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Kurumumuz e- ST HDAM
Dönemini Ba latt
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ee-- SSTT H
HD
DA
AM
MD
DÖ
ÖN
NEEM
MN
N BBA
A LLA
ATTTTIIKK
Son y llarda dünyada ya anan ekonomik, sosyal ve teknolojik de imlere paralel
olarak sürekli kendini yenileyen ve hizmet kalitesini yükselten Kurumumuz, hizmetlerin
internet üzerinden arac z sunulmas
sa layan e- stihdam Projesi’ni hayata geçirerek
bunu bir kez daha göstermi oldu.

ee-- ssttiihhddaam
mU
Uyygguullaam
maa SSiisstteem
mii””nniinn TTaann tt m
m vvee ““ ggüüccüü PPiiyyaassaass AArraa tt rrm
maass
SSoonnuuçç RRaappoorruu””nnuunn SSuunnuum
muu TTooppllaanntt ss YYaapp lldd
Proje, Bakan z Faruk Çelik’in de
kat ld
geni kat ml bir toplant ile
kamuoyuna duyuruldu. 4 Haziran 2008
tarihinde
Ankara
Swiss
Otel’de
gerçekle tirilen toplant ya, Bakan
n yan
ra, milletvekilleri, kamu kurum ve kurulu
temsilcileri,
i çi-i veren
konfederasyon
temsilcileri, bas n mensuplar ve çok say da
davetli
kat ld .
Toplant da
ayr ca
Kurumumuzca gerçekle tirilen Türkiye Geneli
2007
gücü Piyasas Ara rmas ’n n Sonuç
Raporu da sunuldu.

BBaakkaann m
m zz FFaarruukk ÇÇeelliikk:: ““BBuu kkoonnuuddaa eem
mee ii ggeeççeenn bbüüttüünn aarrkkaaddaa llaarr tteebbrriikk
eeddiiyyoorruum
”
m”
Toplant da yapt
konu mas nda, e- stihdam Projesi’nin çok önemli bir proje
oldu unu söyleyen Bakan z Faruk Çelik, “Bu çok önemli bir uygulama. KUR’la ilgili
tüm d a dönük i lemler internet üzerinden gerçekle tirilecek. Gerek i çilerimiz gerek
verenlerimiz tüm ba vurular , KUR’la ilgili ne gibi i lemleri varsa tümünü bulundu u
mekandan yapabilir hale
gelecektir. Elemana m
ihtiyac z var? e- stihdam
çerçevesinde KUR sitesine
gireceksiniz, hangi eleman
sizin
için
gerekliyse
bulacaks z.
Bununla
birlikte
bulundu unuz
yerden i arama imkan z
da
do mu
bulunuyor.
Gereksiz
k rtasiye
ve
ko turmalar, kay t için
bekleme olmayacak.
bulmak için arac lara gerek
rakmayacak
modern,
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ça da devlete yara r bir uygulama sistemine bu ekilde geçmi bulunuyoruz. Bu konuda
eme i geçen bütün arkada lar tebrik ediyorum.”dedi.

““EEddiirrnnee’’ddeenn KKaarrss’’aa kkaaddaarr ppiiyyaassaa aannaalliizzlleerrii yyaapp llaaccaakk””
Devrim niteli indeki çal malardan birinin de stihdam Paketi oldu unu belirten
Bakan z, çal ma hayat yla, istihdamla, i sizlikle ilgili önemli çözüm önerileri, çözümler
ve te vikler içeren stihdam Paketinin çok k sa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
kabul edilerek yürürlü e girdi ini kaydetti. Faruk Çelik, “ stihdam Paketi çerçevesinde
gerçekle tirdi imiz aç mlardan biri de
KUR’a tahsis etti imiz kaynakt r. Aktif gücü
Programlar için bu y l itibar yla 270 Triyon’luk bir kaynak, sizlik Fon’undan KUR’a
transfer edilmi tir. Bu kaynak, her y l Aktif gücü Programlar için kullan lacak.
Edirne’den Kars’a kadar piyasa analizleri yap lacak. Bu piyasa analizleri sonucunda ki,
bugün bunun bir uygulamas görece iz, mesleki e itimler verilecek. stihdam n önündeki
engeller büyük ölçüde zaten te viklerle kalkm . Mesleki e itimle de bunu
yayg nla rm olaca z.” ifadelerine yer verdi.

““SSoossyyaall ddeevvlleett aannllaayy nnaa yyaakk rr rreeffoorrm
mllaarr ggeerrççeekkllee ttiirriiyyoorruuzz””
Bakan z Faruk Çelik, Bakanl
döneminde gerçekle tirilen at mlara de indi i
konu mas nda, Sosyal Güvenlik Reformuyla birlikte ya anacak kolayl klar anlat rken,
“Sosyal devlete yara r bu reform, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasala
ve Ekim
ay nda yürürlü e girecek. nan yorum ki, bu reform 2000’li y llar n Türkiye’sinin yüz ak
olacak.” dedi.
65 ya üstü olanlara ve yüzde 40-70 aras nda özürlü olanlara ödenen ayl klar n 1
Temmuz 2008 tarihi itibar yla PTT Bank’ n 3100’e yayg n ubelerinden ödenmeye
ba lanaca
söyleyen
Bakan z,
85
ya
doldurmu
ve ya
k
ayl
alan yüzde 70’in
üzerinde
özürlü
olan
vatanda lara
da
ayl klar n
evlerinde
teslim
edilece ini
kaydetti. Bakan z, “Bu
uygulamalarla
birlikte,
sosyal devlet olman n çok
önemli ad mlar at lm
oluyor” diye konu tu.
May s ay nda Alo 170
kay td
kla
mücadele
hatt n
yürürlü e
koyuldu unu ifade eden
Bakan z Faruk Çelik bu
konuyla ilgili unlar söyledi: “Türkiye’de 21.2 milyon çal an vatanda
z var. 10
milyona yak n vatanda
z kay td çal yor. verenin yüklerini hemen hemen OECD
ortalamas noktas na çektikten sonra kay td
kla mücadeleyi çok daha etkin tedbirlerle
ba latm bulunuyoruz. Bunu, bir taraftan yasal düzenlemelerle di er taraftan da
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denetimlerle sürdürüyoruz. Ancak bu, sivil toplum örgütleri, sendikalar, i adamalar yani
toplum olarak el birli iyle yürütülmesi gereken bir çal mad r.”
Türkiye’de 2 çal ana 1 emekli dü tü ünü ve bunun 4 çal ana 1 emekli haline
getirilmesinin genç nüfusu aç ndan Türkiye için çok da zor olmad
belirten
Bakan z, bu konuda çal malar n sürdürüldü ünü ve bunun gerçekle mesinin ancak
kay td
kla mücadeleye ba oldu unu ifade etti.

““ nnaann yyoorruum
m kkii TTüürrkkiiyyee,, öönnüüm
müüzzddeekkii ssüürreeççttee ssiiyyaassii vvee eekkoonnoom
miikk iissttiikkrraarr nn
ddeevvaam
m eettttiirreecceekkttiirr””
sizli in bütün dünyada sorun
olarak
ya and
kaydeden
Bakan z, “ sizlik ülkemizin de
sorunu ama yap sal dönü meleri de
dikkate al nd nda Türkiye’nin son
llarda çok önemli ölçüde istihdam
gerçekle tirdi ini de görüyoruz. 2,5
milyon vatanda
z son 5-6 y l
içinde istihdam edilmi tir. Bu az bir
rakam de ildir. Türkiye’de her y l
700 bin yeni i gücü,
i gücü
piyasas na kat yor. Her y l tar mda
çok yo un bir çözülme var. Bu
çözülme
neticesinde
binlerce
vatanda
z k rsaldan kente göç ediyor. Türkiye her y l yakla k 1 milyonun üzerinde
istihdam gerçekle tirmek durumunda. Son 5-6 y l içinde i sizlik oran nda bir art
gerçekle memi se, bu mevcut talebi kar layan bir sistem olu turdu umuzun ve tar mdaki
yo un çözülmeyi de istihdam etti imizin göstergesidir ki, bunu bir ba ar zl k olarak
görmek mümkün de ildir. Bu son derece önemlidir. Bunun bilimsel olarak
de erlendirilmesi, bütün yönleriyle ele al nmas gerekiyor. Olan biteni sosyolojik aç dan
da tahlil etmemiz gerekiyor. Böylelikle hangi oranlarda istihdam n gerçekle tirildi ini
görmek daha kolay olur. nan yorum ki Türkiye, önümüzdeki süreçte siyasi ve ekonomi
istikrar devam ettirecektir.” diye konu tu.

G
Geenneell M
Müüddüürrüüm
müüzz N
Naam
m kk AAttaa:: ““TTeekknnoolloojjiikk ggeellii m
meelleerrii yyaakk nnddaann ttaakkiipp
eeddiiyyoorruuzz””
Toplant n
aç
konu mas
gerçekle tiren Genel Müdürümüz
Nam k Ata, uygulamaya geçilen
projenin
önemini
vurgulayarak,
“Ya amakta oldu umuz 100 y l, bilgi
ça
olarak adland lmaktad r. Bu
ça n gere i, bilgiyi h zl
ve
olabildi ince verimli kullanmaktad r.
irketler, kurumlar ve devletler ça n
gerisinde kalmamak için teknolojik
geli meleri
yak ndan
izlemek
zorundad r. Biz de Türkiye Kurumu
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olarak, ya anan teknolojik geli meleri yak ndan takip ederek, daha iyi hizmet sunabilmek
için kendimizi geli tirme çabas içerisindeyiz. Bu eksende gerçekle tirdi imiz önemli
projelerimizden birisi, yakla k 2 y ld r üzerinde çal
z ve bugün sizlere tan
yapaca
z e- stihdam Projesidir.” dedi.

““BBuu PPrroojjee,, KKuurruum
m iillee hhiizzm
meett aallaann aarraass nnddaakkii m
meessaaffeeyyii kkaalldd rrm
m tt rr””
Projenin amac na de inen Genel Müdürümüz, “e-Devlet uygulamalar kapsam nda
yürütülen bu çal mam z, mü teri odakl çal ma anlay ile i arayanlar n ve i verenlerin
kurum hizmetlerinden elektronik ortamda yararlanabilecekleri bir platform
olu turmakt r. Bu sistemde kullan lar, Kurum hizmet birimlerine gelmek zorunda
kalmayacaklar,
i lerini
internet
üzerinden
7
gün
24
saat
kesintisiz
gerçekle tirebileceklerdir. Bir ba ka deyi le bu Proje, Kurum ile hizmet alan aras ndaki
mesafeyi kald rm , hizmete do rudan ve arac z eri me imkan sa lam bulunmaktad r.
e- stihdam Uygulama Sistemi, KUR’un içeriye ve d ar ya yönelik bütün faaliyetlerinin
elektronik ortamda aktar ld
11 farkl yaz m sisteminden olu maktad r. Bu
sistemlerden 6’s Kurumun i levlerini kapsarken 5’i d kullan lara yöneliktir. Bu
çerçevede, i arayanlar kendileri kuruma kay t olabilecekler, aç k i ler hakk nda bilgi
alabileceklerdir. verenler ise aç k i lerine uygun i gücüne arac z eri me imkan na sahip
olacaklard r. steyenler Kurum taraf ndan verilen kurs ve seminerlere do rudan ba vuru
yapabilecekler, i ve meslek dan manl
randevusu alabileceklerdir. ini kaybedenler
ödenek talebi dilekçelerini, i verenler ise i ten ayr lma
bilgilerini sistem arac
yla kuruma verebilecekler ve sonuçlar takip edebileceklerdir.
Ayr ca isteyen herkes güncel i gücü piyasas bilgilerine eri ebilecektir.” sözlerine yer
verdi.
Genel Müdürümüz Nam k Ata Türkiye Geneli 2007
gücü Piyasas Ara rmas n,
Kurum hizmetlerini etkinle tirme yolunda önemli bir ad m oldu unu ifade ederek,
“Bugün burada size sunaca
z bir di er çal mam z 50+ istihdaml i yerlerine
uygulad
z gücü Piyasas htiyaç Analizleri Sonuç Raporudur. gücü piyasas ile ilgili
periyodik bilgi elde etmek, i piyasas nda geçmi dönemde meydana gelen de me ve
geli melerin etkisini ortaya
kartmak
ve
gelecek
dönem için uygun eylem
plan projeleri geli tirmek
için piyasa analizleri büyük
önem
ta maktad r.
Bu
nedenle,
2007
sonbahar nda
gücü
Piyasas
Bilgi
Dan ma
Kurulunun
öneri
ve
katk lar yla gücü Piyasas
Soru Ka
geli tirilmi ve
Kurum
personelimiz
taraf ndan
81
ilde
uygulanm r.
Hedefimiz
söz konusu çal man n 10+
istihdaml i yerlerinde ve
tüm ülke düzeyinde y lda
en az 2 kez uygulanmas
gerçekle tirmektir.” sözleriyle konu mas
tamamlad .
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Daha sonra gücü Piyasas Bilgi Hizmetleri Dairesi Ba kan A n Kele , i arayan ve
verenlerin e- stihdam Projesiyle birlikte alaca hizmetleri uygulamal olarak tan tt .
Toplant Türkiye Geneli 2007 gücü Piyasas Ara rmas Sonuç Raporu’nun stihdam
ve Meslek Uzman Ayd n Alaba taraf ndan sunulmas yla sona erdi.
Toplant n ard ndan, tüm il müdürlüklerimizde projenin tan
na yönelik geni
çapl bir kampanya
ba lat ld . Kampanya kapsam nda gerçekle tirilen tan m
toplant lar nda, e- stihdam döneminin getirdi i tüm yenilikler kamuoyuna aktar yor.

PBH Dai. B k A

n Kele

st. ve Meslek Uzm. Ayd n Alaba

ee-- SSTT H
HD
DA
AM
M PPRRO
OJJEESS
PPrroojjeenniinn H
Heeddeefflleerrii::
7 gün/ 24 saat hizmetlerimizden yararlanma
olana sunmak.
Kurum
hizmetlerinin
internet
ortam nda
sunulmas
sa layarak iç ve d kullan lar n kendi
lerini diledikleri an kendileri taraf ndan yap lmas
sa lamak.
Kurumun yerel ofis yap de tirilerek olu turulan
self-servis
alanlar nda
bilgisayar
teknolojisini
kullanamayanlara
rehberlik
ve
dan manl k
hizmetlerini sunmak.
arayanlar n ve i verenlerin e le tirme taleplerini
daha h zl gerçekle tirmek.
arayanlar n
en k sa sürede i edinmelerini
sa lay önlemleri almak.
gücü piyasas bilgi sistemi olu turularak, i gücü
piyasas nda rol alan sistem kullan lar na güncel ve
do ru bilgi sunmak.
siz kalanlara yasa ile öngörülen sizlik Sigortas
ve Kayb Tazminat ödemelerini gerçekle tirmek.
Kurum hizmetlerinin üretiminde yeni teknolojik olanaklar n kullan
ve di er
kurumlar ile entegrasyonu sa lamak.
stihdam n korunmas ve istihdam olanaklar n art lmas sa lamak.
ve meslek bilgilendirme hizmetlerini yayg nla rmak.
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ee-- SSTT H
HD
DAAM
M PPRRO
OJJEESS N
ND
DEEN
N KK M
MLLEERR YYAARRAARRLLAAN
NAACCAAKK??
e- ST HDAM
KUR’un bütün hizmetlerini kapsad
için Kurumun tüm hedef kitlesi bu
projeden yararlanabilecektir. Bu hedef kitle:Gerçek ki iler; i arayanlar, i verenler, tar m
verenleri, i veren vekilleri, tar m arac lar , i gücü yeti tirme kurslar na kat lmak
isteyenler, i ve meslek dan manl
hizmetinden yararlanmak isteyenler, i kayb
tazminat ve i sizlik sigortas ndan yararlananlar/yararlanmak isteyenler, akademisyenler,
ara rmac lar, ö renciler
ve karar vericilerden olu maktad r.Tüzel ki iler; i gücü
talebinde bulunan i yerleri, i gücü yeti tirme kursu düzenlemek isteyen firmalar,
letmelerinde e itim almak isteyen firmalar, kurumca ziyaret edilen i yerleri, yurtd na
çi gönderen yerli ve yabanc firmalard r.

ee-- SSTT H
HD
DA
AM
M’’A
AN
NA
ASSIILL U
ULLA
A IILLA
AC
CA
AK
K??
Art k KUR’un hizmetlerinden yararlanmak isteyen kullan lar evlerinden, ofislerinden
ve diledikleri her yerden KUR’a gelmeden i lemlerini yapabilecektir.
Bilgisayar kullanma olana olmayanlar Kurumda olu turulacak self servis ortamlar nda,
Kurum yetkililerinin yönlendirmesi ile kendileri ile ilgili i lemlerini yürütebileceklerdir.
Bilgisayar kullanma olana ve bilgisayar okur yazarl
olmayan kullan lar n i lemleri
ise Kurum çal anlar taraf ndan yürütülecektir. Ancak bu grupta yer alan kullan lara da
kendilerinin i lem yapabilmeleri yönünde destek olunacakt r.

AARRAAYYAAN
NLLAARR SS SSTTEEM
MD
DEEN
NN
NAASSIILL YYAARRAARRLLAAN
NAACCAAKK??
Sistemden yararlanabilmek için öncelikle üye kayd yapt lmas gerekmektedir. Üye
olmak isteyen ki iler kullan
bilgilerini kaydettikten sonra ileti im adreslerine
hesaplar
etkinle tirmek için gerekli olan “onay numaras ” gönderilecektir. leti im
adresine gönderilen onay numaras ile hesap etkinle tirildikten sonra üyelik tamamlanm
olacakt r. Üyeli in tamamlanmas kullan
n art k sistemde i
arayan kayd
olu turabilece i anlam na gelmektedir.

ee-- SSTT H
HD
DAAM
M iillee

AARRAAYYAAN
NLLAARR;;

arayan kayd yapabilir.
Kay t bilgilerini güncelleyebilir.
Durumuna uygun aç k i leri takip edebilir.
ba vurusu yapabilir.
Ba vuru ve görü me sonuçlar takip edilebilir.
verenden ve
KUR’dan gönderilen mesajlar
görebilir.
Foto rafl özgeçmi olu turabilir.
aramaktan vazgeçmesi halinde, kayd
kald rabilir.
sizlik Ödene i ba vurusu yapabilir.
gücü yeti tirme kurslar za ba vuru yapabilir.
ve meslek dan manl hizmetimiz için randevu alabilir.
Uzaktan e itim uygulamalar ndan yararlanabilir.
Türk Meslekler Sözlü üne ula abilir.
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VVEERREEN
NLLEERR SS SSTTEEM
MD
DEEN
NN
NAASSIILL YYAARRAARRLLAAN
NAACCAAKK??
veren olarak Kuruma daha önce kay tl olanlar n; yeri ad na i lem yapacak olan
ki inin sisteme üye olarak hesab
etkinle tirmesi sa lanarak yetkilendirme için
Kurumuzun ilgili birimi ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.
veren

olarak

Kuruma

daha

önce

kay tl

olmayanlar n; veren

üyeli i
tamamland ktan sonra, sistem üzerinden i veren i lemlerinin takip edilebilmesi için
öncelikle girilen i yeri bilgilerinin ilgili l ve ube Müdürlü ümüz taraf ndan onaylanmas
ve yetkilendirme (rol atamas ) yap lmas gerekmektedir. Onaylama sonucunda ileti im
adresine “ KUR numaras ” gönderilecektir. Bu i lem tamamland ktan sonra sistem
üzerinden i lemler takip edilebilir.

e- ST HDAM ile i verenler;
yeri kayd yapabilir.
Kay t bilgilerini güncelleyebilir.
Ayl k i gücü çizelgelerini gönderebilir.
Kay tl i gücünü (meslek, ya , e itim vb. kriterler)
sorgulayabilir.
gücü talebinde bulunabilir.
yerine ait aç k i leri takip edilebilir.
Ba vuran adaylar n davet-görü me sonuçlar
leyebilir.
ten Ayr lma Bildirgelerini iletebilir.
gücü yeti tirme kurslar için Kurum ile i birli i yapm
ise; e itmenleri
bildirebilir, kursiyer seçebilir.
Çal anlar için “i letmelerde e itim semineri” talebinde bulunabilir.
Yurtd na i çi sevklerini yapabilir.

e Ba vuru ve

e Yerle tirme Uygulama Sistemi Kapsam nda

arayanlar internet üzerinden kuruma kay t olabilecekler, aç k i leri görüp
ba vuru yapabilecekler,
verenler ofislerinden i gücü istemi verebilecek, sistemde kay tl i arayanlar
sorgulayabilecek, seçme-davet yapabilecek, i ba vurular
kabul edebilecek,
yerlerine eleman temin edebileceklerdir.

Aktif

gücü Programlar Uygulama Sistemi Kapsam nda

Kurum taraf ndan planlanan i gücü yeti tirme kurslar na internet ortam ndan
ba vuru yap labilecek,
verenler kurumdan kurs talebinde bulunabilecekler,
verenler internet üzerinden Türkiye Kurumu’nun i letmelerde çal an i gücüne
yönelik vermi oldu u e itim seminerleri hizmetlerini sorgulay p bu seminerleri talep
edebileceklerdir.

gücü Piyasas Ara

rmalar Uygulama Sistemi Kapsam nda

verenler yasal zorunluluklar nedeniyle vermeleri gereken bilgileri
KUR’a
kolayca ula rabilecekler,
gücü piyasas bilgilerine ihtiyaç duyan tüm kullan lar kolayca ula abileceklerdir.
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ve Meslek Dan manl

Hizmeti Uygulama Sistemi Kapsam nda

Türk Meslekler Sözlü ü’nden yararlanarak her meslekle ilgili detayl bilgiye
ula abilinecek,
Kurumdan
dan manl k
hizmeti
alabilmek
için
randevu
talebinde
bulunulabilinecektir.

sizlik Sigortas ve

Kayb Tazminat Uygulama Sistemi Kapsam nda

sizler ve i verenler internet üzerinden Talep Dilekçesi/
veren Bildirgesi
girebilecekler,
sizler ve i verenler girmi olduklar talep dilekçeleri veya bildirgeleri internet
üzerinden takip edebilecekler ve sonuçlar görebilecekler,
Ald klar ödemeleri ve alacaklar ödemeleri sorgulayabilecekler,
Bildirgelerindeki i lemleri an nda takip edebileceklerdir.

TÜRK YE GENEL 2007 YILI
GÜCÜ P YASASI ARA TIRMASI
15 Ekim-30 Kas m 2007 tarihleri aras nda, Türkiye’de 81 ilde 50 ve daha fazla ki i
istihdam eden 12.712 kamu ve özel i yerlerinde “ gücü Piyasas Bilgileri Soru Ka
”
uyguland . Ara rma sonucuna göre;
Çal anlar n % 77’si erkek, % 23’ü kad n,
yeri ve çal an say
n en fazla oldu u sektör;
Tekstil ve Tekstil Ürünleri malat sektörü,
Temininde güçlük çekilen meslekler;
Diki Makinesi Operatörü (Kuma ),
Makineci (Diki ),
750 farkl meslekte toplam 28 bin 46 aç k i ,
En fazla istihdam art beklenen sektörler;
Tekstil ve Tekstil Ürünleri malat ,
Ula m Araçlar malat ,
stihdam nda azal beklenen tek sektör
aat sektörü

oldu u tespit edildi.
1 y l sonra toplam istihdam n % 1,4 oran nda artaca
ssttiihhddaam
m aarrtt
((iillkk 1100))

bbeekklleenneenn m
meesslleekklleerr

tahmin edilmektedir.

ssttiihhddaam
m aazzaall bbeekklleenneenn m
meesslleekklleerr
((iillkk 1100))
Beden çisi
aat)

Diki Makinesi
Oper.
Sat Eleman
Kaynakç
CNC Tezgah
Oper.
Güvenlik
Görevlisi
El ve Makine
Diki çisi
Beden çisi
stihsal
Teknisyeni

zabeci
Madenci
Personel
Meslek Uz
Yatak malat
çisi
Büro Mem uru
bb
Sekreter
aat
Boyac
So uk Demirci
Makine
Modelcisi

Hem ire
Torna Tezgah
Oper.
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A
Allm
maann FFeeddeerraall PPaarrllaam
meennttoo B
Büüttççee K
Koom
miissyyoonnuunnddaann K
Kuurruum
muum
muuzzaa Z
Ziiyyaarreett
Alman Federal Parlamento
Bütçe Komisyonu üyelerinden
olu an bir heyet, 20 May s
2008 tarihinde Ülkemize geldi.
Heyetle, ba ta Bakan z
Faruk Çelik olmak üzere,
Federal
Almanya
Ankara
Büyükelçisi Dr. Eckart Cuntz,
Çal ma
Mü aviri
Patricia
Heimann, Müste ar z Ahmet
Erdem, Müste ar Yard mc V.
A.R.Levent Genç ve Genel
Müdürümüz Nam k Atan n da
kat ld
bir
toplant
gerçekle tirildi.
Toplant da Heyete, sosyal
güvenlik alan nda gerçekle tirilen ve gerçekle tirilmesi hedeflenen de iklikler, Sosyal
Güvenlik Reformu ile stihdam Paketi hakk nda bilgiler verildi.
Daha sonra Kurumumuzu da ziyaret eden heyetle, Genel Müdürümüz Nam k Ata’n n
ba kanl nda gerçekle tirilen toplant da, Türk i gücü piyasas temel göstergeleri,
Kurumumuzun yap , faaliyetleri, yürüttü ü projeler ve KUR-Alman Federal
Ajans
kili birli i Protokolü kapsam nda yap lan çal malar ile ilgili görü al veri inde
bulunuldu.
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ggüüccüü PPiiyyaassaass BBiillggii D
Daann m
maa KKuurruulluu TTooppllaanndd
gücü Piyasas Bilgi Dan ma
Kurulu, Genel Müdür Yard mc z
Mehmet Ali Özkan’ n ba kanl nda
25 Haziran 2008 tarihinde topland .
TÜRKToplant
Salonunda
gerçekle tirilen toplant n aç
konu mas
yapan Mehmet Ali
Özkan, son dönemlerde Kurumuzun
önemli at mlar gerçekle tirdi ini
belirtti. e- stihdam ve e-Portal
uygulamas na geçi in Kuruma yeni
ve iyi bir imaj kazand rd na dikkat
çeken Özkan, sunulan hizmetlerin
art k mesai saatleri ile s rl
olmad
, herkesin 24 saat internet üzerinden kurum hizmetlerine ula abilece ini
söyledi. Ayr ca yak n geçmi te yasala an “ stihdam Paketi” ile yeni bir döneme girildi ini
dile getiren Genel Müdür Yard mc z, özellikle mesleki e itim ve di er birçok konu için
kaynak sorunun da kolay çözülebilece ini vurgulad .
Toplant da daha sonra Kurul üyelerine, Kurumumuz stihdam ve Meslek Uzman Ayd n
Alaba taraf ndan 81 ilde, 50+ istihdaml i yerlerine uygulanan “Türkiye Geneli 2007 Y
gücü Piyasas Ara rmas Sonuç Raporu” nun sunumu gerçekle tirildi.
Üyelerin rapor hakk nda görü ve önerilerini belirtmelerinin ard ndan, bu y l
yap lacak olan anket ve anketin kapsam n belirlenmesiyle toplant sona erdi.

EEuurroogguu ddaannccee N
Neettw
woorrkk M
Meerrkkeezzlleerriinnddeenn KKuurruum
muum
muuzzaa ZZiiyyaarreett
rlanda, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Polonya ve Fransa Euroguidance (Avrupa
Rehberlik) Network Merkezleri yetkilileri 13-17 May s 2008 tarihleri aras nda AB E itim ve
Gençlik Programlar Merkezi Ba kanl ’n n ev sahipli inde Ülkemizi ziyaret etti.
Ülkemizde konu ile ilgili faaliyet gösteren kurumlar ziyaret eden heyet 13 May s 2008
tarihinde de Kurumumuza geldi. Ziyaret s ras nda yap lan toplant da heyete,
gücü
Uyum Dairesi Ba kan Ferudun Giresun taraf ndan, Kurumumuz hizmetlerini tan tan bir
sunum gerçekle tirildi.
Euroguidance
(Avrupa
Rehberlik) Network Merkezleri:
Avrupa’da
genel
e itim,
mesleki
rehberlik
ve
dan manl k
sisteminin
geli tirilmesi ve desteklenmesine
katk da bulunmak ve de ik
ülkelerdeki dan manl k servisleri
aras nda i birli ini güçlendirmek
amac yla
faaliyette
bulunan
merkezlerdir.
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KKooccaaeellii’’nnddee D
Düüzzeennlleenneenn KKuurrssllaarr SSoonnuunnddaa ÇÇookk SSaayy ddaa ssiizz
M
Meesslleekk SSaahhiibbii O
Olldduu

vvee

Kocaeli
l
Müdürlü ümüzce
çe itli
kapsamlarda düzenlenen birçok kursun
tamamlanmas yla, çok say da i siz i ve
meslek sahibi oldu.
Ford Otomotiv Sanayi A. . ile 400 ki iye
itim verilmesi
için yap lan
birli i
Protokolü kapsam nda düzenlenen kurslardan
Haziran ay nda tamamlananlar n sonunda
toplam 77 ki i i yerinde istihdam edildi.
Bunlar kurslar sonucunda bu güne kadar
“Kaynakç (Genel)” mesle inde 16, “Oto
Montaj çisi” mesle inde 30, “Oto Boyac ”
mesle inde 31 ki i istihdam edildi.

K
Kuurrssiiyyeerrlleerriinn ttaam
maam
m ii ssaahhiibbii oolldduu
KORDSA Endüstriyel plik ve Kord Bezi San. ve Tic. A. . i birli inde düzenlenen
“Dokuma Tezgah Operatörü” mesle indeki 110 ki ilik kursun sonunda, kursiyerlerin
tamam i yerinde i e ba lad .
TOYOTETSU Otomotiv Parçalar Sanayi ve Tic. A. . ortakl nda “Kaynak Teknolojileri
Operatörü” ve “Metal ekillendirme Operatörü (Pres Opr.)” mesleklerinde düzenlenen
itimlerin 26 May s 2008 tarihinde tamamlanmas yla da 22 ki i i yerinde i ba yapt .

ssiizzlliikk ööddeennee ii aallaann ii ssiizzlleerriim
miizz
iiççiinn ddee ççee iittllii m
e
l
e
k
l
e
r
d
e
k
u
r
s
meleklerde kursllaarr
ddüüzzeennlleennddii
Bu kapsamda Ahmet Elginkan
Mesleki ve Teknik E itim Merkezi ile
2008 y
için bir i birli i protokolü
imzaland .
Protokol
çerçevesinde,
“Gazalt Kaynakç ” mesle inde 22,
Elektrik-Ark Kaynakç
mesle inde 12
ve
“Endüstriyel
Otomasyon”
mesle inde 12 olmak üzere toplam 48
siz e itim alarak meslek sahibi oldu.
Kocaeli 6H Özel Güvenlik irketi ve
TMG Güvenlik i yerlerinin i birli inde toplam 60 i size “Güvenlik Görevlisi (Silahl )”
mesle inde verilen e itimler 29 May s 2008 tarihinde tamamland .
Gebze’de de, 16 May s 2008 tarihinde sona eren Makine Mühendisleri ve Mimarlar
Odas ortakl nda gerçekle tirilen Forklift Operatörü mesle indeki kurslar sonunda 30,
19 Haziran 2008 tarihinde tamamlanan MESS E itim Vakf ile birlikte “Makine Bak mc ve
Elektrik Bak m-Onar m” mesleklerinde düzenlenen e itimler sonunda da 30 olmak üzere
toplam 60 i size meslek edindirilmi oldu.
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M
Meesslleekk BBiillggii M
Meerrkkeezzlleerriim
miizz YYaayygg nnllaa tt rr ll yyoorr
ve Meslek Dan ma hizmetlerimizin
etkinle tirilmesi
ve
yayg nla
lmas
uygulamalar
kapsam nda,
12
il
müdürlü ümüzde daha
meslekler, mesleki
itim yerleri, çal ma hayat yla ilgili bilgileri
içeren bilgi kaynaklar n bulundu u ve ihtiyaç
sahiplerinin kullan na sunuldu u Meslek Bilgi
Merkezi (MBM) aç yor.
lk etapta Hatay, Bayburt, Kocaeli (Gebze
ube Müdürlü ü) ve Bal kesir (Band rma ube
Müdürlü ü) il müdürlüklerimizde faaliyete
geçen MBM, sonraki süreçte, Antalya, Ni de,
Diyarbak r, Mu , Siirt, Isparta ve Düzce il

müdürlüklerinde aç lacak.
Hatay’da faaliyete geçen MBM için 30
May s 2008 tarihinde bir aç
töreni
düzenlendi. Törene Vali Nusret Miro lu,
M.Kemal
Üniversitesi
Rektörü
Prof.Dr. erafettin Canda, ATSO Ba kan
Hikmet Çinçin, ATB Ba kan M.Ali Kuseyri,
bas n mensuplar ve çok say da konuk kat ld .
Bal kesir l Müdürlü üne ba
Band rma
ube Müdürlü ünde olu turulan MBM için de 9
May s 2008 tarihinde lçe Kaymakam Salih
Keser’ in de kat ld
bir aç
töreni
düzenlendi.
Törenlere kat lanlara ve bas n mensuplar arac
ile kamuoyuna MBM ve MBM’de
gerçekle tirilecek tüm hizmetler detayl bir ekilde tan ld .

KKoonnyyaa’’ddaa G
Göörrm
mee EEnnggeelllliilleerree M
Maassöörrllüükk M
Meessllee ii
Konya l Müdürlü ümüzce Kamu Yarar na Çal an Görmeyenleri Koruma Derne i
ortakl nda görme engellilere yönelik “Masörlük” mesle inde kurs düzenlendi. 9 Haziran
2008 tarihinde ba lat lan 10 ki ilik kurs, 60
gün sürecek.
Konya Engelliler Derne i i birli inde de
yine özürlülere yönelik Kuaförlük-Berberlik
mesle inde kurs aç ld . Halen 11 kursiyerle
devam eden kursla özürlü vatanda lar n bu
mesle i
edinerek
kendi
ihtiyaçlar
giderebilmeleri amaçlan yor.
Di er
yandan
sizlik
Sigortas
uygulamalar kapsam nda, i siz kalan 40 ki i
için “Bilgisayar Operatörlü ü”
e itimi
düzenlendi. 2 grup halinde verilecek
itimlerin ilki, 5 May s 2008 tarihinde
ba lat ld .
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zzm
miirr’’ddee ““ÇÇaall m
maa H
Haayyaatt nnddaa EEnnggeellllii SSoorruunnllaarr vvee ssttiihhddaam
m””
KKoonnuulluu PPaanneell D
Düüzzeennlleennddii
10-16 May s 2008 “Sakatlar Haftas ” etkinlikleri kapsam nda zmir l Müdürlü ümüz
öncülü ünde zmir’de ya ayan engelli ve engelli
ailelerine yönelik “Çal ma Hayat nda Engelli
Sorunlar
ve
stihdam”
konulu
panel
düzenlendi. 13 May s 2008 tarihinde zmir Fuar
Gençlik Tiyatrosunda gerçekle tirilen panele,
zmir l Müdürü Süleyman Boyac lu, 9 Eylül
Üniversitesi BF Çal ma Ekonomisi ve Endüstri
li kileri Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Tunç
Demirbilek,
Valilik
Engelliler
Merkezi
Koordinatörü R za Mutkilio lu, Peryön Ege
Yönetim Kurulu Üyesi Rahile Yeni ve engelli
temsilcisi Serap Sefer konu mac olarak kat ld .
Panelde proje e itmeni Ron Reeuw jk
taraf ndan “Hollanda’da Engelliye Bak Aç ve Temel Uygulamalar” konulu bir de sunum
yap ld .

SSuuççaa EE iilliim
mllii G
Geennççlleerree BBiillggiissaayyaarr EE iittiim
mii
Bal kesir l Müdürlü ümüz ile l Emniyet Müdürlü ü aras nda imzalanan bir protokolle
ildeki suça e ilimli gençler için “Bilgisayar E itimi Projesi” gerçekle tirildi. 16 Haziran
2008 tarihinde tamamlanan e itimi ba ar yla tamamlayan gençlerin sertifikalar , 17
Haziran 2008 tarihinde Vali Selahattin Hatipo lu’nun da kat
yla gerçekle tirilen geni
kat ml bir törenle verildi.
H
Hüükküüm
mllüülleerree,, ii ssiizzlleerree yyeennii m
meesslleekk
Band rma Ceza nfaz Kurumunda bulunan hükümlülere yönelik Bigisayar Operatörlü ü
mesle inde kurs düzenlendi. 9 May s 2008 tarihinde ba lat lan kurs için ayn tarihte,
Bal kesir Ba savc
Ahmet Gökç nar, Band rma ube Müdürü Ha im Akbulut, lçe Milli
itim Müdürü, lçe Halk E itim Müdürü, Cezaevi Müdürü ve çok say da davetlinin
kat ld bir aç
töreni düzenlendi.
2 Haziran 2008 tarihinde sizlik Sigortas kapsam nda, 20 i siz için Ayval k Halk E itim
Müdürlü ü
i birli inde
bayanlara
yönelik
“Gümü
Has r
Tak
Örücülü ü”
mesle inde
kurs
düzenlendi.
Di er yandan, 7-9 May s 2008
tarihleri
aras nda
düzenlenen
Bal kesir Üniversitesi MühendislikMimarl k Fakültesinin “Mühendislik
Kariyer Günleri 2008”de üniversite
rencilerine Kurumumuz hizmetleri
tan ld . Etkinlik kapsam nda 8 May s
2008 tarihinde bir de Kurumumuz
hakk nda bilgilerin sunuldu u bir
panel gerçekle tirildi.
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CCeezzaaeevvlleerriinnddee EE iittiim
m SS nn ffllaarr A
Aççm
maayyaa D
Deevvaam
m EEddiiyyoorruuzz
Di er il müdürlüklerimizden sonra Isparta,
Ad yaman ve Sinop l Müdürlüklerimiz de,
ildeki Cezaevi Müdürlüklerinde birer Bilgisayar
Teknoloji S
açt .
Bu s flarda, Kurumumuzca tutuklu ve
hükümlülere e itimler verilirken di er tutuklu
ve
hükümlülerin
de
bilgisayarlardan
faydalanmas na olanak sa lan yor.
Ad yaman l Müdürlü ümüz ayr ca gerekli
donan
yine Kurum bütçesinden kar layarak
tutuklu ve hükümlülere “Kuaförlük ve Saç
Bak ” e itiminin verilebilece i bir e itim
daha açt . E itimlere 9 Haziran 2008 tarihinde start verildi.
Ad yamanda’ki e itim s flar için 5 Haziran
2008 tarihinde Ad yaman Valisi Ramazan Sodan
ba ta olmak üzere çok say da davetlinin
kat
yla bir aç
töreni düzenlendi.
Öte yandan, Ad yaman l Müdürlü ümüz
taraf ndan Ad yaman Kapal Ceza nfaz Kurumu
birli iyle hükümlülere yönelik “Bak r Levha
lemecili i” ile “A
k” kurslar da düzenlendi.
Isparta l Müdürlü ümüzün, 11 bilgisayar ve 1
yaz
alarak açt
s fta da, tutuklu ve
hükümlüler 20’ er ki ilik gruplar halinde e itim
al yor. Haziran ay nda e itimini tamamlayan grup
için 12 Haziran 2008 tarihinde sertifika da m
töreni düzenlendi. Kursiyerler belgelerini Vali Yard mc Atila Durmu ’un elinden ald .

KKooccaaeellii’’nnddee KKO
O FF 0088 G
Geerrççeekkllee ttiirriillddii
Kocaeli
l Müdürlü ümüz, Kocaeli
Üniversitesi, Kocaeli Büyük ehir Belediye
Ba kanl , Kocaeli Sanayi Odas ve zmit
Ticaret Odas aras nda imzalanan protokol
kapsam nda Kocaeli nsan Kaynaklar ve
stihdam Fuar (KO F 08) düzenlendi.
15-17 May s 2008 tarihleri aras nda
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerle kesinde
düzenlenen Fuara, 76 firma, kurum/kurulu
ve 25 bin civar nda ziyaretçi kat ld .
Fuar kapsam nda ayr ca “Dünyada
Geli en
K Stratejileri”, “Üniversitede
Okurken Kariyer”, “Ba ar
Örnekler,
Hayatlar”,“ yerleri
K
Politikalar ”
“Ba ar n S rr leti im” ve “ yerlerinde
Sa
ve Güvenli i Uygulamalar ”
konular nda gerçekle tirilen panellere de kat m yo un oldu.
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KK rr eehhiirr’’ddee EEcczzaacc D
Deesstteekk PPeerrssoonneellii YYeettii ttiirriiyyoorruuzz
ehir l Müdürlü ümüz, Özelle tirme Destek Projesi II kapsam nda Eczac Destek
Personeli yeti tirilmek üzere bir kurs düzenledi. 12 May s 2008 tarihinde AKASYADER&KAH AD
Konsorsiyumu
birli iyle ba lat lan 14 ki ilik
itim 11 A ustos 2008 tarihinde
tamamlanacak.
sizlik Sigortas kapsam nda
da, Anadolu Teknik-Teknik ve
EML Müdürlü ü ortakl nda i siz
kalan
15
ki iye
yönelik
“Do algaz
ç
Tesisat”
mesle inde kurs düzenlendi. 26
May s 2008 tarihinde ba lat lan
kursun 5 Eylül 2008 tarihinde
sona ermesi planlan yor.
Öte yandan 29 May s 2008
tarihinde K ehir’in ilçelerinde
itim gören
8 ve 9. s f
rencilerine yönelik “Mesleki
Yöneltim Seminerleri” düzenlendi. 3 gün süren seminerlere toplam 1158 ö renci kat ld .

A
Affyyoonnkkaarraahhiissaarr ll M
Müüddüürrllüü üüm
müüzz
““BBiillii iim
m ÇÇaadd rr 0088”” EEttkkiinnlliikklleerriinnee KKaatt lldd
Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Kulübünün düzenledi i “B
M ÇADIRI
08” etkinliklerine Afyonkarahisar l Müdürlü ümüz de payda olarak kat ld .
Etkinlikteki stand zda, mezun olacak ö rencilere “ Arama Becerileri” konusunda
bilgi ve materyal verildi.
Kocatepe Üniversitesinde 20
May s 2008 tarihinde ba layan ve iki
hafta
süren
etkinlik,
l
Müdürlü ümüze de Te ekkür Belgesi
verilen kapan ve belge töreniyle 6
Haziran 2008 tarihinde sona erdi.
Törende l Müdürü Kadir Hamikli, bu
tür
etkinliklerin
yarar n
tart lmaz oldu unu, ilk defa böyle
bir etkinli e kat m sa land
ve
bundan sonra bu ve buna benzer
etkinliklere kat m sa lanmas na
gayret gösterilece ini dile getirdi.
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EEsskkii eehhiirr’’ddee KKaarriiyyeerr G
Güünnlleerrii D
Düüzzeennlleennddii
Eski ehir l Müdürlü ümüz, Anadolu Üniversitesi ve AIESEC Eski ehir ubesi
ortakl nda 3 gün süreli Kariyer Günleri düzenlendi.
28-30 Nisan 2008 tarihleri aras nda gerçekle tirilen etkinlikte Kurumumuz bir de stant
açt . Standda kat mc lara, Kurumumuz faaliyetleri hakk nda detayl bilgiler sunulurken,
bilgisayar ortam nda yapabilecekleri i ve i lemler tan ld .
Kariyer Günleri kapsam nda düzenlenen üç ayr “ Arama Becerileri ve Teknikleri
Semineri”nde Eski ehir Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesinde ö renim gören
toplam 800 ö renci ile 1. Hava kmal Bak m Merkezi Komutanl nda terhis olacak 40 er ve
erba a Kurumumuz Psikolo u Deniz Kartal taraf ndan konuya ili kin bilgiler verildi.

IIssppaarrttaa’’ddaa BBiillggiissaayyaarrll M
Muuhhaasseebbee KKuurrssuu

Isparta l Müdürlü ümüzce, Gönen lçe Halk E itim Merkezi Müdürlü ü i birli inde
"Bilgisayarl Muhasebe" mesle inde bir kurs düzenlendi.
12 May s 2008 tarihinde tamamlanan bu kursu ba ar yla bitiren 12 kursiyere, 15 May s
2008 tarihinde düzenlenen bir törenle sertifikalar verildi. Törene kat lan Gönen
Kaymakam Ay e eyda Ça lar, Kurumumuz i birli inde di er meslek dallar nda da
istihdama yönelik i gücü yeti tirme kurslar n aç lmas n çok yararl olaca
söyledi.
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ÇÇaall aann ggüüccüünnee VVeerrddii iim
miizz EE iittiim
m SSeem
miinneerrlleerriim
miizz TTüüm
mH
H zz yyllaa
SSüürrddüürrüüllüüyyoorr
letmelerin çal an i gücünün, i letme
ve verimlilik kültürü, kalite ve i güvenli i
bilincini art rarak daha yüksek performans
elde etmelerine katk sa lamak amac yla
sürdürülen
Kurumumuzun
etkili
hizmetlerinden
“Sanayide
E itim
Seminerleri” tüm illerde oldu u gibi Tokat
ve
Kocaelin’de
de
tüm
h yla
sürdürülüyor.
Bu kapsamda, Tokat Grand Ball ca
Oteli Personeline
26-27 May s 2008
tarihleri aras nda “ Sa
ve Güvenli i
Semineri” verildi. Çal anlar n i yerinde daha güvenli çal malar na katk sunmak amac yla
düzenlenen e itim sonunda kat mc lara belgeleri verildi.
Yine Kocaeli’nde Haziran 2008 ay sonu
itibar yla, Gebze
ube Müdürlü ümüz
hizmet alan çerisindeki I k Plastik San.ve
Tic. A. .’de
4 grup “
Sa
ve
Güvenli i” ve 2 grup “Orta Kademe
Yöneticilik” olmak üzere toplam 6 seminer
düzenlendi. zmir Ambalaj San. A. .’de 5
nsan li kileri ve Stres”, Hayat irketler
Grubunda da 4 “ çi Geli tirme”, 2 “ lk
Kademe Yöneticili i” ve 1 ”Orta Kademe
Yöneticili i “olmak üzere toplam 12 grup
çal ana e itim verildi.

M
MEETTEEFF 22000088 FFuuaarr nnaa KKuurruum
muum
muuzz ddaa KKaatt lldd
Milli
E itim
Müdürlüklerince
düzenlenen Mesleki Teknik E itim
(METEF)2008 Fuar na Kurumumuz da
kat larak stant açt .
Mersin’de
12-15
May s
2008
tarihleri aras nda Yeni ehir Fuar
Merkezinde, Ankara’da 23-30 May s
2008 tarihleri aras nda Atatürk Kültür
Merkezinde ve 5-7 Haziran 2008
tarihleri
aras nda
da
zmir’de
düzenlenen fuarlardaki standlar zda
ziyaretçilere, Kurumumuz faaliyetleri
ile ilgili geni bilgiler verilirken konuya
ili kin kitapç k ve bro ürler da ld .
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H
Haakkkkaarriillii Ö
Ö rreenncciilleerree SSeem
miinneerr VVeerriillddii
Hakkari l Müdürlü ümüzce, 13 May s 2008 tarihinde ildeki 119, 27 May s 2008
tarihinde Yüksekova lçesindeki 46 meslek lisesi son s f ö rencisine “ Arama
Becerilerinin Geli tirilmesi Semineri” verildi. Ö renciler seminer sonunda, verilen
seminerden çok memnun kald klar
dile
getirdi.
Zihinsel Engellilere Kilim ve El Sanatlar
Kursu
Hakkari l Müdürlü ümüz ve Yüksekova
Zihinsel Engelliler Derne i i birli i ile
zihinsel engellilere yönelik “Kilim ve El
Sanatlar Kursu” düzenledi. 10 zihinsel
engellinin Kilim ve El Sanatlar üzerine
itim görece i kurs için 19 Haziran 2008
tarihinde geni kat ml bir de aç
töreni
düzenlendi.
Öte yandan,
Hakkari
E itimciler
Derne i i birli i ile
sizlik Sigortas
kapsam nda düzenlenen “Bilgisayarl Muhasebe” mesle indeki kurs, 30 May s 2008
tarihinde sona erdi. Kursu ba ar yla tamamlayan 10 kursiyere sertifikalar , düzenlenen bir
törenle Vali Yard mc Abdullah Uçgun taraf ndan verildi. Daha sonra tüm kursiyerler l
Müdürü Alaattin Aslan’ ziyaret ederek te ekkürlerini dile getirdiler.

BBaattm
maann''ddaa ''Ö
Özzeellllee ttiirrm
mee SSoossyyaall D
Deesstteekk PPrroojjeessii''
TTaann tt lldd
Batman'da
Özelle tirme
Sosyal
Destek Projesi kapsam nda aç lan Makine
ve Biçki Diki kurslar
için bir aç
töreni düzenlendi. 28 May s 2008
tarihinde Çok Amaçl Toplum Merkezi'nde
(ÇATOM) gerçekle tirilen törene, Batman
Valisi Dr. Recep K lc k, ÇATOM
sorumlusu ükran Altun, l Müdürü Ali
ld z ve çok say da davetli ile
kursiyerler kat ld .
KKuurrssllaarrddaa ttooppllaam
m 4455 kkaadd nn hheem
m kkuurrss
ggöörrüüyyoorr hheem
m ddee aaiillee bbüüttççeelleerriinnee
kkaattkk ddaa bbuulluunnuuyyoorr
Vali K lc k törende yapt
konu mada, "Devlet yapmas gerekeni yapt . Haz rlanan
dört projeden bir tanesinin resmi aç
bugün yap yoruz. K zlar z art k maa alarak
kurs görecekler. Kurs sonunda ba ar olanlar tekstil fabrikas na yerle tirece iz" dedi.
Kursiyerlerden Saniye Göz ise, "Daha önce tarlada çal yordum. Aç lan bu kursa
kat ld m. Kurs boyunca maa verecekler. Bu projede eme i geçen herkese te ekkür
ederim" diye konu tu.
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KKooccaaeellii ll M
Müüddüürrllüü üüm
müüzzddeenn ÇÇee iittllii SSeem
miinneerr PPrrooggrraam
mllaarr
Kocaeli l Müdürlü ümüz ve Kocaeli
Üniversitesi ortakl nda 645 son s f
rencisine 7 grup halinde “Kariyer ve
Giri imcilik” konusunda seminer verildi.
Üniversite son s f ö rencilerinin kariyer
planlar
daha
sa kl
bir
ekilde
yapabilmeleri ve giri imcilik kültürlerinin
geli tirilmesi
amac yla
gerçekle tirilen
seminer programlar 6 May s 2008 tarihinde
tamamland .
Kocaeli
l
Müdürlü ümüzün
sizlik
Ödene i alan i sizlere yönelik May s ve
Haziran aylar nda gerçekle tirdi i
Arama
Teknikleri Seminerlerinde de toplam 1307 i size seminer verildi.

zzm
miirr’’ddee Ö
Özzeell ssttiihhddaam
m BBüürroollaarr yyllaa TTooppllaanntt
zmir l Müdürlü ümüz, hizmet alan
içindeki özel istihdam bürolar yetkilileriyle
bir araya geldi. l Müdürlü ü binas nda 26
Haziran 2008 tarihinde gerçekle tirilen
toplant da, bürolar ile Kurumumuz aras nda
uygulamada
kar la lan
olumsuzluklar n
giderilmesi ve istatistiklerin veri taban na
sa kl yans lmas konular na görü al
veri inde bulunuldu.
Toplant da l Müdür Yard mc
hsan
Gürhan kat mc lara mevzuata ili kin bilgiler
verirken, l Müdürlü ü personeli Sevgi Aky ld z
taraf ndan da istatistik verilerinin veri
taban na nas l girilmesi gerekti ine ili kin bilgiler içeren bir sunum gerçekle tirildi.

M
Maanniissaa’’ddaa G
Geennii KKaatt ll m
mll BBiirr FFuuaarr D
Düüzzeennlleennddii
Manisa
l
Müdürlü ümüzce,
Manisa
Belediye Ba kanl , Celal Bayar Üniversitesi,
l Milli E itim Müdürlü ü, Sanayi Ticaret l
Müdürlü ü ve Ticaret ve Sanayi Odas ’n n
katk lar yla Manisa nsan Kaynaklar stihdam
ve Mesleki E itim Fuar düzenlendi.
“Bu Fuarda
Var” temas yla 6-7 May s
2008 tarihlerinde gerçekle tirilen fuarda,
Kurumumuzun yan s ra çok say da kamu
kurum ve kurulu u ile özel firma stand açt .
Kurumumuzun stand nda kat mc lara
Kurumumuzla ilgili bilgiler aktar ld .
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YYaalloovvaa ll M
Müüddüürrllüü üünnddeenn SSeem
miinneerr vvee KKoonnffeerraannss EEttkkiinnlliikklleerrii
Yalova l
Müdürlü ümüzce çe itli
tarihlerde
“
Arama
Becerilerini
Geli tirme” seminerleri, 7 May s 2008
tarihinde de S nav Dershaneleri i birli inde
“Meslek Seçimi” konulu bir
konferans
düzenlendi.
May s ay nda 9 grup halinde toplam 484
rencinin kat ld , 17 Haziran 2008
tarihinde de Yalova Belediye Ba kanl
ortakl nda özürlülere yönelik “ Arama
Becerilerini
Geli tirme
Seminerleri”
gerçekle tirildi.

KKoonnyyaa’’ddaann SSoonnrraa YYoozzggaatt’’ttaa ddaa A
A aaççllaanndd rrm
maa ÇÇaall m
maass
Özelle tirme Sosyal Destek ProjesiII Toplum Yarar na Çal ma Programlar
kapsam nda Yozgat l Müdürlü ümüz ve
Esenli Belediye Ba kanl
ortakl nda
“A açland rma ve Çevre Düzenleme”
kursu düzenlendi.
6 Haziran 2008 tarihinde, Çevre
Haftas
etkinlikleri
münasebetiyle
proje kapsam nda bir de a açland rma
çal mas
yap ld .
A açland rma
çal mas na, Yozgat Vali Vekili Mustafa
ngenç, Esenli Belediye Ba kan Salih
Aplak, Yozgat l Müdürü ahin Altan ve
l Müdürlü ü personeli kat ld .

KKooccaaeellii PPeerrssoonneellii BBiillggiissaayyaarr EE iittiim
miinnii TTaam
maam
mllaadd

Kocaeli Büyük ehir Belediyesi (KOMEK) ile
yap lan i birli i anla mas
çerçevesinde
Kocaeli l Müdürlü ümüz personeline verilen
“Bilgisayar Operatörlü ü” e itimi 16 May s
2008 tarihinde tamamland .
Kursu
tamamlayan
15
arkada
z
düzenlenen bir törenle belgelerini ald .
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EE iittiim
m VVeerreenn KKuurruum
muum
muuzzuunn PPeerrssoonneellii ddee EE iittiim
mA
All yyoorr
Kurumumuz personeline yönelik çe itli konularda ve tarihlerde verilen hizmetiçi
itimler yo un bir ekilde sürdürülüyor.
Bu kapsamda, 6 bölge olu turularak verilen i gücü kurslar na ili kin e itimler May s
ay nda tamamland . 4. grubun e itimleri 30 Nisan-2 May s 2008 tarihleri aras nda Hatay l
Müdürlü ünde, 5. grubun e itimleri
14-16 May s 2008 tarihleri aras nda
Erzurum l Müdürlü ünde ve 6.
grubun e itimleri 21-23 May s 2008
tarihleri aras nda Söke E itim
Merkezinde
gerçekle tirildi.
itimlere çe itli illerden toplam 96
personel kat ld .
21-23 ve 26-28 May s 2008
tarihleri aras nda Ankara E itim
Merkezinde Kurumumuz e iticileri
taraf ndan 2 grup halinde 43
personele “
Arama Becerileri”
konusunda e itim verildi.
12
May s-13
Haziran
2008
tarihleri aras nda Net-Soft Bilgisayar
Sistemleri Tic.Lit. ti. taraf ndan gücü Piyasas Bilgi Hizmetleri Dairesi Ba kanl
n 10
personeline bilgisayar e itimi verildi.
M
Müüddüürrlleerree DDiissiipplliinn vvee SSiicciill AAm
miirrllii ii EE iittiim
mii vveerriillddii
Kurumumuzun müdür kadrolar nda görev yapan personeline, 4 grup halinde “Disiplin
ve Sicil Amirli i E itimi” verilmesi planland . Söke E itim Merkezinde verilecek
itimlerin 55 ki ilik ilk grubu 16-19 Haziran 2008 tarihleri aras nda, 49 ki ilik 2. grubu ise
23-26 Haziran 2008 tarihleri aras nda e itimlerini tamamlad .
Di er yandan, Bakanl
z Çal ma ve Sosyal Güvenlik E itim ve Ara rma
Merkezince (ÇASGEM) 24-26 Haziran 2008 tarihleri aras nda verilen Sekreterlik E itimine
Kurumumuzdan 2 personel kat ld .

SSaam
mssuunn ll M
Müüddüürrllüü üüm
müüzz K
Kuurruum
mllaarraarraass FFuuttbbooll T
Tuurrnnuuvvaass nnaa K
Kaatt lldd
Samsun l Müdürlü ümüz, ilde 76
tak n
kat
yla
düzenlenen
Kurumlararas Hal saha Futbol Turnuvas na
kat ld .
lk maç
Kaz mpa a lkö retim Okulu
ile oynayan Samsun l Müdürlü ümüz, maç
5-4 kazand . Turnuvaya h zl ba layan
tak n kaptan
l Müdürü Tahsin Bayar,
Turnuvada iddial olduklar , amatör ruhla
mücadele edeceklerini söyledi. Bayar,
Kurumu en iyi ekilde temsil ederek
çal anlar aras nda moral ve motivasyonu
art rmay amaçlad klar belirtti.
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II.. llkkbbaahhaarr H
Haall ssaahhaa TTuurrnnuuvvaass ddaa TTaam
maam
mllaanndd
Geçti imiz
Kas m
ay nda
Ankara
birimlerimiz aras nda “I.Sonbahar Hal saha
Turnuvas ” ad yla organize edilen ve stihdam
Dairesi Ba kanl
n ampiyon oldu u hal saha
futbol müsabakalar n ikincisi “I. lkbahar
Hal saha Turnuvas ” ad yla gerçekle tirildi.
Çal anlar aras nda dostluk, arkada k ve
kayna may hedefleyen turnuvalar n ikincisi de,
ilki gibi KURSPOR Genel Kaptan Erdal Gürkan
taraf ndan organize edildi.
6 tak m aras nda oynanan maçlar n
finalinde, Personel ve E itim Dairesi Ba kanl
ve gücü Uyum Dairesi Ba kanl kar kar ya geldi. Final maç nda, Personel ve E itim
Dairesi Ba kanl tak , gücü Uyum Dairesi Ba kanl
tak
5-0 yenerek ampiyon
oldu.
ampiyon tak m kupas , final maç
da izleyen Genel Müdürümüz Nam k Ata’n n
elinden ald . Maç ayr ca Genel Müdür Yard mc lar z Mehmet Ali Özkan ve Kaz m Yi it
de izledi. Turnuvaya kat lan tüm tak mlara birer plaket verildi.
Yap lmas planlanan II. Sonbahar Hal saha Turnuvas ’n n, çevre illeri de kapsamas
planlan yor.

KKuurruum
muum
muuzz YYöönneettiim
m KKuurruulluunnaa YYeennii Ü
Üyyee
Kurumumuz Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Sebzeciler,
Meyveciler ve Seyyar Pazarc lar Federasyonu Ba kan Mehmet
Çakman’ n yerine stanbul Bilimum Madeni E ya Sanatkarlar
Odalar Birli i Ba kan Cevher Kartal seçildi.
1952 Kastamonu do umlu olan Cevher Kartal, 1993
ndan bu yana sürdürdü ü stanbul Bilimum Madeni E ya
Sanatkarlar Odalar Birli i Ba kanl
n yan ra, 6 y ld r TESK
Meslek E itimi Destekleme Fonu Ba kan Yard mc
, Sanayi ve
Ticaret Bakanl Reklam Kurulu Üyeli i ve Kredi Garanti Fonu
Yönetim Kurulu Üyeli i görevlerini yürütmekte.
Kartal, evli ve bir çocuk babas r.
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kkii ÇÇaall m
maa A
Arrkkaaddaa m
m zz A
Arraam
m zzddaann A
Ayyrr lldd
Mu la l Müdürlü ünde görev yapan Cemal Ceylan ile Ad yaman l Müdürlü ünde görev
yapan Salim Erdem May s ay nda aram zdan ayr ld .
1978 do umlu Cemal Ceylan yakaland
bir hastal k sonucu 5 May s 2008 tarihinde
vefat etti. Yeni evli olan Ceylan, bir de bebek bekliyordu.
Salim Erdem ise geçirdi i trafik kazas sonucu 31 May s
2008 tarihinde hayata gözlerini yumdu.
ki arkada
za da Allah’tan rahmet, tüm yak nlar na
sab r diliyoruz.

Cemal Ceylan

Salim Erdem

KKIISSA
A

KKIISSA
A

KKIISSA
A

KKIISSA
A

zmir l Müdürlü ümüz taraf ndan Alia a Rehberlik Ara rma Merkezi i birli i ile 9
May s 2008 tarihinde “Meslek Seçiminin Önemi ve Mesleki E itim Yollar ” konulu bir
seminer düzenlendi. Tüpra Halk E itim Merkezinde düzenlenen seminere Alia a
ilçesindeki ilkö retim okullar n rehber ö retmenleri ve ö renci velilerinden olu an 50
ki i kat ld . Kat mc lara konu ile ilgili detayl bilgiler verildi.
Van l Müdürlü ümüz ile Van Ticaret Borsas i birli inde gerçekle tirilen projeyle her
l 10 genç k z hem meslek hem de i sahibi oluyor. “Örtüalt Yeti tiricili i” mesle inde
10 bayanla sürdürülen yeni e itimde kursiyerler serac k ö reniyorlar. Geçen y l e itim
alan kursiyerlerin büyük bölümü, ald klar kredilerle kendi seralar
kurma imkan na
kavu tu.
Artvin l Müdürlü ümüz Garsonluk mesle inde kurs düzenledi. Artvin Ticaret ve Sanayi
Odas (ATSO) ortakl nda 14 ki iye yönelik düzenlenen kurs halen devam ediyor. l
Müdürü Mehmet Karadeniz 19 Haziran 2008 tarihinde kursiyerleri ziyaret etti.
Kastamonu l Müdürlü ümüz,Özelle tirme Destek Projesi II kapsam nda, Kastamonu
Yöresel El sanatlar Kültür ve Turizm Derne i, TUREM ve Eflanili Kona i birli iyle 6
sürecek bir proje ba latt . 10 kursiyere kültürel turizmde giri imcilik, pazarlama, lokanta
letmecili i, mutfak kültürü, hijyen ve emniyet konular nda e itim veriliyor. Haftada 3
gün teori, 2 gün de mutfakta pratik e itim alan kursiyerlerin, yöre turizmine katk da
bulunmalar amaçlan yor.
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PPEERRSSO
ON
NEELL H
HAARREEKKEETT
KKU
URRU
UM
M ÇÇ AATTAAM
MAALLAARR
Ad Soyad

Görev Yeri

Unvan

Yeni Görev Yeri

Unvan

Kübra pek Özbek

Tokat l Müdürlü ü

VHK

Amasya l Müdürlü ü

VHK

Pelin Ediz

Mardin l Müdürlü ü

Memur

Personel ve E itim Dai. B k. VHK

Mehmet Kamil Kaymaz

Bursa l Müdürlü ü

Hizmetli

Yalova l Müdürlü ü

Hizmetli

Abdulkadir Bengi

Tokat l Müdürlü ü

oför

Tokat l Müdürlü ü

Memur

M.Selda Sürüm

Manisa l Müdürlü ü

Memur

zmir l Müdürlü ü

Memur

Elif Aydo du

Malatya l Müdürlü ü

statistikçi

Eski ehir l Müdürlü ü

statistikçi

Bolu l Müdürlü ü

ef

Karabük l Müdürlü ü

ef

Bülent Bükülmez

Ayd n l Müdürlü ü

Bekçi

Kocaeli l Müdürlü ü

Hüseyin Açar

Sakarya l Müdürlü ü

ef

Bal kesir l Müdürlü ü

ef

Nev ehir l Müdürlü ü

l Müd.Yard.

lhami Aksu

Fay k Y ld m

gücü Uyum Dai. B k.

Abdulmuttalip Cavlak

rnak l Müdürlü ü

VHK

Antalya l Müdürlü ü

Memur

Murat Balc

Nev ehir l Müdürlü ü

VHK

Ni de l Müdürlü ü

Memur

Vahit Titiz

Batman l Müdürlü ü

ef

Mardin l Müdürlü ü

ef

Ali Bingül

Kayseri l Müdürlü ü

ef

Ni de l Müdürlü ü

ef

lyas Demir

Karaman l Müdürlü ü

oför

Karaman l Müdürlü ü

Memur

Necip Turan

Kocaeli l Müdürlü ü

Muhasebeci

Sakarya l Müdürlü ü

Muhasebeci

Bekçi

Kars l Müdürlü ü

Hizmetli

Yakup Taner

l Müdürlü ü

Murat Özcan

Bursa l Müdürlü ü

Bünyamin Telli

Kayseri l Müdürlü ü

Meryem Yerlikaya

Kars l Müdürlü ü

Bahtiyar Kele
Döndü Cayg n Erzurumlu
brahim Be irli
Mahmure Can

dari ve Mali ler Dai.B k.

itim Uzm.

Hizmetli

ef

Bal kesir l Müdürlü ü

VHK

Antalya l Müdürlü ü

ube Müd.

Erzincan l Müdürlü ü

ef
Veznedar
itim Uzm.

Memur

Hukuk Mü avirli i

Memur

Konya l Müdürlü ü

VHK

Ankara l Müdürlü ü

VHK

Samsun l Müdürlü ü

Veznedar

Ordu l Müdürlü ü

VHK

VHK

Ankara l Müdürlü ü

VHK

sizlik Sigortas Dai.B k.

Ekrem Say n

Ni de l Müdürlü ü

l Müdürü

Siirt l Müdürlü ü

Bilent Ser

Mu la l Müdürlü ü

oför

Mu la l Müdürlü ü

VHK

Ülkü Bulut

Sakarya l Müdürlü ü

Avukat

Hukuk Mü avirli i

Avukat

zmir l Müdürlü ü

oför

zmir l Müdürlü ü

Engin Özgür Kapar

Bursa l Müdürlü ü

VHK

Bursa l Müdürlü ü

Tacettin Patat

Ankara l Müdürlü ü

ef

Mu la l Müdürlü ü

Bora lkül

Konya l Müdürlü ü

ef

Ahmet Me eli

Manisa l Müdürlü ü

oför

Reha Görgülü

kkale l Müdürlü ü
Manisa l Müdürlü ü

l Müdürü

VHK
Bilg. let.
ef
ef
Memur
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H.Atilla Öztürk

Kayseri l Müdürlü ü

Özgür Tanr verdi

Karabük l Müdürlü ü

Ali Y ld z

Bart n l Müdürlü ü

lc m Senem Sara

li kiler Dairesi B k.

oför

Kayseri l Müdürlü ü

Memur

Muhasebeci

Zonguldak l Müdürlü ü

Muhasebeci

Muhasebeci

Ordu l Müdürlü ü

Muhasebeci

VHK

Ankara l Müdürlü ü

itim Uzm.

Mustafa Çal

Zonguldak l Müdürlü ü

Muhasebeci

Karabük l Müdürlü ü

Muhasebeci

Hasan Buyurman

Ordu l Müdürlü ü

Muhasebeci

Bart n l Müdürlü ü

Muhasebeci

Uzman (Ö)

Ankara l Müdürlü ü

Gülsüm Gündüz

dari ve Mali ler Dai.B k.

Nesrin Canbolat

Kahramanmara l Müd.

ef

Malatya l Müdürlü ü

itim Uzm.
ef

BBAA KKAA KKU
URRU
ULLU
U TTAAN
NN
NAAKK LL--AAÇÇIIKKTTAAN
N AATTAAM
MAA
Ad Soyad

Görev Yeri

Unvan

Yeni Görev Yeri

Unvan

Nurettin Erhan

Sümer Hal

Hal Eksperi

Malatya l Müdürlü ü

Memur

Ayd n Demirhan

Adalet Bak. K

Emanet Memuru

K

VHK

Bahad r Kaptan

Kütahya l Milli E itim Müd.

Memur

Kütahya l Müdürlü ü

Memur

ak l Müdürlü ü

Sibel Çall
brahim Büyük

ehir Adliyesi

ak l Milli E itim Müdürlü ü

ehir l Müdürlü ü

Memur
VHK

Rize Belediye Ba kanl

Ba kan Yard.

Rize l Müdürlü ü

Aksaray Kültür ve Turizm Müd.

Müdür Yard.

Mardin l Müdürlü ü

Bay v. ve skan Müd.

Memur

Çank

Jale Küçük

Trabzon Emniyet Müdürlü ü

Memur

Trabzon l Müdürlü ü

VHK

Emine Baylan

Alanya lçe Emniyet Müdürlü ü

Memur

Antalya l Müdürlü ü

Memur

Bülent Bekin

adiye (Demir) Koç Çank

Sedat Keçeci
Mustafa Toköz
Bekta Altunta

ak Üniversitesi
Ni de Sosyal Güvenlik l Müd.
ehir Sivil Savunma Müd.

l Müdürlü ü

itim Uzm.
l Müdürü
Memur

ube Müdürü

Mu la l Müdürlü ü

ube Müd.

l Müdür Yard.

Ni de l Müdürlü ü

l Müd.

VHK

ehir l Müdürlü ü

Mustafa Sar ka

Mah. Kar. st.

Aç ktan Atama

Tekirda

l Müdürlü ü

Tekin Aktepe

KKK stifa

Aç ktan Atama

Bursa l Müdürlü ü

VHK
Memur
Memur

EEM
MEEKKLL O
OLLAAN
N PPEERRSSO
ON
NEELL
Ad Soyad

Görev Yeri

Vahit Erol

Afyonkarahisar l Müd.

ef

01.05.2008

Ate Savc

Gaziantep l Müdürlü ü

ube Müdürü

16.05.2008

Ramazan Bozbey

Kütahya l Müdürlü ü

ef

16.05.2008

Erzurum l Müdürlü ü

VHK

16.05.2008

ef

20.05.2008

ahin Zeyrek
Gül Kaynak

Edirne l Müdürlü ü

Unvan

Emeklilik Tarihi
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