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BBBAAAKKKAAANNNIIIMMMIIIZZZ ÖÖÖMMMEEERRR DDD NNNÇÇÇEEERRR
KKKUUURRRUUUMMMUUUMMMUUUZZZUUU ZZZ YYYAAARRREEETTT EEETTTTTT

Bakan z Ömer Dinçer 12 May s 2009 tarihinde Kurumumuzu ziyaret etti. Ziyarette
Bakan za, Genel Müdürümüz Nam k Ata taraf ndan Kurumumuzu ve Kurumumuzun
yürüttü ü çal malar  tan tan brifing verildi.

Bakan z, bundan sonra da çal malara özverili bir ekilde aral ks z devam
edilece ini ifade ederek, Kuruma ba vuran herkese en iyi hizmetin sunulmas  için gayret
gösterilmesi gerekti ini söyledi.
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MMMEEESSSLLLEEEKKK EEE TTT MMM SSSEEEFFFEEERRRBBBEEERRRLLL MMM ZZZ
BBBUUURRRSSSAAA LLLEEE DDDEEEVVVAAAMMM EEEDDD YYYOOORRR

Bilindi i üzere, mesleki e itime büyük bir kaynak sa layan “ stihdam Paketi” ile
birlikte, önceki bakan z Faruk Çelik’in öncülü ünde mesleki e itim seferberli i
ba lat ld . Mesleki e itim seferberli i kapsam ndaki kurs aç  törenlerinin Mart ay ndaki
dura  ise Bursa oldu.

16 Mart 2009 tarihinde gerçekle tirilen törene, eski bakan n yan  s ra Genel
Müdürümüz Nam k Ata, Genel Müdür Yard mc z Kaz m Yi it, kamu kurum ve kurulu
yetkilileri, sivil toplum kurulu lar n temsilcileri ile çok say da konuk kat ld .

EEEssskkkiii BBBaaakkkaaannn mmm zzz FFFaaarrruuukkk ÇÇÇeeellliiikkk::: “““AAAmmmaaaccc mmm zzz çççööözzzüüümmm üüürrreeetttmmmeeekkk...”””

Faruk Çelik törende yapt  konu mada,
ya anan krizin etkisiyle daha da artan   i sizlik
sorununun çözümü için elbirli iyle çal lmas
gerekti ini söyleyerek, “Dünyada 12 trilyon
dolarl k  paketler aç ld . Amaç istihdam
art rmak. Bunun için yo un seferberlik var.
Biz bu krizi hep beraber, sendikac yla,

vereniyle, hükümetiyle, i çisiyle a aca z.
Amac z çözüm üretmek.” dedi.

itim düzeyi dü tükçe i sizlik oran n
artt  dile getiren Faruk Çelik, “Bundan

böyle, vas fl  olanlar çok daha kolay i
bulacak. Dünyada tek meslek diye bir ey
kalmad . sizlerin kendilerine yeni
meslekler edinme yollar  aramas  gerekiyor.
Bu kurslar  Türkiye’nin her taraf nda yayg n
bir ekilde gerçekle tiriyoruz. Bunun için
ciddi kaynak transferleri de yapt k. Yeter ki,
sizler bir meslek sahibi olun. Vas fl  bir
gençlik i  piyasas nda var olsun. Aksi
takdirde i sizlik sorununu gelecekte çözmek
konusunda çok daha zorlanaca
hepinizin bilmesini istiyorum.” diye konu tu.

GGGeeennneeelll MMMüüüdddüüürrrüüümmmüüüzzz NNNaaammm kkk AAAtttaaa::: “““TTTüüürrrkkkiiiyyyeee KKKuuurrruuummmuuu ooolllaaarrraaakkk çççoookkk dddiiinnnaaammmiiikkk bbbiiirrr
sssüüürrreeeççç yyyaaa yyyooorrruuuzzz...”””

Genel Müdürümüz Nam k Ata, i sizlik ve istihdam sorununun tüm dünyada oldu u gibi
ülkemizin de   en önemli sorunu olmaya devam etti ini belirterek, “Dünyadaki finansal
kriz, ekonomik ve sosyal sorunlar yaratmaya devam ediyor. Ülkemiz aç ndan konuya
bakt zda genç ve dinamik bir nüfus potansiyeline sahibiz. Demografik yap z hiç
ku kusuz bizim için ülkemiz için son derece önemli bir avantaj. Ancak bu avantaj
istihdama dönü türmek üretim sürecine katmak görevlerimizin en ba nda geliyor.

sizlikle mücadelede istihdam     art rmada    bilinen    en    temel  yol, sürekli ve düzenli
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bir ekilde ekonomik ve sosyal kalk nmay , yani büyümeyi sa lamakt r. Ama biliyoruz ki
tek ba na ekonomik büyüme istihdam için
yeterli olamayabiliyor. Türkiye  Kurumu
olarak çok dinamik bir süreç ya yoruz.
stihdam için var gücümüzle çal yoruz.”
sözlerine yer verdi.

 piyasas n zaman zaman nitelikli i gücü
bulmakta s nt  çekti ini ifade eden Genel
Müdürümüz, “Arz, talep dengesini iyi
olu turabilmek, i gücümüzün mesleki
kalifikasyonunu artt rmak ve i  piyasas n
taleplerini kar layacak düzeye getirebilmek
için aktif i gücü programlar na kurum olarak
geçti imiz y llarda çok büyük önem verdik. Bu süreci devam ettiriyoruz. Birçok projeyi
uygulamaya koyduk. 32 bin vatanda n bu hizmetlerden yararlanmas  sa lad k.”
dedi.

Genel Müdürümüz Nam k Ata, istihdam n önünün aç lmas , i gücü maliyetlerinin
dü ürülmesi ve  mesleki e itimlerin gerçekle tirilmesi konusunda çok önemli ad mlar
at ld  vurgulayarak, “ stihdam paketi olarak de erlendirilen yasayla sizlik Sigortas
Fonundan yakla k 300 trilyonluk bir kaynak ayr ld . Bununla birlikte biz de bu kayna

sizlerimizin mesleki kariyerlerini geli tirmeye yönelik kullanma imkan na kavu tuk. Bu
at mla ülkemiz genelinde bir seferberli i ba latm  bulunuyoruz. Hem ulusal
kaynaklar  hem de uluslararas  kaynaklar  harekete geçirmi  durumday z. Bunlardan
olabildi ince önemli ölçüde yararlanma gayreti içindeyiz” ifadelerini kulland .

“““ sssiiizzzllliiikkk sssooorrruuunnnuuu iiillleee mmmüüücccaaadddeeellleeeyyyeee dddeeevvvaaammm eeedddeeeccceee iiizzz...”””
Kurumumuzun sürdürdü ü di er projelere de geni  yer veren Genel Müdürümüz,

gücümüzün istihdam edilebilirli ini artt rmaya yönelik birçok projeyi uygulamaya
koyduk. Bu sene ba nda ba latm  oldu umuz bir projeyle 25 ilimizde 101 alt projeyi
uygulamaya ba lad k. Bugün burada yine ba latm  oldu umuz kurslardan 9 tanesi bu 101
proje içinde yer al yor. Bursa’da 9 proje, Aktif stihdam Tedbirleri Projesi II kapsam nda

hibe almaya hak kazand . Bu hibelerle
yakla k 1,5 milyon Euro’luk katk
Bursa’ya kazand rm  olduk. Bu yöndeki
çal malar  yo un bir ekilde devam
ettirece iz. Di er yandan yeni bir projenin
tan na ba lad k. Nut-2 bölgesi diye
adland lan 42 ilimizde uygulayaca z.
Dezavantajl  olarak nitelendirilen
kad nlar n i gücü piyasas na giri lerini
kolayla rmaya yönelik bu proje için 17
milyon Euro’luk hibeyi Avrupa
Komisyonundan sa lad k. Hedef kitlesi
gençler olan 23 milyon Euro’luk bir projeyi

de uygulamaya koyuyoruz. gücü piyasam n dezavantajl  gruplar  olan gençlerimiz,
kad nlar z,  özürlülerimiz ve uzun vadeli i sizlerimizin i gücü piyasas na girmelerine
katk  sa lamak için ulusal ve uluslararas  tüm kaynaklar , tüm imkanlar  kullanaca z.

sizlik sorunu ile mücadeleye devam edece iz.”  diye konu tu.
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AAAKKKTTT FFF SSSTTT HHHDDDAAAMMM TTTEEEDDDBBB RRRLLLEEERRR PPPRRROOOJJJEEESSS IIIIII
KKKAAAPPPSSSAAAMMMIIINNNDDDAAAKKK EEE TTT MMMLLLEEERRR ÇÇÇ NNN SSSTTTAAARRRTTT VVVEEERRR LLLDDD

Kurumumuz taraf ndan yürütülen ve hedef kitlesi kad n ve gençlerden olu an,  Avrupa
Komisyonu destekli 20 milyon Euro’luk Aktif stihdam Tedbirleri Projesi II kapsam nda
hibe almaya hak kazanan 101 alt projeden birisi olan aat Sanayicileri veren
Sendikas na ( NTES) ait “ aat Sektöründe Ölçme ve Derlendirme, E itim ve stihdam
Projesi” 9 Nisan 2009 tarihinde önceki Bakan z Faruk Çelik’in kat yla
gerçekle tirilen törenle ba lat ld .

NTES toplant  salonunda gerçekle tirilen törene, Faruk Çelik’in yan  s ra Genel
Müdürümüz Nam k Ata, NTES Yönetim Kurulu Ba kan  M. ükrü Koço lu ile çok say da
konuk kat ld .

FFFaaarrruuukkk ÇÇÇeeellliiikkk::: “““SSS kkk nnnttt lllaaarrr aaazzzaaallltttmmmaaayyyaaa çççaaalll yyyooorrruuuzzz...”””
Eski Bakan z Faruk Çelik törende yapt  konu mas nda art k Türkiye’nin dünyayla

entegre oldu unun görülmesi
gerekti ini söyleyerek,
“Küresel krizden ülkemiz de
etkileniyor. Dünya ekonomisi,
dünya devletleri finans
sektörlerini kurtarmak için
paket üzerine paket aç yor.
Bizdeki sorun talep daralmas ,
üretti imiz mal  eskisi gibi
satamama gibi sorunla kar
kar yay z. Pazarda daralma
var. Bu istihdama da yans yor.

sa çal ma ödene inden,
te viklere var ncaya kadar biz
yapt z düzenlemelerle

nt lar  azaltmaya
çal yoruz.” dedi.

sizli in dünyan n kronik sorunu haline dönü tü ünü ifade eden Faruk Çelik, “ sizlik
verilerine bakt z zaman 2007 sonunda Türkiye’de i sizlik yüzde 9,9’du. 2008 sonunda
ise yüzde 10,7 civar nda idi.  Asl nda i gücüne kat n çok olmas ndan  dolay  i sizlik
oran nda bir art  meydana gelmi tir. Toplam istihdamda bir  gerileme olmam r.  u  an

Bursa l Müdürlü ümüzce bin 728 ki inin faydalanaca  18 ayr  meslekteki kurs
için start verilirken, l stihdam ve Mesleki E itim Kurulu taraf ndan onaylanan  3 bin
628 ki inin faydalanaca  26 ayr  meslekteki kursun  da haz rl klar na ba land . Di er
yandan Aktif stihdam Tedbirleri Hibe Projesi II kapsam ndaki 9 ayr  proje de hayat
geçirilmeye ba land .
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dinamik bir yap z var. Yani biz di er dünya ülkeleri gibi olmayaca z. Yeter ki küresel
anlamda ya ananlar çözülme  versin. Bu dinamik yap yla çok h zl  bir ekilde i in
içinden ç kaca za inan yorum.” sözlerine yer verdi.

“““UUUyyyggguuulllaaannnaaannn ppprrrooojjjeeellleeerrrllleee dddeee iii gggüüücccüüü pppiiiyyyaaasssaaammm zzzaaa nnniiittteeellliiikkkllliii eeellleeemmmaaannn yyyeeetttiii tttiiirrriiiyyyooorrruuuzzz...”””
KUR     arac yla     i sizlerimize    meslek   edindiriyoruz   diyen   eski  Bakan z,

“Gençlerimiz, kad nlar z, i sizlerimiz meslek sahibi olsun i siz kalmas n diye çok önemli
bir kayna KUR’a aktard k. Son bir y l içresinde 57 bin ki i bu meslek kurslar ndan
geçti. Ayr ca uygulanan projelerle de i gücü piyasam za nitelikli eleman yeti tiriyoruz.
Bunun en güzel örneklerinden birisi de NTES ve Yol-  ile yapt z bu çal malard r.
Burada 200 genç arkada z k sa zaman içinde i ine, a na kavu mu  olacak. Bunlar bizi,

KUR’u çok sevindiren geli melerdir.” diye konu tu.

GGGeeennneeelll MMMüüüdddüüürrrüüümmmüüüzzz NNNaaammm kkk AAAtttaaa::: “““BBBuuu ppprrrooojjjeeellleeerrriii rrreeefffeeerrraaannnsss ppprrrooojjjeee ooolllaaarrraaakkk
gggööörrrmmmeeekkkttteeeyyyiiizzz...”””

Genel Müdürümüz Nam k Ata, Aktif stihdam Tedbirleri Projesi II çerçevesinde hibe
almaya hak kazanan NTES’e ait projenin ve di er projelerin önemine vurgu yaparak, “Bu
proje birkaç aç dan önemli. Hem e itim aç ndan hem de buradan mezun olan sertifika
alan arkada lar n istihdam anslar n daha yüksek olu u aç ndan. Bu da KUR için
son derece önemli. NTES’le biz daha önce de çal k. Ne kadar hassas oldu unu ne kadar
titizlikle çal  gayet iyi biliyoruz. Bizim için örnek proje olacak dememizin sebebi de
budur. Bu projeleri referans proje olarak görmekteyiz. Biz projelerimizin geri
dönü ümlerini de, aynen uygulama a amas nda oldu u gibi izliyoruz. Projeler bittikten
sonra fayda maliyet analizlerini ç kart yoruz.  nsanlara ne kadar fayda sa lad na ve tüm
etkilerine bak p sonuçlar na göre  yeni tedbirler almak gerekiyorsa o tedbirleri al yoruz.
“dedi.

Bu projelerde ve özellikle
ulusal kaynaklarla uygulanan
projelerde en büyük görev ve
sorumlulu un illerde valiler
ba kanl nda sosyal taraflarla
olu turulan l stihdam ve
Mesleki E itim Kurullar n da
oldu unu hat rlatan Genel
Müdürümüz, “E er bu kurullarda
çok iyi karalar üretilir, yörenin
ihtiyaçlar  çok iyi tespit edilir

itimin kalitesi ve sonuçlar
çok iyi izlenebilirse
kaynaklar  ziyan etmeden
kullanma olana na sahip

olabiliriz. sizlik ve istihdam sorununda i çi, i veren ve kamu olarak hepimiz elbirli i ile
çok  iyi projeler üretmeli ve insanlar n bu projelerden en iyi ekilde yararlanmas
sa lamal z.”sözlerini kaydetti.

“Geli mi lik düzeyleri ne olursa olsun hemen her ülkede farkl k göstermekle birlikte
sizlik ve istihdam sorunlar  gündemimizi olu turmaktad r.” diyen Genel Müdürümüz, “Bu

sorun özellikle küresel krizle birlikte ülkemizde de son derece önemli bir ekilde yerini
alm r. gücü verilerimizi analiz etti imizde 3-4 noktada  sorunlar n    odakland
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görüyoruz. Birincisi demografik yap n hem avantaj hem de dezavantaj olmas r.
Genç ve dinamik bir nüfus yap na sahibiz. Her y l yakla k 750 bin gencimiz çal ma
ça na giriyor. Art  yap sal sorunlar z nedeniyle k rdan kente göç edenleri de
dü ündü ümüzde y ll k ortalama 900 bin-1 milyon civar nda yeni i  yaratmam z
gerekmektedir. Bununla birlikte kad nlar n i gücüne kat lma oranlar n dü ük olmas
da verilerimizi a ya çeken hususlardand r. Tüm bu sorunlarla mücadele kapsam nda

KUR aç k i leri, en uygun i gücüyle kar lamaya çal maktad r.” dedi.
Hizmete eri im hususunda da çok önemli ad mlar at ld  ifade den Genel

Müdürümüz Nam k Ata, “ nternet üzerinden vatanda lar n 7 gün 24 saat kesintisiz
olarak aç k i ler hakk nda bilgi almalar , talepleri izlemeleri, KUR’a kay t olmalar , her
türlü ba vuruyu yapmalar  sa lanm r.” diye konu tu.

KKKOOOCCCAAAEEELLL ’’’NNNDDDEEE ZZZLLLEEERRREEE MMMEEESSSLLLEEEKKK EEE TTT MMM PPPRRROOOJJJEEESSS

Kocaeli l Müdürlü ümüz, Kocaeli Büyük ehir Belediyesi Meslek ve Sanat E itimi
Kurslar  (KO-MEK) ve  Milli E itim Bakanl  i birli inde “Mesleki E itim Projesi”

uygulamaya koyuldu. Proje
kapsam nda 2009 y nda 10 bin
100 ki iye mesleki e itim
verilmesi planlan yor. lk etapta
bin 280 ki inin faydalanaca  9
ayr  meslekteki e itimler
ba lat ld . Projenin ve e itimlerin
gerçekle tirilece i Kocaeli Leyla
Atakan Kültür ve E itim
Merkezi’nin aç  töreni de,
önceki Bakan z Faruk Çelik’in
kat yla 10 Mart 2009 tarihinde
gerçekle tirildi.

Aç a Faruk Çelik’in yan ra
Kocaeli      Milletvekilleri;     Sibel
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Gönül, Fikri I k, Eyüp Ayar, Muzaffer Ba topçu,  Genel Müdürümüz Nam k Ata, Vali
Gökhan Sözer ve Büyük ehir Belediye Ba kan brahim Karaosmano lu ile çok say da konuk
kat ld .

FFFaaarrruuukkk ÇÇÇeeellliiikkk::: “““ sssiiizzz vvvaaatttaaannndddaaa lllaaarrr mmm zzzaaa KKKUUURRR’’’aaa kkkaaayyy ttt ooolll dddiiiyyyooorrruuuzzz...”””
Faruk Çelik ya anan küresel ekonomik krize ve sonuçlar na de inerek, “ ini

kaybedenlerin yüzde 42’si hiçbir mesleki formasyona sahip olmayan vatanda lar z.
Mesleki yeterlili i olmayan insanlar i  bulmakta zorlan yor. E itim sistemimizi
geli tirmenin yan  s ra bu ve benzeri mesleki e itim kurslar  yo un hale getirmemiz
gerekiyor. Bu anlamda çok yo un çal malar yapt k ve yapmaya devam ediyoruz. siz
vatanda lar za KUR’a kay t ol diyoruz. te Kocaeli’de 10 bin vatanda za meslek
kursu veriyoruz.” dedi.

“““AAAmmmaaaccc mmm zzz gggeeennnççç nnnüüüfffuuusssuuu iiissstttiiihhhdddaaammm eeetttmmmeeekkk...”””
stihdam  artt rmak için  çok ciddi te vikler uyguland  söyleyen eski Bakan z,

stihdam edilen 18 ya n üzerindeki bayanlar n primlerini ödüyoruz. 18-24 ya  aras
gençlerin kademeli olarak 5 y ll k primlerini ödüyoruz. Di er yandan 49 ile te vik getirdik.
Enerjide, arazide, primde her konuda te vikler getirdik. Amac z genç nüfusu istihdam
etmek. Bu süreçte herkes üzerine dü eni yapacak. Yeter ki yat m olsun. Madem kriz var

çini ç kartma i çinin maa  biz ödeyece iz. 6 ay sabretmek gerekir. lk i ,  i çiyi
kap n önüne koymak olmamal r. ini kaybedenlere i sizlik ödene i ödüyoruz. Amaç
vatanda n, yeni i  buluncaya kadar bu parayla eve ekmek götürebilmesi. K sa
çal ma uygulamalar  ile çal an i çilerin de i ten ç kart lmalar  önlemek için maa  biz
ödeyelim diyoruz. Bundan daha güzel bir tedbir paketi olur mu? Do ru eyler yap yoruz ve
yap lmas  gerekenleri takip ediyoruz. Daha çok eyler yapaca z. “  diye konu tu.

GGGeeennneeelll MMMüüüdddüüürrrüüümmmüüüzzz NNNaaammm kkk AAAtttaaa::: “““TTTüüürrrkkkiiiyyyeee KKKuuurrruuummmuuu çççoookkk aaakkktttiiifff vvveee çççoookkk ööönnneeemmmllliii
gggööörrreeevvvllleeerrriii yyyeeerrriiinnneee gggeeetttiiirrriiiyyyooorrr...”””

Genel Müdürümüz Nam k Ata da, i sizlik sorununa kar  yo un önlemler al nd
belirterek, “Geçti imiz süreç
içerisinde özellikle hem
istihdam  korumaya yönelik
hem de i sizlik sorununu
çözmeye yönelik yasal
düzenlemeler gerçekle tirildi.
Türkiye  Kurumu, çok aktif ve
çok önemli görevleri yerine
getiriyor. Özellikle
belirtmemiz gerekir ki
geçti imiz y l ç kar lan 5763
say  yasayla Kurum tarihinde
ilk kez çok önemli bir kayna
elde etmi  oldu. Her y l
ortalama 300 milyon civar nda
bir kayna  aktif i gücü program nda kullanma imkan na sahip olduk. Böylece hem

gücümüzün istihdam edilebilirli ini  artt rmaya  yönelik   projeleri    hem de    do rudan
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istihdam yaratmaya yönelik projeleri geli tirmede çok önemli bir kayna  kullanabilir hale
geldik.” ifadelerini kulland .

Kurumumuzun hizmetlerine de de inen Genel Müdürümüz, “2008 y nda yakla k 109
bin vatanda n yurtiçinde i e yerle mesini sa lad k. Ayr ca 58 bin vatanda n
yurtd nda istihdam edilmesine arac k ettik. Son y llarda i gücümüzün kalifikasyonunu
geli tirici projelere, programlara büyük önem verir halde geldik. Bu anlamda hem  ulusal
kaynaklar  hem de uluslararas  kaynaklar  harekete geçirdik. Özellikle Avrupa

Komisyonundan sa lad z
hibelerle ve projelerle çok
çe itli çal malar ba latm
bulunuyoruz.  Bu tür
uygulamalar  çe itlendirerek
devam ettirece iz. Kurum olarak
elimizden gelen ne varsa yapma
gayreti içerisinde olaca z.”
dedi.

Konu malar n ard ndan
Kocaeli Leyla Atakan Kültür ve

itim Merkezinin açl
gerçekle tirilerek merkezde  ve

itim s flar nda
incelemelerde bulunuldu.

ssstttiiihhhdddaaammm HHHiiizzzmmmeeetttllleeerrriii vvveee EEEtttkkkiii DDDeee eeerrrllleeennndddiiirrrmmmeeesssiii ÇÇÇaaalll tttaaayyy

Dünya Bankas ’n n Teknik Yard m Program  kapsam nda, istihdam hizmetlerinin
sunumunda uluslararas  en ba ar  deneyimlerin ve i gücü piyasas  politikalar n
de erlendirilmesi amac yla Dünya Bankas  ve Kurumumuz ortakl nda “ stidam Hizmetleri
ve Etki De erlendirmesi: E le tirilmenin Geli tirilmesi, Etkililik ve stihdam Beklentileri”
çal tay  gerçekle tirildi.

Çal ma Bakanl , Hazine
Müste arl  ve Devlet
Planlama Te kilat
temsilcilerinin de kat ld  16
Nisan 2009 tarihindeki
çal tayda konu ma yapan
Genel Müdür Yard mc z
Mehmet Ali Özkan,
Kurumumuzun hizmet alan
geni letti ini  ifade etti. Klasik

e arac k faaliyetlerinin
ötesinde özellikle i gücünün
verimlili ini ve istihdam
edilebilirli ini art rmaya
yönelik      aktif          istihdam
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programlar n uygulanmaya ba land  dile getiren Genel Müdür Yard mc z, stihdam
Paketi ile hem kurumsal anlamda hem de finansal anlamda aktif istihdam tedbirlerinin
uygulanmas nda yeni bir a amaya geçilmi  oldu unu söyledi.

Dünya Bankas  sektör temsilcisi Jesko Hentschel ise küresel mali krizin Türkiye’yi de
etkiledi ini ve son aç klanan i sizlik rakamlar n özellikle genç i sizli i oranlar n
politika yap lar ve uygulay lar üzerinde büyük bir bask  yaratt  vurgulad .  Dünya
Bankas  ile Türkiye aras nda imdiye kadar gerçekle tirilen ba ar  çal malar n bundan
sonra da devam edece ini söyleyen Hentschel, “ u anda üzerinde çal lan teknik yard m
çal mas n daha önceki çal malar gibi ba ar ya ula aca ndan eminim” dedi.

Aç  konu malar n ard ndan Dünya Bankas  uzmanlar ndan Diego F. Angel taraf ndan
çal tay n ana gündem maddelerini özetleyen “Çal tay n yap /çerçevesi ve ALMP’nin

sa bir tan ” ba kl  sunum gerçekle tirildi.
Daha sonraki oturumlarda da

gücü Uyum Dairesi Ba kan  Ferudun
Giresun, Kurumumuzun mesleki

itim faaliyetleri ve bu faaliyetlerin
nas l izlendi i ve denetlendi ine
yönelik kapsaml  bir sunum yaparken,
uluslararas  uzmanlar taraf ndan

stihdam hizmetlerinde sveç
Deneyimi: Program ve Politika
Portföyü”, “Ba ar  E itim
Programlar  Üretmek:Makedonya
Deneyimi” “ stihdam Hizmetleri
Ba lam nda siz Kesimlerin Profilini

karmada Kaydedilen En Ba ar
Ulular Aras  Deneyimler” ve “ zleme Projeleri çin Performans Yönetim Sistemi” konulu
sunumlar gerçekle tirildi.

HHHooollllllaaannndddaaa’’’dddaaannn NNNeeezzzaaakkkeeettt ZZZiiiyyyaaarrreeetttiii

31 Mart 2009 tarihinde Hollanda
Kamu stihdam Kurumu Ba kan  Titus
Livius ve Hollanda Ankara Büyükelçili i
Sosyal ler Ata esi Jacinta Van
Waterschoot, Genel Müdürümüz Nam k
Ata’ya bir nezaket ziyaretinde
bulundu.

Genel Müdürümüz, Kurumumuzun
yürütmü  oldu u faaliyetler ve
projelerle ilgili bilgiler sunarken,
ziyaretçiler de, Hollanda MATRA
projesi hakk nda detayl  bilgiler verdi.
Di er yandan Kurumumuz ortakl nda

yürütülen  Özürlülerin stihdama Kazand lmas  Projesi hakk nda da görü  al veri inde
bulunuldu.

Daha sonra istihdam hizmetlerini yerinde görmek üzere Ankara l Müdürlü ümüzde
incelemelerde bulunan konuklara, l Müdürlü ü çal malar  hakk nda bilgi verildi.
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LLLooogggooommmuuuzzz DDDeee iii iiiyyyooorrr

Aktif stihdam Tedbirleri Projesi II Tan rl k   Bile eninin kurumsal kimlik olu turma
çal malar  kapsam nda yeni bir logo geli tirilmesi için haz rl k çal malar  ba lat ld .

Yeni kurumsal kimlik  ve logomuzla amaçlanan; Kurumumuzun  kurumsal
kapasitesinin geli tirilmesi, i gücü piyasas ndaki kilit hizmet sa lay  olarak tan rl n
daha da artt lmas  ve kamuoyundaki imaj n güçlendirilmesi.

Konusunda uzman ve akademisyenlerle çal malar  sürdürülen logo çal malar n
en k sa sürede tamamlanmas  planlan yor.

KKKaaammmuuudddaaa ççç KKKooonnntttrrrooolll,,, SSSüüürrreeeççç AAAnnnaaallliiizzziii vvveee RRRiiissskkk AAAnnnaaallliiizzziii EEE iiitttiiimmmiii

2-13 Mart 2009 tarihleri aras nda “ KUR Ayr nt ç Kontrol Standartlar  Belirleme
Komisyonu” üyesi 30 personelimize, “Kamuda ç Kontrol, Süreç Analizi ve Risk Analizi

itimi” verildi.
MESS E itim Vakf  e iticisi Ceylan E it taraf ndan Kurumumuzun Ankara E itim

Merkezinde verilen e itimlerin sonunda, Genel Müdürümüz Nam k Ata’n n kat mc lara
belgelerini verdi i bir de tören düzenlendi. Törene eski genel müdürlerimizden MESS

itim Vakf  Genel Müdürü Dr. Necdet Kenar da kat ld .
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Kamu mali yönetim sistemini yeniden yap land ran 5018 say  Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen yeni kavramlardan biri olan “iç kontrol”
sözkonusu Kanunda, idarenin amaçlar na, belirlenmi  politikalara ve mevzuata uygun
olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde yürütülmesini, varl k ve
kaynaklar n korunmas , muhasebe kay tlar n do ru ve tam olarak tutulmas ,
malî bilgi ve yönetim bilgisinin zaman nda ve güvenilir olarak üretilmesini sa lamak
üzere idare taraf ndan olu turulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi
kapsayan mali ve di er kontroller bütünü olarak tan mlanm r.

Mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine ili kin standart ve yöntemleri belirlemekle
yetkili Maliye Bakanl nca, idarelerin, iç kontrol sistemlerinin olu turulmas nda,
izlenmesinde ve de erlendirilmesinde dikkate almalar  gereken temel yönetim
kurallar  gösteren ve tüm kamu idarelerinde tutarl , kapsaml  ve standart bir
kontrol sisteminin kurulmas  ve uygulanmas  sa lamak amac yla haz rlanan Kamu
ç Kontrol Standartlar  Tebli i, 26 Aral k 2007 tarih ve 26738 say  Resmi Gazete’de
yay mlanarak yürürlü e konulmu tur. Tüm kamu idareleri, mali ve mali olmayan tüm

lemlerinde bu standartlara uymakla ve gere ini yerine getirmekle yükümlü
bulunmaktad r. Di er yandan, 5018 say  Kanununa ve iç kontrol standartlar na
ayk  olmamak ko uluyla, görev alanlar  çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve
özellikli i lemlere ili kin daha ayr nt  standartlar belirlemeleri de mümkün
bulunmaktad r.

5018 say  Kanuna göre, mali yönetim ve kontrol sistemi, harcama birimleri,
muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden olu makta olup,
mali hizmetler birimleri idarenin iç kontrol sisteminin kurulmas , standartlar n
uygulanmas  ve geli tirilmesi konular nda çal malar yapmak ve ön mali kontrol
faaliyetini yürütmekten sorumludurlar.

Bu itibarla, Kurumumuz ç Kontrol Sisteminin Kamu ç Kontrol Standartlar na
uyumunu sa lamak, mali ve mali olmayan tüm i lemlerimizde bu standartlar n
gere ini yerine getirmek amac yla; yasal ve idari yap z ile personel ve mali
durumumuzu dikkate alarak Kurumumuz ayr nt  iç kontrol standartlar  belirlemek
üzere, 30.07.2008 tarih ve 102544 say  Makam n Oluru ile dari ve Mali ler Dairesi
Ba kanl n koordinatörlü ünde ve tüm Birimlerin kat yla “ KUR Ayr nt ç
Kontrol Standartlar  Belirleme Komisyonu” olu turulmu tur.

Komisyon taraf ndan durum analizi yap lm , kamudaki di er uygulama örnekleri
incelenmi  ve iç kontrolün kamuda çok yeni bir kavram olmas ndan hareketle,
konuya ili kin d ar dan e itim hizmeti sat n al nmas n, Komisyon çal malar nda
etkinli in sa lanmas na katk da bulunaca  de erlendirilmi tir.

Ayr nt ç Kontrol Standartlar  Belirleme Komisyonu, dari ve Mali ler Dairesi
Ba kanl n koordinatörlü ünde çal malar na devam etmektedir. Komisyonun
Kurumda iç kontrol sisteminin etkin bir ekilde kurulmas  ve uygulanmas n
sa lanmas  amac yla 30 Haziran 2009 tarihine kadar bir Eylem Plan  haz rlamas ,
Eylem Plan nda yer alan çal malar n ise en geç 30 Haziran 2011 tarihinde
tamamlanmas  planlanm r.
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KKKooonnnyyyaaa lll MMMüüüdddüüürrrlllüüü üüümmmüüüzzz TTTaaannn ttt mmm TTToooppplllaaannnttt lllaaarrr DDDüüüzzzeeennnllleeedddiii

Konya  l Müdürlü ümüz, Aktif stihdam Tedbirleri Projesi II kapsam nda hibe almaya
hak kazanan Konya Karatay Belediyesine ait “Perakende Sat  Yapan letmeler çin
Nitelikli Sat  Eleman  Yeti tirme Projesi” için bir tan m toplant  düzenledi.

6 Mart 2009 tarihinde
Karatay Belediyesinde
gerçekle tirilen  toplant ya
kat lan Karatay Belediye
Ba kan  Mehmet Hançerli,
Konya l Müdürü Tahsin
Güven ve MÜS AD Temsilcisi
kat mc lara proje ile ilgili
bilgiler verirken bas ndan
gelen sorular  da
yan tlad lar.

300 ki inin e itim
görece i projede Konya'n n
perakende sat
sektöründeki nitelikli
eleman ihtiyac n
kar lanmas  planlan yor.
Bir ayl k teorik e itimin
ard ndan bir ayl k pratik

itimin yap laca  projeye ilginin yo un oldu u gözlendi.
Ak ehir’de de 2 Mart 2009 tarihinde Kurum çal malar n tan ld  bir bilgilendirme

toplant  düzenlendi. Ak ehir Ö retmenevinde düzenlenen bilgilendirme toplant nda l
Müdürü Tahsin Güven taraf ndan
Kurumumuz hizmetleri detayl  bir
ekilde anlat rken, ilçede

ba lat lan kad nlara yönelik
istihdam garantili  " pek Hal
Dokumac  "   mesle indeki
kursun da tan
gerçekle tirildi.

25 bayan n kat ld   " pek Hal
Dokumac ” mesle indeki kurs

ustos ay nda sona ermesi
planlan yor.

Bir tan m toplant  da 26
Mart 2009 tarihinde Sanayi Odas
üyelerine yönelik düzenlendi. l
Müdürü Tahsin Güven toplant da
kat mc lara i sizlik sigortas
hizmetleri, i letmelerde  e itim seminerleri, i gücü yeti tirme kurslar  ve k sa çal ma
ödene i uygulamalar  hakk nda detayl  bilgiler sundu. Sanayici i adamlar n yo un ilgi
gösterdi i toplant da kar kl  görü  al veri inde bulunma ans  do du.
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YYYaaalllooovvvaaa lll MMMüüüdddüüürrrlllüüü üüümmmüüüzzz MMMaaarrrttt AAAyyy nnndddaaa ÇÇÇaaalll mmmaaalllaaarrr nnnaaa HHH zzz VVVeeerrrdddiii

Yalova l Müdürlü ümüz Mart ay  içerisinde çe itli kapsam ve mesleklerdeki 3 adet
kursun aç  gerçekle tirdi.

10 Mart 2009 tarihinde Ç narc k Sa k Meslek
Lisesi i birli i ile düzenlenen “Hasta ve Ya
Bak m Eleman ” mesle indeki, 23 Mart 2009
tarihinde Yalova Mesleki E itim Merkezi i birli i
ile düzenlenen “Autocad” mesle indeki ve yine
ayn  tarihte Yalova Ticaret Meslek Lisesi i birli i
ile düzenlenen “Bilgisayarl  Muhasebe”
mesle indeki kurslar n aç  törenleri
gerçekle tirildi.

Di er yandan, 24 Mart  2009 tarihinde Esvet
Sabri Ayta man Süs Bitkileri Meslek Lisesinde, 25
Mart 2009 tarihinde mam Hatip Lisesinde ve 31
Mart 2009 tarihinde Endüstri Meslek Lisesinde “
Arama Becerileri Seminerleri” düzenlendi. Çok
say da ö rencinin kat ld  seminerler Yasin
Ertu rul ve Ahmet Cahit Akman taraf ndan
verildi.

26 Mart 2009 tarihinde de  Erkek Hem irelik
ve Acil T p Teknisyenli i mesle inde çal anlar
ve  Gazi Mustafa Kemal Sa k Lisesindeki

rencilere yönelik meslek tan  üzerine bir
toplant  gerçekle tirildi.

vvveeerrreeennnllleeerrreee KKK sssaaa ÇÇÇaaalll mmmaaa ÖÖÖdddeeennneee iii BBBiiilllgggiiillleeennndddiiirrrmmmeee SSSeeemmmiiinnneeerrrllleeerrriii
VVVeeerrriiillliiiyyyooorrr

Küresel ekonomik krizden etkilenen i verenlerin talepleri üzerine, Bakanl n
ortakl nda çe itli illerde “K sa Çal ma
Ödene i Bilgilendirme Seminerleri”
düzenlendi.

17 Mart 2009 tarihinde Kocaeli’de, 27
Mart 2009 tarihinde stanbul’da, 14 Nisan
2009 tarihinde zmir’de, 16 Nisan 2009
tarihinde Mersin’de, 17 Nisan 2009
tarihinde Kayseri’de ve 27 Nisan 2009
tarihinde Ankara’da gerçekle tirilen
seminerlerin di er illerde de
yayg nla larak verilmesine devam edilecek.

Seminerlerde, k sa çal ma ödene i uygulamalar  ile ilgili Kurumumuzun yürüttü ü i
ve i lemler hakk ndaki  bilgiler, sizlik Sigortas  Uygulama ube Müdürü aban Karaku
taraf ndan, i yerlerinde yap lan incelemelere ili kin i lemler hakk ndaki bilgiler ise
Bakanl z  Tefti  Kurulu Ba kanl  Müfetti leri Ramazan Do an ve Tevfik Bayhan
taraf ndan kat mc lara aktar ld .
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TTTüüürrrkkk MMMeeesssllleeekkkllleeerrr SSSööözzzlllüüü üüünnneee 111000000000 YYYeeennniii MMMeeesssllleeekkk EEEkkkllleeedddiiikkk
Kurumumuz taraf ndan, istihdam

hizmetlerinde kullan lmak amac yla Uluslararas
Meslek S fland rma Sistemi’ne (ISCO)  göre
haz rlanan Türk Meslekler Sözlü ü’nün  (TMS)
geli tirilmesi için yürütülen çal malar tüm h yla
sürdürülüyor.

gücü Uyum Dairesi Ba kanl  Meslek
Ara rma Geli tirme ube Müdürlü ü’nün
çal malar yla TMS’ye 2008 y nda 1000 yeni
meslek daha eklendi.

Çal malar çerçevesinde ilk olarak;  stanbul,
zmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Samsun, Kayseri, Erzurum, Antalya, ve Denizli illerinden i
analiz çal malar nda görevlendirilecek toplam 20 personele Ankara E itim Merkezinde e itim
verildi.

Daha sonra   sendikalar,  üniversiteler, ilgili kamu ve özel kurum ve kurulu lar  ile temasa
geçilerek  TMS’ye dahil edilecek 1000 meslek tespit edildi.

llerde ve merkezde  olu turulan Meslek Bilgi Yapraklar n incelenmesi, kontrol edilmesi
ve s fland lmas  çal malar  sonucunda 1000 meslek TMS’ye eklendi.

Ulusal meslekler sözlü ümüz olan  TMS, mikro düzeyde Kurumumuz hizmetlerinde, makro
düzeyde ise ülkedeki tüm ki i ve kurumlar taraf ndan kullan labilen bir kaynakt r. TMS her y l
yap lan çal malarla güncellenerek hizmete sunulmaktad r.

1000 adet yeni mesle in ilave edilmesiyle TMS kapsam ndaki meslek say  2 bin 930’dan,
3 bin 930’a ç kart ld . TMS’deki meslek say n 2009 y nda 4 bin 430’a ç kar lmas
hedefleniyor.

Bu çal malar n  2008 y ndaki Kurumumuza toplam  katma de eri 3.5 Milyon  TL. oldu.

2008 y nda TMS’ye dahil edilen 1000 adet mesle in TMS’deki ana gruplara göre da ;
Ana Gruplar (Major Groups) lave Edilen  Mby
1-Kanun Yap lar, Üst Düzey Memurlar Ve Müdürler 67
2-Profesyonel Meslekler 298
3-Teknisyenler Ve Yard mc  Profesyonel Meslekler 164
4-Büro Elemanlar  Ve Mü teri Hizmetlerinde Çal an elemanlar 37
5-Hizmet Ve Sat  Elemanlar 91
6-Nitelikli Tar m Ve Bal kç k leri 17
7-Esnaf, Sanaatkarlar Ve lgili çiler 135
8-Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajc lar 160
9-Nitelik Gerektirmeyen Meslekler 31
0-Silahl  Kuvvetler(Ana Grup 0) --
Toplam 1000

                 2001-2007 Y llar  Aras nda TMS’ye lave Edilen Meslek Bilgi Yapraklar ;
llar Meslek Bilgi Yapra

TMS 2070
2001 105
2002 177
2003 100
2004 115
2005 115
2006 120
2007 128
2008 1000

Toplam 3930
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ÇÇÇaaannnkkk rrr ’’’dddaaa 666000 KKKiii iiiyyyeee MMMeeesssllleeekkkiii EEE iiitttiiimmm

Çank l Müdürlü ümüz l stihdam ve Mesleki E itim  Kurulunda al nan karalar
do rultusunda Mart ay nda Anadolu Teknik Lise ve Endüstri Meslek  Lisesi atölyelerinde 60
ki iye yönelik e itim ba latt .

20’ er ki ilik Elektrik Tesisatç ,
aat Kal pç  ve  aat Demircisi

mesleklerinde ba lat lan kurslar için 18
Mart 2009 tarihinde bir aç  töreni
düzenlendi.

Çok say da davetlinin kat ld  törende
l Müdürü  Dilaver Öztürk bir konu ma
yaparak, i gücü piyasas n ihtiyaç
duydu u mesleklerdeki kurslar n y l içinde
aç lmas na devam edilece ini dile getirdi.
Vali emsettin Uzun da, KUR’un  kurs
faaliyetlerini çok önemsedi ini, özellikle
in aat alan nda aç lan 3 kursun çok önemli
oldu unu ve  in aatlarda bundan böyle bu kurslardan mezun olanlar n d nda belgesiz
çal anlara izin verilmeyece ini söyledi.

itim dersliklerinin incelenmesinin ard ndan tören sona erdi.

EEEssskkkiii eeehhhiiirrr’’’dddeee KKKaaarrriiiyyyeeerrr GGGüüünnnllleeerrriii

Eski ehir l Müdürlü ümüz, Anadolu Üniversitesi taraf ndan düzenlenen Kariyer
Günleri etkinli ine kat larak bir stant açt .

28-29 Nisan 2009 tarihlerinde gerçekle tirilen etkinlikteki standda ziyaretçilere; afi ,
bro ür, kitapç k ve  slayt gösterileriyle Kurumumuz ve hizmetleri tan ld .

 Etkinlik kapsam nda Kurumumuz Psikolo u Deniz Kartal taraf ndan; Anadolu
Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, 1.Hava kmal Bak m Merkezi Komutanl  ve Atatürk
Endüstri Meslek Lisesinde, toplam 550 ki inin kat ld   “  Arama Becerileri Semineri”
verildi.
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vvveee MMMeeesssllleeekkk DDDaaannn mmmaaannn AAAdddaaayyylllaaarrr nnnaaa EEE iiitttiiimmm

 ve meslek dan manl  hizmetlerimizin yayg nla lmas  çal malar  kapsam nda
100 personelimize daha i
dan manl  e itimi veriliyor.

Bu kapsamda, i  arama
sürecinde bulunan, meslek
edinme veya i  seçmede
güçlükleri olan, mesleki
becerilerini geli tirmek isteyen,
mesle ini veya i ini de tirmek
isteyen ve  i  bulmakta
güçlükleri olan ki ilere hizmet
verecek olan  yeni  i  dan man
adaylar n ilk grubu e itimlerini
tamamlad . 6-17 Nisan 2009
tarihinde e itim alan 1. grup
adaylar, e itim sonunda
belgelerini ald . Ankara E itim Merkezinde 4 grup halinde verilecek  e itimler  Haziran
ay nda tamamlanacak.

BBBiiitttllliiisss lll MMMüüüdddüüürrrlllüüü üüümmmüüüzzz KKKuuurrrsss AAAççç lll TTTööörrreeennnllleeerrriii DDDüüüzzzeeennnllleeedddiii

Bitlis l Müdürlü ümüz taraf ndan
düzenlenen çe itli kapsam ve
mesleklerdeki kurslar n aç lar
törenlerle gerçekle tirildi.

2 -11 Mart 2009 tarihleri aras nda Bitlis
Valisi Nurettin Y lmaz, lçe Kaymakamlar
ve Belediye Ba kanlar n kat mlar  ile
aç lar  gerçekle tirilen kurslardan
baz lar öyle: Hizan lçesinde; 24 ki ilik
Hal  Dokumac  ve 20 ki ilik Tekstil,
Tatvan lçesinde; 33 ki ilik Bilgisayar
Operatörlü ü, Ahlat ilçesinde; 15 ki ilik
Kilim Dokumac  ve  20 ki ilik
Muhasebecilik mesleklerindeki kurslar.

Törenlerde konu ma yapan l Müdürü
Alaattin Aslan düzenlenen kurslar n
önemine de inerek, “Öncelikle ilimizde
ihtiyaç duyulan  meslekler  tespit edilerek
bu do rultuda kurslar aç lmaktad r.” dedi.

Bitlis Valisi Nurettin Y lmaz da,
KUR’a  bu tür hizmetlerinden dolay

te ekkür ediyor çal malar n devam
diliyorum.” diye konu tu.
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AAAnnnkkkaaarrraaa’’’dddaaa DDDüüüzzzeeennnllleeennneeennn EEEtttkkkiiinnnllliiikkkllleeerrreee KKKuuurrruuummmuuummmuuuzzz dddaaa KKKaaattt lllddd

Ankara’da çe itli tarih ve
kapsamlarda düzenlenen fuar ve
etkinliklere Kurumumuz da kat ld .

4 ve 11 Mart 2009 tarihinde
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i
taraf ndan organize edilen TOBB
Üniversitesindeki ETÜ Kariyer
Yolculu u Program nda, 12 Mart
2009 tarihinde Bilkent Üniversitesi
taraf ndan Organize edilen Bilkent
Üniversitesindeki II Kariyer

Fuar nda, 12-14 Mart tarihleri aras ndaki Türkiye Bili im Derne i taraf ndan organize
edilen e-Devlet Uygulamalar  Sergisinde ve 13 Nisan 2009 tarihinde de Ankara Üniversitesi
nsan Kaynaklar  Yönetimi ve Kariyer Dan manl  ( KDAM)  taraf ndan organize edilen
Kariyer etkinliklerinde aç lan standlarda Kurumumuzun yürüttü ü çal malar ve verdi i
hizmetler  hakk nda kat mc lara geni  bilgiler verildi.

Ziyaretçilerin standlar za yo un ilgi gösterdi i etkinliklerde ayr ca çal malar za
ili kin seminer ve sunumlar da gerçekle tirildi.

Avrupa Rehberlik Merkezi (EUROGUDANCE) Çal malar  Anlat ld
Kariyer günleri etkinliklerinde ayr ca; Türkiye sorumlulu unu Ulusal Ajans’tan

devralarak 2009 Ocak ay  itibar yla çal malar  Kurumumuzun yürütmeye ba lad
Euroguidance faaliyetleri hakk nda sunumlar yap ld .

Di er yandan, Euroguidance faaliyetleri çerçevesinde, 9 Mart 2009 tarihinde
Kurumumuzun payda  kurumlar  ve üniversitelerin temsilcileriyle Euroguidance Türkiye
Temsilcileri Toplant  yap ld . Toplant da Kurumumuz bünyesinde olu turulan yeni birim
tan rken, ileriye dönük neler yap labilece i de görü üldü.
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VVVeeerrriiimmmllliiillliii iii AAArrrttt rrrmmmaaa PPPrrrooojjjeeesssiii’’’nnneee KKKuuurrruuummmuuummmuuuzzzdddaaannn KKKaaatttkkk

Milli Prodüktivite Merkezi’nin(MPM) illerde yürüttü ü Verimlili i Art rma Projesine
Kurumumuz da düzenledi i meslek edindirme kurslar yla destek oluyor.

Projenin 2008 y  sonuç de erlendirme
toplant lar na düzenledikleri kurslarla projelere
dahil olan Konya ve Tokat l Müdürlüklerimiz de
kat ld .

Konya Ticaret ve Sanayi Odas nda yap lan
törende, Konya  l Müdürlü ümüzün MPM

birli inde düzenledi i özürlülere yönelik  Hasta
ve  Ya  Bak  kursunu tamamlayan kursiyerlere
sertifikalar  verilirken,  l Müdürü Tahsin Güven’e
de desteklerinden dolay  te ekkür belgesi takdim
edildi.

 Nisan 2009 tarihinde Tokat Ticaret ve Sanayi
Odas  Toplant  Salonunda gerçekle tirilen
toplant ya kat lan Tokat l Müdürlü ümüz de
proje kapsam nda engellilere yönelik mesleki
beceri kazand rma kurslar  düzenledi.
Toplant da konu ma yapan il Müdürü Rafet Aksu,
kurslar n sonunda kursiyerlerden baz lar n
istihdam edildi ini ve bunun son derece
memnun edici bir durum oldu unu ifade ederek,
“MPM uzmanlar na te ekkür ediyorum, bize
örnek oldular. Bu çal malar  örnek alarak
ilçelerde birçok çal ma gerçekle tirdik.” dedi.

EEErrrzzzuuurrruuummm’’’dddaaa ÖÖÖ rrreeennnccciiillleeerrreee vvveee HHHüüükkküüümmmlllüüüllleeerrreee SSSeeemmmiiinnneeerrr

Erzurum l Müdürlü ümüzce ö renci ve hükümlülere “  Arama Becerileri Seminerleri”
verildi.

Bunlardan ilki, Mart ay  içerisinde  aç k
cezaevinde tahliye olmas na az süre kalan 115
tutukluya  yönelik gerçekle tirildi.

Pasinler Mesleki ve Teknik E itim Merkezi
Müdürlü ü son s f ö rencilerine  “  Arama
Becerileri Semineri” verilirken, 9.s f

rencilerine de meslek seçiminin önemi ve
yollar  içeren bir sunum gerçekle tirildi.

Seminerlerde kat mc lara Kurumumuzun
di er hizmetlerinin tan lmas   ve  internet
üzerinden nas l faydalan laca n anlat lmas
imkan  da bulundu.
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AAAfffyyyooonnnkkkaaarrraaahhhiiisssaaarrr lll MMMüüüdddüüürrrlllüüü üüümmmüüüzzzdddeeennn nnn aaaaaattt SSSeeekkktttööörrrüüünnneee EEEllleeemmmaaannn

Afyonkarahisar  l Müdürlü ümüz, Devlet Su leri 183. ube Müdürlü ü (DS ) ve Halk
itim Merkezi i birli inde Greyder, Dozer,

Ekskavatör ve Forklift operatörlü ü
mesleklerinde kurslar düzenlendi.

23 Mart 2009 tarihinde e itimlerine
ba lanan in aat sektöründe ihtiyaç duyulan
mesleklerdeki  kurslar, 15 i günü sürdü ve 10
Nisan 2009 tarihinde tamamland . 20' er
ki ilik gruplar halinde düzenlenen e itimler
sonunda 75 ki i sertifika almaya hak kazand .

Di er yandan Sand kl  Belediyesi
birli inde de 6 Nisan 2009 tarihinde Garson

ve Kat Hizmetlisi  mesleklerinde i gücü
yti tirme kurslar  ba lat ld .

lll iiissstttiiihhhdddaaammm vvveee MMMeeesssllleeekkkiii EEE iiitttiiimmm KKKuuurrruuullllllaaarrr NNNiiisssaaannn AAAyyy OOOlllaaa aaannn TTToooppplllaaannnttt lllaaarrr nnn
GGGeeerrrçççeeekkkllleee tttiiirrrdddiii

lin istihdam ve mesleki e itim politikas  olu turmak üzere valilerin ba kanl nda,
kamu ve sosyal taraflar, meslek kurulu lar , üniversite ve sivil toplum temsilcilerinin
kat  ile her y l Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylar nda toplanan l istihdam ve Mesleki

itim Kurullar , tüm illerde, Nisan ay  ola an toplant lar  gerçekle tirdi.
Bunlardan,  Ad yaman Valili i toplant

salonunda Vali Ramazan Sodan ba kanl ndaki
toplant  28 Nisan 2009 tarihinde düzenlendi.
Toplant da onaylanan 2009 e itim plan
çerçevesinde  Ad yaman’da  çe itli kapsam ve
mesleklerde toplam 925 ki inin faydalanaca  17
adet i gücü yeti tirme kursu ba lat ld .

29 Nisan 2009 tarihinde valilik toplant  salonunda gerçekle tirilen Tokat   l stihdam
ve Mesleki E itim Kurulu toplant nda, Vali Dr.Raci Akyel,  “Burada gerek sektörel
gerekse dönemsel olarak ya anan soranlarda öne ç kan ba klar  ele al yoruz. Do ru
tan mlama yaparak istihdamda olumlu sonuçlar elde etmek istiyoruz. K sa, orta ve uzun
dönemde kal  faydalar sa layaca za
inan yorum.” sözlerine yer verdi.

l Müdürü Rafet Aksu da Kurumumuz
faaliyetleri ve çe itli kapsamlarda aç lan kurslar
hakk nda kurul üyelerine bilgiler aktar rken,
aç lan kurslar neticesinde yüzlerce ki inin meslek
sahibi oldu unu kaydetti.

Yalova Valisi Mehmet Ersoy ba kanl ndaki
Yalova  l stihdam ve Mesleki E itim Kurulu
toplant  da 24 Nisan  2009 tarihinde  Yalova il
Müdürlü ümüzün toplant  salonunda
gerçekle tirildi.
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KKKooonnnyyyaaa lll MMMüüüdddüüürrrlllüüü üüümmmüüüzzz KKKeeennnttt AAAtttööölllyyyeeesssiii PPPrrroootttoookkkooolllüüünnneee mmmzzzaaa AAAtttttt

Konya l Müdürlü ümüz, Konya
Büyük ehir Belediyesi, Çevre ve Kültür
De erlerini Koruma ve Tan tma Vakf (ÇEKÜL)
ve Milli E itim Müdürlü ü aras nda
Konya’daki eski eserlerinin restorasyonunu
amaçlayan Kent Atölyesi Protokolü
imzaland . 16 mart 2009 tarihinde
düzenlenen bir törenle imzalanan Protokol
çerçevesinde düzenlenecek i gücü yeti tirme
kurslar  ile Konya’daki eski eserlerin
restorasyonunu yapacak ta  ustalar , ah ap
ustalar  ve restorasyon i çileri yeti tirilecek.

175 ki inin faydalanaca  proje
sonras nda i gücü yeti tirme kurslar  tamamlayan kursiyerlerin protokol çerçevesinde
istihdam edilmeleri planlan yor.

PPPeeerrrsssooonnneeellliiimmmiiizzz AAArrraaalll kkksss zzz OOOlllaaarrraaakkk EEE iiitttiiimmmllleeerrrdddeeennn GGGeeeçççmmmeeeyyyeee DDDeeevvvaaammm
EEEdddiiiyyyooorrr

Hizmetiçi e itimlerimiz kapsam nda Mart ve
Nisan aylar nda da yine birçok arkada z

itim alma imkan na kavu tu.
itimler:
Kurumumuzda yeni göreve ba layan toplam

51 aday memura, 2-13 Mart 2009 tarihleri
aras nda Ankara E itim Merkezinde,  6-17 Nisan
2009 tarihleri aras nda da Söke E itim
Merkezinde “Aday Memur Temel E itimi”
verildi.

Kurumumuz, KOSGEB ve BTC Boru Hatt  Firmas  aras nda imzalanan “Çukurova Bölgesi
birli i Protokolü” ile uygulamaya koyulan

“Sektörler Aras birli ine Dayal stihdam
Geli tirme ve Giri imcili i Destekleme Projesi”
kapsam nda, Proje Uygulama Birimi EDUSER

itim Dan manl k ve Uzmanl k Hizmetleri
Firmas n haz rlad  program dahilinde, projede
görevli 13 personel, 16-20 Mart 2009 tarihleri
aras nda Adana’da Kariyer Dan manl  e itimi
ald .

Kalite Yönetim Sistemi hizmetlerimiz
kapsam nda olu turulan Kalite Yönetim
Sistemi(KYS) ç Tetkikçi havuzunda bulunan 99
personele yönelik, bilgilerinin tazelenmesi
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amac yla,  16-20 Mart 2009 tarihleri aras nda Bolu Elginkan Vakf nda ve 23-27 Mart 2009
tarihleri aras nda da Manisa Elginkan Vakf nda “KYS Temel ve ç Tetkikçi E itimi”
düzenlendi.

Türk Meslekler Sözlü ünün geli tirilmesi için merkez ve ta ra birimlerinde i  analiz

çal malar nda görevlendirilecek  16 personel için Ankara E itim Merkezinde 25-27 Mart
2009 tarihleri aras nda e itim düzenlendi.

Aktif stihdam Tedbirleri Projesi II Kurumsal Geli im Bile eni çal malar   kapsam nda
da çe itli e itimler düzenlendi.  Bunlardan 3 grup halinde düzenlenen “E iticilerin

itimi”nin 1. grup e itimleri 3-12 Mart 2009 tarihleri aras nda, 2.grup e itimleri
(Dan manl k Becerileri) 18-21 Mart 2009 tarihleri aras nda, 3. grup e itimleri (Çal tay)
ise 31 Mart – 3 Nisan 2009 tarihleri aras nda gerçekle tirildi. E itimlere konuyla ilgili
toplam 48 personelimiz kat ld .

Yine Projenin Kurumsal Geli im Bile eni planlamas  kapsam nda, Kurumumuz i  ve
meslek dan manlar na 4 grup halinde “Dan manl k Hizmetleri Bilgi Geli tirme E itimi”
verildi.  1. gruba 24-26 Mart 2009 tarihleri aras nda Houston Otelde, 2. gruba 31 Mart-2
Nisan 2009 tarihleri aras nda Aldino Otel’de, 3. gruba 20-22 Nisan 2009 tarihleri aras nda
Houston Otelde ve 4. gruba ise 28-30 Nisan 2009 tarihleri aras nda Houston Otelde verilen

itimlere 52 i  ve meslek dan man  personelimiz kat ld .
Yine proje planlamas

çerçevesinde, 9 grup halinde
Konya, stanbul, Ankara,
Diyarbak r, Samsun, A , anl urfa
ve Bursa’da verilmesi planlanan
“E iticilerin E itimi ve
Dan manl k Becerileri E itiminin”
12 ki ilik 1 grubu,  14-17 Nisan
2009 tarihleri aras nda Konya’da

itimlerini ald .
Di er yandan, Türkiye Orta

Do u Amme daresi Enstitüsü
(TODA E) taraf ndan 4-6 Mart 2009
tarihleri aras nda düzenlenen
Ta r Mal Yönetmeli i
Seminerine  3 personelimiz kat ld .
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KKKIIISSSAAA KKKIIISSSAAA KKKIIISSSAAA KKKIIISSSAAA

 Bal kesir Üniversitesi Band rma ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Organizasyon Kulübü
taraf ndan 17-19 Mart 2009 tarihleri aras nda düzenlenen Kariyer Festivaline Genel
Müdürümüz Nam k Ata da davet edildi. Festivale kat lan Genel Müdürümüz, “Türkiye’de
stihdam Problemi ve Çözüm Yollar ” konulu bir sunum gerçekle tirdi. Genel Müdürümüz,
üniversite mezunlar n kamuda çal mak istemeleri halinde KPSS’ye girerek yüksek
puanlar almas  gerekti ini kaydederek, özel sektör içinse mesleki bilgi ve becerinin yan

ra ek donan mlara da sahip olunmas n gereklili ini vurgulad .

 Mu la l stihdam ve Mesleki E itim Kurulu Mu la l  Müdürlü ümüzün ildeki tüm resmi
ve özel fuarlarda ücretsiz stant açmas  karara ba lad . Bu kapsamda ilk olarak 1-3 Nisan
2009 tarihleri aras nda düzenlenen  Marmaris MAREX Otel Ekipmanlar  Donan m Tekstil
Dekorasyon ve G da Malzemeleri Fuar na kat lan Mu la l Müdürlü ümüz açt  standda
ziyaretçilere kurumumuz hizmetleri hakk nda bilgi verdi.

 Bitlis  l Müdürlü ümüzce 9-12 Mart 2009 tarihleri aras nda meslek lisesi ö rencilerine
 Arama Becerileri Seminerleri” verildi.

 Bolu l Müdürlü ümüz taraf ndan Focus E itim Merkezi i birli iyle düzenlenen
ngilizce Bilen Yönetici Asistanl ” kursunun tamamlanmas  vesilesiyle 13 Mart 2009

tarihinde Bolu Ticaret ve Sanayi Odas nda bir sertifika töreni düzenlendi. Kursu ba ar yla
tamamlayanlar sertifikalar , Vali Yard mc  Cemal Y ld zer’in elinden ald .

  Zonguldak Ere li ve Çevresini Kalk nd rma Derne ince (ZERÇEV) 19 Mart 2009
tarihinde düzenlenen K sa Çal ma Ödene i konulu bilgilendirme toplant na Zonguldak l
Müdürü Cemal Yi it kat larak konu hakk nda detayl  bilgiler sundu.

  Kastamonu l Müdürlü ümüz, Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek
Lisesi ve Kastamonu El Sanatlar  Ara rma Enstitüsü Müdürlü ü aras nda imzalanan
protokolle yörsel mesleklerde i gücü e itim kurslar  düzenlendi. 75 ki inin faydalanaca ,
Bak rc k, Geleneksel Tel K rma çili i, Yöresel Yazmac k ve Ta  Bask leme,
Sepetçilik ve  A aç leri mesleklerindeki kurslar, 13 Nisan 2009 tarihinde ba lat ld .

  Mersin l Müdürlü ümüz taraf ndan Halk E itim Merkezi Müdürlü ü ortakl nda, 15
ki ilik Bilgisayar letmenli i mesle inde ve  30 ki ilik Bilgisayarl  Muhasebe Eleman
mesle inde kurslar düzenlendi. Kurslar için 7 Nisan 2009 tarihinde bir aç  töreni
gerçekle tirildi.

  Burdur l Müdürlü ümüzün düzenledi i 5 ayr  kurs için 15 Nisan 2009 tarihinde bir
aç  töreni düzenlendi. Turizm E itim Merkezi Müdürlü ü (TUREM), Halk E itim Merkezi
Müdürlü ü, ASO ve Ticaret Meslek Lisesi i birli inde düzenlenen A k, Servis Eleman ,
Kat Hizmetleri, Bilgisayar letmenli i ve Bilgisayarl  Muhasebe mesleklerindeki kurslardan
toplam 120 ki i faydalanacak.
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  Van l Müdürlü ümüz 2009 y n ilk üç ay nda 21 adet kurs açt . Çe itli kapsam ve
mesleklerdeki bur kurslara toplam 375 ki i kat ld .

KKKUUURRRUUUMMM ÇÇÇ AAATTTAAAMMMAAALLLAAARRR

Ad  Soyad Eski Görev Yeri Unvan Yeni Görev Yeri Unvan
Hamide Y lmaz gücü Uyum Dairesi Ba k. Uzman Batman l Müdürlü ü Uzman
Reyhan Karali stanbul l Müdürlü ü Memur Çorum l Müdürlü ü Memur
Yasemin Basar dari ve Mali ler Dai. Ba k. VHK Adana l Müdürlü ü VHK
Ahmet Can mova Denizli l Müdürlü ü l Müdürü Yalova l Müdürlü ü l Müdürü
Mevlüt Akman Kocaeli l Müdürlü ü l Müdürü Denizli l Müdürlü ü l Müdürü
Ekrem Türk Kilis l Müdürlü ü VHK Hatay l Müdürlü ü ef
Turhan en Tunceli l Müdürlü ü VHK Diyarbak r l Müdürlü ü Memur
M.Faruk Demir anl urfa l Müdürlü ü oför anl urfa l Müdürlü ü Memur

uz Beyhan Demir Gaziantep l Müdürlü ü oför Gaziantep l Müdürlü ü Memur
H.K ç Akbulut Hatay l Müdürlü ü Muhasebeci Burdur l Müdürlü ü Muh.
Havva Akbulut çel l Müdürlü ü ef Burdur l Müdürlü ü ef
Abdurrahman Canbolat Karaman l Müdürlü ü ube Müdürü Çank l Müdürlü ü ube Müd.
Ahmet Zeki B kmaz stanbul l Müdürlü ü Bursa l Müdürlü ü
Deniz Ayd n Ni de l Müdürlü ü VHK Konya l Müdürlü ü ef
Aylin Çoban Güne Mu la l Müdürlü ü ube Müdürü zmir l Müdürlü ü t.Uzm.
Cavit Bayrak Karaman l Müdürlü ü l Müdürü Amasya l Müdürlü ü l Müdürü
Fevzi Büyükkaya ak l Müdürlü ü l Müdürü Karaman l Müdürlü ü l Müdürü
Halim Erdo an Amasya l Müdürlü ü l Müdürü U ak l Müdürlü ü l Müdürü
Ekrem Türk Hatay l Müdürlü ü VHK Kilis l Müdürlü ü ef
Ekrem Ayhan çel l Müdürlü ü VHK çel l Müdürlü ü ef
Tülin Suner Kastamonu l Müdürlü ü Muhasebeci zmir l Müdürlü ü Muh.
Elif Eren Bitlis l Müdürlü ü Memur Bitlis l Müdürlü ü Bilg. let.
Mehmet Çolak Ad yaman l Müdürlü ü Muhasebeci Malatya l Müdürlü ü Muh.
Yakup Taner Kars l Müdürlü ü Hizmetli zmir l Müdürlü ü Bekçi
Gülay Deniz Aksaray l Müdürlü ü Muhasebeci Karaman l Müdürlü ü Muh.
Mine Yalç nsoy Tekirda l Müdürlü ü ube Müdürü Tekirda l Müdürlü ü l Müd. Yr.
Zübeyde Gökçe dari ve Mali ler Dai.Ba k. Sant. Mem. dari ve Ma l. Dai. B k. VHK
Be ir Demir Bayburt l Müdürlü ü Veznedar Bayburt l Müdürlü ü VHK
Cihat Birlik rnak l Müdürlü ü Veznedar rnak l Müdürlü ü VHK
Durmu  Ali Çetin stanbul l Müdürlü ü VHK Konya l Müdürlü ü VHK
Necla Serter Artvin l Müdürlü ü ube Müdürü Samsun l Müdürlü ü E t.Uzm.
Mehmet Gayret Bolu l Müdürlü ü ef Çank l Müdürlü ü ef
Jale Küçük Trabzon l Müdürlü ü VHK Trabzon l Müdürlü ü Bilg. let.

PPPEEERRRSSSOOONNNEEELLL HHHAAARRREEEKKKEEETTT
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Medine Özkan Sakarya l Müdürlü ü Memur stanbul l Müdürlü ü Memur
Muhammet Ka an Yalova l Müdürlü ü Memur Yalova l Müdürlü ü Bilg. let.
Hüseyin Ergin Kütahya l Müdürlü ü ube Müdürü Çorum l Müdürlü ü l Müd.Yar.
brahim Yüksel Ç nar Bal kesir l Müdürlü ü oför Bal kesir l Müdürlü ü VHK
Filiz Çevik stanbul l Müdürlü ü ube Müdürü Tekirda l Müdürlü ü ube Müd.
Murat Y lmaz Yalova l Müdürlü ü oför Yalova l Müdürlü ü Memur
Tu ba Atalay Sakarya l Müdürlü ü VHK Sakarya l Müdürlü ü ef
Mustafa Akta Bart n l Müdürlü ü oför Bart n l Müdürlü ü VHK
Orhan Koçak Tokat l Müdürlü ü ef Kütahya l Müdürlü ü ube Müd.
Atilla Mutlu Konya l Müdürlü ü ef Siirt l Müdürlü ü ube Müd.
Emine Bozan sizlik Sigortas  Dai. Ba k. ef Diyarbak r l Müdürlü ü ube Müd.
Nezahat Öztürk Artvin l Müdürlü ü ef Artvin l Müdürlü ü ube Müd.
Mülayim Ar duru Isparta l Müdürlü ü ef Mu la l Müdürlü ü ube Müd.
Orhan Ba gel Kahramanmara l Müd. ef Malatya l Müdürlü ü ef
Zehra Güngör Mu la l Müdürlü ü VHK Mu la l Müdürlü ü Bilg. let.

ÖÖÖZZZLLLLLLEEE TTT RRRMMMEEEDDDEEENNN DDDOOOLLLAAAYYYIII vvveee AAAÇÇÇIIIKKKTTTAAANNN AAATTTAAANNNAAANNNLLLAAARRR

Ad  Soyad
Eski Görev
Yeri Unvan Yeni Görev Yeri Unvan

brahim Demirci TEDA Teknisyen Ardahan l Müdürlü ü VHK
Yasin Tekin TEDA VHK Ankara l Müdürlü ü Memur
Nihat Volkan TÜRKTELEKOM Memur anl urfa l Müdürlü ü Memur
Bülent Ünal TÜRKTELEKOM Teknisyen Ankara l Müdürlü ü Teknisyen
smet Karasu TÜRKTELEKOM Bilg. let. Aksaray l Müdürlü ü VHK
Handan Y ld zhan Hasta TÜRKTELEKOM dari Uzm. * ef
Bülent Kaygan TEKEL Memur stanbul l Müdürlü ü Memur
eref Demir Ba kent EDA   Memur Çorum l Müdürlü ü VHK
lhan Kalpakl Ba kent EDA   Memur Bart n l Müdürlü ü Bilg. lt.
Ramazan Köse Ba kent EDA   Memur Personel ve E itim Dai. Ba k. VHK
Ahmet Karaarslan Ba kent EDA   Memur dari ve Mali ler Dai.Ba k. VHK
Cengiz Laçin Ba kent EDA   Memur Personel ve E itim Dai.Ba k. VHK
Ülkü Yüksel TÜRKTELEKOM dari Uzm. gücü Uyum Dairesi Ba k. Uzman
Erol Sevindik Ba kent EDA   Memur Personel ve E itim Dai.Ba k. VHK
aban Zaim Ba kent EDA   Memur gücü Piy. Bil. Hizm. Dai. B k.Memur

Bekir Arac Ba kent EDA   VHK Hatay l Müdürlü ü Memur
Fevzi K ç Ba kent EDA   Memur Kastamonu l Müdürlü ü Memur
Hac  Duran Murat Ba kent EDA   Memur stihdam Dairesi Ba kanl  VHK
Sad k Akyüz Ba kent EDA   Memur sizlik Sigortas  Dairesi Ba k. VHK
lyas Özdemir Ba kent EDA   Memur Personel ve E itim Dai.Ba k. VHK
Mevlüt Koçak Ba kent EDA   Memur gücü Uyum Dairesi Ba k. Memur
Özdemir Akta Ba kent EDA   Memur Tefti  Kurulu Ba kanl VHK
Abdullah Devecio lu Ba kent EDA   Memur Tefti  Kurulu Ba kanl VHK
Hac  Nebi Ba kent EDA   Memur sizlik Sigortas  Dairesi Ba k. VHK
Nazife Çoker Ba kent EDA   VHK dari ve Mali ler Dairesi Ba k.VHK
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Fatih Ünal Ba kent EDA   Veznedar gücü Uyum Dairesi Ba kanl Memur
smail Kaymaz Ba kent EDA   Memur Zonguldak l Müdürlü ü Memur
Murat I k Ba kent EDA   Memur Personel ve E itim Dai.Ba k. Memur
Ufuk erefli Ba kent EDA   Memur Hukuk Mü avirli i VHK
Emrullah Narin Ba kent EDA   Memur dari ve Mali ler Dairesi Ba k.VHK
Murat Erkan Ba kent EDA   VHK sizlik Sigortas  Dairesi Ba k. VHK
Ahmet Çiftçi Ba kent EDA   VHK sizlik Sigortas  Dairesi Ba k. VHK
Turan Karademir Ba kent EDA   Memur Bart n l Müdürlü ü VHK
Turgut Durdu TELEKOM Muh. Müd. Y. Gaziantep l Müdürlü ü Ara rmac
Ercan Ürkmez Ba kent EDA   Memur Hukuk Mü avirli i VHK
Refay Sat r Bursa Deft. Memur(KPSS) Tekirda l Müdürlü ü VHK
Kerem Akda 12. MKNZ.P.Tu . U. Çavu  (Aç ktan) stanbul l Müdürlü ü VHK
Serhan Karaçoban 54.MKNZ.P.Tu . U. Çavu  (Aç ktan) stanbul l Müdürlü ü Memur
Sedat Hekim Jandarma Gn.K. U. Çavu  (Aç ktan) Bolu l Müdürlü ü VHK
evket Bekar 9. Mot.P.Tu .  U. Çavu  (Aç ktan) Bart n l Müdürlü ü VHK

Ferhat Metin Jandarma Gen.K.U. Çavu  (Aç ktan) Bolu l Müdürlü ü Memur
Ya ar Yalç n H.K.K. Astsubay (Aç ktan) Bursa l Müdürlü ü Memur
Gültekin Can K.K.K U. Çavu  )Aç ktan) Artvin l Müdürlü ü Memur

EEEMMMEEEKKKLLL OOOLLLAAANNN PPPEEERRRSSSOOONNNEEELLL

Ad  Soyad Görev Yeri Unvan Emekli Olma Tarihi
Fevzi  Bodur Bursa l Müdürlü ü 16 Mart 2009
Gülay  Eker Mersin l Müdürlü ü VHK 16 Mart 2009
Feride  Tülü stanbul l Müdürlü ü VHK 16 Mart 2009
Harun  inibilir Sakarya l Müdürlü ü VHK 16 Mart 2009
Tevrat  Ayy ld z Bursa l Müdürlü ü ef 16 Mart 2009
Sakine  Yar m Erzincan l Müdürlü ü ef 16 Mart 2009
Çetin  Karabulut Bursa l Müdürlü ü VHK 17 Mart 2009
Musa  Gül ehir l Müdürlü ü Veznedar 18 Mart 2009
Hac  Hüseyin  Çetinta Gaziantep l Müdürlü ü ef 23 Mart 2009
Hasan Hüseyin  Turinay Afyonkarahisar l Müdürlü ü Memur 23 Mart 2009
Mehmet  Butekin Batman l Müdürlü ü Hizmetli 3 Nisan 2009
Mustafa  Kaplan Bal kesir l Müdürlü ü VHK 10 Nisan 2009
Osman  Babacan Afyonkarahisar l. Müdürlü ü Veznedar 16 Nisan 2009
Zekiye  Kiraz stanbul l Müdürlü ü ef 16 Nisan 2009
Nadir  Dumlu Erzincan l Müdürlü ü ef 16 Nisan 2009
Hüseyin  Ya ar Konya l Müdürlü ü ef 16 Nisan 2009
eref  Usta Ayd n l Müdürlü ü VHK 16 Nisan 2009

Fevzi  Kaptan Kayseri l Müdürlü ü Memur 17 Nisan 2009
Selami  U ur Ayd n l Müdürlü ü VHK 17 Nisan 2009
Nail  Ayd n gücü Piyasas  Bilgi Hiz.Dai.B k Uzman 22 Nisan 2009
Hatice  Ça layan dari ve Mali ler Dai.B k. Hizmetli 24 Nisan 2009
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