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M
MEESSLLEEKK EE TT M
M SSEEFFEERRBBEERRLL

BBA
A LLA
ATTTTIIKK

Mesleki e itime büyük bir kaynak sa layan “ stihdam Paketi” ile birlikte, Bakan
öncülü ünde mesleki e itim seferberli i ba latt k.

n

26 May s 2008 tarihinde yürürlü e giren, istihdam te vik amaçl birçok maddeyi içinde
bar nd ran yasal düzenlemeyle birlikte, Türkiye’nin her yerinde 500-1000 kursiyere i
garantili meslek edindirmeye yönelik e itimler verilerek en az 100 bin ki iye i
sa lanmas amaçlan yor.
Bakan z Faruk Çelik taraf ndan 8 Temmuz 2008 tarihinde Bursa-Eski ehir, 20
Temmuz 2008 tarihinde Van-Erzurum, 23 Temmuz 2008 tarihinde Malatya-Elaz , 25
Temmuz 2008 tarihinde Trabzon-Rize, 5 A ustos 2008 tarihinde Konya ve 16 A ustos 2008
tarihinde Bolu’da start verilen mesleki e itim seferberli imiz, 81 ilimizde devam ediyor.

BBaakkaann m
m zz FFaarruukk ÇÇeelliikk:: ““G
Geennçç nnüüffuussuum
muuzz iiççiinn sseeffeerrbbeerrlliikk bbaa llaatttt kk..””
8 Temmuz 2008 günü ö leden önce Eski ehir’deki sizlik Sigortas kapsam nda 16
de ik meslekte kursun aç
n yap ld projeler kapsam nda pilot okul seçilen Atatürk
Endüstri
Meslek
Lisesi’nde düzenlenen
törene, Bakan z Faruk
Çelik’in
yan ra,
Eski ehir
Milletvekili
Nedim Öztürk, Eski ehir
Valisi Kadir Çal
,
Genel
Müdürümüz
Nam k Ata, Genel Müdür
Yard mc z
Kaz m
Yi it, Eski ehir Sanayi
Odas , Ticaret Odas ,
Esnaf ve Sanatkarlar
Odalar Birli i Ba kanlar
ile çok say da davetli
kat ld .
Uzun tart malardan
ve de erlendirmelerden
sonra stihdam Paketi’ni
yasala rd klar
dile
getiren Bakan z Çelik, “Yasal alt zeminden sonra bu yasalar n içeri inin ye ermesi için
ilk ad
Eski ehir’de at yoruz. Genç nüfusun ‘her i i yapar m’ söyleminden kurtulup neyi,
nas l yapt
bilen, nitelikli eleman olmas konusunda seferberlik ba latt k” dedi.
Türkiye’de mesleki e itimin ve sertifikaland rman n var oldu una ancak kaynak sorunu
ve plans zl ktan kaynaklanan nedenlerle ba ar olunamad na dikkat çeken Bakan z,
“300 milyon YTL’yi mesleki e itime ay rd k. Kaynak transferi, yasal altyap tamamland .
Geli mekte olan ülkeler için en büyük sorun plans zl kt r. Her eyi yapt
dü ünürüz
ancak bir plan olmad için ba ar ya ula amay z. Bu proje, plan-program dahilinde
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ba ar bir ekilde devam edecek.
Amac z
üzüm
yemektir.
Amac z,
evine a götürmek
isteyen, i sahibi olmak isteyen,
gururuyla ayakta kalmak isteyen
insan za imkan sa lamakt r.
Burada nitelikli eleman çok
önemli.
sahas büyüyecek,
veren talepte bulundu unda
nitelikli
eleman
bulmakta
zorlanmayacak” ifadelerine yer
verdi.
Global krizlerden minimum
ekilde etkilenerek i sizli in belini
rmak istediklerini de dile
getiren Faruk Çelik, “Ekme in
aslan n midesinde oldu u bir dönemde k r çeki meleri bir kenara b rakmal z. Kol kola
girmeliyiz.” diye konu tu.
Törenin ard ndan Bakan z, kursiyerlerin çal
bilgisayar laboratuvar ve CNC
tezgahlar nda incelemelerde bulundu.

““N
Nee ii oollssaa yyaappaarr m
m ddeevvrrii bbiittttii””
8 Temmuz 2008 günü ö leden sonra ise, Bursa l Müdürlü ümüz taraf ndan organize
edilen i gücü e itim kurslar n ba lat lmas na ili kin Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Birli i
(BESOB)’nin letmeler Üstü E itim Merkezi’nde düzenlenen törene, yine Bakan z Faruk
Çelik, Genel Müdürümüz
Nam k Ata, Genel Müdür
Yard mc z Kaz m Yi it,
BESOB Ba kan Arif Tak ve
çok say da konuk kat ld .
Bakan z
yapt
konu mada i gücü e itim
kurslar n aç
start n
verildi ini
belirterek
nsanlar z meslek sahibi
olmay ndan dolay ‘ne i
yapars n’ sorusuna ‘her eyi
yapar m, yeter ki bana bir
bulun’ diyor. veren her
i yapan eleman istemiyor.
Art k dünya kara saban
dünyas de ildir. Herkes
nitelikli eleman ar yor. ini
do ru düzgün yapmak istiyor. Hizmetini do ru, üretti ini kaliteli sunmak istiyor. Bunlar
daha geni bir piyasaya hitap etmek için istiyor. Türkiye art k bu dönemi kapatmal .
Eski ehir ve Bursa’da ba latt
z çal ma 81 ilde yayg n hale gelecek. gücü piyasas
analizleri neticesinde hangi mesle e ihtiyaç varsa o meslekler do rultusunda e itim
verilecektir.”dedi.
2
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Meslek lisesi oranlar n yüzde 35’lerde olmas ndan dolay i verenlerin ara eleman
bulmakta zorland
ifade eden Bakan z Faruk Çelik, “Mesleki e itimde okulla may
yayg n hale getirirken, di er taraftan KUR arac
yla gençlerin meslek edinmelerini
sa yoruz.” diye konu tu.
sizlik olgusuna da de inen Çelik, “Neden bu i sizlik h zla a
ya inmiyor. Sebebi
gayet aç k. Tar m h zla çözülüyor. Son 5
lda 2 milyon ki i tar mdan koparak
kentlere akt . Do ru mu yapt ? Do ru
yapt . Önemli olan bu nüfusun hizmet
sektöründe istihdam edilmesidir. Sanayi
istihdam z
iyi.
Ancak
hizmet
sektörünün büyümesi laz m. Tar mdan
gelenlerin hizmet sektörüne geçebilmesi
için mesleki e itim art. Tar mdan
gelenleri
mesleki
formasyona
kavu turursak,
i
bulmakta
çok
zorlanmayacaklard r. Böylece i sizli i
kademeli olarak a
çekebiliriz”
diyerek sözlerini noktalad .
Bursa’da aç
gerçekle tirilen, istihdam garantili 120 ki ilik kursun düzenlendi i
Delphi Automotive System Ltd ti. ile yap lan 2008 y
E itim Hizmetleri Protokolü
kapsam nda ayr ca “Kablo A Montaj Operatörü” mesle inde 650 ki ilik istihdam garantili
gücü e itim kursu düzenlenecek. Sözkonusu firmada bugüne de in 340 kursiyer e itime
kat ld ve bunlardan 310’u i ba yapt . Öte yandan Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar
Birli i (BESOB) letmelerüstü E itim Merkezi’nde 11 meslekte i sizlik ödene i alanlara
yönelik 280 ve 5 meslekte de ÖSDP kapsam nda 75 olmak üzere toplam 16 meslekte 355
kursiyerin e itimine yönelik i gücü e itim programlar n aç
gerçekle tirildi.
23 Temmuz 2008 tarihinde Elaz l Müdürlü ümüzce düzenlenen 8 de ik meslekteki
toplam 100 kursiyerin e itim görece i i gücü yeti tirme kurslar n aç
yapmak üzere
Elaz ’a
gelen
Bakan z
Faruk
Çelik, 60. Hükümet
kurulduktan sonra
çok
yo un
bir
ekilde
Bakanl
ilgilendiren
konular TBMM'nin
gündemine
getirdiklerini ifade
ederek, "Bunlar n
ba nda
Sosyal
Güvenlik Reformu,
stihdam
Paketi,
sendikal mevzuatla
ilgili de iklikler
ve benzeri çok
önemli
yasalar;
sosyal
devlet
olman n
gere i
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olarak TBMM'den geçti. Bu yasalar n uygulanmas ile ilgili ne olup bitti ini görmek ad na
bugün Elaz 'a gelmi bulunuyoruz. Gerek, sosyal güvenlik, gerekse istihdam alan nda
elde edilen yasal haklar ve imkanlar istihdama dönü ecek ekilde organize edilmektedir.
Bu konuda valilerimize, milletvekillerimize, bürokratlara, medyaya yani hepimize çok
önemli görevler dü mektedir." dedi.
Trabzon l Müdürlü ümüzce 17
de ik
meslekte
düzenlenen
gücü
yeti tirme
kurslar n
aç
da 25 Temmuz 2008
tarihinde Bakan z Faruk Çelik
ve Genel Müdürümüz Nam k
Ata’n n
kat
yla
gerçekle tirildi.
5 A ustos 2008 tarihinde
Konya
l
Müdürlü ümüzce
düzenlenen kurslar n aç
na da
kat lan Bakan z Faruk Çelik,
KUR’un
Türkiye
genelinde
istihdam art
meslek edindirme
çal malar na
devam
etti ini
söyleyerek, stihdam Paketi’yle
mesleki e itime yönelik sa lanan
maddi imkanlar n i sizli in önlenmesi çerçevesinde yo un olarak kullan lmaya
ba lanaca
dile getirdi.

Konya’da Kurumumuz ve Tar m Kedi Kooperatifleri Merkez Birli i Genel
Müdürlü ü aras nda 26 Haziran 2008 tarihinde imzalanan protokol kapsam nda 150
ki iye mesleki e itim verildi.

G
Geenneell M
Müüddüürrüüm
müüzz N
Naam
m kk AAttaa:: ““BBuu dduurruum
m KKuurruum
m oollaarraakk bbiizzii gguurruurrllaanndd rr yyoorr..””
Mesleki
e itim
kurslar
kapsam nda son olarak Bolu l
Müdürlü ümüz ile Bolu Abant
zzet Baysal Üniversitesi ve
Türkiye
Tar m
Kredi
Kooperatifleri
Birli inin
ortakla a düzenledi i
i gücü
yeti tirme program n sertifika
törenine Bakan
n yan ra,
Tar m ve Köy leri Bakan Mehdi
Eker, Bolu Valisi Halil brahim
Akp nar, Abant zzet Baysal
Üniversitesi
Rektörü
Prof.Dr.Atilla K ç,
Genel
Müdürümüz Nam k Ata,
4
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Tar m Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Bedrettin Y ld m, Türk- Mali Genel Sekreteri
Ergün Atalay ve çok say da davetli kat ld . Ayn zamanda kurs binas n aç
n da
gerçekle tirildi i törende konu an Genel Müdürümüz Nam k Ata, sözkonusu kurslarla
600’e yak n gencin çal ma hayat na kat ld
belirterek, “Bu durum Kurum olarak bizi
gururland yor. Gençlerin ve kad nlar n i sizlik sorununu göz önüne almam z gerekiyor.
sizlere i ve a bulmak zorunday z. Biz bunun için çal yoruz.” dedi.

BBaakkaann m
m zz FFaarruukk ÇÇeelliikk:: ““AAm
maacc m
m zz aa vvee ii ””
Bakan

z Çelik ise dünyada ve Türkiye'de olumsuz geli meler ya an rken bu tür
organizasyonlar n
düzenlenmesinden
dolay
mutlu oldu unu belirterek,
2007 y
n ortalar ndan beri
ya anan küresel krize vurgu
yapt . Krizden en az zararla
kmak
için
çözümler
üretilmesi
gerekti ini
kaydeden Çelik, “2 milyon
135 bin ki i emekli oldu u
halde kay ts z çal yor. Buna
kar n 2 milyon 290 bin ki i
ise i siz. Böyle bir tablo
dünyan n hiçbir yerinde yok.
Yapmam z gereken, akl n
öncülü ünden bir gram bile
sapmayacak çözümler bulmakt r. Amac z a ve i ” dedi.
Bolu'da düzenlenen kurslar sayesinde 590 ocakta a pi ece ini dile getiren Bakan z,
“Daha çok ocaklar tüttürmemiz gerekiyor. 10 y l önce fabrikalar insanlarla doluydu.
Fakat imdi fabrikalar n içinde insan bulam yoruz. Çok fazla çal mam z ve alternatif
sektörlere yönelmemiz gerekiyor” diye konu tu.
Konu malar n ard ndan, çe itli meslek dallar nda kurs görenlere Bakan z Faruk
Çelik ile Tar m ve Köy leri Bakan Mehdi Eker taraf ndan sertifikalar verildi.
Bolu’da Kurumumuz ve Tar m Kedi Kooperatifleri Merkez Birli i Genel Müdürlü ü
aras nda imzalanan protokol kapsam nda 450 ki iye e itim verildi.
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Kurumumuzun geçmi dönemde yürüttü ü çal malar n de erlendirildi i ve bundan
sonraki süreçte yap lmas planlanan çal malar n payla ld
l Müdürleri Toplant ,
Bakan z Faruk Çelik, Genel Müdürümüz Nam k Ata, Genel Müdür Yard mc lar z
Mehmet Ali Özkan ve Kaz m Yi it, Daire Ba kanlar ile tüm il müdürlerinin kat
yla 4-5
Temmuz 2008 tarihleri aras nda Ankara’da gerçekle tirildi.

BBaakkaann m
m zz FFaarruukk ÇÇeelliikk:: ““ KKU
URR’’uunn eellii yyaassaall ddee ii iikklliikklleerrllee ddaahhaa ddaa ggüüççlleennddii..
Bakanl
z E itim ve Ara rma
Merkezinde gerçekle tirilen toplan n aç
konu mas
gerçekle tiren Bakan z
Faruk Çelik, Kurumumuzun yeniden
yap lanma süreci ve bu konuda gösterdi i
çaba ilgili de erlendirmelerde bulunarak,

KUR’un eli yasal de ikliklerle daha
da güçlendi. Ancak sorumluluklar z da
bir o kadar artt . Bundan sonra daha
büyük bir özveriyle, tak m ruhu içerisinde
çal mam z gerekiyor.” dedi.

““VVaattaannddaa nn KKU
URR’’ddaann üüm
miitt ddoolluu aayyrr llm
maass aannaa ggöörreevvlleerriim
miizzddeennddiirr..””
siz olan vatanda lara yakla
n çok özenli olmas gerekti ine dikkat çeken
Bakan z, “Burada sizlerin gayreti gerekmektedir. lgi görmeyen vatanda psikolojik
olarak y pran r. Devlete, yöneticilere ve sorumlulara kar
güveni azal r.
siz
vatanda
z biçaredir, i
bulabilecek miyim, ak am
çocuklar ma
ekmek
götürebilecek
miyim,
psikolojisiyle KUR’a gelir.
bulamad
zaman hayal
kl yla
dönmenin
nda bir de ilgisizlikle
kar la mas ,
o
insan n
r. nsanlar aras nda
ayr m yapma gibi bir
lüksümüz
olamaz.
Vatanda n KUR’dan ümit
dolu
ayr lmas
ana
görevlerimizdendir. Ben bir
siyasetçi olarak bugüne
kadar bana bu ekilde gelen kimseye ‘olmaz git karde im’ diye bir ifade kullanmad m.
Sizlerin de bulunmad
dü ünüyorum. E er vatanda a usulünce cevap verirsek ona bir
kap yaratm oluruz.” sözlerine yer verdi.

““ KKU
URR ddeeyyiinnccee ii ssiizzlliikk vvee ii ssiizzlliikk ssoorruunnllaarr aakkllaa ggeelliiyyoorr..””
Bakan z Faruk Çelik, KUR deyince i sizlik ve i sizlik sorunlar n akla geldi ini dile
getirdi i konu mas nda dünyadaki i sizlik sorununa de inerek, “ sizlik oran tüm dünyada
yüzde 6’d r. Ancak bu oran ülkelerin geli mi lik düzeyine göre farkl k göstermektedir.
6
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Bizim çok ciddi i sizlik sorunumuz var.
Gönül arzu eder ki, i sizli in çözümü
konusunda sihirli formüller olsun.
Fakat sihirli formül falan aramaya
gerek yok. Bu i in çözümü
çal makt r, ülkeyi kalk nd rmakt r.
Türkiye 26. büyük ekonomiden 17.
ekonomiye gelmi . Avrupa’da h zl bir
ekilde ön s ralara do ru ilerliyor. Bu
geli me ve büyüme temel sorunlar n
çözümü
aç ndan
son
derece
önemlidir. sizli i politika malzemesi
olmaktan ç kartmam z gerekir. sizlik
konusunda bizde ne oluyor dünyada ne oluyor bilmemiz gerekiyor. Bugün dünyada küresel
bir kriz var. Küresel krizi tan mlamadan Türkiye’ye olan yans malar
de erlendirmeden
neticeye varamay z.” ifadelerini kulland .

““BBaakkaannll kk kkaapp ss hheeppiinniizzee ssoonnuunnaa kkaaddaarr aaçç kktt rr..””
Türkiye’nin önüne Mart ay ndan bu yana yeni sorunlar getirildi ini, bunlar n i sizlikte
yeni s nt lar ortaya ç kard
hat rlatan Bakan z, “Bu da sizin yükünüzü art yor.
Bizim görevimiz i sizlik sorununa çözüm bulmak. Önümüzdeki muhtemel sorunlar görüp
bu çerçevede çal malar
sürdürmeliyiz. Bakanl k olarak istihdam paketiyle yap lan
düzenlemeler ortadad r. Bunu da f rsat bilerek i sizlik sorununa çözüm üretme
konusunda, Bakanl k kap hepinize sonuna kadar aç kt r. Her türlü projeye aç z ve bu
projelerin revize edilmesi konusunda ne gerekiyorsa bütün bakanl k mensuplar olarak
seferber olmaya haz r oldu umuzu burada bir kez daha ifade ediyorum.” diye konu tu.

G
Geenneell M
Müüddüürrüüm
müüzz N
Naam
m kk AAttaa:: ““55 TTeem
mm
muuzz 22000088
ggüünnüüm
ü
z
d
ü
r
.
”
müzdür.”

KKU
URR oollaarraakk bbiizziim
m 55.. yyaa

Genel Müdürümüz Nam k Ata toplant daki Kurumumuzun yeniden yap lanma sürecine
de indi i aç
konu mas nda
“5
Temmuz 2008 KUR olarak bizim 5.
ya günümüzdür. Bu 5 y lda, bir
yandan Kurumumuzun kurumsal
kapasitesini
geli tirmeye
di er
yandan
Kurum
hizmetlerini
etkinle tirmeye yönelik çok önemli
çal malar
gerçekle tirdik.
Kurumumuzun 2003 y nda 1600 e
dü mü olan personel say
yüzde
50 oran nda art rd k. Ancak hala
yetersiz olan personel say
art rmaya yönelik çal malar
da
sürdürmekteyiz. Her y l Kurum
personelinin neredeyse yar
hizmet içi e itimlerden geçirdik. Kurumun fiziki
altyap
yakla k %50 oran nda yeniledik. Yine bu geçti imiz 5 y l içinde birçok hizmet
birimimizi in aat veya tadilatla modern istihdam ofislerine dönü türdük. Genel Müdürlük
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hizmet binam n proje çal malar
ba latt k. Mümkün olan en k sa sürede Genel
Müdürlük birimlerini bir araya toplamak suretiyle daha iyi hizmet verme imkan
bulaca z. Yurtiçi ve yurtd i e yerle tirmelerinde önemli art lar sa lad k. Özürlü ve
eski hükümlü istihdam nda önemli bir art sa lad k gücünün istihdam edilebilirli ini
art rmak amac yla mesleki e itime yönelik faaliyetlerimizi de ayn ekilde katlayarak
art rd k. Dünya Bankas , Avrupa Birli i ve ILO gibi uluslararas kurulu larla önemli projeler
geli tirerek, bu projeleri ba ar yla uygulad k. Ayr ca yine kad n istihdam
art rmaya
yönelik 17 milyon Avro’luk bir ba ka AB projemiz kabul edildi. Bu projenin de
çal malar ba latt k.” diye konu tu.

““TTüüm
m ii ssiizzlleerriim
miizziinn KKuurruum
maa kkaayy tt yyaapptt rrm
maass bbiizziim
m aaçç m
m zzddaann ssoonn ddeerreeccee
öönneem
mllii..””
Nam k Ata en önemli geli melerden birinin de bu y l uygulanmaya ba lanan e- KUR
Projesi oldu unu söyleyerek, “Art k tüm kullan lar Kurum hizmet birimlerine gelmek
zorunda kalmadan i lerini internet üzerinden 7 gün 24 saat gerçekle tirebilmekteler.
Burada bir noktan n daha alt
özellikle çizmek istiyorum. Tüm i sizlerimizin Kuruma
kay t yapt rmas bizim aç zdan son derece önemli. Bu, onlara sadece i e yerle tirme
konusunda yard mc olmam n ötesinde, yerel istihdam politikalar n ulusal istihdam
politikalar n belirlenmesinde sa kl ve güvenilir kayda de er verilere ula mak
aç ndan
son
derece
önemlidir.” dedi.
50+ istihdaml i yerlerinde
gerçekle tirdi imiz
2007
Türkiye Geneli gücü Piyasas
Ara rmas n
Kurum
hizmetlerini
etkinle tirme
yolunda önemli bir ad m
oldu una vurgu yapan Ata,
gücü
piyasas
ile
ilgili
periyodik bilgi elde etmek,
geçmi
dönemde meydana
gelen de me ve geli melerin
etkisini
ortaya
ç kartmak,
uygun eylem plan ve proje
geli tirmek
için
piyasa
analizlerinin büyük önem ta
belirterek, “Hedefimiz söz konusu çal man n ülke
düzeyinde 10+ istihdaml i yerlerinde ve y lda en az 2 kez tekrarlanmas r.” diye
konu tu.

““ ssttiihhddaam
m PPaakkeettii KKuurruum
muum
muuzzaa bbüüyyüükk ssoorruum
mlluulluukkllaarr ddaa yyüükklleem
meekktteeddiirr..””
Genel Müdürümüz Nam k Ata stihdam Paketi’nin getirdi i yeni uygulamalara da
de indi i konu mas nda unlar söyledi, “Hiç ku kusuz bu Yasa, Kurumumuza büyük
sorumluluklar yüklemektedir. Çünkü Yasa, Kuruma bugüne kadar sahip olmad
bir
kayna aktif i gücü programlar nda kullanma olana sa lanm r. sizlik Sigortas
Fonundan aktar lan bu kaynakla, sadece sizlik Sigortas ndan yararlananlar de il kuruma
kay tl tüm i sizler mesleki e itim hizmetlerinden yararlanabileceklerdir. Önemli
düzenlemelerden biri de l stihdam ve Mesleki E itim Kurulu’nun kurulmas ve etkin bir
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yap ya kavu mas r. Bu kurullara yerel bazda i gücü piyasas ara rma yapmalar na
imkan tan mak suretiyle daha etkin bir
rol oynama imkan getirilmi tir. Mesleki
itim konusunda ülkemizde ya anan en
ciddi s nt lardan biri mesleki e itim
veren
kurumlar
aras nda
yeterli
koordinasyonun
olmamas r.
l
düzeyinde hangi mesleklerde i gücüne
ihtiyaç duyuldu unun tespiti eldeki
kaynaklar n
etkin
ve
verimli
kullan lmas n ön art r. Bu çerçevede
ilin istihdam
ve mesleki e itim
politikas
olu turmak,
i gücü
ve
mesleki e itim ihtiyaçlar tespit etmek
ve bu ihtiyac n kar lanmas için plan ve projeleri uygulamaya koymak bu kurullar n
önemli görevi haline gelmi tir. Valinin ba kanl nda i çi i veren kamu temsilcilerinin de
yer alaca kurul kararlar ba lay say lm r. Dolay yla hem yeni görev tan mlar hem
kaynak tahsisi hem de kurul üyeleri aç ndan daha etkin bir hizmetin verilece ini
rahatl kla ifade etmemiz mümkündür.” sözlerine yer verdi

BBuu ssüürreeççttee eenn bbüüyyüükk ggöörreevv,, hhiizzm
meett ssuunnaann iill vvee
ddüü m
e
k
t
e
d
i
r
.
mektedir.

uubbee m
müüddüürrllüükklleerriim
miizzee

Genel Müdürümüz, “Bu süreçte en büyük görev, hizmet sunan il ve ube
müdürlüklerimize dü mektedir. Bizler personelimizin motivasyonunu sa layarak hizmetin
kalitesini ve kapasitesiyle personelimizin verimlili ini art rmak durumunday z. Ayr m
yapmadan herkese dürüst ve güler yüzle hizmet verece iz. Bugün git yar n gel felsefesi
art k bitmi tir. Bizden hizmet talep edenlere yasalar çerçevesinde en kaliteli hizmeti
sunmak zorunday z. KUR yapt
i icab herkesle do rudan i birli i içinde olan bir
Kurumdur. Bizden hizmet alan veya alma olas
olan herkesle sürekli diyalog içinde
olmak istiyoruz. Bu konuda üstümüze dü en görevleri en iyi ekilde yapmak için
çal mal z. Bizim i arayanlarla veya i verenlerle ili kilerimiz, sadece i ve i çi bulma
amas nda de il, sonraki a amalarda da sürmektedir.
arayan çal
i ten memnun
olunca i veren de istedi i çal an bulunca onlara hizmet etmek bizim görevimizdir.”dedi.
Genel Müdürümüz “Di er ülke istihdam kamu kurumlar na k yasla s rl personel
say na ra men tüm ülkede örgütlenmi
kat mc ve sosyal diyaloga aç k idari
yap yla, hizmet sunumuyla, bili im
teknolojilerinden yararlanan özveri ve
de ime aç k personeliyle, kalite yönetim
sistemiyle
KUR,
i gücü piyasas na
hakim, ulusal istihdam politikas n
uygulanmas nda merkezi role sahip ve AB
standartlar nda hizmet sunan bir kamu
istihdam kurumu vizyonuna ula maya
kararl r.” diye konu tu.
Toplant ya daire ba kanlar n söz
ald
oturumlarla devam edildi. Bu oturumlarda, il müdürleri ya ad klar sorunlar dile
getirme imkan bulurken, sorunlar için çözüm önerileri de tart ld .
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KKaadd nn ssttiihhddaam
m nn nn TTee vviikkii O
Oppeerraassyyoonnuu
D
Daann m
maa TTooppllaanntt ss
Avrupa Birli i Kat m Öncesi Mali Yard m Arac ’n n (IPA) 5 bile eninden biri olan nsan
Kaynaklar
Geli tirme Bile eni çerçevesinde IPA fonlar ndan al nacak yard mlar n
temelini olu turan ve Kurumumuz
sorumlulu unda
haz rlanan
nsan
Kaynaklar Operasyonel Program ( KG
OP)
kapsam nda
Kurumumuzun
haz rlad
“Kad nlar n
gücü
Piyasas na
Kat mlar n
Desteklenmesi Operasyonu” 2008
nda start ald .
17 Milyon Avro bütçeyle, NUTS II
bölgelerinde uygulanacak olan “Kad n
stihdam n
Desteklenmesi
Operasyonu”
nun
geli tirilmesi,
öngörülen
faaliyetler
ve
elde
edilecek
sonuçlar n
de erlendirilebilmesi amac yla 22 Temmuz 2008 tarihinde bir toplant düzenlendi. AB
Komisyonunun gözlemci olarak kat ld toplant ya ilgili tüm taraflar n kat
sa land .

Kad nlar n

gücü Piyasas na Kat mlar

n Desteklenmesi Operasyonu

Projenin Amac : Daha önce tar mda çal makta olanlar dahil olmak üzere, kad nlar n i gücüne
kat mlar te vik etmek ve i gücü piyasas na kat mlar önündeki kültürel ve di er engelleri
azaltmak ve kad n istihdam art rmak.
Projenin hedef grubu:
Bak m sorumluluklar nedeniyle uzun süre i siz kalm kad nlar
Daha önce tar m sektöründe istihdam edilmi olanlar dahil olmak üzere kentlerde
ya ayan, i siz ve i gücüne dahil olmayan kad nlar
Projeden Beklenen Sonuçlar:
4000 kad na giri imcilik e itimi verilmesi
1200 kad na çocuk/ya bak m e itimi verilmesi
12 bin kad na istihdam garantili kurslar verilmesi
18 bin kad na dan manl k ve yönlendirme hizmetleri verilmesi
Yerel ve ulusal düzeyde aktörlerin i gücü piyasas politikas belirleme ve uygulama
kapasitesinin geli tirilmesi
Kad nlar n i gücü piyasas na giri lerinde söz sahibi olan bireylerin (i verenlerde dahil olmak
üzere e , baba, kay nvalide vb.), kad n istihdam na ili kin önyarg lar n giderilmesi ve
toplumsal cinsiyet e itli inin sa lanmas amac yla e itilmesi
Bu çerçevede söz konusu operasyon için haz rlanan operasyon tan mlama belgesinin (OTB)
revize edilmesi ve belgelere nihai halinin verilmesine ili kin çal malar ise Kurumumuz ve
Bakanl
z i birli inde, belirlenen teknik uzman ekipce sürdürülmektedir.
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G
Geennççlliikk ssttiihhddaam
m ZZiirrvveessii ççiinn H
Haazz rrll kk TTooppllaanntt ss YYaapp lldd
Bilindi i üzere, stihdam Paketi ile do rudan genç ve kad n istihdam
art
tedbirler,
te vikler
getirildi.
Bu
kapsamda Kurumumuz öncülü ünde
Kas m 2008’de “Gençlik
stihdam
Zirvesi”
ad yla
bir
konferans
düzenlenmesi planlan yor.
Genç i sizlik sorunu için gereken
politikalar n ve planlar n ne olmas
gerekti i konusunda yol gösterici
olaca dü ünülen konferans için, 14
Temmuz 2008 tarihinde bir haz rl k
toplant gerçekle tirildi.
Genel
Müdürlük
Makam nda
düzenlenen toplant ya, Milli E itim
Bakanl , Sanayi ve Ticaret Bakanl , Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü, Devlet Planlama
Te kilat , Uluslararas Çal ma Örgütü (ILO), KOSGEB, Yüksek Ö renim Kurumu(YÖK),
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB), Dünya Bankas , Türk- , T SK, HAK- , Avrupa
Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Gençli in Sesi Türkiye Grubu ve Birle mi Milletler
temsilcileri kat ld .
Toplant da Gençlik stihdam Zirvesinin iki gün sürmesi ile zirve için teknik ve idari
komite olu turulmas na karar verildi. Kurumumuz, olu turulacak her iki komitede de yer
alacak.

ee-- ssttiihhddaam
m PPrroojjeessii TTaann tt m
m KKaam
mppaannyyaass TTüüm
mH
H zz yyllaa
SSüürrddüürrüüllüüyyoorr
Hizmetlerimizin internet üzerinden arac z sunulmas sa layan e- stihdam Projesi’ni
hayata geçiren Kurumumuz, tüm il müdürlüklerimizde projenin tan
na yönelik geni
çapl bir kampanya
ba latt . Kampanya kapsam nda gerçekle tirilen tan m
toplant lar nda e- stihdam döneminin getirdi i tüm yenilikler kamuoyuna aktar yor.
Valiler ba ta olmak üzere, muhasebeciler, mali mü avirler, i veren ve sivil toplum
örgütleri temsilcilerinin kat ld
toplant larda kat mc lara, sistem ile ilgili detayl
bilgiler aktar rken, uygulamal sunumlar da gerçekle tiriliyor.
kkale, Tekirda , Hatay, Erzurum ve Samsun il müdürlüklerimiz Temmuz ve A ustos
aylar nda bilgilendirme toplant düzenleyen illerimizden sadece birkaç .
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G
Geem
mlliikk’’ddee ddee uubbee A
Aççtt kk
Bursa l Müdürlü ümüze ba

Gemlik

ube Müdürlü ü, Bakan z Faruk Çelik’in
kat
yla 22 A ustos 2008 tarihinde hizmete
aç ld .
Aç
törenine Bakan
n yan ra Genel
Müdürümüz Nam k Ata, Vali Vekili Celalettin
Yüksel, Bursa milletvekilleri, bas n mensuplar
ve çok say da davetli kat ld .
Bakan z Faruk Çelik, törende yapt
konu mada, "Vatanda
n 'ne i olursa
yapar m' de il ' u i i iyi yapar m' demesini
sa layaca z. Bunun içinde mesleki kurslara
rl k verece iz. Her i siz ve genç
vatanda
z mutlaka KUR’a kay t yapt rs n. KUR’a kaydolan vatanda lar z meslek
edindirme kurslar na kat labilecek.
Mesleki e itimlere kat p sertifika
alm
gençlerimizin i siz kalmas
sözkonusu de il." dedi.
Konu malar n ard ndan Gemlik
ube
Müdürlü ü'nün
aç
kurdelesini Bakan z Faruk Çelik ve
Vali Vekili Celalettin Yüksel birlikte
kesti. Bakan z daha sonra hizmet
binas nda incelemelerde bulunarak
çal anlardan bilgi ald .

Ü
Üçç llççeeyyee hhiizzm
meett vveerreecceekk
Yeni ube; Gemlik, Orhangazi ve znik ilçelerine hizmet verecek.
Kurumumuzun 2004 y na kadar büro efli i olarak hizmet verdi i Gemlik’de, çal an
say
n artmas ve ilçe genelinde sigortal çal an say
n 10 bini a mas dolay yla
yeniden ube müdürlü ü aç ld . Art k Gemlik, Orhangazi ve znik ilçelerinde ikamet eden
arayanlar ve i verenler Bursa l Müdürlü üne gitmeden Kurumumuzla ilgili her türlü
hizmeti alabilecekler.
Gemlik ube Müdürlü üne ube Müdürü Mehmet Dik atand .

12

KUR BÜLTEN

EErrzzuurruum
m’’ddaa TTuurriizzm
m ççiinn EElleem
maann YYeettii ttiirriiyyoorruuzz
Erzurum
l
Müdürlü ümüz taraf ndan
Dedeman Anadolu Meslek Lisesi Uygulama Oteli
birli iyle Kat Hizmetleri Görevlisi ve Servis
Hizmetleri Görevlisi mesleklerinde iki kurs
düzenlendi.
7 Temmuz 2008 tarihinde ba lat lan ve 4
Eylül 2008 tarihinde tamamlanan kurslar n
sonunda 30 kursiyer e itim alm oldu.
Di er yandan Erzurum’un Oltu ilçesinde
istihdam garantili olarak aç lan 20 ki ilik
“K ymetli Ta ve Perdah çili i” mesle indeki
kurs da tamamland .

KK rr kkkkaallee’’ddeekkii CCeezzaaeevvlleerriinnddee BBiillggiissaayyaarr TTeekknnoolloojjii SS nn ffllaarr
A
Açç llm
maayyaa D
Deevvaam
m EEddiilliiyyoorr
kkale
l Müdürlü ümüz, K kkale
Keskin Kapal Cezaevinden sonra Delice Kapal
Cezaevi
ile yeni aç lan K kkale F Tipi
Cezaevi Müdürlü ünde de birer Bilgisayar
Teknoloji S
açt .
Bu s flarda da, tutuklu ve hükümlülere
Kurumumuz kaynaklar ile e itimler verilirken
di er tutuklu ve hükümlülerin de olanaklardan
faydalanmalar sa lan yor.
Bu çerçevede Delice
lçesi Kapal
Cezaevinde 30 hükümlüye
“Bilgisayar
letmenli i” mesle inde iki grup halinde
itim verildi. 2 A ustos 2008 tarihinde tamamlanan kurslar sonunda 30 hükümlü
belgelerini ald .
kkale F Tipi Cezaevinde de 30 hükümlüye yine
“Bilgisayar
letmenli i”
mesle inde üç grup halinde verilen e itimlerin ilk ikisi tamamlan rken üçüncü grubun
itimleri verilmeye devam ediliyor.

SSaam
mssuunn’’ddaa KKööyylleerree H
Hiizzm
meett
Samsun l Müdürlü ümüz, Kavak Köylere Hizmet
Götürme Birli i ortakl nda Özelle tirme Sosyal
Destek Projesi kapsam nda Toplum Yarar na Çal ma
Projesi ba latt .
Kavak ilçesinde 2 Temmuz 2008 tarihinde 10
kursiyer ile ba layan proje ile ilçeye ba
yakla k
14 köyün alt yap çal malar na yönelik ricat ve
istinad
duvar
ile
menfez
yap mlar
gerçekle tiriliyor.
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KKoocceeaallii’’nnddee D
Düüzzeennlleenneenn KKuurrssllaarr SSoonnuunnddaa
227755 KKii ii SSaahhiibbii O
Olldduu
Kocaeli l Müdürlü ümüz taraf ndan TOYOTETSU Otomotiv Parçalar Sanayi ve Tic. A. .
birli inde stihdam garantili olarak ba lat lan “Metal ekillendirme Operatörü” ve
“Kaynak Teknolojisi Operatörü” mesleklerindeki
kurslarda toplam 27 ki iye e itim verildi. E itim
sonunda 24 ki i i yerinde istihdam edildi.
Kocaeli’nde
istihdam
garantili
kurslar
kapsam nda 2008 A ustos ay sonu itibariyle 6
meslekte toplam 303 ki iye e itim verildi. Bu
itimler sonunda 275 ki i i birli i yap lan
yerleri taraf ndan istihdam edildi.
Di er yandan i siz kalan ve kurumumuzdan
sizlik ödene i alan i sizlere de i bulmalar nda
kolayl k sa lamak ve yeni meslekler edindirmek
amac yla sürdürdü ümüz hizmet kapsam nda da
kurslar düzenlenmeye devam ediliyor.
Bu kapsamda MESS E itim Vakf i birli i ile
2008 y içerisinde 10 meslek alan nda toplam 160
ki iye yönelik olarak düzenlenmesi planlanan
itimlerden, “Makine Bak mc ” ve “Elektrik
Bak m-Onar mc ” mesleklerindeki toplam 30
kursiyerin kat ld
e itimlerin tamamlanmas
vesilesiyle bir sertifika töreni düzenlendi.
22 A ustos 2008 tarihinde düzenlenen törene
MESS E itim Vakf Genel Müdürü eski genel
müdürümüz
Dr.Necdet
Kenar
kat larak
kursiyerlerin belgelerini verdi.
Bu
kapsamdaki
kurslardan,
Gazalt
Kaynakç
ve CNC Tezgah Operatörlü ü
mesleklerindeki toplam 35 ki ilik e itimler
Temmuz 2008 ay içerisinde tamamlan rken,
“Bayan Kuaförü”, “A ” ve “Diki Makinesi
Operatörü (Terzi)” mesleklerindeki toplam 45
ki ilik e itimler de A ustos ay içinde start ald .
Yine i sizlik sigortas kapsam nda Kocaeli
Üniversitesi ortakl nda 2008 y
içerisinde 9
meslekte toplam 185 ki iye yönelik düzenlenmesi
planlanan
e itimlerden,
“Sat
Eleman
(Perakende)”, “Lojistik Eleman “ve “Kaynak
Teknolojisi Operatörü” mesleklerindeki
e itimler, A ustos 2008 ay içerisinde
tamamland .
itimler sonunda ba ar olan kursiyerler 14 A ustos 2008 tarihinde düzenlenen bir
törenle sertifikalar ald .
Hükümlülere yönelik olarak da “Bilgisayar letmenli i” mesle inde 10 Temmuz 2008
tarihinde Gebze M Tipi Kapal Ceza nfaz Kurumun ortakl nda 10 ki ilik, 23 Temmuz
2008 tarihinde de Kocaeli C Tipi Kapal Ceza nfaz Kurumu ortakl nda 10 ki ilik
itimler verilmeye ba land .
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M
Muu llaa’’ddaa EEsstteettiissyyeennlliikk KKuurrssuu
Mu la l Müdürlü ünce Özelle tirme
Sosyal Destek Projesi e itim hizmetleri
çerçevesinde Fethiye’de hizmet veren
Gündem Ofset Yay.
. E ti. A. .
ortakl nda 24 i size yönelik “Estetisyenlik”
mesle inde kurs düzenlendi.
4 A ustos 2008 tarihinde ba layan
kursun, 3 Kas m 2008 tarihinde sona ermesi
ve kurs sonunda ba ar olanlar n en az
yüzde
50’sinin
istihdam
edilmesi
planlan yor.

TTeem
mm
muuzz vvee A
A uussttooss A
Ayyllaarr nnddaa 11887700 lleettm
mee ÇÇaall aann nnaa
SSeem
miinneerr V
Veerrddiikk
K
Kuurruum
muum
muuzzuunn eettkkiinn ffaaaalliiyyeettlleerriinnddeenn oollaann ““ii lleettm
meelleerrddee ee iittiim
m sseem
miinneerrlleerrii”” ttüüm
m
hh zz yyllaa ssüürrddüürrüüllüüyyoorr..
Çal an i gücünün, i letme ve verimlilik kültürü ile kalite ve i güvenli i bilincini
art rmak, ilk ve orta kademe yöneticilerin, yöneticilik ve e iticilik niteliklerinin
geli tirilmesine katk sa lamak amac yla; “ çi Geli tirme”, “ lk Kademe Yöneticilik”,
“Orta Kademe Yöneticilik”, “Zaman Yönetimi”, “Toplam Kalite Yönetimi”, “ nsan
li kileri ve Stres”, “ nsan li kileri ve leti im” ve “ Sa
ve Güvenli i” konular nda
düzenledi imiz seminerlerimize talep her geçen gün art yor.
Temmuz ve A ustos aylar nda birçok ilde düzenlenen 87 seminerde toplam bin 870
çal an e itim ald .

Bu kapsamda, Hatay l Müdürlü ümüz hizmet alan nda faaliyet gösteren OMZE
aat
firmas nda düzenlenen
Sa
ve Güvenli i Seminerinin sonunda, Antakya Ticaret ve
Sanayi Odas n önderli inde bir sertifika töreni gerçekle tirildi. l Müdürü Ahmet Bulan k,
ATSO Ba kan Hikmet Çinçin ,OMZE
aat yöneticileri ile E itim Uzmanlar Kemal Yüzer
ve ebnem I k’ n kat ld törende kat mc lara belgeleri verildi.
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KK rr kkkkaallee ll M
Müüddüürrllüü üüm
müüzzddeenn

ssiizzlleerree M
Meesslleekk

kkale
l Müdürlü ümüzce sizlik Ödene i alan i sizlere yönelik bir dizi kurs
düzenlendi. Bu kapsamda, 7 Temmuz 2008 tarihinde tamamlanan K kkale Üniversitesi
birli indeki Mantar Yeti tiricili i ve Kaynakç k mesle indeki e itimlerden 40 i siz
faydaland . Ayn tarihte düzenlenen sertifika törenine, Rektör Murat Çakmak, Belediye
Ba kan Vekili Ali Dan , l Müdürü Naz m Ulu ve çok say da konuk kat ld . Rektör Murat
Çakmak, bu tür e itimlerin l ile Üniversite aras nda köprü olu turdu unu dile getirdi.
Di er yandan Üniversite i birli inde “Bilgisayarl Çizim(Autocad)” mesle inde
düzenlenen yeni bir kurs da ayn tarihte ba lat ld .
Yine K kkale l Müdürlü ümüzce, Bal eyh Halk E itim Müdürlü ü i birli i ile kendi
ini kuracaklara yönelik düzenlenen “Trikotaj” e itimi de 13 A ustos 2008 tarihinde
tamamland .

YYaalloovvaa’’ddaa A
Arraayyaannllaarraa vvee EErrlleerree
A
Arraam
maa BBeecceerriilleerrii EE iittiim
mii
Yalova l Müdürlü ümüz taraf ndan i arayanlara ve vatani görevini yapan askerlere
Arama Becerileri E itim Seminerleri verildi.
9 Temmuz 2008 tarihinde Yalova Belediyesi, yerel gündem 21 kad n meclisi, kad n
ileti im ve destek merkezinin katk lar yla i arayanlara, 10 Temmuz 2008 tarihinde de
Deniz Kuvvetleri Komutanl
Karamürselbey E itim Merkezi Komutanl nda vatani
görevini yapan askerlere Yalova l Müdürlü ü personeli Ahmet Cahit Akman taraf ndan
Arama Becerileri E itimi verildi.
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TTeekkiirrddaa ’’ddaa 1111 KKii ii H
Heem
mM
Meesslleekk H
Heem
m

SSaahhiibbii oolldduu

Tekirda
l Müdürlü ümüz taraf ndan Saray SYDV
letmesi i birli inde düzenlenen “Diki
Makinesi
Operatörü” mesle indeki istihdam garantili kursu
ba ar yla tamamlayan 14 ki iden 11’i, ayn i yerinde
istihdam edildi.
Kurusun tamamlanmas
vesilesiyle düzenlenen
sertifika törenine ba ta Saray Kaymakam olmak üzere l
Müdürü erafettin Küçük, Çerkezköy ube Müdürü Ercan
Sözen ve davetliler kat ld .

nnssaann KKaayynnaakkllaarr YYöönneettiicciilleerriinnee KKuurruum
muum
muuzzuu TTaann tttt kk
Antalya’da
gerçekle tirilen
nsan
Kaynaklar Yöneticileri Derne inin ( NKAY)
toplant na Antalya l Müdürlü ümüz de
kat ld .
22 Temmuz 2008 tarihinde Antalya Grand
Haber Otel'de düzenlenen toplant da Antalya
l Müdürü Tahsin Güven, Kurumumuz
hizmetleri hakk nda bilgiler aktar rken,
stihdam Paketi ile ilgili NKAY üyelerinden
gelen sorular cevapland rd .
Toplant da l Müdürlü ü personeli H.Oray
Ku
taraf ndan
e-Dönü üm sisteminin
kullan
hakk nda haz rlanan birde sunum
gerçekle tirildi.

D
Deenniizzllii’’ddee TToopplluu SSeerrttiiffiikkaa TTöörreennii
Denizli l Müdürlü ümüz taraf ndan 2008 y nda düzenlenen ve tamamlanan çe itli
kapsamlardaki 12 kurs için 15 Temmuz 2008
tarihinde Denizli Ticaret Odas
Konferans
Salonunda bir sertifika töreni düzenlendi.
Toplam 205 kursiyere sertifika
verilen
törene, Denizli Valisi Yavuz Erkmen, Denizli
Milletvekili Mithat Ekici, Belediye Ba kan Vekili,
çevre ilçe kaymakamlar , l Milli E itim Müdürü ,
verenler, kursiyerler ve çok say da konuk
kat ld .
Törende herkesin bir meslek sahibi olmas
gerekti ini dile getiren Vali Yavuz Erkmen bu tür
kurslar n sürekli düzenlenmesi
gerekti ini
söyledi.
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KKIISSA
A

KKIISSA
A

KKIISSA
A

KKIISSA
A

Gümü hane l Müdürlü ümüz,
25-27 Temmuz 2008 tarihleri aras nda 15’cisi
düzenlenen Gümü hane Uluslararas Ku burnu ve Pestil Festivaline kat larak bir stant
açt . Standda Kurumumuz hizmetleri, özellikle de e-Dönü üm hizmetleri hakk nda
ziyaretçilere geni bilgiler aktar ld .
Samsun l Müdürlü ümüz, Karadeniz Sanayici ve adamlar (KAS AD) i birli inde, i
dünyas n ihtiyaç duydu u kalifiye yöneticilerin yeti tirilmesi amac yla “Yönetici
Asistanl ” mesle inde bir kurs ba latt . Kursun kamuoyuna tan lmas amac yla 24
Temmuz 2008 tarihinde çok say da davetlinin kat ld
ve bas n ilgi gösterdi i tan m
kokteyli düzenlendi.
Van l Müdürlü ümüz ve Van Halk E itim Merkezi Müdürlü ü ortakl nda aç lan el
sanatlar kurslar nda üretilen ürünler sergilendi. 30 Temmuz 2008 tarihinde Merkez
art Köyü lkö retim Okulu’nda düzenlenen sergiye kat m yo un oldu.
Antalya l Müdürlü ümüzün Arçelik A. . Do u Garaj Yetkili Servisi ortakl nda
Özelle tirme Sosyal Destek Projesi kapsam nda düzenledi i Klima Sistemleri Teknik Servis
Eleman Yeti tiricili i kursu tamamland .Kursun sonunda geni kat ml bir sertifika
da m töreni düzenlendi. 25 Temmuz 2008 tarihinde gerçekle tirilen törene kat lan
Antalya Vali Yard mc Mehmet Seyman “Türkiye’nin en büyük problemi i sizlik. Antalya
Türkiye’nin genel durumuna göre iyi durumda. Turizm ve hizmet sektörünün e itilmi
elemana ihtiyac var. Böyle kurslar ile e itimli eleman yeti irse kursa kat lanlar bir ad m
önde olur.”diye konu tu.
Eski ehir l Müdürlü ümüz ve Olgunla ma Enstitüsü Anadolu K z Meslek Lisesi
ortakl nda düzenlenen Sat Eleman mesle indeki kurs sona erdi. 20 kursiyer Lise
binas nda 14 Temmuz 2008 tarihinde düzenlenen bir törenle sertifikalar
ald . E itici
Nevriz Çelik, e itim alan 20 kursiyerin sat öncesi ve sonras tüm i lemleri yapabilecek
ekilde yeti tirildiklerini kaydetti.
Hatay l Müdürlü ümüz, GÜN-TIR A. . i birli inde Temmuz ay nda A
k, Garson ve
Kat Hizmetleri Görevlisi mesleklerindeki toplam 42 ki ilik istihdam garantili 3 kursa,
ustos ay nda da Resepsiyon Görevlisi ve Garson mesleklerindeki 48 ki ilik 2 kursa start
verdi.
Kurumumuzun hizmetiçi e itimler kapsam nda yürüttü ü çal malar kapsam nda 4 grup
halinde yap lmas planlanan Disiplin ve Sicil Amirli i E itimleri 72 personelin kat ld 3.
ve 4. gruplar n e itimlerinin verilmesiyle 10 Temmuz 2008 tarihinde tamamland .
Di er yandan, Kurumumuza yeni atanan 75 personele Söke E itim Merkezinde
Oryantasyon e itimi verildi. E itimler 21-25 Temmuz 2008 ve 28 Temmuz – 1 A ustos 2008
tarihleri aras nda 2 grup halinde gerçekle tirildi.
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PPEERRSSO
ON
NEELL H
HAARREEKKEETT

KURUM Ç ATAMALAR
Ad Soyad

Görev Yeri

Unvan

Yeni Görev yeri

Unvan

Serkan Özada

Hatay l Müdürlü ü

Memur

Mersin l Müdürlü ü

Memur

Nurdan Cebecio lu

Kastamonu l Müdürlü ü

Muhasebeci

Edirne l Müdürlü ü

Muhasebeci

Orhan Çaml

Manisa l Müdürlü ü

l Müdür Yard.

Denizli l Müdürlü ü

l Müd. Yard.

Denizli l Müdürlü ü

l Müdür Yard.

Manisa l Müdürlü ü

l Müd.Yard.

lu

Nurhayat Gönlügür
Muzaffer Ezberci
Gülüzar Bahar Özayd n
Ümit Sarihan

zmir l Müdürlü ü

oför

Manisa l Müdürlü ü

Memur

rnak l Müdürlü ü

oför

M.Kemal Karakaplan

Tekirda

l Müdürlü ü

Mehmet Aköz

Kayseri l Müdürlü ü

Süheyla Biçer

zmir l Müdürlü ü

Muhasebeci
ube Müdürü

zmir l Müdürlü ü
Zonguldak l Müdürlü ü
Hakkari l Müdürlü ü
kkale l Müdürlü ü
zmir l Müdürlü ü

VHK
Memur
oför
Muhasebeci
itim Uzm.

ef

Ankara l Müdürlü ü

ef

Cemil Dinç

Afyonkarahisar l Müd.

ef

Denizli l Müdürlü ü

ef

Mehmet Yaz

Rize l Müdürlü ü

ef

Trabzon l Müdürlü ü

ef

Re it Y lmaz

g.Piy. Bilgi Hiz. Dai.B k.

Ara rmac (Ö)

gücü Uyum Dairesi Ba k.

itim Uzm.

Rahmi Ak

Samsun l Müdürlü ü

Uzman (Ö)

Samsun l Müdürlü ü

Necdet Küçük

Samsun l Müdürlü ü

Hizmetli

Trabzon l Müdürlü ü

Recep Çaylan

Ankara l Müdürlü ü

Nami Ar

Sivas l Müdürlü ü

Veznedar

Çanakkale l Müdürlü ü

VHK

Fatma Gündo du

Ad yaman l Müdürlü ü

VHK

Konya l Müdürlü ü

Memur

Haci Bor

Hakkari l Müdürlü ü

VHK

Van l Müdürlü ü

VHK

Ekrem Ayhan

Adana l Müdürlü ü

ef

Mersin l Müdürlü ü

VHK

Tekirda

l Müdür Yard.

Mersin l Müdürlü ü

dvan Y ld z

l Müdürlü ü

oför

dari ve Mali ler Dairesi B k.

Bayram Büyük

Ardahan l Müdürlü ü

ef

Rize l Müdürlü ü

Özkan Gönülta

Kars l Müdürlü ü

l Müdürü

Erzurum l Müdürlü ü

Mehmet Salim Aran

stanbul l Müdürlü ü

itim Uzm.
ef
itim Uzm.
VHK
VHK

VHK

Mu la l Müdürlü ü

Ay e Arar

Çorum l Müdürlü ü

ef

Çorum l Müdürlü ü

Adem Elibol

VHK

Diyarbak r l Müdürlü ü

Bursa l Müdürlü ü

Nazire Akgöllü

Hizmetli

VHK

Cafer Tanr verdi

Sava Küpeli

itim Uzm.

ehir l Müdürlü ü

oför

stanbul l Müdürlü ü

VHK

Ankara l Müdürlü ü

oför

ehir l Müdürlü ü
Adana l Müdürlü ü
dari ve Mali ler Dairesi B k.

itim Uzm.
VHK
VHK
VHK
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Mehmet Anan

Isparta l Müdürlü ü

Abdulkadir Mutlu

Artvin l Müdürlü ü

ef

Fato Alt n

Mu la l Müdürlü ü

VHK

Çorum l Müdürlü ü

Memur

Ya ar Ayhan

Kayseri l Müdürlü ü

Hizmetli

Giresun l Müdürlü ü

Hizmetli

Candan Acar

zmir l Müdürlü ü

VHK

Personel ve E itim Dai.Ba k.

VHK

Nurullah Karata

stanbul l Müdürlü ü

smail B k

Eski ehir l Müdürlü ü

lyas K nç

Mersin l Müdürlü ü

Sevgi U urlu
dd ka P nar

Eski ehir l Müdürlü ü

Muhasebeci

Eski ehir l Müdürlü ü
Erzurum l Müdürlü ü

Muhasebeci
ef

ef

Sakarya l Müdürlü ü

ef

ube Müdürü

Tekirda

l Müd.Yard.

VHK
itim Uzman

l Müdürlü ü

Mersin l Müdürlü ü

ef

Eski ehir l Müdürlü ü

ube Müdürü
ef

Kahramanmara l Müd.

ef

Kahramanmara l Müdürlü ü

Sava Karata

Ankara l Müdürlü ü

l Müdürü

Personel ve E itim Dai.B k

Bedriye Candan

Kahramanmara l Müd.

ef

Adana l Müdürlü ü

ef

Adana l Müdürlü ü

ef

Kahramanmara l Müdürlü ü

ef

Ferudun Karata

Karabük l Müdürlü ü

l Müdürü

Bilecik l Müdürlü ü

l Müdürü

Alaattin Aslan

Hakkari l Müdürlü ü

l Müdürü

Batman l Müdürlü ü

l Müdürü

Nurettin Ertem

Osmaniye l Müdürlü ü

l Müdürü

Aksaray l Müdürlü ü

l Müdürü

Ali Göktürk

Konya l Müdürlü ü

l Müdürü

Mersin l Müdürlü ü

l Müdürü

Talip Altu

Personel ve E itim Dai.B k.

Ankara l Müdürlü ü

l Müdürü

Nail Ayd n

Amasya l Müdürlü ü

l Müdürü

Bolu l Müdürlü ü

l Müdürü

ak l Müdürlü ü

l Müdürü

Amasya l Müdürlü ü

l Müdürü

smail Çetin

Halim Erdo an

itim Uzman

VHK

Engin Bilir

Zonguldak l Müdürlü ü

Erdal Alagöz

Sakarya l Müdürlü ü

ef

Gaziantep l Müdürlü ü

ef

Mustafa Özcan

Düzce l Müdürlü ü

l Müdürü

Çorum l Müdürlü ü

l Müdürü

Tahsin Bayar

Samsun l Müdürlü ü

l Müdürü

Yalova l Müdürlü ü

l Müdürü

lmaz Akar

Ardahan l Müdürlü ü

l Müdürü

Kars l Müdürlü ü

l Müdürü

Öztekin Ka ukçi

Kocaeli l Müdürlü ü

l Müdürü

Samsun l Müdürlü ü

l Müdürü

Çiçek Sinci

Manisa l Müdürlü ü

Kars l Müdürlü ü

ube Müdürü

Yusuf Uzun

Edirne l Müdürlü ü

Düzce l Müdürlü ü

l Müdürü

itim Uzman
l Müdürü

Genel Müdürlük Büro

itim Uzm.

VHK

BA KA KURULU TAN NAK L
Ad Soyad

Görev Yeri

Unvan

Yeni Görev Yeri

Ha im Karacan

Türk Telekom

Bilgisayar letmeni

anl urfa l Müdürlü ü

VHK

Ulviye Ya arlar

TEKEL

Memur

stanbul l Müdürlü ü

VHK

Gamze Karaca

Türk Telekom

Memur

Rize l Müdürlü ü

Unvan

Memur
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Mehmet Mustafa Koparal TEKEL

Kontrolör

Zeliha Do an

TEKEL

ef

Erol Ba ta

Mardin Ye ilalan .O.

Bar Hak Kültür

Antalya Orman Bölge Müd. Bilgisayar letmeni

Mehmet Demir

TODA

Fatma Güler

retmen

Ad yaman l Müdürlü ü
stanbul l Müdürlü ü

Uzman
ef

Eski ehir l Müdürlü ü

Memur

Antalya l Müdürlü ü

VHK

stanbul l Müdürlü ü

VHK

Erzurum E.S.K. Gen.Müd. Tahsildar

Erzurum l Müdürlü ü

VHK

Servet Y ld z

SGK Ankara l Müd.

A

Necati Ünal

Süleyman Demirel Üniv.

Erdo an Y lmaz

Erzurum l Milli E it. Müd. VHK

Süleyman Kaya

Kütahya l Müftülü ü

Müezzin Kayy m

Cemil Ba

Mah. Kar. st. Aç ktan Atama

Emekli

VHK

Ba kanl k Mü aviri
oför

l Müdürlü ü

Isparta l Müdürlü ü
Erzurum l Müdürlü ü

ube Müd.
oför
VHK

sizlik Sigortas Dai.B k. VHK
Mu la l Müdürlü ü

VHK

AÇIKTAN ATAMA

Ad Soyad

Görev Yeri

Unvan

Jülide Ku cuo lu

Adana l Müdürlü ü

Memur (Aday)

Saliha Nalan Ekinci

Adana l Müdürlü ü

Memur (Aday)

Alper Balc

Adana l Müdürlü ü

Memur (Aday)

Adana l Müdürlü ü

Memur (Aday)

lu

Selma Baran
Hüseyin Yüksel

l Müdürlü ü

VHK (Aday)

lmaz Aras

Antalya l Müdürlü ü

Memur (Aday)

Fatih Yavuncu

Antalya l Müdürlü ü

Memur (Aday)

Serpil Ay k

Bilecik l Müdürlü ü

Memur (Aday)

Cengiz Açici

Bilecik l Müdürlü ü

Memur (Aday)

Huri Hale Ye ilda

Bitlis l Müdürl ü

VHK (Aday)

engül Bizim

Bursa l Müdürlü ü

Memur (Aday)

Emine Y lmaz

Bursa l Müdürlü ü

Memur (Aday)

Mehmet U ur

Bursa l Müdürlü ü

Memur (Aday)

Mustafa Sözbir

Eski ehir l Müdürlü ü

Memur (Aday)

hsan Dolanbay

Eski ehir l Müdürlü ü

Memur (Aday)

smail Hakk Dinçay

Eski ehir l Müdürlü ü

Memur (Aday)

Güliz Müge Akp nar

Eski ehir l Müdürlü ü

Memur (Aday)

Onur Ersin Aksu

Eski ehir l Müdürlü ü

Memur (Aday)
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Sevda Örmeci

Eski ehir l Müdürlü ü

Memur (Aday)

Demet Ünser Arslan

Hakkari l Müdürlü ü

VHK (Aday)

Hakan Y ld m

stanbul l Müdürl ü

Memur (Aday)

Fatih ahino lu

stanbul l Müdürl ü

Memur (Aday)

Ça

stanbul l Müdürl ü

Memur (Aday)

Gülüstan Büyükgül Karde ler

stanbul l Müdürl ü

Memur (Aday)

Demet Çak r

stanbul l Müdürl ü

Memur (Aday)

Hasan Ak n

stanbul l Müdürl ü

Memur (Aday)

Kamile Özyurt

stanbul l Müdürl ü

Memur (Aday)

Emel Turan

stanbul l Müdürl ü

Memur (Aday)

Hamdi Akta

stanbul l Müdürl ü

Memur (Aday)

Zeynep Do ru

stanbul l Müdürl ü

Memur (Aday)

Emin Çal r

zmir l Müdürl ü

Memur (Aday)

lker Kurtulu

zmir l Müdürl ü

Memur (Aday)

An l Tamburac

zmir l Müdürl ü

Memur (Aday)

Alperen Ayano lu

zmir l Müdürl ü

Memur (Aday)

Sar ali

Mehmet Ali Kesmeci

Kastamonu l Müdürlü ü

VHK (Aday))

Ebru Y ld m

Kastamonu l Müdürlü ü

VHK (Aday)

Musa Çiçek

Kocaeli l Müdürlü ü

Memur (Aday)

Aylin Y ld m

Kocaeli l Müdürlü ü

Memur (Aday)

Gürkan Teker

Kocaeli l Müdürlü ü

Memur (Aday)

Mardin l Müdürlü ü

VHK (Aday)

Mecit Madenkuyu

Mardin l Müdürlü ü

VHK (Aday)

Erhan Cengiz

Mu la l Müdürl ü

Memur (Aday)

Kenan Da

Mu la l Müdürl ü

Memur (Aday)

Serpil Bulut

Mu l Müdürl ü

Memur (Aday)

Adnan Altunel

Ordu l Müdürlü ü

VHK (Aday)

Abdulkadir Soylu

Tekirda

l Müdürlü ü

Memur (Aday)

Nur Alcan Y ld z

Tekirda

l Müdürlü ü

Memur (Aday)

Levent Pehlivan

Tekirda

l Müdürlü ü

Memur (Aday)

brahim Halil Ba aran

Hüseyin Cengiz

anl urfa l Müdürlü ü

VHK (Aday)

Ozan Kadir Bekmezci

anl urfa l Müdürlü ü

VHK (Aday)

Ali R za Y ld mgök

Yozgat l Müdürlü ü

Memur (Aday)

Miray Ta kesen Y lmaz

Yozgat l Müdürlü ü

VHK (Aday)

Ay e Y ld m

Zonguldak l Müdürlü ü

Memur (Aday)

Taner Gülmez

Aksaray l Müdürlü ü

VHK (Aday)

Özden Çal k

Karaman l Müdürl ü

Memur (Aday)

Murat Kalyon

Karaman l Müdürl ü

Memur (Aday)

Gençer Sertaç Yi it

Düzce l Müdürl ü

Memur (Aday)

22

KUR BÜLTEN

Bar Öz

Tekirda

Müslüme Güven
Mustafa Ferhat Solar

l Müdürlü ü

VHK (Aday)

l Müdürlü ü

VHK (Aday)

stanbul l Müdürlü ü

Memur (Aday)

EMEKL OLAN PERSONEL
Ad Soyad
Hatiyce Mengi

Görev Yeri
dari ve Mali ler Dai.Ba k

Unvan

Emekli Oldu u Tarih

VHK

16.07.2008

VHK

16.07.2008

Nabi Erdiydi

Ayd n l Müdürlü ü

Nurettin De er

Diyarbak r l Müdürlü ü

Muharrem ahin

Ankara l Müdürlü ü

ef

17.07.2008

Selahattin Bademci

Diyarbak r l Müdürlü ü

ef

16.07.2008

A.Rezzak Te in

Diyarbak r l Müdürlü ü

ef

16.07.2008

stanbul l Müdürlü ü

VHK

17.07.2008

Oya Atagün

Samsun l Müdürlü ü

ef

16.07.2008

M.Nurdan Tansu

Hukuk Mü avirli i

Tacettin Patat

Mu la l Müdürlü ü

ef

16.07.2008

Çavu Ta kesen

Batman l Müdürlü ü

ef

16.07.2008

Serdar Türko lu

Çorum l Müdürlü ü

VHK

16.07.2008

Ayhan Dirol

Antalya l Müdürlü ü

Ara rmac

21.07.2008

Ordu l Müdürlü ü

VHK

16.07.2008

ef

16.07.2008

Kadriye Akbulut

brahim Be irli
Hayrettin Keke

Mersin l Müdürlü ü

Mustafa Alagöz

Malatya l Müdürlü ü

itim Uzman

16.07.2008

Hukuk Mü aviri 16.07.2008

Memur

18.07.2008

smail Sava

dari ve Mali ler Dai.Ba k

Mühendis

22.07.2008

Sevda U urlu

dari ve Mali ler Dai.Ba k

VHK

18.08.2008

VHK

18.08.2008

Mütercim

21.08.2008

ükrü Leman Topalo lu
Naciye Sevil O uz
Orhan Özcura

Adana l Müdürlü ü
stanbul l Müdürlü ü
Kütahya l Müdürlü ü

oför

21.08.2008
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