp kullanılmadığını
göreb�l�yoruz. Bu s�stem yönet�mlerde çok c�dd� b�r farkındalık oluşturdu. Ün�vers�te, kend�s�yle �lg�l� bütün ver�ler� göreb�l�yor. B�r
bölüm ver�ms�zse, �st�hdam oranı düşükse bunu görmemezl�kten gelmen�n k�mseye b�r faydası yok. Bu durum eğ�t�mden m�
kaynaklanıyor, yoksa günümüz �ş dünyasının b�r gereğ� m� bunu anal�z etmes�n� hedefl�yoruz. Yönet�mlerden, gerekl�yse orada
�nsan kaynağı planlamasına g�d�lmes�n� bekl�yoruz."

- "Staj Seferberl�ğ� Programı'nı gen�şlett�k"

Atay, 2020'de hayata geç�r�len ve bu yıl 135 b�n başvuruya ulaştıkları Staj Seferberl�ğ� Programı'na da değ�nerek, bununla stajı,
sadece tekn�k fakültelerde öğren�m gören veya b�l�nen ün�vers�telerde okuyan öğrenc�lere tanınan b�r fırsat olmaktan
çıkardıklarını, tüm fakülte ve yüksekokulları kapsayacak şek�lde gen�şlett�kler�n� b�ld�rd�.

Bu yıl stajyer havuzunu 27 N�san �t�barıyla �şverenler�n er�ş�m�ne açtıklarını ve öğrenc�ler�n staj tekl�fler�n� almaya başladıklarını
aktaran Atay, �şverenler�n yıl sonuna kadar staj tekl�fler�n� sunab�lecekler�n� ve öğrenc�ler�n kend�ler� �ç�n en uygun olduğunu
düşündükler� tekl�f� kabul ederek stajlarına başlayab�lecekler�n� �fade ett�.

Atay, şu ana kadar 8 b�n 536 öğrenc�n�n kend�ler�ne �let�len tekl�f� kabul ederek, staj yapacakları alan ve �ş yerler�n�
seçt�kler�ne d�kkat� çekerek, "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Of�s� olarak, her b�r çalışmamızla ülke �nsanının ekonom�yle
�l�şk�s�n� somut olarak kurmaya gayret göster�yoruz." �fades�n� kullandı.

Türker, Atay'a "Ekonom�, S�yaset ve Medya: Başkalaşımın Öyküsü" k�tabını hed�ye ett�.


