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ÜLKEM Z MESLEK  BECER  OL MP YATLARINDA

Türk ö rencilerin Avrupa ve Dünya
Beceri Olimpiyatlar na (EuroSkills-
WorldSkills) kat labilmesi ve ülkemizin
mesleki e itimde yeti tirdi i i gücünün
becerilerini uluslararas  platformda
tan labilmesi amac yla 25 Mart 2008
tarihinde Gazi Üniversitesi Rektörlük
Salonunda bir seminer düzenlendi.

Gazi Üniversitesi, Milli E itim Bakanl
ve Avrupa Yetenek Tesisi Organizasyonu
(ESPO) aras nda protokol imzalanan
seminere, Gazi Üniversitesi Rektörü Kadri
Yamaç, Milli E itim Bakanl  Müste ar
Muammer Ya ar Özgül, ESPO Ba kan  Jos
De Goey ve Genel Müdürümüz Nam k Ata
ba ta olmak üzere çok say da ki i kat ld .

Seminerde, Avrupa’da y llard r
düzenlenen bu beceri yar malar na bundan
böyle Türkiye’nin de kat laca  aç klayan
Gazi Üniversitesi Rektörü Kadri Yamaç,
konu mas nda mesleki e itimin önemine
dikkat çekti.

Milli E itim Bakanl  Müste ar
Muammer Ya ar Özgül ise, Bakanl n
özellikle mesleki ve teknik e itime önem
verdi ini ifade ederek, bu konuda son y llarda
kaydade er nitelikte olumlu geli meler
ya and  söyledi.

Seminerde bir aç  konu mas  yapan
Genel Müdürümüz Nam k Ata, birçok ülkenin
kat yla gerçekle tirilen ve i gücünün
mesleki becerilerini, ulusal ve uluslararas
platformda tan tmay  amaçlayan EuroSkills-
WorldSkills beceri yar malar nda maalesef
ülkemizin bugüne kadar temsil olana
bulamad , ancak bundan sonra i gücümüz
ba ta olmak üzere hepimiz için heyecan verici
etkinliklerinden biri olaca na inand
belirtti.

gücü piyasas na ili kin her platformda
giderek temel tart ma konular n ba nda

gücümüzün kalifikasyonu, mesleki becerisi
ve kay tlar n optimal de erlendirilmesinin
yer ald  hat rlatan Ata, ülkemizin bir
yandan yap sal yönü a r basan ciddi bir

sizlik sorununu ya amakta oldu unu, öte
yandan i  piyasas n önemli oranda nitelikli
ara eleman s nt  çekti ini belirtti.

 Ülkemizdeki e itim ve istihdam
aras ndaki ili kinin daha güçlü ve sa kl  hale
getirilmesinin zorunlulu una de inen Genel
Müdürümüz, “Yap lmas  gereken, e itim
sisteminin, özellikle mesleki e itim
sisteminin, de en bilgi toplumunun
ihtiyaçlar na cevap verecek düzeye getirilmesi
ve güçlendirilmesidir. Bunun için de öncelikle

gücü e itim düzeyinin yükseltilmesi, e itim–
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istihdam ili kisinin güçlendirilmesi, mesleki
itim kalitesinin yükseltilmesi gerekir. Di er

yandan, i  arayanlar n i  piyasas  hakk ndaki
bilgilerini art rmak amac yla i  dan manl k
hizmetlerine a rl k verilmesi, mesleki
yeterlilikleri hakk nda bilgilendirilerek kendi
yetenekleri ve bilgileriyle ilgili fark ndal k
yarat lmas , tecrübe yetersizli inin giderilmesi
ve mesleki bütünle menin sa lanmas
amac yla meslek okullar nda okuyan

rencilerin baz  imkanlar n art lmas n
temel hedef olarak belirlenip uygulamaya
konmas  laz m” dedi.

Avrupa Birli i’nin mal ve hizmetler,
sermaye ve i gücü unsurlar n serbest
dola na dayand  söyleyen Ata,

gücümüzün becerisinin di er ülkelerce
tan nmas  büyük önem ta maktad r. Ki ilerin
yetenek ve becerilerini i gücü piyasas nda
kullanmas ,   hem   kendilerine   güven hem de

uluslararas  rekabet aç ndan hayati önem arz
etmektedir. Bugün burada gerçekle tirilen
etkinli i bu kapsamda de erlendirmek
gerekmektedir. Bu yar ma, gençlerimizin
mesleki becerilerini, hem ulusal hem de
uluslararas  düzeyde sergilemeleri, mesleki
kariyerlerini geli tirme bak ndan ve

gücümüzü dünya ülkelerinde tan tma
bak ndan çok önemli aç mlar
sa layacakt r. Ayn  zamanda bunun, Avrupa
Birli i ülkeleri ba ta olmak üzere  di er ülke
gençleriyle ülkemiz gençlerinin bir araya
geldi i, diyalogun geli tirildi i, birbirini
tan p anla maya çal  bir sosyal aktivite
olarak da önemli kazançlar sa layaca  aç kt r.
Türkiye  Kurumu olarak beceri yar mas
etkinliklerinin i gücümüze önemli katk
sa layaca na inan yor ve bu etkinlikleri
Kurum olarak desteklemekten büyük bir
memnuniyet duyaca  ifade etmek
istiyorum” diye konu tu.

AVRUPA VE DÜNYA (EUROSkills-WORLDSkills) MESLEK  BECER  YARI MALARI NED R?

Dünyada uzun y llardan beri yap lan Dünya Mesleki Beceri Yar malar  (WorldSkills)’na ülkemizin kat
için müracaat edilmi  olmas na ra men günümüze kadar Türkiye bu yar malarda temsil edilememi tir.
Ülkemizin bundan sonra yap lacak WorldSkills’e ve üye ülkelerin kat  ile 2008 y nda yap lmas
kararla lan Avrupa Mesleki Beceri Yar malar  (EuroSkills)’na kat  gerçekle tirmek amac yla Gazi
Üniversitesi EuroSkills’in temsilcili ini alm  bulunmaktad r. Gazi Üniversitesi ile Milli E itim Bakanl  ile 4
Mart 2008 tarihinde “Türkiye Mesleki Beceri Olimpiyatlar n Düzenlenmesi, Avrupa ve Dünya Mesleki Beceri
Olimpiyatlar na Kat n Sa lanmas çin birli i Protokolü”nü  imzalam lard r.

18-20 Eylül 2008 tarihlerinde Hollanda’n n Rotterdam kentinde gerçekle tirilecek EuroSkills’e ülkemiz genç
meslek mensuplar  Avrupal  meslekta lar yla bilgi ve beceri düzeylerini kar la racaklar ve ESPO (Avrupa
Yetenek Tesisi Organizasyonu)’nun kriterleri ile ölçülmü  ve de erlendirilmi  olacaklard r.

EuroSkills oyunlar , birçok yetenek yar mas n ve sunumunun görülebilece i, tecrübe edilebilece i tematik
ve aç k bir yakla ma sahiptir. EuroSkills 2008 Avrupa’n n dünyadaki rekabetçi yerini korumak için gerekli
mesleklere ve yeteneklere odaklan r.Yar malar EuroSkills’in kalbini olu turmaktad r. Bu yar malar te vik ve
kamu deste i için büyük önem ta maktad r. EuroSkills 2008, Almanya E itim ve Kültür, Ekonomik Etkiler ve
Ziraat Bakanl klar  ile Rotterdam ehri taraf ndan desteklenmektedir.

EuroSkills’in arkas ndaki temel organizasyon olan ESPO (Avrupa Yetenek Tesisi Organizayonu) bir üye
birli i olarak kurulmu tur. ESPO üyeleri tüm Avrupa Birli i üye ülkelerinde, EFTA ve üye aday  ülkelerde
yetkili ulusal yetenek organizasyonlar  olarak kabul edilmektedir. ESPO’nun as l amac , yetene i, mesleki

itimi, kurslar , zanaatkarl  te vik etmektir. ESPO hakk nda daha fazla bilgi www.euroskills.info adresinden
al nabilir.

EuroSkills 2008, birçok farkl  düzeyde, endüstri ve i  sektöründe çok geni  bir alanda mesleki yetenekleri
olan ya da bu yetenekleri kazanmakta olan gençlere (ç rak, kolej ö rencisi, kursiyer veya i çi v.b) aç kt r. Avrupa
Birli ine üye ülkeler, aday ülkeler (EFTA da dahil) ESPO’nun üyesi olduktan sonra EuroSkills 2008’e
kat labilirler. Yar mac lar 17-25 ya  aras  (1 Ocak 1983’ten sonra do anlar) gençlerden olu acakt r. Her yar ma
belli bir yar mac  say  ile s rl r. Tak m yar malar nda 10-12 tak m yer alacakt r. EuroSkills 2008 için
düzenleyici organ olan Skills Netherlands yar mac lar için her türlü konfora sahip bir Yar ma Köyü kuracakt r.
Euro Skills 2008 oyunlar nda yar mac lar, ilk olarak 50 tipik Avrupa mesle inde becerilerini gösterecek ve bu
konuda mücadele edeceklerdir.

http://www.euroskills.info
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KUR-BA ORTAK ÇALI MA GRUBU TOPLANDI

Almanya Federal  Ajans  (BA) ile
Kurumumuz aras nda imzalanan birli i
Mutabakat  kapsam nda olu turulan KUR-
BA Ortak Çal ma Grubu, bir  toplant
gerçekle tirdi.

5 ki ilik Alman heyetinin yer ald
Ortak  Çal ma  Grubu   toplant ,  21  ubat
2008  tarihinde Genel Müdürlük Toplant
salonunda gerçekle tirdi. Genel Müdürümüz
Nam k Ata ba kanl ndaki toplant da,
Almanya ve Türkiye i gücü piyasalar n
durumu,   giri imci    dan manl    e itimi,

nitelik kazand rma kurslar , Türk i gücünün
di er alanlarda e itimi, istisna akdi,
projelerle ilgili iki kurumun i birli i, uzman
de imi gibi konularda görü  al veri inde
bulunuldu. Toplant da ayr ca i birli i
mutabakat n 1 y l süre ile uzat lmas  ve
Ortak Çal ma Grubunun bir sonraki
toplant n Almanya’da yap lmas  karara
ba land .

     Alman Heyet, 22 ubat 2008 tarihinde de
Genel Müdürümüz  refakatinde,
Müste ar z Ahmet Erdem’i ziyaret etti.

GENEL MÜDÜRÜMÜZ YOZGAT’I
YARET ETT

Genel Müdürümüz Nam k Ata, Genel
Müdür Yard mc z Kaz m Yi it ve gücü
Uyum Dairesi Ba kan  Feridun Giresun ile
birlikte 14 Mart 2008 tarihinde Yozgat’a
giderek l Müdürlü ü’nde  incelemelerde
bulundu.

Ayn  gün, Anadolu Turizm ve Turizm
Meslek Yüksek Okulunda, Yozgat
Milletvekili Bekir Bozda  ve Vali Amir
Çiçe in de kat ld ,  l’in istihdam ve

sizlik  sorunlar n çözümüne ili kin
önerilerin dile getirildi i bir toplant
gerçekle tirildi.
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KIRIKKALE’DE “KAD M PROJES NE Ö RENC  EL ” YARI MASI
DÜZENLEND

kkale l Müdürlü ümüzce,
Kay td stihdamla Mücadele Projesi
(KAD M) kapsam nda, ö rencilere yönelik
bir yar ma düzenlendi. Resim iir ve
kompozisyon alanlar nda düzenlenen
yar maya kat lan ö rencilerden dereceye
girenlerin ödülleri, 12 ubat 2008 tarihinde
düzenlenen bir törenle verildi. l Milli

itim Müdürlü ü toplant  salonunda
düzenlenen törene çok say da konuk kat ld .

kkale l Müdürü Naz m Ulu törende
yapt  konu mas nda, “Okullarda KAD M
Projemizle ilgili bilgiler verdik.

rencilerimizden bu konuyla ilgili
dü üncelerini; resim, iir ve kompozisyon
alanlar nda ifade etmelerini istedik.

rencilerimizin gösterdi i ilgi bizi çok
memnun etti.” dedi.

Di er yandan, K kklale l
Müdürlü ümüzce 17 ubat 2008 tarihinde
Aktif gücü Programlar  Hibe Plan  ile ilgili
bir  bilgilendirme  toplant  düzenlendi.
Vali Mustafa B.Demirer ba ta olmak üzere
merkez ve ilçe belediye ba kanlar  ile
kaymakamlar na yönelik düzenlenen
toplant da, l Müdürü Naz m Ulu taraf ndan
Hibe Plan  ve Kurumumuzun di er
hizmetlerine ili kin bir sunum
gerçekle tirildi.

16 Z NSEL ENGELL  GENCE E M VER LD

Antalya l Müdürlü ümüz  ile Özel
Sporcular Derne i taraf ndan 3 Ekim 2007
tarihinde ba lat lan zihinsel engelli gençlere
yönelik “Yiyecek çecek Sunumu E itimi”
21 Mart 2008 tarihinde tamamland . Kursu
ba ar yla bitiren 16 zihinsel engelli gence
sertifikalar n verilebilmesi için 1 Nisan
2008 tarihinde bir tören düzenlendi. Törende
kursiyerlere      belgeleri,     Antalya    Valisi

Alaaddin Yüksel ve l Müdürü Tahsin
Güven taraf ndan takdim edildi.

Ayr ca, Antalya i gücü piyasas nda
ihtiyaç duyulan “Bröveli Cankurtaran”
mesle inde Türkiye Sualt  Sporlar
Federasyonu ortakl nda düzenlenen

itimi bitiren kursiyerlere sertifikalar , 30
Nisan 2008 tarihinde l Müdürlü ünde
düzenlenen bir  törenle verildi.
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RL  ÇALI MA GRUBU TOPLANTISI YAPILDI

Kurumumuz ile Milli E itim Bakanl
aras nda imzalanan Meslek Dan manl
Hizmetlerinde birli i Protokolü
çerçevesinde, 2007-2008 ö retim y nda
okullarda gerçekle tirilen ve yap lmas
planlanan çal malar n de erlendirilmesi
amac yla, MEB Rehberlik Ara rma
Merkezi görevlileri ile birlikte 18 Mart 2008
tarihinde bir çal ma grubu toplant
yap ld .

HAKKAR ’DE ÇOK SAYIDA  K YE
MESLEK  E M MKANI SA LANDI

Hakkari l Müdürlü ümüz taraf ndan,
Hakkari Halk E itim Merkezi ortakl nda
80 ki iye yönelik “ aat Kal pç ”,
“Duvarc k”, “Karo ve Fayans Dö eme” ve

 “Kaynakç k” mesleklerinde kurslar
düzenlendi. 18 Mart 2008 tarihinde
ba lat lan kurslar için bir de aç  töreni
düzenlendi. Törene ba ta Hakkari Valisi
Ayhan Nasuhbeyo lu olmak üzere çok
say da davetli kat ld .

Yüksekova  ilçesinde de, Yüksekova
Halk E itim Merkezi Müdürlü ü

birli inde 24 Mart 2008 tarihinde  yine
ayn  mesleklerde 80  ki iye  yönelik   kurslar

düzenlendi. Bunlardan “Karo ve Fayans
Dö eme” mesle indeki  kurs 21 Nisan 2008
tarihinde sona erdi.

Öte yandan, sizlik Sigortas
kapsam nda, Hakkari E itimciler Derne i

birli inde 3 Nisan 2008 tarihinde 12 i size
“Bilgisayarl  Muhasebe” e itimi verilmeye
ba land . Ayn  tarihte aç lan, Çukurca Halk

itim Merkezi ortakl ndaki 22 ki iye
yönelik “Serac k” mesle indeki kurs için
de  Çukurca Kaymakam  Ayhan Akpay’ n
da  kat yla bir aç  töreni
gerçekle tirildi.
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KURUMUMUZ KAR YER GÜNLER NE KATILDI

13 Mart 2008 tarihinde Bilkent
Üniversitesi taraf ndan organize edilen
10.Kariyer Fuar  ve 4-5 Nisan 2008 tarihleri
ars nda TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi taraf ndan düzenlenen Kariyer
Günleri etkinli ine Kurumumuz da kat ld .

Etkinliklerde aç lan stantlar zda
ziyaretçilere, Kurumumuz hizmetleri
hakk nda detayl  bilgiler  verildi.

.

ERZURUM’DA 37 ZE YEN  MESLEK

Erzurum l Müdürlü ümüz, Kaz m
Karabekir Endüstri Meslek Lisesi
Müdürlü ü ve Kale Seramik E itim ve
Sosyal Yard m Vakf  ortakl nda " aat
Boyac " ve "Seramik Yer ve Duvar
Kaplamac " mesleklerinde düzenlenen
iki kurs 2 ubat 2008 tarihinde tamamland .
Kurslar sonunda ba ar  olan 37 kursiyere
belgeleri, yerel bas nda da geni  yer alan
15 ubat 2008 tarihli bir törenle verildi.

YEN  DANI MANI ADAYLARINA E M

Kurumumuzun i  dan manl
hizmetlerinin etkinle tirilmesi amac yla,

birimlerimizde bu hizmeti yürütecek yeni 100
 dan man  aday na e itim verildi. 18
ubat- 4 Nisan 2008 tarihleri aras nda 4 grup

halinde Ankara E itim Merkezinde
düzenlenen  e itimler, Personel Yöneticileri
Derne i (PERYÖN) e iticileri ile
Kurumumuz e iticilerinden Hüseyin Azmaz,
Ahmet Ersun Genç, Deniz Kartal ve Sad k
Karaca taraf ndan verildi. E itimini ba ar  ile
tamamlayan yeni i  dan manlar  belgelerini,
Genel Müdürümüz Nam k Ata ve Genel
Müdür Yard mc lar n elinden ald lar.
ald lar.
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TL STE 95 HÜKÜMLÜ VE TUTUKLUYA E M

Bitlis l Müdürlü ümüz taraf ndan,
Bakanl z ile Adalet Bakanl  aras nda
düzenlenen protokol kapsam nda, Bitlis E
Tipi Kapal  Ceza nfaz Kurumu
Müdürlü ündeki hükümlü ve tutuklulara
yönelik düzenlenen 3 gruptan olu an 20' er
ki ilik Boya Badana, 15 ki ilik Mobilya
Dekorasyon ve 20 ki ilik So uk Kaynakç k
mesle indeki kurslar, 25 ubat 2008
tarihinde tamamland . Kurslarda ba ar
olan kursiyerlere sertifikalar  düzenlenen
törenlerle  verildi.

SEM NER E LER NE E M

Kurumumuz hizmetlerinden
letmelerde E itim Seminerleri”nde e itici

olarak görev yapan personelimizin
performans  geli tirmek amac yla, 24-28
Mart 2008 tarihleri aras nda Söke E itim
Merkezimizde “E iticilerin E itimi” ad yla
bir e itim program  gerçekle tirildi.

Programa kat lan 29 personele,
Akademi; nsan Kaynaklar , E itim,
Ara rma, Dan manl k irketi taraf ndan
“Zaman Yönetimi”, “Toplam Kalite
Yönetimi”, “Stres ve Stres Yönetimi”,
“Beden  Dili/NLP”  ile  “E itim  Yöntem  ve
Teknikleri” konular nda e itim verildi.

itimin sonunda kat mc lara bir de belge
verildi

.
KIR EH R’DE B LG SAYARLI MUHASEBE KURSU

ehir l Müdürlü ü ve
AKASYADER-SMMMO Ba kanl k
Konsersuyumu i birli inde  24 Aral k 2007
tarihinde ba lat lan 15 ki ilik Bilgisayarl
Muhasebe mesle indeki kurs, 3 Mart 2008
tarihinde tamamland . Kursu ba ar yla
tamamlayan kursiyerlere sertifikalar n
verilmesi için ayn  tarihte bir de belge töreni
düzenlendi. Törene Vali M.Lütfullah Bilgin
ve çok say da davetli kat ld .
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MEDAK 50. TOPLANTISINI GERÇEKLE RD

Meslek Dan ma Komisyonu’nun
(MEDAK) 50’inci Toplant  13 Mart 2008
tarihinde Genel Müdürlü ümüz Meslek
Dan ma Merkezinde gerçekle tirildi.

9 meslek bilgi dosyas n onayland
toplant da üyelere incelenmesi için 10 yeni
meslek bilgi dosyas  sunuldu.

ADANA’DA ÇOK SAYIDA KURS  ve B LG LEND RME
TOPLANTILARI DÜZENLEND

Adana l Müdürlü ümüz ubat ve Mart
aylar  içinde, çe itli kurum ve kurulu lar n

birli inde birçok meslekte kurs ve Aktif
stihdam Tedbirleri Hibe Program

çerçevesinde tan m ve bilgilendirme
toplant lar  düzenledi.

Aktif stihdam Tedbirleri Hibe
Program n uygulama süreci ve proje
teklifleri ile ilgili olarak proje
haz rlayabilecek veya Projede ortak
olabilecek potansiyel kurulu lara yönelik, 4

ubat 2008 tarihinde Adana Serbest
Muhasebeciler ve Mali Mü avirler
Odas ’nda, 20 ubat 2008 tarihinde Adana
Ticaret Odas ’nda ve 28 ubat 2008
tarihinde Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odalar
Birli inde bilgilendirme toplant lar
düzenlendi.

6 ubat 2008 tarihinde ise Adana
Seyhan Otel’de Genel Müdürümüz Nam k
Ata’n n da kat yla “Sektörler Aras

birli ine Dayal stihdam  Geli tirme ve
Giri imcili i Destekleme Projesi”
kapsam nda geni  kat ml  bir tan m
toplant  gerçekle tirildi.

Adana l Müdürlü ümüzce, sizlik
Sigortas  kapsam nda, 25 ubat 2008
tarihinde “ klimlendirme-So utma
Eleman ”,  3 Mart 2008 tarihinde “Autocad
Çizim Programlar ”, “Bilgisayar
Programc ” ve “Bilgisayar letmenli i”,
6 Mart 2008 tarihinde “CAD-CAM Yaz m
Programlar ”,  “Bilgisayarl  Muhasebe” ve
26 Mart 2008 tarihinde de “Web
Tasar mc ” mesleklerindeki e itimler için
start verildi.

Di er yandan, hükümlülere yönelik
Pozant  M Tipi Ceza Evi i birli iyle aç lan
Bilgisayar letmenli i mesle inde 4 grup
halinde düzenlenen  kurs,  14 Mart 2008
tarihinde;   F  Tipi  Yüksek  Güvenlikli  Ceza
nfaz Kurumu i birli inde  düzenlenen yine

“Bilgisayar letmenli i” mesle indeki
kurs da 27 Mart 2008 tarihinde tamamland .

Ayr ca, özürlülere yönelik olarak,
Adana  Görmeyenler Derne i i birli indeki
“Bilgisayar letmenli i” ile, Kamuda
Çal an Engelliler Derne i (Kamu-Ender)

birli indeki “Tekstil Haz r Giyim El ve
Makine Diki çisi” mesleklerindeki kurslar
da Mart ay  içerisinde  tamamland .
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KOCAEL ’NDE E MLER SÜRDÜRÜLÜYOR

Kocaeli l Müdürlü ümüzce, çe itli
kapsamlarda ve çe itli mesleklerde
düzenlenen kurslarda birçok ki i e itim
olana  buldu.

Ahmet Elginkan Mesleki ve Teknik
itim Merkezi i birli inde 20 bayana

yönelik “Bilgisayarl  Çizim ve Proje”
mesle inde düzenlenen  e itim 14 ubat
2008 tarihinde tamamlan rken, yine ayn
kurulu  i birli inde düzenlenen 12 ki iye
yönelik “Gaz Alt  Kaynakç ”
mesle indeki e itim ise 24 Mart 2008
tarihinde ba lat ld .

Ford Otomotiv Sanayi A. . ile,
“Kaynakç  (Genel)”, “Oto Montaj çisi” ve
“Boyac  (Oto)” mesleklerinde toplam 400
ki iye gruplar halinde e itim verilmesine
ili kin birli i Protokolü imzaland . Bu
kapsamda, “Oto Montaj çisi” mesle inde
düzenlenen   15   ki ilik  kurs   3  Mart  2008

tarihinde ve “Kaynakç ” mesle inde
düzenlenen  11 ki ilik kurs ile  “Oto Boyac ”
mesle inde düzenlenen  9 ki ilik kurslar da
10 Mart 2008 tarihinde tamamland .

Kocaeli Denetimli Serbestlik ve Yard m
ube Müdürlü ü i birli inde düzenlenen,

“Argon Gaz  ve Gazalt  Kaynakç ”
mesle indeki  e itim de  14 Mart 2008
tarihinde tamamland .

CEZAEVLER NDE E M SINIFLARI
AÇMAYA DEVAM ED YORUZ

Mersin l Müdürlü ümüze ba
Tarsus ube Müdürlü ü taraf ndan,
Tarsus C Tipi Kapal  Ceza nfaz
Kurumu birli iyle, hükümlülere
yönelik düzenlenen “Bilgisayar

letmeni” mesle indeki kursun  10
ki ilik 1.grubu,  19 ubat 2008
tarihinde tamamland .  Kursun 10
ki ilik 2. grubunun e itimleri de  5
Mart 2008  tarihinde ba lat ld .

Bu çerçevede, 10 adet
bilgisayar, projeksiyon cihaz ,
yaz  ve e itim için gereken di er
malzemeler al narak, Tarsus Ceza
ve  nfaz  Kurumunda  da  bir  e itim

 aç ld .
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BURSA’DA TANITIM  TOPLANTISI DÜZENLEND

Bursa l Müdürlü ümüz taraf ndan, 10
Nisan 2008 tarihinde Karacabey Demirci-
Marangoz Esnaf Odas  Toplant  Salonunda
Kurumumuz hizmetlerini tan  bir toplant
düzenlendi.

Karacabey Ticaret ve Sanayi
Odas (KTSO) Ba kan , KTSO yetkilileri,
ilçedeki firma sahipleri, K yöneticileri ve

itim  kurumlar n  kat ld    toplant da  l

Müdürü Kas m Tilki ve l Müdür
Yard mc . F.Eren Türkmen taraf ndan
Kurumumuz hizmetleriyle ilgili detayl  bir
sunum gerçekle tirildi.

Ayr ca, Bursa l Müdürlü ümüz  28-29
Mart 2008 tarihleri aras nda düzenlenen 7.
nsan Kaynaklar  Zirvesine kat larak,

kat mc lara Kurumumuz hizmetleri
hakk nda detayl  bilgiler verdi.

KONYA’DA A AÇLANDIRMA SAHASI

Konya l
Müdürlü ümüz, Konya
Büyük ehir Belediyesinin
ortakl  ile a açland rma
çal malar  ba latt .

 Böylelikle iklim
de ikliklerinden ve
küresel nmadan olumsuz
yönde etkilenen Konya için
Kurumumuzun da
katk yla küçük de olsa bir
ad m at lm  oldu.
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AYDIN’DA PROJE HAZIRLAMA SEM NER

Ayd n l Müdürlü ümüz, Adnan
Menderes Üniversitesi Nazilli ktisadi ve
dari Bilimler Fakültesi ve Ayd n Ticaret

Odas  i birli inde ubat ay  içerisinde iki
grup halinde Proje Haz rlama Semineri
düzenledi. Seminerlere toplam 235 ki i
kat ld .

22 ubat 2008 tarihinde de,  Aktif
stihdam Tedbirleri Hibe Plan  çerçevesinde

Ku adas   Korumar Otel’de geni  kat ml
bir tan m toplant  düzenlendi.

Di er yandan, Milli E itim Müdürlü ü
ve Sosyal Hizmetler Müdürlü ü ortakl nda
Kemer Toplum Merkezinde düzenlenen
“Özürlü ve Ya  Bak m” kursun
tamamlanmas  münasebetiyle, 15 ubat
2008 tarihinde bir sertifika töreni yap ld .

 Vali Yard mc  Yüksel Topal’ n ve çok
say da davetlinin kat ld  törende, 36
ba ar  kursiyere belge verildi. Bu
kursiyerlerin  20’si  ise Sosyal Hizmetler
Müdürlü ünce istihdam edildi.

ARTV N’DE 83 K YE E M

Artvin l Müdürlü ümüz ile  Artvin ve
Borçka Halk E itim Merkezi Müdürlükleri

birli inde çe itli mesleklerde düzenlenen
kurslarda 83 ki i e itim ald .

Bu çerçevede, Artvin Halk E itim
Merkezi Müdürlü ü i birli inde düzenlenen

14 ki ilik “Garsonluk (Servis Elemanl )”
mesle indeki kurs 7 Nisan 2008 tarihinde, 12
ki ilik “Kilim Dokuma” mesle indeki kurs
14 Nisan 2008  tarihinde, 14 ki ilik “Tabldot

” mesle indeki kurs, 30 Nisan 2008
tarihinde tamamland . 15 kursiyerle ba lat lan
“Bilgisayar letmeni” mesle indeki e itim
ise devam ediyor.

Borçka Halk E itim Merkezi Müdürlü ü
birli inde düzenlenen kurslardan ise, 13

ki ilik “Elektrik Tesisatç ” mesle indeki
24 Mart 2008 tarihinde, 15 ki ilik “Kilim
Dokuma” mesle indeki de 15 Nisan  2008
tarihinde tamamland .

Tamamlanan kurslarda ba ar  olan
kursiyerlere sertifikalar  düzenlenen
törenlerle da ld .
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ANTALYA L MÜDÜRLÜ ÜMÜZCE ÇE TL  ETK NL KLER
GERÇEKLE LD

Antalya l Müdürlü ümüz ubat ay nda
Alanya Turizm Meslek Yüksekokulunda
düzenlenen “ stihdam Fuar na” kat ld . Fuar
kapsam nda gerçekle tirilen panele kat lan
yakla k 200 ö renciye, Antalya l Müdürü
Tahsin Güven ve  Alanya ube Müdürü
Yavuz Ayna tarar ndan Kurumumuz
hizmetlerine ili kin bir sunum
gerçekle tirildi.

Mart Ay  içerisinde, Antalya Koruma
Kurullar  ortakl nda, Antalya E ve L tipi
cezaevlerinde bulunan hükümlülere yönelik
seminerler verildi. Seminerlerde
Kurumumuz personelince,  Arama
Becerileri, Kurumumuz hizmetleri  ile
hükümlülerin  tahliye sonras
kar la abilecekleri olas  sorunlar
konular nda detayl  sunumlar
gerçekle tirildi.

31 Mart - 4 Nisan 2008 tarihleri aras nda
da, Akdeniz Üniversitesi, Antalya
Büyük ehir Belediyesi ve Antalya Ticaret ve
Sanayi Odas nca ortakl nda “  Dünyas
Sinerji Zirvesi” düzenlendi. Akdeniz
Üniversitesi Kampüsünde düzenlenen
etkinlikte kurulan stantlarda, i verenler ile

renciler biraya getirilerek, ö rencilere
gücü piyasas  tan ma f rsat  sa land .

Kurumumuz  stand nda ayr ca, ö rencilere
Kurumumuz hizmetleri tan ld .

Öte yandan, Antalya l Müdürlü ümüz,
20-24 Nisan 2008 tarihlerinde
gerçekle tirilen Talasemi hastalar n

gücü piyasas nda kar la  olduklar
güçlükler, istihdam edilme sorunlar  ve
çözüm önerilerinin tart ld  “5.
Uluslararas  Telasemi Etkinlikleri”ne
kat ld .
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ANKARA’DA ÇE TL  MESLEKLERDE DÜZENLENEN KURSLAR
TAMAMLANDI

Ankara l Müdürlü ümüzün,
Özelle tirme Destek Projesi kapsam nda
MASTER Teknik E itim Merkezi

birli inde 2 A ustos 2007  tarihinde
ba latt ,  “ aat Teknik Ressaml ”
mesle indeki kurs 20 ubat 2008 tarihinde
tamamland . E itimlerini tamamlayan 50
kursiyere sertifikalar , 27 ubat 2008
tarihinde Ankara lci Otel’de gerçekle tirilen
belge töreniyle verildi.

Ba kent Mesleki E itim Vakf   i birli i
ile düzenlenen 15 ki ilik “CNC
Operatörlü ü” ile 30 ki ilik “Kaynakç k”
mesle indeki kurslar n tamamlanmas

nedeniyle 6 Mart 2008 tarihinde Ankara
Sürmeli Otel’de bir sertifika töreni
düzenlendi.

Kat n yo un oldu u törenlerde,
birli i ile bu tür kurslar n devam edece i

mesaj  verildi.

Di er taraftan, Türkiye Sakatlar
Koruma Vakf  ortakl nda düzenlenen
“Bedensel, Zihinsel ve itme Özürlüler çin
Ortez-Protez Ayakkab  Üretim Eleman ”
mesle inde 4 Eylül 2007  tarihinde
ba lat lan 10 ki ilik kurs da, 22 ubat 2008
tarihinde tamamland .

ZMET  E MLER SÜRDÜRÜLÜYOR

ubat, Mart ve Nisan aylar  içerisinde
çok say da çal ma arkada z , Y ll k
Hizmet çi E itim Plan   çerçevesinde e itim
alma imkan  buldu.

Bu kapsamda; 28 Ocak- 7 Mart 2008
tarihleri aras nda Söke E itim Merkezinde
ve Diyarbak r l Müdürlü ünde 45 personele
“Muhasebe”; 10-14 Mart 2008 tarihleri
aras nda Manisa Elginkan Vakf nda 29
personele “Kalite Yönetim Sistemi ve Temel
ve ç Tetkikçi”; 17 Mart-11 Nisan 2008
tarihleri aras nda stanbul ve Çorum l
Müdürlü ünde göreve yeni ba layan 27
aday memura “Aday Memur Temel

itimi”; 24 Mart –18 Nisan 2008 tarihleri
aras nda Söke E itim Merkezinde, anl urfa
ve Ordu l Müdürlüklerinde I.II.ve III grup
64 personele “ gücü Kurslar ”;  3-5  Nisan
2008     tarihleri     aras nda       stanbul     l
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Müdürlü ü ile Ankara E itim Merkezinde
12 personele “Ö B statistik Program  e-
Dönü üm”; 14-18 Nisan 2008 tarihleri
aras nda Manisa Elginkan Vakf nda Vak f

iticileri taraf ndan 20 personele “Beden
Dili”, “Proje Yönetimi”, “Etkili Sunu
Teknikleri”, “Kurum Kültürü” ve “Zaman
Yönetimi”; 16 Nisan 2008 tarihinde
ÇASGEM ile Sigara ile Sava anlar ve
Sigara   B rakt rma   Merkezi  taraf ndan  17

personele “Sigaras z yeri”; 17-18 Nisan
2008 tarihleri aras nda Ankara E itim
Merkezinde K lay Derne i E iticileri
taraf ndan 40 personele “ lk Yard m”; 21-25
Nisan 2008 tarihleri aras nda Ankara E itim
Merkezinde 38 personele “Meslek Dan ma
Merkezi Görevlileri” konular nda olmak
üzere toplam 321 çal ma arkada z

itim ald .

MADDE BA IMLISI GENCE KURUMUMUZ EL UZATTI

12 y l madde ba ml  olarak ya ayan
ve gösterdi i çabayla bu al kanl ndan
kurtulan 24 ya ndaki Kaz m Genç, i  için
Ankara l Müdürlü üne ba vurdu. Genç,
Ankara l Müdürlü ünce bir temizlik
firmas nda i e yerle tirildi. Daha sonra l
Müdürü Sava  Karata  ziyaret ederek
te ekkürlerini sunan Genç, “12 y l sonra
hayata döndüm” dedi.

ESK  GENEL MÜDÜRLER ZDEN
AL  TABANLI VEFAT ETT

1975  ve  1979 y llar nda iki kez Kurumumuz genel
müdürlü üne atanan ve 1981 y nda emekli olan eski Genel
Müdürlerimizden Ali Tabanl  9 Nisan 2008 tarihinde vefat etti.

1921 do umlu olan Ali Tabanl ’n n yak nlar na sab r
diliyoruz.

KISA KISA KISA KISA

Kocaeli Büyük ehir Belediyesi
(KOMEK) ile yap lan i birli i  kapsam nda,
Kocaeli l Müdürlü ümüzün 18 personeli
Bilgisayar kullan na ili kin e itim almaya
ba lad . 17 Mart 2008 tarihinde ba lat lan ve 2

ay sürecek e itim sonunda kat mc lara sertifika
verilecek.

Kastamonu l Müdürlü ümüz taraf ndan
Özelle tirme Sosyal Destek Projesi-II
Bilgilendirme Toplant  düzenlendi. Ticaret ve
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Sanayi Odas nda gerçekle tirilen ve Vali
Yard mc  Ömer Faruk Ate ’in de kat ld
toplant da kat mc lara, proje hakk nda bilgiler
verilirken  Kurumumuz hizmetleri de tan ld .

Bolu l Müdürlü ümüz, Elginkan Vakf
ve Bolu valili i i birli inde 18 özürlüye yönelik
“Bahç vanl k” mesle inde kurs düzenlendi.

Kocaeli l Milli E itim Müdürlü ü ile
yap lan i birli i çerçevesinde okullarda s f ve
veli çal malar nda yap lan sunumlar n
güncelle tirilmesi/geli tirilmesi amac yla rehber

retmenlerle birlikte çal ma gerçekle tirildi.
Bu   çerçevede,  Kocaeli  l  Müdürlü ü  Meslek
Dan ma Merkezinde 35, Gebze ube
Müdürlü ü Meslek Dan ma Merkezinde ise 30
rehber ö retmene seminer verildi.

Denizli l Müdürlü ümüz, Aktif
stihdam Tedbirleri Hibe Plan  konusunda bilgi

vermek amac yla Mart ay nda bir toplant
gerçekle tirdi. Denizli Ticaret Borsas nda

düzenlenen toplant da, haz rlanacak projeler ve
verilen destek miktarlar  hakk nda kat mc lara
detayl  bilgiler sunuldu.

Karabük l Müdürlü ümüz taraf ndan,
Karabük Ticaret ve Sanayi Odas  Ba kanl

birli inde “Paketleme ve  Kalite Kontrol”
mesle inde kurs düzenlendi. Özelle tirme
Sosyal Destek Projesi kapsam nda düzenlenen
kursu ba ar yla tamamlayan 17 kursiyere
sertifikalar n verilebilmesi için 7 ubat 2008
tarihinde bir de tören düzenlendi.

Kocaeli l Müdürlü ümüzce, “Aktif
stihdam Tedbirleri ve Türkiye  Kurumuna

Yerel Düzeyde Destek Projesi” kapsam nda
Bilgilendirme Günü Toplant  düzenlendi. 14

ubat 2008 tarihinde Kocaeli Üniversitesi
An tpark Konferans Salonunda   gerçekle tirilen
toplant da Proje ve Kurumumuz hakk nda geni
bilgiler aktar ld .

Ra it Ulubey
Ba müfetti
stihdam Dairesi Eski Ba kan

 VE DEN Z  KANUNLARINA GÖRE ÖZÜRLÜ VE ESK  HÜKÜMLÜLER N
UYGULANAN DAR  PARA CEZALARINDAK  FARKLILIK

22.05.2003 tarihli ve 4857 say  Kanununun 30’uncu maddesinde, i verenlerin elli veya daha fazla i çi
çal rd klar  i yerlerinde her y n Ocak ay  ba ndan itibaren  yürürlü e girecek ekilde  Bakanlar Kurulunca
belirlenecek oranlarda özürlü ve eski hükümlü ile 12.04.1991 tarihli ve 3713 say  Terörle Mücadele
Kanununun Ek 1’inci maddesinin (B) f kras  uyar nca istihdam  zorunlu olan terör ma duru i çiyi meslek,
beden ve ruhi durumlar na uygun i lerde  çal rmakla yükümlü olduklar , bu kapsamda çal lacak i çilerin
toplam oran n yüzde alt  oldu u, ancak özürlüler için belirlenecek oran, toplam oran n yar ndan az
olamayaca , bu maddeye ayk k hallerinde 101’inci madde  uyar nca tahsil edilecek para cezalar n
Türkiye  Kurumu bütçesinin Maliye Bakanl nca aç lacak özel tertibine gelir kaydedilece i belirtilmi tir.

4857 say  Kanunun 101’inci maddesinde de, bu Kanunun 30’uncu maddesindeki hükümlere ayk
olarak özürlü ve eski hükümlü çal rmayan i veren veya i veren vekiline çal rmad  her özürlü ve eski
hükümlü ve çal rmad  her ay için yediyüzelli milyon lira (750,-YTL.) para cezas  verilece i hüküm alt na
al nm r.

dari para cezas  miktar  her y l yeniden de erleme oran nda art lmaktad r. Bu ekilde artan ceza miktar
2008 y nda 1.357,-YTL. olarak uygulanmaktad r.

20.04.1967 tarihli ve 854 say  Deniz  Kanununun 13’üncü maddesinde, bu kanun kapsam na giren
veren veya i veren vekillerinin, i yerlerinde  Kanununun ve bununla ilgili tüzü ün bu konuda koydu u

hükümler, esaslar, ölçüler ve artlara göre sakat ve eski hükümlü gemi adam  çal rmak zorunda bulundu u
belirtilmi tir.

Ayn  Kanunun 50’inci maddesinin 23.01.2008 tarihli ve 5728 say Temel Ceza Kanunlar na Uyum
Amac yla Çe itli Kanunlarda ve Di er Baz  Kanunlarda De iklik Yap lmas na Dair Kanunun 319’uncu
maddesiyle de ik (ç) kras nda, 13’üncü madde gere ince sakat ve eski hükümlü gemi adam  çal rma ile
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ilgili kanun ve tüzük hükümlerine uymayan i veren veya i veren vekiline çal rmad  her sakat veya eski
hükümlü ve çal rmad  her ay için ikibin Türk Liras  (2.000,-YTL.) idarî para cezas  verilece i hüküm
alt na al nm r.

Hal böyle olunca 4857 say  Kanuna göre özürlü veya eski hükümlü çal rma yükümlülü ünü yerine
getirmeyen i veren veya i veren vekiline her özürlü ya da eski hükümlü ve her ay için 1.357,-YTL. idari para
cezas  uygulanmas  söz konusu olurken, ayn  yükümlülü ü 854 say  Kanuna göre yerine getirmeyen i veren
veya  i veren  vekiline  her  özürlü  ya  da  eski  hükümlü ve  her  ay  için  643,-YTL. fazlas yla 2.000,-YTL. idari
para cezas  uygulanmaktad r.

Bu durum, ayn  kabahati i leyen ki ilere farkl  kanunlara göre farkl  cezalar verilmesi ya da uygulanmas
sonucunu do urmaktad r ki bu da, uygulanan cezalar  tart maya aç k bir hal yaratmaktad r.

Öte yandan, 4857 say  Kanunun 30’uncu maddesinde öngörülen özürlü ve eski hükümlü çal rma
yükümlülü ünü yerine getirmeyen i veren veya i veren vekilleriyle ilgili idari para cezalar  daha önce ayn
Kanunun 108’inci maddesi gere ince, i  müfetti i raporuna istinaden Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl
Bölge Müdürü taraf ndan uygulanmakta iken, 108’inci maddede 01.07.2005 tarihli ve 5378 say Özürlüler ve
Baz  Kanun veKanun Hükmünde Kararnamelerde De iklik Yap lmas  Hakk nda Kanunun 39’uncu
maddesiyle yap lan ve 07.07.2005 tarihinde yürürlü e giren de iklikle, özürlü ve eski hükümlü çal rma
yükümlülü ünü yerine getirmeyen i verenlere 101’inci   madde kapsam nda idari para cezas  uygulama görev,
yetki ve sorumlulu u do rudan Türkiye  Kurumu l Müdürüne verilmi tir.

 4857 say  Kanunda idari para cezas  uygulanmas  konusunda 5378 say  Kanunla yap lan ve
07.07.2005 tarihinde yürürlü e giren  de ikli in yap lmas  öncesinde ve sonras nda özürlü ve eski hükümlü
çal rma yükümlülü ünün yerine getirilme oranlar  a daki tabloda gösterilmi tir.

llara Göre Özürlü, Eski Hükümlü Kontenjanlar n
Kapanma Oranlar (1)

llar Özürlü(%) E.Hükümlü(%)

2004 66.4 57.3

2005 70.8 56

2006 74.8 59.4

2007 77.3 65.9

 Bu tablodan da anla laca  üzere, 5378 sa  Kanunla yap lan  de iklikten özürlü ve eski hükümlü
istihdam n art  yönünde olumlu sonuçlar elde edilmi tir. öyle ki; Kanun de ikli inin yap lmadan önceki

l olan 2004 y nda kontenjanlar  kapatma oran  kamu ve özel sektör i yerlerinde özürlüler için % 66.4 , eski
hükümlüler için % 57.3 iken, 07.7.2005 tarihinden geçerli olmak üzere de ikli in yap ld  y l olan 2005

nda kontenjanlar  kapatma oran  kamu ve özel sektör i yerlerinde özürlüler için % 70.8 , eski hükümlüler
için % 56 olarak, 2006 y nda özürlüler için % 74.8, eski hükümlüler için % 59.4 olarak ve 2007 y nda da
özürlüler için % 77.3, eski hükümlüler için % 65.9 olarak gerçekle mi tir.(1)

4857 say  Kanunu aç ndan özürlü ve eski hükümlü çal rma yükümlülü ünü yerine getirmeyen
verenlerle ilgili idari para cezas  uygulamas  görev, yetki ve sorumlulu una ili kin düzenleme bu haldeyken,

854 say  Kanunun 13’üncü maddesinde öngörülen sakat ve eski hükümlü gemi adam  çal rma
yükümlülü ünü yerine getirmeyen i veren veya i veren vekilleriyle ilgili idari para cezalar  ayn  Kanunun
5728 say  Kanunun 323’üncü maddesiyle de ik Ek 1’inci maddesi gere ince,  Müfetti i Raporuna
istinaden geminin ba lama liman n bulundu u yer Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  Bölge Müdürü
taraf ndan uygulanmaktad r.

Bu bilgiler, özürlü ve eski hükümlü çal rma yükümlülü ünü yerine getirmeyen i veren veya i veren
vekiline uygulanacak idari para cezas n miktar  konusunda 4857 say  Kanunu ile 854 say  Deniz 
Kanununda standart olmad  gibi ayn  kabahati i leyen i veren veya i veren vekiline idari para cezas
uygulayacak olan makam veya mercii konusunda da iki kanun aras nda bir standard n bulunmad  ortaya
koymaktad r.

Ayn  konuda iki kanunda var olan farkl n giderilip standard n sa lanabilmesi amac yla, özürlü ve eski
hükümlü çal rma yükümlülü ünü yerine getirmeyen i veren veya i veren vekiline uygulanacak idari para
cezas  miktar  ve bu cezay  uygulayacak makam veya mercii konusunda 854 say  Kanunun 50’inci
maddesinin (ç) f kras  ile ayn  Kanunun Ek 1’inci maddesinin,  4857 say  Kanunun 101 ve 108’inci
maddeleri do rultusunda de tirilmesi gerekir.
KAYNAK  : (1)  Oranlar, KUR verilerinden elde edilmi tir.
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PPPEEERRRSSSOOONNNEEELLL HHHAAARRREEEKKKEEETTT

KKKUUURRRUUUMMM ÇÇÇ AAATTTAAAMMMAAALLLAAARRR

Ad  Soyad Görev Yeri Unvan Yeni Görev Yeri Unvan

Adem Dur Konya l Müdürlü ü ef Adana l Müdürlü ü ef

Adil Bak r K.Manmara l Müd. oför Kahramanmara l Müd. Memur

Adnan Gönençer Ayd n l Müdürlü ü Ara rmac   Ayd n l Müdürlü ü itim Uzm.

Ahmet Durmu anl urfa l Müdürlü ü l Müdürü Isparta l Müdürlü ü l Müdürü

Ahmet Özay Ad yaman l Müdürlü ü oför Ad yaman l Müdürlü ü Memur

Ahmet Yakup Bal Mu la l Müdürlü ü VHK kkale l Müdürlü ü VHK

Alaittin Karabulut Trabzon l Müdürlü ü oför Trabzon l Müdürlü ü Memur

Ali Bingül Ni de l Müdürlü ü VHK Kayseri l Müdürlü ü ef

Ali Demircio lu Elaz l Müdürlü ü oför Elaz l Müdürlü ü Memur

Ali hsan Arslan Elaz l Müdürlü ü Muhasebeci Bingöl l Müdürlü ü Muhasebeci

Ali Kocagöz Bursa l Müdürlü ü ef Bal kesir l Müdürlü ü ef

Ali Özsemerci Elaz l Müdürlü ü Memur Denizli l Müdürlü ü Memur

Ali Y ld m anl urfa l Müdürlü ü ef Gaziantep l Müdürlü ü ef

Atilla Alta Ankara l Müdürlü ü oför Ankara l Müdürlü ü VHK

Aylin (Çoban) Güne zmir l Müdürlü ü ef Konya l Müdürlü ü ube Müd.

Ay e Karab ko lu li kiler Dai.B k. VHK Ankara l Müdürlü ü ef

Ay e Somal Manisa l Müdürlü ü ef Bolu l Müdürlü ü Muhasebeci

Ay e Somal Bolu l Müdürlü ü Muhasebeci Manisa l Müdürlü ü Muhasebeci

Ay e Ye il Burdur l Müdürlü ü VHK Burdur l Müdürlü ü ef

Bahtiyar Kele Ankara l Müdürlü ü oför dari Ve Mali ler Dai.B k. Memur

Behiye Ang Burdur l Müdürlü ü itim Uzm. Antalya l Müdürlü ü itim Uzm.

Birgül K çkaya Hatay l Müdürlü ü ef Mersin l Müdürlü ü ef

Dilek Ergün g. Piy BilgHiz.Dai.B k. Bilgisayar l Ankara l Müdürlü ü itim Uzm.

Elvan Ürey Van l Müdürlü ü oför Van l Müdürlü ü Memur

Emine Türkmen stanbul l Müdürlü ü Memur anl urfa l Müdürlü ü VHK

Engin Gülmez Kocaeli l Müdürlü ü ef Mu la l Müdürlü ü ube Müd.

Ercan Karabacako lu gücü Uyum Dairesi B k. ef Kastamonu l Müdürlü ü ef

Erdal Çavl stanbul l Müdürlü ü VHK Bingöl l Müdürlü ü VHK

Ertan Er Bursa l Müdürlü ü Memur Yalova l Müdürlü ü Memur

F.Güley Ceylan Mu la l Müdürlü ü ef Siirt l Müdürlü ü ube Müd.
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F.Güley Ceylan Siirt l Müdürlü ü ube Müdürü Mu la l Müdürlü ü l Müd.Yard.

Faik Akkuzu stanbul l Müdürlü ü VHK Eski ehir l Müdürlü ü VHK

Gülay Bilici Ankara l Müdürlü ü ef Van l Müdürlü ü ef

Günay Hergül Isparta l Müdürlü ü Memur zmir l Müdürlü ü Vhi

H.Hüseyin Turan Nev ehir l Müdürlü ü oför Nev ehir l Müdürlü ü Memur

H. brahim Akyüz dari ve Mali l.Dai.B k. VHK gücü Uyum Dairesi B k. ef

H. brahim Aldemir Erzincan l Müdürlü ü oför Erzincan l Müdürlü ü VHK

Hac  Bor Hakkari l Müdürlü ü oför Hakkari l Müdürlü ü VHK

Hadi De irmenci stanbul l Müdürlü ü VHK Kayseri l Müdürlü ü VHK

Halil Sevimli stanbul l Müdürlü ü Memur Bal kesir l Müdürlü ü Memur

Harun Karbukan Antalya l Müdürlü ü VHK zmir l Müdürlü ü Bilg. l.

Haydar Özkan Kilis l Müdürlü ü oför Kilis l Müdürlü ü Memur

Haydar Üçler Konya l Müdürlü ü ef Hatay l Müdürlü ü ube Müd.

r Ak nc Adana l Müdürlü ü oför Adana l Müdürlü ü Memur

Hülya Yücel Siirt l Müdürlü ü Memur Hatay l Müdürlü ü VHK

brahim nand ro lu Bolu l Müdürlü ü Muhasebeci Ankara l Müdürlü ü VHK

lhami Aksu Karabük l Müdürlü ü ef Bolu l Müdürlü ü ef

lyas K nç Aksaray l Müdürlü ü ef Mersin l Müdürlü ü VHK

Kamil Özkarademir Malatya l Müdürlü ü oför Malatya l Müdürlü ü Memur

Kemal Özbek Gümü hane l Müdürlü ü Muhasebeci Amasya l Müdürlü ü Muhasebeci

Kenan Ate Manisa l Müdürlü ü Muhasebeci Diyarbak r l Müdürlü ü ube Müd.

Kezban Karakaya stihdam Dairesi B k. ef stanbul l Müdürlü ü ube Müd.

Kudret Fidan Antalya l Müdürlü ü Muhasebeci Mu la l Müdürlü ü Muhasebeci

Mahmut Kaya anl urfa l Müdürlü ü ube Müdürü anl urfa l Müdürlü ü l Müd.Yard.

Mehmet Aköz zmir l Müdürlü ü ef Kayseri l Müdürlü ü ube Müd.

Mehmet Özkök Osmaniye l Müdürlü ü oför Osmaniye l Müdürlü ü Memur

Mehmet Salman Gümü hane l Müdürlü ü oför Gümü hane l Müdürlü ü Memur

Mehmet Umarusman Bingöl l Müdürlü ü Muhasebeci Gaziantep l Müdürlü ü Memur

Mehmet Yüksel Ankara l Müdürlü ü ef Hatay l Müdürlü ü ube Müd.

Meryem Yerlikaya Erzincan l Müdürlü ü ef Kars l Müdürlü ü ube Müd.

Muharrem Ya basan dari ve Mali l. Dai.B k. oför Ankara l Müdürlü ü Memur

Muharrem Ya basan Ankara l Müdürlü ü Memur dari ve Mali l. Dai. B k. VHK

Murat Avc Gaziantep l Müdürlü ü Muhasebeci Diyarbak r l Müdürlü ü Muhasebeci

Mustafa I k Bursa l Müdürlü ü ef Yalova l Müdürlü ü ef

Mustafa Özayd n Amasya l Müdürlü ü Muhasebeci Kütahya l Müdürlü ü Muhasebeci

Mustafa Suata Bal kesir l Müdürlü ü VHK Bursa l Müdürlü ü VHK

Mustafa all Zonguldak l Müdürlü ü Memur Bolu l Müdürlü ü Memur

Mustafa Uyan Bursa l Müdürlü ü oför Bursa l Müdürlü ü Memur

Mustafa Yüksek Trabzon l Müdürlü ü oför Trabzon l Müdürlü ü Memur
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Necati Saraço lu Elaz l Müdürlü ü ef Kahramanmara l Müd. ube Müd.

Necip Turan Edirne l Müdürlü ü Muhasebeci Kocaeli l Müdürlü ü Muhasebeci

Nilgün Ba ta Bal kesir l Müdürlü ü ef Eski ehir l Müdürlü ü ef

Okan Akç n Zonguldak l Müdürlü ü oför Zonguldak l Müdürlü ü VHK

Orhan Ataman Sakarya l Müdürlü ü Muhasebeci gücü Uyum Dairesi B k. VHK

Özay Kol Antalya l Müdürlü ü oför Antalya l Müdürlü ü Memur

Özgür Çetiner stanbul l Müdürlü ü VHK Konya l Müdürlü ü VHK

Özkan Çiçek Yozgat l Müdürlü ü ef kkale l Müdürlü ü ef

P.Ça lar Ku cu stihdam Dairesi B k. VHK stihdam Dairesi B k. ef

Rabia Algan Genel Müdürlük Büro VHK g Piy. Bil. Hiz. Dai. B k. Bilg. l.

Recep Özcan Diyarbak r l Müdürlü ü ube Müd. Ordu l Müdürlü ü ube Müd.

Ruhi Eldemir Sakarya l Müdürlü ü ef stanbul l Müdürlü ü ef

Ruhi Kuran Bolu l Müdürlü ü oför Bolu l Müdürlü ü Memur

Sad k Gündo an Bal kesir l Müdürlü ü ef Bursa l Müdürlü ü ef

Saime Akyol Bolu l Müdürlü ü ef stanbul l Müdürlü ü ube Müd.

Salim Küçük Sinop l Müdürlü ü VHK Antalya l Müdürlü ü VHK

Seçil Kabar li kiler Dairesi B k VHK Ankara l Müdürlü ü ef

Semih Bilmen Zonguldak l Müdürlü ü ef Gaziantep l Müdürlü ü VHK

Serap Köksal Personel ve E t. Dai.B k. Uzman Personel ve E t. Dai.B k. itim Uzm.

Sermi Karadere Antalya l Müdürlü ü Muhasebeci stanbul l Müdürlü ü Muhasebeci

Sermin Karadere stanbul l Müdürlü ü ef (Ö) Antalya l Müdürlü ü Muhasebeci

Servet Apayd n stanbul l Müdürlü ü oför stanbul l Müdürlü ü Memur

Servet Kaba Gümü hane l Müdürlü ü ef Trabzon l Müdürlü ü ef

Sevgi Ayy ld z Bursa l Müdürlü ü ef zmir l Müdürlü ü ef

Songül Kaplan Personel ve E t. Dai. B k. VHK g. Piy. Bil.Hiz. Dai. B k Bilg. l.

erife Torun Personel ve E it. Dai. B k VHK Ankara l Müdürlü ü Bilg. l

ükrü Özdo an Isparta l Müdürlü ü VHK ak l Müdürlü ü Memur

Tekin A a Mu l Müdürlü ü oför Mu l Müdürlü ü VHK

ur Karakaya Tunceli l Müdürlü ü Memur Mersin l Müdürlü ü Memur

Vahap Karaka Malatya l Müdürlü ü oför Malatya l Müdürlü ü Memur

Vahap Toman anl urfa l Müdürlü ü l Müd. Yard. anl urfa l Müdürlü ü l Müdürü

Yahya Be ol Yozgat l Müdürlü ü Memur Ni de l Müdürlü ü VHK

Yakup Uçar ehir l Müdürlü ü VHK Ad yaman l Müdürlü ü VHK

Yasin Kuvvet Giresun l Müdürlü ü oför Giresun l Müdürlü ü Memur

Yusuf Akta anl urfa l Müdürlü ü statistikçi Sivas l Müdürlü ü statistikçi

Yusuf Ercan I k ehir l Müdürlü ü ef Kayseri l Müdürlü ü ef
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BBBAAA KKKAAA KKKUUURRRUUULLLUUU TTTAAANNN NNNAAAKKK LLL---AAAÇÇÇIIIKKKTTTAAANNN AAATTTAAAMMMAAA

 Ad  Soyad Görev Yeri Unvan  Yeni Görev Yeri Unvan

A. Mülayim Erener Gazi Üniv.Retörlü ü Daktilograf Rize l Müdürlü ü VHK

Muharrem Ek Bolu Belediye B k. Ö.Kalem Müd. Ankara l Müdürlü ü VHK

Olgunay Tekin Say tay Ba kanl VHK dari ve Mali  l.Dai.B k. VHK

evki ahin l Özel dare Müd. dare Müdürü A l Müdürlü ü l Müd.

Erdal De irmenci Kayseri B. ehir Bld. Zab ta Mem. Antalya l Müdürlü ü Memur

Mehmet Y ld m Çank  Belediyesi Bandocu Çank l Müdürlü ü VHK

Mehmet Veysi Y lmaz Bitlis Yaz leri Müd. VHK Mardin l Müdürlü ü Memur

Abdullah Kaya Yalova Ge ve Sp l Müd. Memur Yalova l Müdürlü ü VHK

Hasan Kanbur Samsun Devlet Hastanesi Daktilograf Rize l Müdürlü ü Memur

lhami Çiftçi Mu  M. 75.Y l Ya lar .O Memur Mu l Müdürlü ü VHK

Mehmet Tatar SHÇEK Ad yaman Din Görevlisi Ad yaman l Müdürlü ü VHK

Muhammet Ka an Yalova Bay. ve skan Müd. Memur Yalova l Müdürlü ü Memur

Mikail Gökarslan ÇSGB Bursa Bölge Müd. ube Müdürü Mu l Müdürlü ü l Müd.

zamettin Eker Çevre Ve Orman Bakanl ube Müdürü D li kiler Dai. B k. DairB k.

Cihat Demiralp Devlet Met. l. Gen. Md. ç Denetçi Genel Müdürlük Büro ç Denetçi

EEEMMMEEEKKKLLL OOOLLLAAANNN PPPEEERRRSSSOOONNNEEELLL
Ad  Soyad Görev Yeri Unvan Emeklilik Tarihi

Leyla  Atak Mu la l Müdürlü ü ef  01.02.2008

Dervi   Türk Mersin l Müdürlü ü Hizmetli  18.02.2008

uz  Cevher stanbul l Müdürlü ü VHK   18.02.2008

Bekta   Eren Osmaniye l Müdürlü ü VHK   18.02.2008

eyhmus  Atalay Diyarbak r l Müdürlü ü ef (Ö)   18.02.2008

Selçuk  ahin gücü Uyum Dairesi Ba kanl ef   18.02.2008

Yusuf  Aybi Kars l Müdürlü ü VHK   18.02.2008

Zeynel  Yüksel Tunceli l Müdürlü ü Hizmetli  03.03.2008

Rafet  Mesut stanbul l Müdürlü ü VHK  17.03.2008

za  Aytaç stanbul l Müdürlü ü ef  17.03.2008

Mehmet  Özkaya Isparta l Müdürlü ü VHK  17.03.2008

Gülnur  Çakmur zmir l Müdürlü ü VHK  17.03.2008

Ahmet  Kabak Kütahya l Müdürlü ü VHK  18.04.2008

Yurda  Sar avc Manisa l Müdürlü ü ef  18.04.2008

hsan  Acar Van l Müdürlü ü VHK  18.04.2008


