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SVEÇ ÜLKE PROF

450.295 km² lik yüzölçümü ile
skandinavya’n n
en
büyük
ülkesi olan sveç, bat da Norveç,
do uda Finlandiya ile s r
kom usudur.
Güneybat da
Danimarka ile aras nda denizden
sadece 4 km mesafe bulunmakta
olup, Malmö ile Kopenhag
ehirleri aras nda tesis edilmi
olan tünel ve köprü iki ülke
aras nda karayolu ba lant
sa lamaktad r.
Ba kent Stokholm, 795 bin
ki ilik nüfusu ile ülkenin en
büyük ehri olurken, Göteborg,
Malmö, Upsala ve Linkoping
di er
büyük
ve
önemli
ehirlerdir.

1. Siyasi Yap
sveç, Kral n rolünün törensel görevlerle s rl bulundu u anayasal bir krall kt r. sveç,
gücünü do rudan halktan alan parlamenter demokrasi ile yönetilmektedir. Ulusal düzeyde
halk yasama yetkisi olan ‘Riksdag’ (meclis) taraf ndan temsil edilir. Genel seçimler her dört
lda bir Eylül ay
n 3. Pazar günü yap lmaktad r.
Tek meclisli sveç Parlamentosu Riksdag 349 üyeden olu maktad r. Parlamentodaki 349
sandalyenin 310’u 28 seçim bölgesinde, geri kalan 39’u ise milli düzeyde nisbi temsil prensibi
çerçevesinde siyasi partiler aras nda payla
lmaktad r. Bir siyasi partinin mecliste temsil
edilebilmesi için ülke genelindeki % 4’lük veya bölge baz nda geçerli olan %12’lik oy
baraj a mas gerekmektedir. Parlamentonun herhangi bir nedenden ötürü 4 y ll k görev
süresini tamamlamadan da lmas durumunda, olu turulacak yeni meclis yaln zca bir
öncekinin süresi dolana kadar görevde kal r.
28

ubat 1991 tarihinde Avrupa Birli i’ne üyelik için resmi ba vuruda bulunan ve 1994
nda ülkede bu amaçla yap lan referandumun lehte sonuçlanmas takiben 1 Ocak 1995
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itibariye AB üyesi olan sveç, Eylül 2003’te yap lan referandum sonucu para birimi olarak
avroyu kullanmay reddetmi tir.
2. Nüfus ve

Gücü Yap

450 bin km²’lik yüzölçümü ile Fransa ve spanya’n n ard ndan Bat Avrupa’n n üçüncü büyük
ülkesi olan sveç’in 2009 y itibariyle nüfusu yakla k 9,3 milyon civar ndad r. Özellikle
Kuzey Avrupa ülkeleri ve 1990’dan sonra di er Do u Avrupa ülkelerinden h zla göç alan
sveç’te 2007–2012 y llar aras nda nüfusun y lda ortalama % 0,46 oran nda artmas
beklenmektedir. Ancak, genç nüfus art oran n ya nüfus art oran na göre oldukça az
olmas nedeniyle genç nüfusun azald görülmektedir.
Nüfusunun %84’lük k sm kentsel alanlarda ya ayan sveç’te yerle im daha çok güney
mda yo unla
r. Geli mi lik ve refah düzeyinin üst seviyede olmas , ortalama ya am
beklentisini artt rm r. Buna ek olarak do um oran sabit kal rken ölüm oran n azalmas
sveç nüfusunun ya lanmas na neden olmu tur.
stihdam- gücü statistikleri

2006

2007

2008

2009

2010b

2011c

2012c

gücü (milyon ki i)

4,8

4,8

4,9

4,9

4,9

5

5

sizlik oran (%)

7,0

6,1

6,2

8,3

8,4

7,9

7,6

b Economist Intelligence Unit Tahmini. c Economist Intelligence Unit Projeksiyonu
sveç, geçmi y llarda oldu u gibi, 2007 y nda da OECD ülkeleri içerisinde 15–74 ya
grubuna göre % 66,7(16–64 ya grubu için %75,6) ile en yüksek istihdam oran na sahip
ülkelerden biri olmu tur. 1986–1990 y lar aras nda %2’lerde seyreden i sizlik oran , 1993’te
piyasada ya anan durgunluk nedeniyle ani bir yükseli ile %8’lere ç km r. 1997 y na kadar
%8’lerde dalgalanan i sizlik oran ani bir dü
ile 1998 y nda % 6,5, 2001 y na
gelindi inde ise zay f ekonomik büyümeye ra men %4’lere gerilemi tir. 2001–2005 y llar
aras nda sabit kalan i sizlik oran 2005 y nda AB uyumla rma politikas çerçevesinde yeni
ölçüler göz önünde bulundurularak tekrar hesaplanmaya ba lanm r. Buna göre 2005 y nda
%7,6 olarak gerçekle en i sizlik oran 2007 y nda % 6,1’e dü mü tür. 2008 y i sizlik oran
ise % 6,2 olarak gerçekle mi tir. Ancak ya anan ekonomik kriz neticesinde 2008 y ndan
itibaren yükseli e geçen i sizlik oran 2009 y nda % 8’i a
r.
3. Ekonomik Yap
1991–1993 y llar aras nda 20.yüzy n en büyük durgunlu una ahit olan sveç ekonomisi
1994 y ndan sonra h zl bir toparlanma sürecine girerek, 2000 y na kadar y ll k ortalama %
3,4 oran nda bir büyüme gerçekle tirmi tir. 2001 y nda özellikle bilgi teknolojisi sektörünün
en çok etkilendi i küresel kriz nedeniyle yine bir daralmaya maruz kalan sveç ekonomisi
2004–2005 y llar aras nda h zl bir toparlanma ile 2004 y nda %3,5 ve 2005 y nda da %3,3
oran nda büyümü tür.
2006 y nda ihracata dayal talebin artmas na paralel olarak yat mlar n da artmas yla
ekonomi %4,5’lik büyüme oran ile büyük bir ivme kazanm r. 2007 y nda devam eden iç
talebe kar n, d talebin azalma e iliminde olmas ithalat n artmas na ra men ihracat n
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azalmas na, dolay yla da ekonomik büyümenin yava lamas na neden olmu tur. 2008 y na
gelindi inde ya anan küresel krizin etkisiyle daralma e ilimine giren sveç ekonomisi 2008
nda %0,4 oran nda küçülmü tür. 2009 y nda krizin etkilerinin devam etmesi beklenen
sveç’te 2010 y ndan itibaren ekonomide toparlanma beklenmektedir.
Reel GSY H Büyüme
2006
Projeksiyonu
GSY H (milyar dolar,
399
cari fiyatlarla)
% reel art
4,6

2007

2008

2009

2010b

2011c

2012c

462

486

403

469

469

491

3,4

-0,8

-5,3

5,2

2,9

2,4

b Economist Intelligence Unit Tahmini. c Ecoomist Intelligence Unit Projeksiyonu
4. Sektörel Yap
Orman ve maden gibi do al kaynaklar n ekonomideki önemi anla lmas üzerine neredeyse
son 50-60 y ld r sveç’te do al kaynaklar n israf oldukça azalm r. sveç topraklar n dörtte
biri çam, ladin ve di er yumu ak gövdeli a açlardan olu an ormanlarla kapl r. Özellikle iç
sava dönemine kadar ekonomide belirleyici rolü olan ormanc k ürünleri halen Kuzey sveç
bölgesinde ba ca sanayi sektörü olmaya devam etmektedir. Kanada ve Finlandiya’n n
ard ndan sveç, ormanc k ürünleri ihracat nda 3. s rada yer almakta olup; ülkenin ormanc k
ürünlerinin %60’l k k sm ka t, ka t hamuru ve kereste olarak ihraç edilmektedir.

sveç, demir ve kükürt cevherlerinin çe itli formlar n üretimi ve ihracat nda da dünyada
önemli bir konumdad r. 1970’lerden sonra üretimin modernize edilmesi sonucu, sektör katma
de eri fazla olan ürünlere odaklanm r. Do al kaynaklar bak ndan oldukça zengin olan
ülkenin kuzey bölümünde, demir, kükürt cevheri ve di er de erli madenlerden alt n, gümü ,
bak r ve kur un ç kar lmaktad r. Elektrik üretiminin yakla k %40’ sa layan hidroelektrik
enerjisi, ülke ekonomisinde önemli rolü olan bir do al kaynakt r.
Petrol, nükleer enerji, hidroelektrik enerji ve biyo yak tlar ülkenin enerji ihtiyac n
kar lanmas nda ba ca kaynaklard r. sveç’te ticari olarak kullan labilir petrol, gaz ya da
kömür kaynaklar olmamas ndan dolay sveç enerji hammadde ihtiyac n % 70’ini ithal
etmektedir.

sveç’te 2. dünya Sava na kadar endüstriyel gaz emisyonlar n çevreye olan etkisi sadece
yerel bir problem olarak görülürken, binlerce göl ve geni bir alana yay lm ormanlar n yok
olmas sonucu, özellikle 1960 ve 1970’li y llardan sonra pek çok sveçli bunun sadece ulusal
bir sorun olmad
n fark na varm r. Emisyonu önlemek için yap lan ölçümler ba ar ya
ula
ve olu an çevre bilinci sayesinde sveç’te, kimyasal, a r metal ve di er zararl
maddelerin kullan
azaltmaya yönelik bir ya am standard olu mu tur. sveç yönetimi,
1990 ve 2012 y llar aras nda ülkenin toplam gaz emisyonunu %4 oran nda azaltmay ve 2020
na kadar da, sveç’in enerjide petrol ba ml
ortadan kald rmay taahhüt etmi tir. Gaz
emisyonlar n % 75’i enerji ve ula m sektörlerinden kaynaklanan sveç’te, alternatif enerji
kaynaklar n te vik edilmesi ile karayolu ula
d nda petrolün kullan
azalm r.
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ÇALI MA Z YARET KAPSAMINDA Z YARET ED LEN KURUMLAR VE
ZLEN MLER
04-09 Temmuz 2011 tarihleri aras nda gerçekle tirilen sveç çal ma ziyareti kapsam nda
KUR benzeri faaliyet gösteren Jobbtorg, Arbetsförmedlingen kurumlar ve bir AB projesi
olan “Unga In” projesi ziyaret edilmi tir. Ayr ca özel bir e itim kurumu olan Lära För Livet
Lärcenter, bölgesel e itim kurumu olan Invese Sweden, World Trade Center, Volvo ve
Stokholm Büyükelçili i’ne ziyaretler gerçekle tirilmi tir.
Orta Karadeniz Kalk nma Ajans Kay t D
stihdamla Mücadele Ediyor Projesi kapsam nda
%6 seviyelerinde kay t d istihdam oran na sahip sveç’teki kay t d istihdamla mücadelede
yenilikçi yöntemlerin incelenmesi, uygulamalar n görülmesi amac ile yap lan bu ziyarete
Amasya SGK l Müdürü Ömer EKER, Amasya KUR L Müdürü Cavit EKER, Çorum TSO
Genel Sekreteri Murat ZEYBEL, Çorum KUR personeli Mustafa CEYLAN, Samsun SGK
l Müdürü Saffet ÇALI KAN, Samsun KUR l Müdürü Tahsin BAYAR, Tokat SGK l
Müdür Yrd. Hamdi ASLAN, Tokat Sanayi ve Ticaret l Müdürü Halil brahim YÜKSEL,
OKA Genel Sekreteri Mevlut ÖZEN, Proje Genel Koordinatörü Dr. Mustafa GÜLER, Ajans
Uzman personeli Özgür TÖNGEL, Amasya l Koordinatörü Erdin GÜDEN, Çorum l
Koordinatörü Ö. Özgür YALÇIN, Samsun l Koordinatörü M. Bü ra AKYÜZ, Tokat l
Koordinatörü Mehlika D CLE kat lm r.
Ziyaret Program
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

05/07/2011 kur benzeri faaliyet gösteren Stokholm/Shärkholmen Jobbtorg ziyareti
05/07/2011 özel bir e itim kurumu olan World Trade Center ziyareti ( Stokholm)
06/07/2011 özel bir e itim kurumu olan Lära För Livet Lärcenter ziyareti (Göteborg)
06/07/2011 Volvo tesisi gezisi (Göteborg)
06/07/2011 kur benzeri faaliyet gösteren Arbetsförmedlingen ziyareti (Göteborg)
07/07/2011 Bir AB projesi olan “Unga In” projesi ziyareti (Stokholm)
07/07/2011Arbetsförmedlingen Stokholm ubesi bilgilendirme sunumuna kat m
07/07/2011 Stokholm Büyükelçilik Ata esi Salih Vecdi SEÇK N’in ziyaret edilmesi
07/07/2011 Büyükelçilik resepsiyonu

1. JOBBTORG

Program n ilk günü Jobbtorg (Stokholm) ziyareti gerçekle tirildi. Burada kurum temsilcileri
olan Alexander Haddad, Güler Al , Nib Carlsson Lundback taraflar ndan yap lan Jobbtorg
kurumunun çal malar içeren sunum dinlendi. Sunumun ard ndan kurum birimleri ziyaret
edildi.
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Jobbtorg Kurum Faaliyetlerine li kin Sunum
Stokholm’de konseye ba olarak faaliyet gösteren ilçe düzeyinde 14 bölge bulunmaktad r.
Konseyin sorumluluklar içerisinde okul öncesi sorumluluklar, bölgesel ticari i ler, sosyal
servis, ya bak , aile, çevre düzeni vb. pek çok konu bulunmaktad r.

Stokholm’ün Konseye Ba

14 Bölgesi
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sveç’te ve çi Bulma kurumu benzeri faaliyet gösteren ve birbiri ile organize bir ekilde
faaliyet gösteren 3 kurum bulunmaktad r. Bunlar; sosyal Kurumu, Arbetsförmedlingen,
Jobbtorg kurumlar r. Bu kurumlardan Sosyal Kurumu veArbetsförmedlingen Devlet ve
Meclis taraf ndan görevlendirilir ve yönetilir. Jobbtorg ise Belediye ye ba olarak faaliyet
gösterir. Bu kurumlar n hepsi i ve i çi bulma kurumu gibi faaliyet göstermekle beraber özel
tan mlamalar getirerek hedef kitlelerini birbirlerinden ay rm lard r ve kendi kitlelerine yönelik
çözümler ve uygulamalar geli tirmeye odaklanm olarak çal maktad rlar.
Bu kurumlar n çal ma sistemleri tüm ubelerinde hemen hemen ayn kalitede
sürdürülebilmektedir. Stockholm’de 1 tane merkez ofis olmak üzere i sizlere e itim veren 8
bölge bulunmaktad r. Jobbtorg kurumunun ziyaret edilen Stockholm ubesinde 32 ki i
toplamda 250 ki i çal an mevcuttur.
Piyasas ( Labour Market) Yönetimi Temel olarak 3 bölüme ayr lm

r.

1) Yeti kin Yeti tirme Bölümü ( sveçli ya da göçmen yeti kinlere hizmet veren bu bölüm
faaliyetlerini ta eron firmalar arac
ile yürütmektedir.)
2)
Piyasas Bölümü ( eski hükümlü, engelli, vb. özel durumu olan ki ileri i piyasas na
kazand rmak için faaliyet gösteren bir bölümdür.)
3) Yabanc E itim Bölümü ( Göçmenlere özel e itimler veren bölümdür. E itim
faaliyetleri sveççe kursu verilmesi vb. faaliyetlerdir.)
sveç’e yeni gelen bir göçmen 5 gün içerisinde Sosyal Kurumu’na ba vuru yapmas halinde
kira, vb. geçim giderleri belli bir süre kar lanabilmektedir. Bu süre zarf nda da göçmene i
bulmas hususunda Sosyal Kurumu taraf ndan destek olunmaktad r. Nüfusun %4’ü Sosyal
Kurumu’ndan destek almaktad r. Bu %4 oran n içinde kay ts z çal anlarda bulunmaktad r.
Sosyal kurumu haftal k olarak Jobbtorg’a i çi bildirimi yap yor. Sosyal Kurumu’na bu kadar
ki i ba vuru yapt bunlar n kaç alabilirsiniz diye sorguluyor. Jobbtorg’a gitmesi uygun ki iler
buraya yönlendiriliyor
siz olan bir ki inin öncelikle Arbetsförmedlingen’e kay t yapt rmas gerekmektedir. Kay t
leminden sonra bu ki inin neye ihtiyac oldu una bak r ( rehabilitasyon, koçluk, vb.) ve ki i
bu kurumdan birisine yönlendirilir.
Jobbtorg’a ba vuru yapan ki iler günde en az 1 saat haftada 5 gün kuruma u rayarak
internetten i aramak zorundad r. Burada amaç ki ileri i aramalar noktas nda te vik etmektir.
nternet salonunda bulunan bir gözetmen ki ilerin hangi siteleri ziyaret etti ini takip etmektedir
ve onlar n i sitelerine girerek i aramalar
te vik etmek ile ilgilenmektedir. Jobbtorg
kurumuna gelmesi uygun bulunan ki iler kuruma ilk geldiklerinde onlar jobcoach(i koçu)’lar
kar yor ve o ki iye bir i plan yap yor. E er ki inin yabanc dili yoksa veya bir özrü,
sakatl
varsa veya meslek ö renmesi gerekiyorsa ilgili birimlere yönlendirilerek
rehabilitasyonlar sa lan yor. E er özel bir durumu yoksa o ki i bir i e yönlendiriliyor.
Jobbtorg kurumuna Sosyal Kurumu’ndan yard m alan ki iler ba vuru yapabilir ancak geçimini
sa layan ve i arayan ki iler ba vuru yapamaz.
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Jobbtorg, sizlerin %50’sini rehabilitasyonla i e kazand rmay hedeflemektedir. Kay t d
ki ileri çe itli aktivitelere çekmeye çal arak kay t alt na almaya çal maktad rlar. Jobbtorg’nin
amac kay t d çal anlar bulmak de ildir ama kay t d çal anlar tespit ettiklerinde Sosyal
Kurumu’na bildiriyorlar.
Jobbtorg’un hedef kitlesi:
arayan ki iler (yerli ve yabanc lar)
Göçmenler
16-24 ya aras gençler ( yerli ve yabanc )

koçlar
Jobbtorg kurumuna
(jobcoach),
e le tiricileri
(jobmatcher) ve pedegoglar
bulunmaktad r. e girecek olan
veya i e yerle en ki iye bu
ekipler yard mc
olmaktad r.
Ki iye özgeçmi
haz rlama,
veren
ile
i
görü mesi
yap lmas veya özel beceri
gerektiren konularda e itimler
vererek ki iye i bulmas nda ve
girdi i i te tutunmas na yard mc
olunmaktad r. Jobbtorg vermi
oldu u
e itim
hizmetlerini
gerçekle tirebilmek için kendi
personelinin deste inin yan s ra
16
ta eron
firma
ile
çal maktad r.
Jobbtorg
bütçesinin %25’ini bu dan man
irketlere harcamaktad r. Ancak
özellikle
mesleki
e itim
anlam nda verilen e itimler
Arbestförmedlingen taraf ndan
verilmektedir.

Jobbtorg kurumu yerli ve yabanc tüm i sizleri yard mc olmaktad r. Burada genellikle yerliler
kendi i lerini kendileri bulabiliyorlar ancak alkol veya uyu turucu ba ml
olanlar, engelli
veya özel durumu olan yerli i sizler bu kuruma ba vuru yap yor. Jobbtorg enerjisinin %60’
göçmenleri ülkeye adaptasyonu için harcamaktad r.
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2010 y nda Stockholm Jobbtorg’e 10602 ki i ba vuru yapm olup, bunlardan 1700’ü
sharkholmen ubesine ba vuruda bulunmu tur. ( Toplam 8 ubeleri bulunmaktad r ve
hepsideSharkholmen / Stockholm’de bulunmaktad r.) 1700 ki inin %52.3’ü i e girmi tir. e
girenlerin%84.2’si 3 ay süreyle, %77,9’u 6 ay süreyle i e devam etmi tir.
Jobbtorg kurumunun “Filur” ve “Merit” ad nda gençlere özel projeleri bulunmaktad r. sveç’te
baz kurumlar belli oranda genci i e almak zorundad r. Jobbtorg bu kurumlarla ileti ime
geçerek gençlerle aras nda koordinasyon sa lama görevini üstlenmi tir. Gençlerin i hayat na
kat lmas te vik etmek amac yla i verenlere yönelik çe itli te vikler bulunmaktad r.
Jobbtorg’un gençlere yönelik desteklerinin yan s ra sveç’e yeni gelenlere yönelik “Dil
Destekleme Projeleri” ve uzun süreli (1-3y l) i siz kalanlara yönelik projeleri bulunmaktad r.
Mesela i siz ki ilerin belli bir süre ev kiras ödenmesi ve 3600 SEK geçim paras ödenmesi gibi
destekleri mevcuttur. Yard m verilen bu süre boyunca her ay ki inin i aray p aramad kontrol
edilmektedir. Ayr ca gençleri ve i sizleri i hayat na katmak için “FAMU” ve “EU” projeleri
bulunmaktad r.
Jobbtorg’un i verenlere yönelik 3 çe it deste i bulunmaktad r.
1) Jobbtorg arac
ile i e giren ki ilerin vergisinin %60’ jobbtorg ödemektedir. Bu
ödemenin süresi ki inin i siz kald süre kadard r.)
2) Engelli bir vatanda n i e al nmas durumunda i gücü kayb oran kadar i veren vergisi
ödeniyor.
3) Göçmenlerin i e al nmas halinde %75’e kadar ,i veren primi ödeme deste i
verilmektedir.
Jobbtor arac
ödenmektedir.

ile i e giren bir ki i deneme süresi boyunca jobbtorg taraf ndan sigortas

Jobbtorg’un Ba ar Faktörleri;
e girmeyi hedef edindirmesi
Bireysel planlarla(ki iye özel) i e odaklan lmas ve ki iye özel i plan yap lmas
Kurumdaki desteklerin belli bir süre sonra kesilmesi ( Buraya gelen ki i belli bir süre
içerisinde i bulmas gerekti ini hissediyor)
sveç’e gelen göçmenleri uyumu yakla k olarak 5 y l sürmektedir. Jobbtorg’da bulunan
pedegoglar ki ilerle özel odalara geçerek rehabilitasyon, motivasyon ve i e girmede kolayl k
deste i sa lamaktad rlar.
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Jobbtorg E itim Odas

Jobbtorg,

Aramak çin sizler Taraf ndan Kullan lan nternet Salonu
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2. World Trade Center
sveç’teki e itim sistemi hakk nda bilgilendirme yap lm

r.

World Trade Center Ziyareti
3. Lära För Livet Lärcenter
Özel bir e itim kurumu olan Lära För Livet Lärcenter ‘a yap lan ö lenden önceki ziyarette
kurumun çal malar ile ilgili kurum temsilcisi Martin BARAKOV taraf ndan yap lan
bilgilendirme sunumu dinlenmi tir.
Hükümet özel okullar aç lmas na çok s cak bakmamaktad r. 2000 y nda kurulmu olan
kurumun 70 adet ö rencisi bulunmaktad r. Hafta içi lise ö rencilerine ngilizce, sveççe,
Türkçe, Matematik dersleri verilmekte ve sosyal etkinlikler düzenlenmektedir. sveç e itim
sisteminde 8. S fa kadar not verilmemektedir. Ö renciler 8. Ve 9. S fta ald klar notlar n
ortalamas ile liselere yerle mektedirler

Lära För Livet Lärcenter Bilgilendirme Toplant
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4. Volvo
Volvo t r üretim tesisi ziyaret edildi.

Volvo Ziyareti Sonras
5. ARBETSFÖRMEDL NGEN
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Burada Arbetsförmedlingen kurum personeli Ahmet Turan UZUN ve Susanne Klintestam
taraf ndan kurum hakk nda yap lan bilgilendirme sunumu dinlenmi tir ve sonras nda kurum
binas ziyaret edilmi tir.

Arbetsförmedlingen Bilgilendirme Sunumu
Arbetsförmedlingen, sveç’in personel temin eden en büyük kurumudur. Hedef gruplar
mü teri olarak görmeyi misyon haline getirmi bir kurumdur. Mü teri gruplar i arayan ve
verenlerdir. Vermi olduklar tüm hizmetler ücretsizdir.
Arbetsförmedlingen’in Görevleri;
Devlet ve Meclis taraf ndan görevlendirilir ve yönetilir(sürekli de im)
arayan ve i vereni bulu turma görevindedir.
Uzun zamand r i siz kalm ve öncelik tan nm gruplar ile ilgilenir.(1 y l veya daha
uzun süre i siz kalm lar, özürlüler, di er türlü rahats zl olanlar ve sveç’e Avrupa
Birli i d ndan gelenler).
sizlik sigortas kontrol fonksiyonu bulunmaktad r
stihdam durumu tahmini yapar.
AB ve Schengen ülkeleri aras i birli i fonksiyonu vard r.
3 ayda bir i analizi yaparak piyasada hangi pozisyonlarda i aç klar oldu unu
ara rmaktad r. Hangi meslek grubundan kaç ki inin emekli olaca vb. durumlar
incelemektedir.
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Arbetsförmedlingen’in Hizmet Yöntemleri

Hizmet Yöntemleri
• Internet www.arbetsformedlingen.se
• 7 farkl bölgedeki ça

merkezleri

• Yerel Ofisler

Maliyet

Etkililik

Arbetsförmedlingeni;
1 y lda 1.060.000 ki i telefonla aram , 409.000 aç k i olmu , 491.000 ki i i ba vurusu
yapm , 330.000 ki i web sitesini ziyaret etmi oldu u tespit edilmi .Bo i kadrolar n %8090
doldurulabilmi . Bölgede i e girenlerin %70’i kendi imkanlar ile %30’ u ise
Arbetsförmedlingen arac
ile i e girebilmi tir.
merkezleri
Arbetsförmedlingene ula mak için nternet servisleri, yerel ofisler, ça
kullan labilir. Bu yöntemlerden en çok internet sonra ça
merkezi sonra da yerel ofislere
yap lan ziyaretler olu turmaktad r. Ancak etkilik olarak yerel ofis ziyaretleri daha etkili
olmaktad r.
nternetteki i ilanlar Arbetsförmedlingen taraf ndan haftal k yay nlanan kendi ulusal (ücretsiz)
gazetelerinde yay nlanmaktad r. ehrin belli yerlerinde kiokslarda (bilgisayarl bilgilendirme
duvarlar ) i ilalar duyurulmaktad r.
sveç’te 7 farkl bölgede özel e itim alm ki ilerin oldu u ça merkezleri var. Önce bunlar
kurumla ilgili genel bilgiler veriyor. Sonra gerekirse dan manl k, mesleki e itim rehberli i
veya koçluk yapabilir.
ba vurusu yapan ki i ile görüntülü görü me sistemleri var. Böylece ki i ofise gelmeden de i
ba vurusu yapabiliyor. Bu görü menin yap labilmesi için önce ki inin sistemde kay tl olmas
gerekmektedir.Bu sistemi geli tirmek için üzerinde çal lmaktad r.
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Arbetsförmedlingen’in Mü terilerine Sundu u Hizmetler
verenler ve i arayanlar faaliyetlerinin çekirde idir.
Hizmetlerini ; ziyaret, telefon ve internet arac
yla sunuyorlar.
sizler için; ki isel destek (ki isel koç, mesleki rehberlik, i uyumu ve de erlendirme
(özürlüler ve rahats z olanlar için), meslek kurslar ve e itimi, staj, vb.)
verenler için; De ik türlü katk lar ile istihdam deste i vermektedirler. veren ile i
alan aras nda kal bir i birli i sa lamay hedeflenmektedirler.
Arbetsförmedlingen

lan

Duyurma Zinciri

lan Yay nlama
Noktalar

veren
I
n
te
r
n
et

O
fi
s
B
ö
l
ü
m
ü

Gazete
lanlar

lanlar Havuzu

Do rudan
nternete
lan
Verebilir

Direk lan Verebilir

lan

Kurum Personeli

Kay tl

Arayanlar

Arbetsförmedlingen Taraf ndan Verilen Di er Hizmetler
Baz i arayanlara yönelik de ik programlar çerçevesinde özel hizmet ve destek
verilmesi. (Siyasi durum, ekonomik artlar ve ki isel ihtiyaçlar program ekillendirir.)
Özürlü olarak i arayanlar n ihtiyaçlar yukar da yazan durumlardan etkilenmiyor.
Bugün ki en büyük programlar “ ve geli tirme garantisi” dir.
Mesleki ö retim/e itim kurslar n organize edilmesi görevi bulunaktad r.
pazar ndaki taleplar hangi mesleklere ihtiyaç oldu unu belirtiyor ve e itimler ona göre
ayarlan yor. Yap lan organizasyonlar n i e sebep olmas gerekir
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sa süreli ve ihtiyaç duyulan ehirlerde düzenlenir.
Bireysel de erlendirme Arbetsförmedlingen taraf ndan uygulan r.
AB d ndan gelen i sizlere mesleki onaylama görevi bulunmaktad r.
imdilik bu hizmetlere öncelik tan nm gruplar müracaat edebilmektedir.
Arbetsförmedlingen Organizasyon Yap ;
leri kolayla rmak i in i arayanlar s fland rmaya karar vermi ler ve bu sebeple ilk önce 10
co rafi bölgeye bölmü ler. Sonra bu 10 bölgeyi 69 bölge olarak tekrar bölmü ler ve 69 bölgede
320 i ofisi kurmu lar. Bu bölgeleri olu tururken i siz ki ilerin hangi bölgeyi tercih ettiklerine
göre bir harita olu turmu lar.10 bölgenin ba nda 1’er direktör bulunmaktad r ve ba ms z
olarak çal maktad rlar.
Arbetsförmedlingen’in Personel Yap
Yakla k 10.500 personeli bulunmaktad r.
Çal anlar n %64’ü bayan %36’s bayd r.
Yakla k 1000 psikolog, fizoterapist ve benzeri görevlerde çal an personelleri
bulunmaktad r.
Hisingen, 10000 kay tl i arayan, 2700 kay tl i veren ve 120 personeli ile beraber
sveç’in en büyük i ve i çi bulma ubesidir.
veren yap lar tek ki ilik dükkanlardan, binlerce personeli olan büyük irketlerden ve
her bran tan olu maktad r.
Arbetsförmedlingen’e gelen ki ilerin ilk önce “Oh Yes “ ad verdikleri programa bilgileri
kaydedilir. E er ki i i sizlik sigortas ödüyorsa Arbestsförmedlingene ba vuru yapabilir e er
ödememi se “ Sosyal Kurumu’na” ba vuru yapmas gerekir. Bu kurumdan destek alabilmesi
için 1 y l üye olmas ve 6 ay da kesintisiz çal
olmas gerekmektedir. Buradaki destekleri
de en fazla 1 y l süreyle alabilmektedirler.
sizlik sigortas kontol fonksiyonu u ekilde çal maktad r; sizlik maa al rken bu kurumu
belli aral klarla( ayda 1kez) aray p i durumunu bildirimi yap lmaktad r.
Arbetsförmedlingen’in destekleri 2 tiptir.
1) Maa n belli bir k sm öder.( Mahkumlar, yeni gelmi ler, hastalar)( Bu ödeme
verene yap r.)
2) verenin ödeyece i vergileri belli oranlarda öder. Bu destekler vergisini düzenli
ödeyen i letmelere yap lmaktad r.
Kurumun “ geli tirme garantisi” ad nda bir program bulunmaktad r. Bu programda mesela
staja giden bir gence 2-6 ay aras nda Sosyal Kurumundan para ödenir.
Stajlar d nda ayr ca Mesleki Ö retim Kurslar verilmektedir. Kurslar istisnalar hariç olmak
üzere en fazla 6 ay süreyle verilmektedir.
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Arbetsförmedlingen’e lk Defa Ba vuru Yapan Bir Ki inin Kay t Oldu u Bilgisayar Salonu

Arbetsförmedlingen Ziyareti Sonras
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6. UNGA IN PROJES

Ziyarette, Proje ekibinden

Emily SVÄRD, Andrea G DOTT, Elna OLSSON, Bjürn

MARNNERSTRALE, Jimmy WAMAK yürütmü olduklar proje hakk nda yapm

olduklar

bilgilendirme sunumu dinlendi. Ard ndan proje ekibine ziyaret an na plaket takdim edildi.

Unga In Projesi Bilgilendirme Sunumu
“Unga In” projesi genç entegrasyonu hakk nda yürütülen bir Avrupa Birli i projesidir. Proje
kas m 2009’da ba lam olup mart 2012’desona erecektir. Toplam bütçesi 1,6 Milyon
Avro’dur. Bütçenin %60’
sveç Hükümeti, %40’ Avrupa Birli i finanse etmektedir. Proje
ekibi 9 ki iden olu maktad r.
Projenin amac ; Sosyal problemleri olan 16-24 ya aras ndaki gençlerin sosyal ve i hayat na
entegrasyonunda uygulanacak metodun belirlenmesidir. Tespit edilen bu modelin daha sonra
di er bölgelerde de uygulanmas hedeflenmektedir.
Projenin yürütücüsü Arbetsförmedlingendir. 16-24 ya aras ndaki i siz genç bu projeye ba vuru
yapt ktan sonra 90 gün boyunca o ki inin i bulmas na yard mc oluyorlar. Bu süre zarf nda
özgeçmi haz rlama, i görü mesinde nas l davran lmas gerekti i gibi konularda yard mc
oluyorlar. 3 ay sonra hala i bulamam sa bu ki iye ayl k 100 avro ücret ödeniyor ve i aramaya
devam ediliyor. 18 ya n üstündekilere 200 Avro ödenmektedir. Bu ücretin al nabilmesi için en
az lise mezunu olunmas gerekmektedir. Tespit edilen gençlerin evsiz olup olmad klar , sa k
sorunu olup olmad , suç i lemi mi veya ak l hastal olup olmad konular na bak yor.
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Projenin hedef grubu16-24 ya aras ndaki i siz, okumayan, herhangi bir mesle i olmayan,
Jobbtorg’a kayd olmayan ki ilerdir. K rsal alanlarda ya ayan geçler için ba ka projeler
bulunmaktad r. Bu proje merkezdeki gençleri kapsamaktad r.
Bu proje gençlere i bulma garantisi vermemektedir ama i bulmalar için te vik etmektedir.
bulmalar konusunda koçluk görevini üstlenmi lerdir. Bu süre içerisinde e itimini yar da
rakm gençlere rastlarsalar öncelikle diplomalar
almalar için te vik ediyorlar ve bu
konuda rehberlik hizmeti veriyorlar.
Projenin gençleri i e yerle tirmek d ndaki di er hedefi onlar sosyal hayata entegre
edebilmektir ve onlar n okulu b rakma nedenleri, sosyal hayata kar malar
engelleyen
faktörleri ve neden çal mad klar sorular n cevab bulmakt r.
Stockholm’de 15-24 ya aras nda 120.000 civar nda i siz genç bulundu u dü ünülmektedir. Bu
gençlerin bir k sm okula gitti i için as l rakam bundan daha dü üktür. Bu 120.000 ki iden
3900’ü bu proje ile i veya okul hayat na kat lmas te vik edilmek isteniyor.
Okula veya i e gitmeyen, sosyal hayattan soyutlanm bu gençlere ula abilmek için onlar n
bulunabilecekleri mekanlara 2 k z 2 erkekten olu an 4 ki ilik ekiplerinden bir grup giderek
sohbet yöntemi ile onlara ula maya çal yorlar. Önce ki inin i siz veya okula gitmedi ini
reniyor sonras nda da ona projeden bahsederek i bulmas na veya okula devam etmesine
destek olacaklar anlat yorlar. Ki i kat lmak isterse projeye kat yor.
Sosyal hayat n d ndaki bu 3900 ki i toplumun zay f halkas olarak görülüyor ve ki ilerin
neden kay t d olduklar ara
yor. Bu ki ilerin büyük bir k sm alkolik, disleksia, özürlü
vb. ki iler oldu u görülmü tür. Onlar okuldan ve i hayat ndan uzakla
lan faktörlerin neler
oldu u ara
yor. Birebir sohbetler d nda facebook gibi sosyal payla m siteleri de
kullan yor. Projenin temel hedefi 3900 ki i içerisinden 150 ki iye ula mak ve bu ki iler
üzerinde geli tirilecek metodoloji ile daha sonra di er eyaletlerde de bu yöntemin
kullan lmas
sa lamakt r. u an 115 ki iye ula
bulunmaktad rlar. Bu ki ilerin %80 ‘i
disleksia, vb. hastal klar olan ki ilerden olu maktad r. E er bir genç proje arac
yla i e
girmi se belli bir süre i veren o ki iye ücret ödememektedir. çinin i yerindeki masraflar
proje kar lamaktad r.
veren uzun süreli çal maya karar verdi inde ki iye maa ödemeye
ba lamaktad r. Sonras nda proje ekibi bu ki iyi izlemeye al yor ve belli sürelerde ziyaret ederek
hayat n nas l gitti ini kontrol ediyor. Ayr ca ki inin özel bir rahats zl
varsa mesela
rt nda bir problemi varsa o ki iye özel bir sandalye al yor ve i yerinde o sandalyeyi
kullanmas sa lan yor veya i yerine asansör, tekerlekli sandalye yolu vb. kolayla
ekipmanlar temin ediyorlar. E er ki i i i yapabiliyor fakat i yerini bulam yorsa bir süre o ki iyi
e götürüp getirecek birisini buluyorlar.
Proje ekibinin bir di er amac bu projeyi payda lara tan p daha çok ki iye ula abilmek ve
Gotland Adas ’nda düzenlenecek olan bir toplant da proje tan
yaparak daha büyük
kitlelere ula makt r.
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Proje ofisini olu tururken gençlerin rahatça projeye dahil olabilmeleri için Albertsförmedlingen
binas d nda bir yerde ofis kurulmu tur.
Proje süresi olan 3 y l boyunca üniversiteden vb. yerlerden profesyonel ki ileri projeye dahil
etme çabas göstermektedirler.
Projeye kat lan ki ilerin bilgileri gizli tutuluyor ve kar
göstermektedir.

kl güven ilkesi ile faaliyet

“Motive edici mülakat yöntemi” ad nda bir yöntem kullan yorlar. Bu yöntemle ki inin eski
al kanl klar ndan vazgeçirilmesi hedefleniyor.

Unga In Projesi Ziyareti Sonras
7. Arbetsförmedlingen (Stokholm)

Arbetsförmedlingen personeli Joakim JOSEPHSON taraf ndan yap lan kurum çal malar
hakk ndaki bilgilendirme sunumu dinlendi. Sunumda payla lan konular a
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Arbetsförmedlingen- Stokholm Bilgilendirme Sunumu
sveç’te Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ’n n benzeri bir bakanl k bulunmaktad r. sveç
21 ilçe ve 90 belediyeden olu maktad r. Ülke toplam 290 bölgeye ayr lm r. stihdam
Bakanl , merkezden uzak yerlere merkezle ayn kalitede hizmeti nas l götüreceklerine dair
ara rma yapmakta oldu u belirtilmi tir.
Hükümetin ilk politikas ; piyasas politikalar
belirlemek yani i isteyen herkesin i e
girmesini sa lamakt r. Bu planlamay yaparken de hem devlet hem de özel sektörü i in içine
dahil etmek gerekti ini dü ünmektedirler.
sveç’te emeklilik ya 65’tir ve 2011 y ndan itibaren emekli olan ki i say ile i gücüne
kat lan ki i say aras nda fark olu maya ba lam r.
hayat na kat lan ki i say emekli
olan ki i say ndan daha azd r. Bu sebeple sveç hükümeti aradaki aç
göçmenler ile
kapatmaya çal maktad r ve göçmenlerin i hayat na adaptasyonu üzerinde yo un bir ekilde
çal maktad rlar ve bu konuda etkilide olduklar dü ünmektedirler.
Göçmenlerin i hayat na entegrasyonu ile i gücü aç kapat lmaya çal rken bunun gelecekte
ba ka sorunlara neden olaca dü ünülmektedir. Bu sebeple sveç halk daha fazla çocuk
sahibi olmas için te vik edilmektedir.
sveç’teki i gücü aç
n k sa vadede göçmenlerle uzun vadede çözümü olarak ise nüfus
art
ile çözülebilece i tespit edilmi tir. Bu sebeple ailelere çocuk sahibi olmalar için
te vikler verilmektedir. Ba larda 1,6 çocuk olan do um oran 3 çocu a kadar yükselmi tir.
Hükümetin bir di er politikas mevcut i verenler ile i arayanlar en iyi ekilde bir araya
getirerek etkin i gücü olu turmaya çal makt r. nsan kaynaklar en iyi verimle kullanmak
için çal malar yapmaktad rlar.
Hükümetin bir di er politikas ise kad nlar n i hayat na daha fazla kat

sa lamakt r.

Hükümet özel sektörde i arayanlarla özel sektörde i verenleri birle tirme yollar na
odaklanm durumdad r. Arada kurulacak olan köprünün metodunun netle tirilmesi ve bu
yöntemin sürdürülebilir olmas konusunda çal yorlar. Türkiye’de benzer sistemlerin
kurulabilmesi için kanun de iklikleri yap lmas gerekti i görü ü bildirilmi tir.
sizlik sigortas fonunun do ru kullan p kullan lmad

sürekli denetliyorlar.

sveç’in toplam nüfusu 9 milyon olup bunun 4,5 milyonu çal abilir i gücüne kat lmaktad r.
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8.

Stokholm Büyükelçilik Ziyareti

Çal ma ziyareti heyeti Stokholm Büyükelçili i’ne bir ziyarette bulunmu ve Stokholm’e
ili kin verileri Stokholm Büyükelçilik Ata esi Salih Vecdi SEÇK N’den dinleme f rsat
bulmu tur.

Stokholm Büyükelçili i Ziyareti

Stokholm Büyükelçili i Ziyareti Sonras
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9. Büyükelçilik Resepsiyonu
Çal ma ziyareti ekibi Stokholm Büyükelçili i taraf ndan verilen resepsiyona kat ld .

Yap lan ziyaretlerde hükümetin i sizlere ve kay t d ki ilere ula mak için kararl bir politika
izledi i görülmektedir. Bu kapsamda da hedef kitle olan i siz, daha iyi i bulmak isteyen ve
kay t d olan ki ileri belirli kriterlere göre kategorilere ay rm ve her kategori ile ilgilenen
ayr birimler kurmu lard r. Bu gruplar n topluma entegrasyonunda farkl destek
mekanizmalar geli tirilmi tir. Desteklerden faydalanan veya i e giren ki ilerin durumlar
takip edilerek; uygulad klar yöntemlerin etkilili ini ve süreklili ini incelemektedirler.
Ziyaret edilen kurumlar n hedeflerinin sadece i e giren ki i say
n art lmas de il ay
zamanda çal makta olan ki ilerin niteliklerinin art larak daha iyi bir i bulmas n da
desteklemesi oldu u görülmü tür. Kurumlar n di er bir hedefi ise kendileri arac
yla i e
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giren ki inin bu i te uzun süre kalmas
mekanizmalarla desteklenmektedir.

r. Bunu sa lamak için de i veren çe itli

Çal ma hayat n zorluklar n yan s ra yeni bir ülke de ya amaya ba laman n getirdi i
zorluklarla mücadele eden göçmenlerin topluma ve i hayat na kazand lmas için çe itli
mekanizmalar geli tirdikleri gözlenmi tir. Ülkeye gelen göçmenlerin öncelikli olarak dil,
bar nma, güvenlik gibi temel ihtiyaçlar kar land ktan sonra i arama sürecine geçtikleri
görülmü tür. Göçmenlerden meslek sahibi olanlar meslekleri ile ilgili i lere yönlendirilirken,
meslek sahibi olmayanlar mesleki e itim kurslar na gönderilerek meslek edindirildikten sonra
hayat na kat lmalar desteklenmektedir.
Yukar da bahsedilen gruplar n d ndaki özürlüler, ba ml lar, gençler ve özel durumu olan
ki iler içinde farkl destek mekanizmalar bulunmaktad r. Bu ki iler için öncelikle tedavi veya
ya am
kolayla
ekipmanlar temin edilmekte sonras nda ki inin hangi i lerde
çal abilece i konusunda ara rma yap lmaktad r. Özellikle gençler ve i ba vurusu yapacak
di er ki ilere i görü melerinde nas l bir yol izlemeleri gerekti i hakk nda e itimler
verilmektedir. Bu e itimler i görü mesine giderken nas l giyinilmesi gerekti i, özgeçmi in
nas l yaz laca , i veren ile nas l konu ulmas gerekti i gibi konular kapsamaktad r. lgili
kurumlarda verilen e itim ve di er desteklerin yan s ra pedegoglar arac
ile ki ilerle
görü ülerek ki inin i ya am önündeki sorunlar çözülmeye çal lmaktad r.
Ziyaretler s ras nda Kalk nma Ajans z ve Kay t D
stihdam Projemiz hakk nda bilgi
sunulmu ve ajans za/projemize ait tan m materyalleri da lm ve ziyaret edilen
kurumlara plaket sunulmu tur. Ziyaret edilen kurumlarla olu turulan ileti im a ileride
haz rlanacak olan projeler için ortakl k zeminlerine ula lmas bak ndan önemli oldu u
dü ünülmektedir. Bunun d nda daha çok bölgedeki SGK ve KUR yetkilileri aç ndan
tecrübe payla m imkan olu turmas bak nda önemlidir.

Ort a K aradeniz Kalk nma Ajans - OK A K ay t D

st ihdamla M üc ade le Ediyor Projesi
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