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Bakan z Faruk Çelik, 22 Eylül 2008 tarihinde stanbul’da, yabanc ve kaçak i çi
çal
lmas n önlenmesi çal malar n ve bu kapsamda Kurumumuzun; ba ta stanbul,
zmir ve Ankara gibi büyük ehirler olmak üzere Türkiye genelinde, ev hizmetleri, bak
anne ile ya
ve hasta bak
alanlar nda ba latt
e itim programlar n tan
na
yönelik bir bas n toplant gerçekl tirdi.
stanbul
l Müdürlü ümüz ve
Bahçe ehir
Üniversitesi
Mesleki
Teknik E itimi Geli tirme Merkezi
ortakl nda 80 ki ilik “Bak Anne”
ve 80 ki ilik “Ya ve Hasta Bak ”
mesleklerinde düzenlenen e itimlerin
de
tan ld ,
Bahçe ehir
Üniversitesi Be ikta
Kampüsünde
gerçekle tirilen toplant ya, Bakan z
Faruk Çelik’in yan s ra, Genel
Müdürümüz Nam k Ata ve Bahçe ehir
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Deniz
Ülke Ar bo an da kat ld . Toplant ya
bas n ilgisi yo un oldu.

BBaakkaann m
m zz FFaarruukk ÇÇeelliikk:: ““ KUR’a çok önemli görevler dü mektedir.”
Bakan z, i sizlerin mesleki yeterlilikten yoksun olmas n i bulmada, i gücüne
kat lmada çok ciddi sorunlar meydana getirdi ini söyleyerek, “Geli mi ülkelerde hizmet
sektöründe çal anlar n oran yüzde 65, bizde ise yüzde 48 civar nda. Elimizdeki verilere
göre k rsaldan gelen i sizlerin a rl kl olarak hizmet sektörüne yönlendirilmesi gerekiyor.
Bu anlamda KUR’a çok önemli görevler dü mektedir. llerde l stihdam ve Mesleki
itim Kurumlar
olu turduk. Daha do rusu bunlar birle tirdik. Bu kurullara yeni yasal
düzenlemeyle, 3 ayda bir valilerin ba kanl nda toplanma zorunlulu unu getirdik. Bu
kurullar piyasa analizleri yaparak, hangi alanlarda i gücüne talepler var onu tespit edip,
gücü arz yla talebi aras ndaki paralelli i kuracaklar. Bunun sonucunda vatanda lar za
sa lama konusunda sa kl bilimsel verileri önümüze koyacaklar.” dedi.

““BBüüttüünn vvaattaannddaa llaarr m
m zz

KKU
URR’’aa kkaayy tt oollm
maayyaa ddaavveett eeddiiyyoorruum
m..””

stihdam Paketiyle birlikte mesleki e itim için
sizlik Fonundan aktar lan kayna n
önemine vurgu yapan Bakan z, “ u ana kadar 17 ilde yayg n bir ekilde bu çal malar
devam ettiriyoruz. 2008 y içerisinde 25 bin ki iyi mesleki e itime tabi tuttuk. 25 bin
kursiyerimizden 10 bini i e yerle tirildi. Bunlar gerçekle irken,
sizlik Fonundan
ay rd
z 300 Milyon YTL’lik kaynak son derece önemli oldu elbette. u anda yüzde 30
nispetindeki bu kayna yüzde 50’ye kadar ç kartma yetkisini Bakanlar Kuruluna verdik.
htiyaç olursa mesleki e itim için ay rd
z kayna 500 milyona ç kartma imkan z
var. Mesleki e itim için, i gücü yeti tirmek için kullanabilece iz bu miktar UR’un
çal malar için bir devrim niteli indedir. Art k her eyi yapar m diyen bir anlay tan
bir eyi do ru yapar m diyen i gücüne geçi noktas nday z. Bunun için çok çal mam z
gerekiyor. Hedefimiz k sa süre içerisinde 100 bin gencimize meslek edindirmek. Bunun 25
bini 2008’in ilk çeyre i içerisinde gerçekle ti. KUR’a kay tl
çok önemsiyoruz. Kim
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KUR’a kay tl olur ise mesleki e itimden istifade edecek. Bütün vatanda lar
KUR’a
kay t olmaya davet ediyorum. Bu önemli bir aç m, önemli bir geli medir. E itimler
sonunda istihdam sa lamak da, tabii yine bizim görevimiz. Di er taraftan, sanayiciye, i
adamlar za da kap açm bulunuyoruz. ‘Nas l bir eleman istiyorsunuz? Hangi vas fta
eleman istiyorsunuz?’ Türkiye’de üretimde ara eleman s nt
ya yoruz diyenlere
sesleniyoruz. Hep birlikte çal aca z. nan yorum ki, yürüttü ümüz bu çal malarla
nitelikli eleman konusundaki s nt lar
n tümünü ortadan kald raca z.” diye konu tu.
Ülkemizin sahip oldu u
genç nüfusu, donan ml hale
getirmek gerekti ini söyleyen
Bakan z, “Kaynak s nt z
ortadan kalkm r. E itimleri
verecek kurum ve kurulu lara
ihtiyaç vard . Üniversitelerimiz
de bu konuda haz r. Dolay yla
her türlü imkan n, ortam n
mevcut oldu u duruma gelmi
bulunuyoruz. Yine stihdam
Paketiyle a r ve tehlikeli
lerde
çal acak
olan
çilerimiz için mutlaka bir
mesleki
e itim
alma
zorunlulu unu getirdik. A r
lerde çal acak vatanda lar z, mesleki yeterlilik belgesini gösteremezlerse
çal amayacaklar. Belge mutlaka al nacak ben bu i i çok iyi biliyorum demek yeterli
de ildir.” ifadelerine yer verdi.
Bakan z, “Bak
Anne” ve “Hasta ve Ya
Bak
” meslekleriyle ilgili
Türkiye’de yo un bir kay td
k sözkonusu oldu unu dile getirirken, “Bahçe ehir
Üniversitesi ve KUR’un birlikte gerçekle tirdi i çal man n amac bak anne, hasta ve
ya bak
yeti tirmek. Di er büyük illerimizde de bu yöndeki çal malar sürdürülüyor.
Bu çal malar daha da yayg nla raca z. Bu mesleklerde, Türkiye’de yo un bir ekilde
kay td
k var. Bunlar n ço u da bayan elemand r. Kom u ülkelerden yüzlerce kaçak i çi
geliyor. Yaln z emniyet kay tlar na göre 90 bine yak n ki i bu amaçla ülkemize gelmi .
Evde çocuk, hasta ve ya bak
sorununu ailelerimiz, özellikle de çal an ailelerimiz
büyük ölçüde ya yor. Önümüzdeki günlerde ev hizmetleri ile ilgili de mesleki e itim
kursu düzenleyece iz. Bu alandaki kay td
ortadan kald rmak için ba ka baz
düzenlemeler yapmaya da ihtiyac z var. Önümüzdeki süreç içerisinde bu yasal
düzenlemeleri de gerçekle tirece iz.” diyerek sözlerine son verdi.

G
Geenneell M
Müüddüürrüüm
müüzz N
Naam
m kk AAttaa:: ““TTüüm
m ççaall m
maallaarr m
m zz ççee iittlleennddiirreerreekk,, aarrtttt rraarraakk
ssüürrddüürreeccee iizz..””
Genel Müdürümüz Nam k Ata da Kurumumuzun i gücü piyasas na yönelik yürüttü ü
çal malara ve ba lat lan yeni projelere de indi i konu mas nda, “ gücü piyasa
analizlerine yönelik bir çal may geçen y l yapm k. Bu sene bu çal man n kapsam ve
içeri ini geni lettik ve devam ettiriyoruz. Türkiye genelinde 10 + istihdaml i yerlerinde
hangi mesleklerde ne tür i gücüne ihtiyaç oldu unu belirleyecek bir anket çal mas
ba latm bulunuyoruz. Bu konuda sivil toplum kurulu lar ndan, i verenlerden de gerekli
deste i ald k, birlikte çal yoruz. Bu veriler, l stihdam ve Mesleki E itim Kurullar nda
belirlenen 2009 y na yönelik e itim planlamalar z içinde önemli bir yer te kil
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edecektir. Di er yandan, bizim aç zdan son derece önemli olan uluslararas kaynaklar
harekete geçirmi durumday z. Özellikle Avrupa Komisyonundan ald
z hibelerle,
gençlere ve kad nlara yönelik özel projeler geli tirme gayreti içerisindeyiz. Yeni
uygulamaya koydu umuz bir projeyi 28 ilde ba lat yoruz. Yakla k 150’ye yak n bir proje
için 26 bin Avro hibe verece iz. Yine Avrupa Birli inden alm oldu umuz 17 Milyon
Avro’luk hibeyle sadece kad nlara yönelik bir projemiz kabul edildi. Bunu da 2009 y
içerisinde uygulamaya koyaca z. Ayr ca ulusal kaynaklar zla gerçekle tirece imiz
çal malarla da kad nlar n i gücüne kat
, dolay yla istihdam artt rm olaca z.
Gerek bu yöndeki gerekse tüm çal malar
çe itlendirerek, artt rarak sürdürece iz.”
diye konu tu.

M
MEESSLLEEKK EE TT M
M SSEEFFEERRBBEERRLL

M
M ZZ TTÜ
ÜM
MH
HIIZZIIYYLLAA SSÜ
ÜRRÜ
ÜYYO
ORR

stihdam Paketi’nin yasala mas yla birlikte, Hükümetimizin Eylem Plan nda da yer
ald
üzere aktif i gücü programlar n etkin ve yayg n bir ekilde hayata geçirilmesi
çal malar z tüm h yla sürüyor.
Bakan
n kat mlar yla Bursa ve Eski ehir’de start verilen, Van, Malatya, Elaz ,
Trabzon, Rize, Konya ve Bolu illerinde sürdürülen i gücü yeti tirme ve mesleki e itim
seferberli imiz, yine Bakan z Faruk Çelik ve Genel Müdürümüz Nam k Ata’n n
kat mlar yla, 11 Eylül 2008 tarihinde zmir ve 16 Ekim 2008 tarihinde Gaziantep’teki
kurslar n aç lar yla devam etti.
11
Eylül
2008
tarihindeki,
zmir
l
Müdürlü ümüz ve Petkim
Petro Kimya Holding A. .
ortakl nda
düzenlenen
kurslar n aç
töreninde
Bakan z Faruk Çelik,
ba lat lacak
e itim
çal malar n
mesleki
itim seferberli ine güç
kataca
ve böylesi hayati
bir konudaki i birli inin iyi
bir örnek te kil edece ini
dile getirdi.

BBaakkaann m
m zz FFaarruukk ÇÇeelliikk:: ““ZZoorrlluukkllaarr vvaarr ddiiyyee bbiizziim
m ççaall m
maallaarrddaann ggeerrii dduurrm
maam
m zz
ssöözz kkoonnuussuu ddee iillddiirr..””
Tüm çabalara ra men i sizlik oranlar nda istenen gerilemenin sa lanamamas ndaki
temel sebeplere de inen Bakan z Faruk Çelik, “Biz genç nüfusa sahip bir ülkeyiz. 15-24
ya aras nda 12 milyon 400 bin gencimiz var. Her y l 800 bin genç çal ma ya na geliyor.
Öte yandan, Türkiye bir yap sal dönü üm ya yor. 5 y l içerisinde tar m kesiminden,
rsaldan 1,5 milyonun üzerinde vatanda
z kente geldi. K rsaldan kente gelen
vatanda
n kentte kalmas için bir çaba göstermeniz gerekiyor. Dolay yla
istihdamlar n gerçekle tirilmesi gerekiyor. Di er yandan, Türkiye teknoloji yo un
sektörlere geçmeye ba lad . Bu üç husus Türkiye’de i sizli in a
çekilmesini zorla ran
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hususlard r. Ancak, zorluklar var diye bizim çal malardan geri durmam z söz konusu
de ildir.” ifadelerine yer verdi.
Bakan z
i gücü
yeti tirme
programlar n önemine de inerek, “Ne i
yapars n denince ne i olsa yapar m diyene
art k i yok. Bir i i çok çok iyi bilmek
zorunday z. imdi istatistiklere bak yorum
sizlerin yüzde 59’u ilkokul mezunu,
yüzde 30’u lise mezunu, yüzde 10’u
üniversite mezunu. Çal rken i inden
olanlar n yüzde 42’si de hiçbir mesleki
enformasyona sahip de il. Bu ve benzeri
verilebilecek
rakamlar
bize
unu
gösteriyor; i gücü yeti tirme programlar
çok önemlidir. Devletin sa lad
bu
imkânlar çerçevesinde; vatanda lar z, gençlerimiz, i sizlerimiz gerekirse bir de il
birkaç meslek alan nda kendilerini yeti tirmek zorundad rlar.” dedi.

““AAm
maacc m
m zz;; bbiirr kkii ii ddaahhii oollssaa oonnuunn iissttiihhddaam
m nn ssaa llaam
maakktt rr..””
stihdam Paketi ile birlikte
veren için getirilen te vikleri
hat rlatan
Bakan z,
“ stihdam
paketiyle i verenlerimizin üzerindeki
yüklerin ço unu kald rd k. Çok önemli
te vikler getirdik. 19-29 ya aras nda
bir
genç
çal
rsa
i verenin
primlerini biz ödüyoruz. Özürlü
karde imizi,
engelli
karde imizi
çal
yorsa onun i veren primini
süresiz biz kar yoruz. Ya
kaç
olursa olsun, kad n istihdam ederse
yine i veren primini 5 y ll k bir sürede
kademeli olarak devlet ödüyor.
Bunun da düzenlemesini ç kard k. Tüm bu çabalar
n amac bir ki i dahi olsa onun
istihdam sa lamakt r.”diye konu tu.
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G
Geenneell M
Müüddüürrüüm
müüzz N
Naam
m kk AAttaa:: ““BBuu kkaayynnaakkllaarr eenn iiyyii eekkiillddee kkuullllaannm
maakk eenn bbüüyyüükk
hheeddeeffiim
miizz..””
Törendeki
konu mas nda
Genel
Müdürümüz Nam k Ata aktif i gücü uyum
programlar n,
i sizlikle mücadelede
kullan lan en önemli enstrümanlardan
birisi oldu unu ifade ederek, “Ülkemizde
itim istihdam ili kisinin arzu edilen
düzeyde kurulamad
söylemek belki
yanl olmayacakt r. KUR olarak bizim
en
önemli
görevlerimizden
birisi
gücünün, uygun aç k i lere istihdam
gerçekle tirmek,
do rudan
arac k
hizmeti yapmakt r. Ancak, bununla
birlikte özellikle son y llarda Kurumda
kay tl olan i sizlerimizin istihdam edilebilirli ini art rmaya yönelik çal malara da çok
önem veriyoruz. Mesleki e itim verebilmek için stihdam Paketi ile birlikte y ll k ortalama
250-300 milyon civar nda bir kayna kullanma imkan na sahip olduk. Bu kaynaklar en iyi
ekilde kullanmak en büyük hedefimiz. Bunun için zaten illerde valilerimizin
ba kanl ndaki l stihdam ve Mesleki E itim Kurullar yeniden yap land
p daha i levsel
hale getirildi. KUR olarak, hem ulusal hem de uluslararas kaynaklar kullanmak
suretiyle aktif i gücü uyum programlar
yo unla rarak sürdürme gayreti içerisinde
olaca z.” dedi.
KUR son y llarda yeniden yap lanma sürecini ya yor diyen Genel Müdürümüz öyle
konu tu: “ KUR teknolojik alt yap
yeniledi. Hizmetlerini internet ortam nda
do rudan eri ilebilir hale getirdi. Tüm i sizlerimizin Kuruma kay t yapt rmalar kendi
menfaatlerine, kendi yararlar nad r. Kurumumuzda bugün yakla k 1 milyona yak n kay tl
vatanda
z bulunmaktad r. Ama biz ümidi k k olanlar da dahil tüm i sizlerimizin
Kuruma kay tl olmalar özellikle bekliyoruz.”
Gaziantep’t de; Abeser Day Tuk. Ticaret, Tamay Mühendislik Ticaret, Durkar Hal
Ticaret, Yasin Kaplan Hal Ticaret, Royal Hal Ticaret, Ka mir Hal Sanayi Ticaret,
Gaziantep Ticaret Odas , Gaziantep Esnaf ve Sanayi Odas , Candan G da Ticaret, Is mer
Ticaret, Anatolian Otel, Tu can Otel, Met Otel ve Özel Gazikent Dil Kursu ile çe itli
mesleklerde ba lat lacak e itimlerin toplu aç lar da 16 Ekim 2008 tarihinde geni
kat ml bir törenle gerçekle tirildi.
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BBAAKKAAN
NIIM
MIIZZ KKIIRR EEH
H RR’’D
DEE KKU
URRSS AAÇÇIILLII TTÖ
ÖRREEN
NN
NEE KKAATTIILLD
DII
25 Ekim 2008 tarihinde bir dizi ziyaret ve
temaslarda bulunmak üzere K ehir’e giden
Bakan z
Faruk
Çelik,
K ehir
l
Müdürlü ümüzün
engellilere
yönelik
düzenledi i Bilgisayar Operatörü mesle indeki
kursun aç
törenine de kat ld .
Törene Bakan
n yan s ra K ehir
Milletvekili Mikail Arslan, Vali M.Lütfullah
Bilgin, l Müdürü Fazl Çoban ve
çok say da
davetli kat ld .
Bakan z Faruk Çelik, yap lan yasal
düzenlemelerle ve i gücü e itimleriyle
engellilerin
ve
tüm
vatanda lar n
istihdam nda önemli yol katedilce ini
söyledi i
konu mas nda,
i verenlerin
nitelikli
i gücü
ihtiyaçlar n
kar lanmas yla rekabet etme güçlerinin
de artmas na katk sa lanaca na dikkat
çekti.
K ehir
Bedensel
Engelliler
Dayan ma Derne i i birli i ile düzenlenen
kurs kapsam nda
bir de bilgisayar
laboratuvar kuruldu.

KKAAYYIITTD
DII II//IIN
NFFO
ORRM
MAALL SSTT H
HD
DAAM
MD
DAA KKAAD
DIIN
N G
GÜ
ÜCCÜ
Ü
SSEEM
MN
NEERR D
DÜ
ÜZZEEN
NLLEEN
ND
D
23 Ekim 2008 tarihinde Kurumumuz ve Avrupa Komisyonu Teknik-Bilgi De im Ofisi
(TAIEX) i birli inde “Kay td /Informal stihdamda Kad n gücü” konulu bir seminer
düzenledi.
Türkiye Odalar Borsalar Birli i (TOBB) Toplant Salonunda düzenlenen seminerde, yerli
ve yabanc uzmanlar, Avrupa Birli i üyesi ve aday ülkelerdeki kay td kad n i gücünün
durumu, bu i gücüne yönelik örnek mesleki e itim uygulamalar ile Türkiye’deki mevcut
sorunlar ve çözüm önerileri konular nda çe itli sunumlarda bulundular.

G
Geenneell M
Müüddüürrüüm
müüzz N
Naam
m kk AAttaa:: ““KKaadd nn iissttiihhddaam
m ii ggüüccüü ppiiyyaassaam
m zz nn kkaarr kkaarr yyaa
oolldduu uu öönneem
mllii ssoorruunnllaarr nnddaann bbiirriissiiddiirr..””
Seminerin aç konu mas
gerçekle tiren Genel Müdürümüz Nam k Ata, kad nlar n
gücü piyasas na kat
ve kad n istihdam n Türk i gücü piyasas n kar kar ya
oldu u önemli sorunlar ndan biri oldu unu kaydederek, “Bunun temel nedeni, kad nlar n
istihdam edilebilirliklerinin yetersizli idir. Bununla beraber toplumsal mülkiyete dayal i
bölümü nedeniyle kad n ev i leri ve çocuk bak ndan sorumlu olmas , kad n i gücü
piyasas na kat
engellemektedir. Kad nlara sunulan i lerin türü, baz i lerdeki

6

KUR BÜLTEN

ko ullar n a rl
ve ücretlerin nispi dü üklü ü ço u kez çal may kad nlar için cazip
olmaktan ç kartmaktad r. Di er taraftan, beceri ve mesleki niteliklerinin dü ük olmas da
kad nlar n i gücüne dahil olmas
engellemekte, onlar olas bir yoksulluk ve sosyal
lanma riskiyle kar kar ya b rakmaktad r. E itim seviyesinin yükselmesiyle i gücüne
kat m oranlar n da artt
hepimiz biliyoruz. Son TÜ K verilerine göre kad nlar n
gücüne kat m oranlar n yüzde 27’ler düzeyinde oldu unu, yüksekokul ve üniversite
mezunu kad nlarda ise bu durumun yüzde 70’lere kadar ç kt
görüyoruz.” dedi.
Nam k
Ata,
kay td
istihdam oranlar nda 2000–
2006 y llar nda küçük dü ler
ya and na ancak, halihaz rda
bu
oranlar n,
toplam
istihdam n
yüzde 44-45’leri
düzeyinde seyretti ine dikkat
çekerek, “Tar m sektöründe
ise bu oranlar n olabildi ince
yükseldi ini,
yüzde 90’lara
kt
biliyoruz. Tar m d
kesimde ise yakla k yüzde
30’lar
düzeyinde
bir
kay td
kla kar kar yay z.”
fadelerine yer verdi.

““EEnn öönneem
mllii hheeddeefflleerriim
miizzddeenn bbiirriissii ddee kkaadd nn iissttiihhddaam
m nn aarrtttt rrm
maakktt rr..””
Ülkemizin Avrupa Birli i uyum çal malar na referans olan temel dayanaklar ndan biri
olan Lizbon Stratejisinde; tam istihdam, daha iyi i kalitesi, i gücü verimlili i ile sosyal
uyumun güçlendirilmesi hususlar n vurguland
hat rlatan Genel Müdürümüz, “Buna
göre, 2010 y na kadar ula lmas gereken hedefler aras nda, genel istihdam oran n
yüzde 70’lere, kad n istihdam oranlar n da yüzde 60’a ç kar lmas yer almaktad r.
Cinsiyet e itli inin giderilmesi ve kay td
istihdam oranlar n azalt lmas da hedef
olarak ortaya konulmu tur. Türkiye
Kurumu Genel Müdürlü ü koordinatörlü ünde
haz rlanan Ortak De erlendirme Belgesinin 4. bölümünde, Türkiye’deki temel politika
incelikleri incelenmi tir. Bu Belge’de hedeflenen politikalar aras nda; e it f rsatlar n
özendirilmesi, kad n i gücünün artt lmas , e it i e e it ücretin sa lanmas ve çal ma
saatlerinin düzenlenmesinde aile ya am n gözetilmesi gibi hususlar bulunmaktad r.”
diye konu tu.
Türkiye’de kad n özgür, ça da ve güçlü bir birey olarak toplumdaki yerini almas n
esas oldu unu dile getiren Genel Müdürümüz Nam k Ata,
kad nlar n istihdam
edilebilirli inin art lmas n, kad n giri imcili inin te vik edilmesinin, kad nlar n i gücü
piyasas na kat
s rlayan kültürel ve di er engellerin azalt lmas n, ülkemiz i gücü
piyasas için çok önemli katk sa layaca
belirtti.
AB Delegasyon Temsilcisi Zeynep Aydemir Koyuncunun konu mas n ard ndan
seminerde yerli ve yabanc uzmanlarca; Direktif 86/613 ve Romanya’n n direktifi
uygulama deneyimi, Polonya’da kay t d kad n i çilerin mevcut durumu, Romanya’da
kay t d çal ma: Cinsiyet e itli i bak ndan sorunun özellik ve boyutlar , Türkiye’de
kay t d çal an kad nlar n profili, Türkiye'de sosyal güvenlik reformunun kay td kad n
istihdam üzerine olas etkileri, Kay td
sektörde kad nlar n i bulma süreçleri,
Mesleklerin s fland lmas ve kodlanmas -Bulgaristan örne i ve kay td kad n i çilerin i
bulmalar nda yeni yol ve araçlar geli tirme, Informal sektörde mesleki ve güçlendirme
7
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itim tipleri, Informal sektörde
mesleki ve güçlendirme e itim tipleri,
Kay td kad n i gücü için güçlendirme
itimlerinin
önemi,
KUR
taraf ndan organize edilen mesleki
itim kurslar n kay td kad n i gücü
için önemi ile Macaristan’da kay td
kad n i çiler-i gücü piyasas n durumu
ve
kay t d
i i yasal istihdama
dönü türme
olas
önlemleri
konular nda sunumlar ve tart malar
gerçekle tirildi.

ll ssttiihhddaam
m vvee M
Meesslleekkii EE iittiim
m KKuurruullllaarr
A
Ayy nnddaa G
Geerrççeekkllee ttiirrddii

llkk TTooppllaanntt llaarr nn EEyyllüüll

stihdam Paketi kapsam nda, il istihdam kurullar ile mesleki e itim kurullar n
birle tirilmesiyle daha dinamik bir yap ya kavu turulan l stihdam ve Mesleki E itim
Kurullar illerdeki ilk toplant lar Eylül ay nda gerçekle tirdi.
22 Eylül 2008 tarihinde
düzenlen ve Konya Valisi Osman
Ayd n’ n ba kanl nda toplanan
Konya l stihdam ve Mesleki
itim Kurulunun ilk toplant na
tüm Kurul üyeleri kat ld . Vali
Ayd n, Kurulun görevlerine ve
önemine de indi i toplant n aç
konu mas nda,
Kurul
çal malar n istihdam için büyük
bir f rsat oldu unu belirtti. Vali,
Konya i
piyasas nda ihtiyaç
duyulan mesleklerin en iyi ekilde
analiz edilerek mesleki e itim
çal malar n
bu
do rultuda
yürütülece ini kaydetti.
Konya l
Müdürü Tahsin
Güven de toplant daki konu mas nda Kurumumuz faaliyetleri hakk nda genel bilgiler
verirken, " KUR de iyor, geli iyor. Art k, günümüzün ihtiyaçlar na göre kendini
yenileyen, geli tiren bir Kurum var. Bu, sadece fiziki mekanlar n ya da malzemelerin
de il hizmet anlay
n da de ti i bir süreçtir. "dedi. Güven daha sonra Kurumun 2008
faaliyetleri ile 2009 y planlar hakk nda da geni bilgiler sundu.
Toplant ya bas n mensuplar n ilgisi yo un oldu.
Tokat l stihdam ve Mesleki E itim Kurulu’nun ilk toplant
da 25 Eylül 2008
tarihinde Vali Dr. Recai Akyel ba kanl nda gerçekle tirildi.
Bay nd rl k ve skan l Müdürlü ü Toplant Salonunda düzenlenen toplant n aç
konu mas
gerçekle tiren Vali Dr. Recai Akyel, “ Kay t d
istihdam önlemeliyiz.
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alaca maa be kuru az olsun ama kesinlikle sosyal güvenlik kurumuna kayd olsun. Her
konuda oldu u gibi bu konuda da
eksikli imiz,
toplum
taban na
inememek ve sivil toplum örgütlerinin
deste ini alamamak. Bu toplant da
sivil toplum örgütü temsilcilerinin de
olmas gerekiyordu. Her konuda sivil
toplum örgütlerini, meslek odalar
birli ine davet ediyoruz.” dedi.
stihdam ve i sizlik sorunlar n
masaya yat ld
toplant da daha
sonra Tokat l Müdürü Rafet Aksu, ilde
aç lan mesleki e itim kurslar ile di er
hizmetlere ili kin geni bilgilerin yer
ald bir sunum yapt .

G
Geenneell M
Müüddüürrllüükk H
Hiizzm
meett BBiinnaallaarr TTeekk ÇÇaatt ddaa TTooppllaann yyoorr
6 farkl binada hizmet veren Genel Müdürlük hizmet binalar
n tek çat alt nda
hizmet verebilmesi amac yla sürdürülen çal malar son a amas na gelmek üzere.
Yeni hizmet binas n etüt-proje ve yap , 2008 Y Yat m Program nda 950.000.YTL bedelle yer alm .
Daha sonraki a amada hizmet binas yap lacak arsan n zemin etüdü Bay nd rl k ve
skan Bakanl
Yap leri Genel Müdürlü ünce yap ld . 15 Temmuz 2008 tarihinde de
proje yap m ihalesi gerçekle tirilerek 19 Eylül 2008 tarihinde sözle mesi imzaland .
Yüklenicinin haz rlad taslaklara göre yeni hizmet binas n; zemin alt nda 5, zemin
üstünde 17 olmak üzere 22 kat olmas planlan yor.
2009 Y Yat m Program için 10.000.000.-YTL ödenek teklif edilen hizmet binas n,
yap m ihalesinin 2009 y nda gerçekle tirilmesi ve 2010 y nda da bitirilmesi
hedefleniyor.
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““A
Akkrraann Ö
Ö rreennm
mee PPrroojjeessii”” KKaappssaam
m nnddaa BBoolluu ll M
Müüddüürrllüü üüm
müüzzee
ZZiiyyaarreett
Avrupa E itim Vakf ve Milli E itim Bakanl
itim Ara rma ve Geli tirme Dairesi Ba kanl
birli inde yürütülen Akran Ö renme Projesi 2008
faaliyetleri çerçevesinde,
“Mesleki E itim
Politikalar n Okullar ve Okul Yönetimi Üzerindeki
Etkisi Projesi” H rvatistan, Makedonya, S rbistan ve
Ülkemizin kat
yla sürdürülmektedir.
Bu proje kapsam nda; bölgedeki i gücü
ihtiyaçlar , mesleki e itim politikalar , sürekli
itim ve i gücüne ihtiyaç duyulan alanlar
konular nda görü al -veri inde bulunmak üzere,
Milli E itim Bakanl E itim Ara rma ve Geli tirme Dairesi Ba kanl ile Avrupa E itim
Vakf H rvatistan, Makedonya ve S rbistan temsilcilerinden olu an 9 ki ilik bir heyet, 9
Eylül 2008 tarihinde Bolu l Müdürlü ümüzü ziyaret etti.
Bolu ube Müdürü Muzaffer Yerlikaya taraf ndan heyete, Kurumumuz faaliyetleri,
bölgedeki mesleki e itim ihtiyac , çal anlar n da
, kad n-erkek çal ma oranlar ve l
stihdam ve Mesleki E itim Kurullar çal ma usul ve esaslar ile konuya ili kin di er
hususlarda detayl bilgiler sunuldu.

Ö
Özzüürrllüülleerree YYöönneelliikk
““YYöörreesseell TTaa BBaasskk KKaall bb H
Haazz rrllaam
maa”” KKuurrssuu
Tokat l Müdürlü ümüz, Turhal Anadolu K z Meslek ve K z Meslek Lisesi ortakl nda
''Engellilerin stihdam na Yönelik Tokat Yöresel Ta Bask Kal
Haz rlama'' projesi
kapsam nda yakla k 2 ay e itim alan 20 engelli düzenlenen törenle sertifikalar ald .
8 Eylül 2008 tarihinde Turhal eker Anadolu Ö retmen Lisesi Konferans Salonunda
düzenlenen törene ba ta Turhal Kaymakam Mehmet Ünlü, Belediye Ba kan Ali Gözen, l
Müdürü Rafet Aksu, Tokat Özürlüler Derne i
Ba kan Ali Aras, lçe Milli E itim Müdürlü ü
yetkilileri ve okul müdürleri olmak üzere çok
say da davetli ile kursiyerlerin aileleri kat ld .
Sertifika töreninin aç konu mas nda Tokat
l Müdürü Rafet Aksu, “ KUR olarak
vatanda lar
n istihdam için tüm gücümüzle
çal mam za ra men en önemli sorunumuz,
bizde kayd olan vatanda lar
n büyük bir
bölümünün vas fs z olmas r.'' dedi. Tokat ve
Erbaa gibi bölgelerde özürlülere yönelik toplam
4 adet kursun devam etti ini belirten Aksu,
“Kaynak sorunumuz yok. Buradan özel ve resmi
kurum ve kurulu lara sesleniyorum. stihdam sa layacak ve vatanda lar
meslek sahibi
yapacak projeleri bekliyoruz.” dedi.
20 kursiyerin sertifika ald
törenin ard ndan, Musa Uçar Sanat Galerisinde
kursiyerlerin çal malar n sergilendi i serginin aç
gerçekle tirildi.
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M
Maallaattyyaa ll M
Müüddüürrllüü üüm
müüzz M
Meesslleekkii EE iittiim
mlleerree H
H zz V
Veerrddii
Bakan z Faruk Çelik’in ba latt
mesleki e itim seferberli i kapsam nda
çal malar na h z veren Malatya l Müdürlü ümüz Eylül ve Ekim aylar nda da birçok
meslekte e itim ba latt . Bu kurslar n tamamlanmas yla birlikte 2008 y
itibar yla
Malatya’da toplam 941 ki i e itimlerimizden faydalanm olacak.
Tamamlanan kurslardan
Türkiye Sakatlar Derne i
Malatya ubesi ortakl nda
düzenlenen “Web Tasar
ve
Bilgisayarl
Tan m
lemlerine Yönelik Büro
Personeli
Yeti tirme
Projesi” nde ba ar
olan
12 engelliye sertifikalar
düzenlenen bir törenle
verildi.
Türkiye
Sakatlar
Derne i Malatya ubesinde
düzenlenen
sertifika
töreninde konu ma yapan
Malatya Valisi Halil brahim
Da öz,
vas fs z
olan
engellilerin vas fl hale getirildi ini ifade ederek, "Böylece engellileri topluma
kazand rmak istiyoruz" dedi.
Engellileri topluma kazand rmak için KUR l Müdürlü ü olarak çal malar za
aral ks z devam ediyoruz diyen l Müdürü M.Ya ar Karata ise yapt konu mada, “Yeni
dönemde 47 Bin YTL bütçeli 24 ki ilik projemizi de hayata geçirerek vas fs z
engellilerimize vas f kazand rmak için çal aca z.” diye konu tu.
Konu malar n ard ndan Vali Halil brahim Da öz taraf ndan ba ar
kursiyerlere
sertifikalar verildi.
stihdam garantili kurslar kapsam nda da, önceki aylarda aç lan kurslar n
tamamlanmas n ard ndan, Eylül ay içerisinde, Fidan Orman Ürünleri irketi i birli inde
20 ki ilik “Mobilya Üst Yüzey lemecili i”, Rotateks Tekstil Ltd. ti. i birli inde 20 Ki ilik
“Tekstil çili i”, Do ru Kariyer Kurs Merkezi i birli inde 10 ki ilik “A
k”, Birikim Kurs
Merkezi i birli inde 20’ er ki ilik “Bilgisayar letmenlik ve Bilgisayarl Muhasebe”, Best
Bilgisayar i birli inde 20 ki ilik “Bilgisayarl Muhasebe”; Ekim ay içerisinde de Ravi
Tekstil Ltd. ti i birli inde 18’er ki ilik “Overlok Ustas ” ve “Kalite Kontrol Ustas ”,
Do anate Elektrik Ltd. ti. i birli inde 15 ki ilik “Sac leme Ustas ”, GAP Güneydo u
Tekstil San.ve Tic.A. i birli inde 16 ki ilik “Denim Kuma Operatörü” ve Malatya
Sentetik Çuval Ltd. ti i birli inde 20 Ki ilik “Sentetik Çuval Üretimi” mesleklerindeki
toplam 197 ki inin yararlanaca kurslara start verildi.
Yine Hükümlülere yönelik olarak Malatya E Tipi Kapal Ceza nfaz Kurumu i birli inde
60 ki ilik “Bilgisayar letmenli i” ve 30 ki ilik “Gazalt Kaynakç
” mesleklerindeki
kurslar 6 Ekim 2008 tarihinde; özürlülere yönelik olarak da Konak Kültür ve Yard mla ma
Derne i i birli inde 10 ki ilik “Bilgisayarl
letmenlik” ve Sakatlar Derne i Malatya
ubesi i birli inde 24 ki ilik “Web Tasar
ve Bilgisayarl Tan m” mesleklerindeki
kurslar 13 Ekim 2008 tarihinde ba lat ld .
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H
Hoollllaannddaa’’ddaann M
Maallaattyyaa’’yyaa 110000 BBiinn AAvvrroo’’lluukk PPrroojjee
Bakanl
z ve Hollanda Çal ma
Bakanl aras nda düzenlenen bir protokol
çerçevesinde “Uzun Süreli sizlerin ve
Kad nlar n
e Yerle tirilmesi” projesi
hayata geçiriliyor.
Malatya ve Adana’da uygulanacak olan
toplam 200 Bin Avro’luk proje için
Malatya’da çal malar ba lat ld .
Bu
çerçevede
Hollanda
Çal ma
Bakanl
yetkililerinden olu an bir heyet,
projenin
detaylar n
görü ülmesi
amac yla
13-17
Ekim 2008 tarihleri
aras nda
Malatya l Müdürlü ümüze
çal ma ziyaretinde bulundu.

KKaarrddee O
Okkuullaa D
Deesstteekk
M
Maallaattyyaa ll M
Müüddüürrllüü üüm
müüzzddeenn öörrnneekk ddaavvrraann
Malatya Valili inin ba latt
her kuruma bir
karde okul kampanyas kapsam nda Malatya l
Müdürlü ümüz de Arguvan lçesindeki Tatk k Yat
lkö retim Bölge Okulunun çevre düzenlemesi için
bir kamyon kilit parke ta ba nda bulundu.
Ayr ca okul bahçesine bir basketbol sahas , bir
voleybol sahas , bir futbol sahas yapt lmas ile
kondisyon aletleri yapt larak gençlerin kullan na
sunulmas için çal malar devam ediyor.

A
Azzeerrbbaayyccaann’’ddaann U
Uzzm
maann BBiirr H
Heeyyeett
KKuurruum
muum
muuzzaa ÇÇaall m
maa ZZiiyyaarreettiinnddee BBuulluunndduu
Bakanl
z ile Azerbaycan Çal ma ve
Halk n Sosyal Korumas Bakanl
aras ndaki
Ortak Daimi Komisyon V. Toplant
Protokolü’nün
II.
maddesiyle
karara
ba lanan
Uzman
De imi
Program
çerçevesinde, söz konusu Bakanl ktan uzman
bir heyet 27-31 Ekim 2008 tarihinde
Ülkemize geldi.
Uzman heyet, 27 Ekim 2008 tarihinde
gerçekle tirdi i
Bakanl
zdaki
temaslar n ard ndan, 28 Ekim 2008
tarihinde de Kurumumuza bir çal ma
ziyaretinde bulundu. Ziyaret kapsam nda gerçekle tirilen toplant da, daire ba kanl klar
görev alanlar yla ilgili birer sunum yapt lar.
Heyet, 30 Ekim 2008 tarihinde de Ankara l Müdürlü ümüzde incelemelerde bulundu.
12
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RReehhbbeerr Ö
Ö rreettm
meennlleerree M
Meesslleekk BBiillggii M
Meerrkkeezziinnii TTaann tttt kk
Eski ehir l Müdürlü ümüz, 9 Ekim
2008
tarihinde rehber ö retmenlere
yönelik
bir
tan m
toplant
gerçekle tirdi.
Gazi K z Meslek Lisesi Salonunda
düzenlenen toplant ya kat lan
100
rehber ö retmene, Meslek Bilgi Merkezi
(MBM) faaliyetleri ve Kurumumuzun
di er hizmetleri hakk nda geni bilgiler
sunulurken, kar kl görü al veri inde
de bulunuldu.

BBoolluu’’ddaa 444466 KKii ii H
Heem
mM
Meesslleekk H
Heem
m ddee

EEddiinnddii

Bolu l Müdürlü ümüzün, Tar m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli i Genel Müdürlü ü ve
Bolu Abant zzet Baysal Üniversitesi i birli iyle düzenledi i
“Kooperatifçilik”
mesle indeki kurslar n ikinci grubu da e itimlerini tamamlayarak belgelerini ald .
211 ki ilik ilk grup e itimlerinin kapan ve sertifika töreni ile 235 ki ilik ikinci grup
itimlerin aç
törenleri; Bakan z Faruk Çelik, Tar m ve Köyi leri Bakan Mehmet
Mehdi Eker, Bolu Valisi Halil brahim Akp nar, Abant zzet Baysal Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Atilla K ç, Genel Müdürümüz Nam k Ata’n n da kat mlar yla A ustos ay nda
gerçekle tirilmi ti.
Toplam 446 ki inin faydaland
e itimler sonunda kursiyerlerin tamam Tar m Kredi
Kooperatifleri Merkez Birli i Genel Müdürlü ü ve bölge birliklerinde istihdam edildi.
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U
Uyygguullaam
maall

G
Göörrüü m
meessii EE iittiim
mii

gücü Uyum Dairesi Ba kanl
zca ilki Temmuz ay nda gerçekle tirilen i arayan
meslek lisesi ve meslek yüksekokulu mezunlar na yönelik “
Görü mesi Örne i
Canland lmas ”
etkinli inin
ikincisi, 21 Ekim 2008 tarihinde
gerçekle tirildi.
itimlerin
Kurumumuz
Psikologlar ndan Nurdan Ünalan
taraf ndan
verildi i
etkinlik,
“Özgeçmi Yaz
ve
Görü mesi
Teknikleri
Hakk nda
Önemli
Noktalar” ve “Örnek
Görü mesi
Canland rmalar ”
bölümlerinin
ard ndan
“Geri
Bildirimler”
bölümüyle sona erdi.
Bir mülakat jürisinin de haz r
bulundu u Ankara l Müdürlü ü
Toplant Salonunda gerçekle tirilen etkinli e kat lanlar, uygulaman n yerinde ve çok
faydal oldu unu dile getirdiler.

1155 K
Kii iiyyee A
Arr cc ll kk S
Seerrttiiffiikkaass
Yozgat
l
Müdürlü ümüz
ile
Akda madeni Sosyal Yard mla ma ve
Dayan ma Vakf ortakl nda kendi i ini
kuracaklara yönelik
1 Eylül 2008
tarihinde ba lat lan Ar
k kursu, 1
Ekim 2008 tarihinde tamamland . Kurs
sonunda, ba ar
olan 15 kursiyere,
Akda madeni Kaymakam
ve
ube
Müdürü Ali Tantepe’nin de kat
yla
düzenlenen bir törenle belgeleri verildi.

YYaa aam
maa Ü
Ürreetteerreekk TTuuttuunnaall m
m PPrroojjeessii
zmir l Müdürlü ümüz ile Narl dere Belediyesi Engelli Dan ma-E itim ve
Rehabilitasyon Merkezi i birli iyle, engelli bireylerin, üretim sürecine dahil edilmesinin,
gücüne kazand lmas n hedeflendi i “Ya ama Üreterek Tutunal m Projesi” ba lat ld .
Bu projeyle, engelli bireylerin bilgi, beceri ve ilgi alanlar n belirlenmesi ile onlara
ki isel geli im, i ba vurusu, meslek seçimi, sosyal uyum ve engelli haklar konulu
itimler verilmesi planlan yor. Yine, yasal engelli istihdam yükümlülü ü ve kontenjan
aç
bulunan firmalar n tespit edilmesi ile bu kontenjanlar n giderilmesi de proje
kapsam nda gerçekle tirilecek çal malardan.
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Ö
Özzüürrllüülleerree YYaa ll vvee H
Haassttaa BBaakk m
m KKuurrssuu

kurulu lar

Konya l Müdürlü ümüz, Milli
Prodüktivite Merkezi ve Konya
Engelliler
Derne i
ortakl nda
özürlülere yönelik
“Ya
ve
Hastalara Bak m ve Refakatçi
Yeti tirme” kursu düzenlendi. 8
Eylül 2008 tarihinde ba lat lan ve 13
Ocak 2009 tarihinde tamamlanmas
planlanan kursun e itimleri Konya
Sa k Meslek Lisesinde veriliyor.
20 özürlünün faydalanaca kurs
için ayn tarihte bir de aç
töreni
düzenlendi.
Törene,
Milli
Prodüktivite
Merkezi,
Konya
Engelliler Derne i ile Kurumumuz
yetkilileri
ve
sivil
toplum
n temsilcilerinin yan s ra çok say da konuk kat ld .

M
Muu llaa’’ddaa nnssaann llii kkiilleerrii vvee lleettii iim
m SSeem
miinneerrii D
Düüzzeennlleennddii
Mu la l Müdürlü ümüzce, 11 Ekim 2008 tarihinde “ nsan li kileri ve leti im
Semineri” düzenlendi. Majesty Hotels Club Hotel Belizia’da düzenlenen seminere, Vali
Yard mc Mehmet Hulusi Kaya, Bodrum Kaymakam Abdullah Kalkan, l Müdürü Ahmet
Karakaya ve 65 i letme temsilcisi kat ld .
Özellikle i letmelerin insan kaynaklar müdürlerinin kat ld
ve E itim Uzman
Hüseyin en ve Fahrettin Y lmaz taraf ndan verilen seminerde, ayr ca Kurumumuz
hizmetlerinden “ letmelerde E itim Seminerleri” hakk nda da geni bilgiler sunuldu.
Seminer sonunda kat mc lara bir de sertifika verildi.
Di er yandan, 19-20 Eylül 2008 tarihleri aras nda Mu la l Müdürlü ü personellerinden
Evrim Çelik ve lker Soyuer taraf ndan, Güneyy ld
Otelcilik A. . Munamar Otel
çal anlar na “ Sa
ve Güvenli i” semineri verildi.
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O
Orrdduu’’ddaa TTuuttuukklluu vvee H
Hüükküüm
mllüülleerree
BBiillggiissaayyaarr lleettm
meennllii ii EE iittiim
mii V
Veerriillddii
Ordu
l
Müdürlü ümüz,
Ünye
Cumhuriyet Ba savc
ve Ünye M Tipi
Cezaevi Müdürlü ü taraf ndan haz rlanan
tutuklu ve hükümlülere yönelik Bilgisayar
letmenli i mesle indeki proje, Özürlü
ve
Eski
Hükümlü
Çal rmayan
verenlerden Ceza Olarak Kesilen
Paralar Kullanmaya Yetkili Komisyonca
kabul edildi.
Projeye, 10’ar ki ilik gruplar halinde
itimler verilmek üzere 15 Eylül 2008
tarihinde start verildi.

nnssaann KKaayynnaakkllaarr YYöönneettiicciilleerriinnee ““ ggüüccüü PPiiyyaassaass BBiillggiilleerrii SSoorruu
KKaa dd ”” TTaann tt lldd
Antalya’da
23
Ekim
2008
tarihinde
gerçekle tirilen
nsan Kaynaklar Yöneticileri
Derne i Toplant na Antalya l Müdürlü ümüz de
kat ld .
Toplant ya
kat lan
insan
kaynaklar
yöneticilerine,
Antalya
l
Müdürlü ü
personellerinden Cengiz Nalbant ve H.Oray Ku
taraf ndan “ gücü Piyasas Bilgileri Soru Ka
”
n tan m sunumu yap ld .

SSiinnoopp’’ttaa 6699 KKuurrssiiyyeerr D
Düüzzeennlleenneenn TTöörreennlleerrllee SSeerrttiiffiikkaallaarr nn A
Alldd
Sinop l Müdürlü ümüzün düzenledi i kurslar
sonunda ba ar olan 69 kursiyer sertifikalar
düzenlenen törenlerle ald .
Sinop Sosyal Yard mla ma ve Dayan ma
Vakf
i birli inde düzenlenen kendi i ini
kuracaklara
yönelik
“Kilim
Dokuma”
mesle indeki 19 ki ilik kursun belge töreni 5
Eylül 2008 tarihinde, Özelle tirme Sosyal Destek
Projesi II (ÖSDP) kapsam nda düzenlenen Sima
Tekstil i birli indeki 50 ki ilik “Haz r Giyim Erkek
Gömle i” kursunun belge töreni de 27 Ekim 2008
tarihinde gerçekle tirildi.
Di er yandan, ÖSDP II kapsam nda Betareks
Met. plik San. A. . i birli indeki 30 ki ilik “Sim pli i çili i”, Sima Tekstil i birli indeki
25 ki ilik “Haz r Giyim (Erkek Gömle i)” ve Bizim Tekstil i birli indeki 50 ki ilik “Diki
Makinesi ve Ütü Kullan ” mesleklerinde düzenlenen e itimler ise devam ediyor.
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TTeekkiirrddaa ’’ddaa 1199 KKuurrssiiyyeerr KKaayynnaakkçç BBeellggeessiinnii A
Alldd
Tekirda
l Müdürlü ümüzün, Trakya
Aktif Genç
adamlar Derne i (TAG T)
ortakl nda ba latt
Özelle tirme Sosyal
Destek Projesi II kapsam ndaki Kaynakç k
mesle indeki kurs tamamland .
19 ki inin faydaland kursun sonunda
ba ar
olanlara
sertifikalar n
verilebilmesi için bir de sertifika töreni
düzenlendi. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odas
Toplant Salonunda düzenlenen törene
ba ta Çorlu Kaymakam Ali Dursun ve l
Müdürü erafettin Küçük olmak üzere çok
say da davetli kat ld .

BBaa m
müüffeettttii lleerriim
miizzddeenn H
Haam
mzzaa Ö
Özzbbeekk’’ii KKaayybbeettttiikk
23 Eylül 2008 tarihinde hayata gözlerini yuman Tefti Kurulu
Ba kanl
Ba müfetti i Hamza Özbek, 24 Eylül 2008 tarihinde
memleketi Ni de’de topra a verildi.
1979 y nda Kuruma müfetti yard mc
olarak ba layan
1950 do umlu Hamza Özbek, evli ve iki çocuk babas yd .
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yak nlar na ve tüm
çal ma arkada lar na sab r diliyoruz.

KKIISSAA

KKIISSAA

KKIISSAA

KKIISSAA

Kilis l Müdürlü ümüzce, Türkiye Suriye Bölgeleraras birli i Program kapsam nda
“Benim de Bir im Var Projesi” hayata geçiriliyor. Bu kapsamda, Halk E itim Merkezi
Müdürlü ü i birli iyle engellilere yönelik 20’ er ki ilik “So uk S cak Mutfak”, “Hal
k
Yün”, “Bilgisayarl Muhasebe”, “Haberle me Cihazlar Bak m Kullan m ve Onar m” ve
“Çocuk Bak
” mesleklerindeki toplam 5 kurs, 8 Eylül 2008 tarihinde ba lat ld .
Hollanda D leri Bakanl
n MATRA Program kapsam nda yürütülen ve Denizli
Belediyesinin yerel koordinatörlü ünü üstlendi i “”Engelliler Çal yor” projesiyle
engelliler, ki isel becerilerinin belirlenebilmesi amac yla testten geçiriliyor. Proje
kapsam nda Denizli l Müdürlü ümüz, Denizli Belediyesi, Sosyal Hizmetler l Müdürlü ü,
Pamukkale Üniversitesi ve Milli E itim Müdürlü ü aras nda imzalanan protokolle
engellilerin istihdam edilebilmesi çal malar na h z verildi. 15 Eylül 2008 tarihinde Denizli
l Müdürlü ümüzde gerçekle tirilen ilk testten ba ar bir sonuç elde edildi.
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Erzurum l Müdürlü ümüz ile Dedeman Anadolu Otelcilik Turizm ve Meslek
Lisesinin ortakla a gerçekle tirdi i ve 30 ki inin faydaland
“Servis Hizmetleri”
mesle indeki kurs tamamland . Kursu ba ar yla tamamlayanlar 7 Ekim 2008 tarihinde
düzenlenen bir törenle belgelerini ald .
MATRA programlar kapsam ndaki “ KUR’un Kurumsal Yap
n Güçlendirilmesi,
Özürlüler için Geli mi Bir stihdam Stratejisi ve Mesleki Rehabilitasyon Projesi” nin
faaliyet ve sonuçlar n yayg nla
lmas ve sürdürülebilirli ine katk sa lamak amac yla
5 grup halinde yap lmas planlanan hizmetiçi e itimlerden MATRA E itiminin 1.grubu 6-8
Ekim 2008 tarihleri aras nda Söke E itim Merkezinde, 2.grubu 9-11 Ekim 2008 tarihleri
aras nda stanbul’da, 3.grubu 27-29 Ekim 2008 tarihleri aras nda Samsun’da ve 4.grubu 30
Ekim-1 Kas m 2008 tarihleri aras nda Ankara’da gerçekle tirildi. E itimlere toplam 40
personelimiz kat ld .
Artvin l Müdürlü ümüz, Artvin Halk E itim Merkezi Müdürlü ü, ASO Müdürlü ü ve l
Sa k Müdürlü ü i birli iyle “Hasta ve Ya Bak m Eleman ” mesle inde kurs düzenlendi.
15 ki inin yararlanaca kursa 7 Ekim 2008 tarihinde start verildi.
2008 Y E itim Plan nda 5 grup halinde yap lmas planlanan Muhasebe, Bütçe ve
Ta
r Mal Yönetmeli i hizmtiçi e itimlerinin 1.grubu 13-16 Ekim 2008 tarihleri aras nda
Trabzon’da ve 2.grubu 20-23 Ekim 2008 tarihleri aras nda Van’da gerçekle tirildi. Bu 2
grup e itime toplam 61 personelimiz kat ld .

ÇÇA
ALLII M
MA
A YYA
AA
AM
MII H
HA
ARREEKKEETTLL LL KK PPRRO
OG
GRRA
AM
MII ((ÇÇYYH
HPP//W
WLLM
MPP)) O
ORRTTA
A
D
DÖ
ÖN
NEEM
M KKO
ON
NFFEERRA
AN
NSSII
Çeviri: brahim Erdo an
Çal ma Ya am Hareketlilik Program , WLMP, sveç Kamu stihdam Kurumu taraf ndan
yürütülmekte ve AB’ye yeni üye ülkelerle aday ülkelerde çal ma ya am nda hareketlilik üzerine
bilgi in as ve payla
amaçlamakta.
Web adresi: www.arbetsformedlingen.se/wlmp
Bu rapor ÇYHP/WLMP çerçevesindeki tema ve projelerin sonuçlar , genel de erlendirmelerini ve
di er materyalleri içererek yay nlanan Raporlar birbirinden ba ms z olup genel bir ortak ilgiyle
birbiriyle ba lant olduklar söylenebilir.
WLMP-report 3
Mid-Term conference of the Work Life Mobility Programme
Swedish
Public
Employment
Service,
SE-113
99
Stockholm
E-mail:
registrator@arbetsformedlingen.se
© Swedish Public Employment Service 2008 Swedish Public Employment Service 2 Work Life
Mobility Programme 3
Dizin
Giri
gücü piyasas hareketlili i – bir kö eta
Hareketlilik hemen imdi
Göç veren ve alan ülkeler
Göç çözüm de il
ÇYHP projelerini izleme
Ek
WLMP projelerinin geli iminin gözden geçirilmesi, 11-13 Haziran 2008
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Giri
– Polonya’da yabanc yat mc lar n ilk sordu u
soru “ htiyac z olan i gücünü sa layabilir
misiniz?” O kadar çok Polonyal yurtd nda
çal yor ki i gücü aç bir sorun haline gelmi .
Di er yandan insanlar ülke içinde pek az
hareketli.
Polonya’dan i veren temsilcisi Dariusz Ptak
ülkesindeki durumu WLMP orta dönem
konferans nda böyle özetledi. Bu konferans n
özel bir temas var: sosyal taraflar ve i gücü
piyasas nda hareketlilik.
WLMP tüm AB yeni üyeleri ve aday üyeler
Türkiye, Makedonya ve H rvatistan ile
gerçekle tirilen bir i birli i projesi. sveç Kamu
stihdam Kurumu taraf ndan yürütülen projenin amac , co rafi ve mesleki hareketlili i iyi bir tarzda
yönetmek için bilgi, yöntemler ve pratik araçlar geli tirerek etkin i gücü piyasalar na katk da
bulunmak. Kat mc ülkelerin ihtiyaç ve istekleri temelinde i gücü piyasas n çe itli yönlerini içeren
sekiz proje olu turuldu:
• gücü piyasas tahmin ve analizi
• Aç k i ler bulma: i verenlerle i birli i
• gücü piyasas e itimi ve hareketlilik
• Hareketlilik ve sanayide yeniden yap lanma
• Co rafi hareketlili i kolayla rma
• Meslek dan ma ve hareketlilik
• stihdam hizmetlerinin/kurumlar n çe itleri
• stihdam hizmetleri ve AB-çap nda hareketlilik
Her projeye birçok ülke kat ld . Ülkeler kendi amaçlar
kendileri saptad ve kendi eylem planlar
kararla rd lar; bununla birlikte gerçekle tirilen geli meyi, tecrübe ve uygulamalar tart mak üzere
düzenli olarak toplanmaktalar. Konferans n bir amac projeleri izlemek, di er önemli bir amaç i gücü
hareketlili ine ili kin sendika ve i veren örgütlerinin rolünün alt çizmek.
gücü piyasas nda hareketlilik – bir kö eta
gücü piyasas hareketlili i Avrupa Birli i için merkezi önemdedir ve Birli in geli me ve i stratejisinde
bir kö eta
r. Bu noktaya konferans n ba lang nda Komisyondan Marco Ferri i aret etti.
– ç s rlar olmayan bir Avrupa küresel ekonomide rekabet ederken gerek co rafi gerek mesleki
aç dan daha geni düzeylerde hareketlili e ve yeni i lere uygun yeni becerilere ihtiyaç duymaktad r
demekte Marco Ferri.
Ferri’ye göre mesleki hareketlilik te ebbüsler ve meslekler aras nda kariyer geçi leri demektir. Bunu
kolayla rmak için i gücü piyasas politikalar flexicurity kavram na dayanmak zorunda.
– Bu u anlama gelmekte; esnek ve güvenilir hizmet ve toplu pazarl k sözle me düzenlemeleri, ya am
boyu ö renim stratejileri ve ça da sosyal güvenlik sistemleri, ve hepsi güçlü sosyal taraf diyaloglar
ile desteklenecek.
Co rafi hareketlili e gelince, AB’nin 2004 ve 2007 y llar ndaki geni lemeleri daha büyük bir i gücü
havuzu yaratt ve i çilerle i verenler aç ndan olanaklar art rd . Fakat Ferri’ye göre hala, yerle im
giderlerinden, dil güçlüklerinden, bir ki inin di er bir üye ülkede niteliklerinin tan nmas na uzanan bir
dizi sahada hareketlilik engelleri mevcuttur.
Hareketlili i geli tirmek için Avrupa Komisyonun 2007 tarihli yeni bir
Hareketlili i Eylem Plan
mevcut. AB-çap nda istihdam hizmeti EURES plan n gündemindeki en önemli maddelerinden biri.
– Ulusal istihdam kurulu lar n modernize olma çabalar sürdürmeleri gerekmekte.
Mü teri odakl
yo unla rma, erken müdahaleye önem verme, hizmet sunumunun
modernle tirilmesi, bu sunumun çok kanall hale getirilmesi, ortak a lar kurma ve ortakl klar n
geli tirilmesi say labilecek baz ilerleme alanlar .
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Hareketlilik hemen imdi

AB içerisinde hakim olan varsay m hareketlili in olumlu ekonomik ve
sosyal etkileri oldu u fakat dengenin do ru kurulmas gerekti i
eklinde. “Hareketlili i maksimize de il optimize etmeliyiz.” Bu ifade
konferans n ortak düzenleyicilerinden, Ya am ve Çal ma Ko ullar n
Geli tirilmesi Avrupa Vakf ndan Hubert Krieger’e ait.
Asl nda Birlik içinde hareketlilik fazla yüksek de il. Nüfusun yaln zca
yüzde ikisi ba ka bir üye ülkede çal yor. Yeni üyelerden eski üye ülkelere do ru önemli fakat
nispeten s rl bir ak bulunmakta.
rlanda ve spanya gibi çok göçmeni olan ülkeler bundan ekonomik olarak yarar sa lamakta.
– Almanya ve Avusturya gibi daha k tlay rejimleri olan ülkeler “kara ekonominin” bir parças olan
kay td kaçak göçmen almakta. Bu tip ak lar n ulusal i gücü piyasalar üzerine bozucu etkilerde
bulunmas söz konusu.
Dü ük ula m giderleri ve azalan eri im k tlar yüzünden göç ko ullar nda yap sal bir de im
gözlenmekte. Gelecek be y lda göç hareketlerinin ço unun Bulgaristan, Romanya, Polonya ve Balkan
ülkelerinden kaynaklanaca dü ünülüyor. Yaln z yüksek maa de il daha iyi çal ma ko ullar da
önemli bir faktör.Yeni bir çevreyi ke if de bir rol oynamakta.
Huber Krieger’e göre bu alanda baz paradokslar var.
– Kat m sürecinde çok fazla hareketlilik olmakta fakat normal zamanlarda hareketlilik çok az
görülmekte.
– nsanlar hareketlili e ve bunun getirdi i tecrübelere olumlu baksalar da hareketlilik oranlar dü ük.

Göç veren ve alan ülkeler

Baz ülkelerde etkiler yo un hissedilmekte. 300 000 Letonya’l yurtd nda çal yor, 200 000 ki i de
buna haz rlanmakta.
– sizlik dü üyor, ama yeni i ler yarat ld için de il. Maa lar yüksek fakat üretkenlik artt için de il.
– Yakla k 2 milyon Polonyal göç etti.
– Bunlar n ço u kentlerden ve yüksek becerili ki iler. Yurtd nda ne tip i ler bulduklar meçhul.
Ba ak bir sorun yurt içinde yarat lan i gücü aç , Bulgaristan, Estonya ve Romanya’da örne in.
– çi bulma güçlü ü ciddi bir konu. Küçük ve orta boy i letmeler yan nda uluslar aras irketler de
etkileniyor.
Baz sektörler i gücü aç yüzünden geli emez halde. Romanya’da baz köylerin tümü göç etmi .
– Beyin göçü söz konusu. D ar da niteliksiz i lerde çal anlar geri döndü ünde mesleksizle iyorlar.
Ula m, in aat ve hizmet sektörleri özellikle etkilenmekte. Göç veren ülkeler bu yüzden Ukrayna,
Beyaz Rusya, hatta Vietnam, Çin gibi ülkelerden göç al yorlar. Çek Cumhuriyetinde i gücünün yüzde
be i yabanc . Macaristan’da Romanyal lar tar mda Ukraynal lar madenlerde çal yor.
– Bulgaristan geçi ülkesi. Günde 1 dolara çal maya raz insanlar var.
Birçok ülkedeki sendikalar yaln z göç alan ülkelerdeki meslekta lar ile birlikte yurtd ndaki i çilerine
yard m etmeye çal yor ama ülkelerine gelen i çilere de destek veriyorlar.
– Bu gerekli fakat kolay bir i de il.
Tüm Konferans kat mc lar göç alan ve veren ülkeler ve
hükümetleri aras nda i birli inin gerekli oldu unu belirttiler.
– gücü aç
kapatmak için göçmenlere ihtiyac z yok
diyenler var, örne in Macar sendika temsilcisi.
– Biz sendikalar olarak göçmenleri bilgilendirmeliyiz. Belki
yeni bir web portal , forum benzeri eyler kurmal z
denmekte.

Göç çözüm de il

Konferansta temsil edilen sendika ve i veren örgütleri hareketlili in temel bir sorun oldu unu
dü ünüyorlar ve durumun neye benzedi i konusunda ortak bir görü e sahipler. Lars Magnusson,
Uppsala Universitesinde Profesör ve WLMP genel yöneticisi farkl k ve benzerlikleri öyle özetliyor:
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– Sendikalar asgari standartlara yo unla
, i veren örgütleri mavi kart (çal ma izni) düzenlemeleri
ile ilgili. Bu kart üçüncü ülkelerden i gücü al na kolayl k getirmekte. Temel varsay m yine de ayn :
hareketlilik olumlu bir eydir.
radi hareketlilik olumludur. dari ve sosyal güvenlik engellerinin kald lmas gerekmekte. Tüm
taraflar göçün nüfus ve di er problemler için yeterli bir çözüm olmad konusunda hemfikir. E itim ve
ya am boyu ö renim, sosyal güvenlik, entegrasyon, bölgesel geli me konular ndaki politikalar da çok
önemli görülmekte.
Polonya’dan Johanna Unterschütz kolayc çözümlerden kaç nmam z gerekti ini söylemekte.

WLMP Projelerinin izlenmesi

Konferans n ikinci k sm nda Program kapsam nda yürütülen faaliyetler tart ld . Birçok durumda yeni
araç ve modeller geli tirilip denendi. Sanayide yeniden yap lanma ve hareketlilik projesinde örne in
Romanya temsilcileri bir madencilik bölgesinde yerel bir koordinasyon kurulu olu turdular. Model
ba ar oldu ve imdi yayg nla
yor. Mesleki e itim projesinde Slovenler bir el kitab ç kard lar ve
personellerini yeni metotlarla e ittiler.
Genel bir sonuç olarak Program deneyi payla
için iyi i leyen forum oldu ve tek yönlü ileti im
sa layan bir projeden farkl ç kt verdi; tüm taraflar birbirinden ö rendiler:
– Letonya’dan temsilci bunun gerçekten çok büyük bir etkinlik oldu unu belirtti.
rvat temsilci, WLMP yaln zca yeni metot ve teknikleri ö renmeye de il yeni dü ünme tarzlar
ke fetmeye yol açt dedi ve Türk temsilciler Bakanl ktan Celal Polat ve KUR’dan Ay en Karakulak bu
saptamaya kat ld lar.
– Avrupa Parlamentosu temsilcisi hareketlili e art k daha geni bir
perspektiften bak yoruz eklinde konu tu. Program yeni konsepti
ba ard : ili kileri güçlendirme ve birbirinden ö renme iyi sonuç
vermekte.
– sveç temsilcisi tüm ülkelerin benzer sorunlarla yüzle ti ini
belirtti.
– Temsilciler farkl klar oldu unu fakat benzerliklerin daha güçlü
oldu unu belirttiler. WLMP payla lan sorunlar n tart laca
toplant merkezleri sa lamakta ba ar oldu tespiti yap ld .
NOT:
Çeviri, sveç Kamu istihdam Kurumu taraf ndan haz rlanan “WLMP report 3 Mid-term conference of the Work Life
Mobility Programme” adl dokümandan yap lm r. Raporun asl na “AB ile li kiler ube Müdürlü ü”nden eri ilebilir.
Çal ma Ya am Hareketlilik Program sveç Hükümeti ad na sveç Kamu stihdam Kurumu taraf ndan yeni AB üyesi ve
aday ülkelerle sürdürülen bir i birli i projesidir. Amac i ya am hareketlili ini yönetecek yöntemler geli tirmektir.
Program tek, tek ülkelerde, birkaç ülke aras nda olu turulan a larda ve projenin tüm kat mc lar bir araya getiren
seminerlerde yap lan bir dizi etkinli i kapsamaktad r.Ülkemizi temsilen KUR Bakanl
zla birlikte baz programlara
kat lmakta ve bir programa ev sahipli i yapmaktad r.

PPEERRSSO
ON
NEELL H
HAARREEKKEETT
KKU
URRU
UM
M ÇÇ AATTAAM
MAALLAARR
Ad Soyad

Görev Yeri

H.Gazi Aksu

Isparta l Müdürlü ü

Gürsel Öksüz
lmaz Ba
emsi Toprak
Ahmet Özay

stanbul l Müdürlü ü
Çorum l Müdürlü ü
anl urfa l Müdürlü ü
Ad yaman l Müdürlü ü

Unvan

Yeni Görev Yeri

Unvan

ube Müdürü

Gaziantep l Müdürlü ü

ube Müd.

ube Müdürü

Isparta l Müdürlü ü

ube Müd.

VHK

sizlik Sigortas Dai. Ba k.

VHK

Veznedar

Mersin l Müdürlü ü

Memur

Memur

Malatya l Müdürlü ü

Memur
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Musa Ayd n
Semiha Camgöz

Bayburt l Müdürlü ü

oför

Manisa l Müdürlü ü

stanbul l Müdürlü ü

VHK

Çank

l Müdürlü ü

oför
Memur

Yüksel Turan

Bolu l Müdürlü ü

VHK

Sinop l Müdürlü ü

VHK

Kür at Dal

Aksaray l Müdürlü ü

Muhasebeci

Mersin l Müdürlü ü

VHK

VHK

Mu la l Müdürlü ü

VHK

Zehra Güngör

r l Müdürlü ü

Mehmet Ceyhan

Sivas l Müdürlü ü

Memur

Manisa l Müdürlü ü

VHK

Bünyamin Telli

Antalya l Müdürlü ü

Veznedar

Antalya l Müdürlü ü

VHK

Mehmet Yumurtac

Aksaray l Müdürlü ü

VHK

Nev ehir l Müdürlü ü

VHK

Mehmet Y lmaz

Denizli l Müdürlü ü

ef

anl urfa l Müdürlü ü

Sevide Erkmen

Ankara l Müdürlü ü

ef

Adana l Müdürlü ü

ube Müd.

Engin Gülmez

Mu la l Müdürlü ü

ube Müdürü

Kocaeli l Müdürlü ü

ube Müd.

ef

Kayseri l Müdürlü ü

ube Müd.

Konya l Müdürlü ü

Bilg. l.(A)

Orhan Koçak

stanbul l Müdürlü ü

Demet Ünser Arslan

Hakkari l Müdürlü ü

Çiydem Y ld z

stihdam Dairesi Ba k.

VHK (A)
Memur

gücü Uyum Dai.Ba k.

VHK

gücü Uyum Dai.Ba k.

VHK (A)

Miray Ta kesen Y lmaz

Yozgat l Müdürlü ü

VHK (A)

Ali Y ld z

Batman l Müdürlü ü

l Müdürü

Yusuf Ar

dari vee Mali l. Dai.B k VHK

Nami Ar

Çanakkale l Müdürlü ü

Tülin Ak

zmir l Müdürlü ü

Özgür Karagedik
M.Fatih Dokumac

Osmaniye l Müdürlü ü
lu

gücü Uyum Dai. Ba k.

ube Müd.

VHK

Ardahan l Müdürlü ü
Tekirda

l Müdürlü ü

l Müdürü
Muhasebeci

l Müdürlü ü

Muhasebeci

Bilg. letmeni

Kastamonu l Müdürlü ü

Muhasebeci

VHK

Mu la l Müdürlü ü

Memur

g.Piy.Bilgi Hizmt. Dai. B k

ef

Mustafa Bekaro lu

Osmaniye l Müdürlü ü

VHK

Gamze Karaca

Rize l Müdürlü ü

Memur

Erol Y lmaz

Siirt l Müdürlü ü

VHK

Ni de l Müdürlü ü

Hücriye Erkan

Çorum l Müdürlü ü

VHK

Amasya l Müdürlü ü

ef

VHK

Sakarya l Müdürlü ü

ef

Nurten Sacan

stanbul l Müdürlü ü

Ardahan l Müdürlü ü

ef

ak l Müdürlü ü

ef
Memur
Memur

Sevil Çal kan

Ni de l Müdürlü ü

VHK

Konya l Müdürlü ü

ef

Mustafa Urhan

Giresun l Müdürlü ü

VHK

Ordu l Müdürlü ü

ef

Ömür Ungan

Sivas l Müdürlü ü

VHK

Samsun l Müdürlü ü

ef

Ha im Midam

Mu la l Müdürlü ü

VHK

Mu la l Müdürlü ü

ef

Süleyman Hakan

Ayd n l Müdürlü ü

VHK

Bursa l Müdürlü ü

ef

Mehmet Hakan Özayan

Antalya l Müdürlü ü

VHK

Isparta l Müdürlü ü

ef

Halime Bayraktar

Trabzon l Müdürlü ü

Bilgisayar. lt.

Gümü hane l Müdürlü ü

ef

Mehmet Nuri Özdemir

Mu l Müdürlü ü

VHK

Bursa l Müdürlü ü

ef

Ali Apayd n

Kayseri l Müdürlü ü

VHK

Kayseri l Müdürlü ü

ef

Müjdat Bilik

Adana l Müdürlü ü

VHK

Hatay l Müdürlü ü

ef

Mahmut Tünay

Ad yaman l Müdürlü ü

VHK

Kenan Ayvazo lu

zmir l Müdürlü ü

VHK

anl urfa l Müdürlü ü
Sinop l Müdürlü ü

ef
ef
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brahim Ay

Erzincan l Müdürlü ü

VHK

Samsun l Müdürlü ü

ef

Osman Ad yaman

Sakarya l Müdürlü ü

Veznedar

Sakarya l Müdürlü ü

ef

Tuncay Üstün

Çorum l Müdürlü ü

VHK

Ankara l Müdürlü ü

ef

Orhan Ba gel

Malatya l Müdürlü ü

VHK

Kahramanmara l Müdürlü ü

ef

Mevlüt Akman

Denizli l Müdürlü ü

l Müdürü

Kocaeli l Müdürlü ü

l Müdürü

Ahmet Can mova

Kocaeli l Müdürlü ü

l Müdürü

Denizli l Müdürlü ü

l Müdürü

Serap Köksal

Personel ve E t. Dai.B k.

ehri Sordi

Yalova l Müdürlü ü

itim Uzman
VHK

Antalya l Müdürlü ü

Muhasebeci

Zonguldak l Müdürlü ü

Emine Y lmaz

Bursa l Müdürlü ü

Fevzi Büyükkaya

Mersin l Müdürlü ü

l Müdürü

ak l Müdürlü ü

l Müdürü

Yalova l Müdürlü ü

l Müdürü

Edirne l Müdürlü ü

l Müdürü

VHK

Bilal KÖSE

sizlik Sigortas .Dai B k

VHK

Mustafa Kutluay

gücü Uyum Dai.Ba k.

VHK

Aylin Ba lam

Adana l Müdürlü ü

Kenan Ate

Diyarbak r l Müdürlü ü

Münire Yasan

itim Uzman
ube Müdürü

g.Piy.Bilg Hiz. Dai. B k VHK

Manisa l Müdürlü ü

itim Uzm.

Senya Erta

.Ya ar Çelik

ube Müdürü

Kayseri l Müdürlü ü

Personel ve E itim Dai. B k.

ak l Müdürlü ü

itim Uzm.
VHK

VHK

Kahramanmara l Müdürlü ü VHK
Osmaniye l Müdürlü ü

itim Uzm.

Manisa l Müdürlü ü

l Müd. Yard.

Personel ve E itim Dai.B k.

ef

Ankara l Müdürlü ü

ef

Ümmügülsüm Susam

Genel Müdürlük Büro

VHK

Mehmet Ata

Ankara l Müdürlü ü

ef

Serdal Gürdal

Ad yaman l Müdürlü ü

VHK

Kayseri l Müdürlü ü

VHK

Taner Getizmen

stanbul l Müdürlü ü

VHK

Bursa l Müdürlü ü

Memur

Gönül Hi man

stanbul l Müdürlü ü

VHK

stanbul l Müdürlü ü

Ali Üzer

Antalya l Müdürlü ü

ef

Antalya l Müdürlü ü

Muhasebeci

Kayhan Kara

Yozgat l Müdürlü ü

Memur

Yozgat l Müdürlü ü

VHK

Ruhi Kuran

Bolu l Müdürlü ü

Memur

Bolu l Müdürlü ü

VHK

Ankara l Müdürlü ü

VHK

oför

Yozgat l Müdürlü ü

Memur

ube Müdürü

Personel ve E itim Dai. Ba k.

ef

Erzincan l Müdürlü ü

.Erkan Gencer
Ahmet Ba kan
Kezban Karakaya
brahim Ay
Nami Ar
Ahmet Koç
Aylin Çoban Güne
Mahmut Tünay
Ay e Koca
Ramazan enlik

dari ve Mali lDai.Ba k. VHK
Yozgat l Müdürlü ü
stanbul l Müdürlü ü
Samsun l Müdürlü ü
l Müdürlü ü
stanbul l Müdürlü ü
Konya l Müdürlü ü
anl urfa l Müdürlü ü
Burdur l Müdürlü ü
stanbul l Müdürlü ü

Muhasebeci
itim Uzman

g.Piy.Bilgi Hizmt. Dai. B k

Çanakkale l Müdürlü ü
stanbul l Müdürlü ü

ef

ef

itim Uzm.
ef
Muhasebeci
ube Müd.

ube Müdürü

Mu la l Müdürlü ü

ube Müd.

ef

Ad yaman l Müdürlü ü

ef

Muhasebeci

dari ve Mali ler Dai. Ba k.

Memur

Gaziantep l Müdürlü ü

VHK
Memur

Hatice Nilsun Gök

Adana l Müdürlü ü

VHK

Adana l Müdürlü ü

ef

M.Hakan Özayan

Isparta l Müdürlü ü

ef

Antalya l Müdürlü ü

ef

Zarife Ba er

Kayseri l Müdürlü ü

Muhasebeci

Yozgat l Müdürlü ü

Muhasebeci
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Kemal Yüzer
nci Is yel

gücü Uyum Dai.Ba k.

E itim Uzman

K kkale l Müdürlü ü

itim Uzm.

Manisa l Müdürlü ü

ube Müdürü

dari ve Mali ler Dai. Ba k.

Erdo an Ayan

Ankara l Müdürlü ü

ube Müdürü

Ankara l Müdürlü ü

l Müd.Yard.

Çiçek Sinci

Kars l Müdürlü ü

ube Müdürü

Manisa l Müdürlü ü

ube Müdürü

Ali Algan

Savunma Uzmanl

Sivil Sav. Uzm.

Savunma Uzmanl

ube Müd.

Sav. Uzm

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

Görev Yeri

Unvan

Yeni Görev Yeri

Unvan

Kayseri Emniyet Müd.

Memur

Kayseri l Müdürlü ü

Memur

Mehmet Fatih Karababa

Ad yaman l Müdürlü ü

Memur ( stifa)

Ad yaman l Müdürlü ü

Memur

Yavuz Sultan Cerah

Rize Kendirli Fatih Lisesi

Ö retmen ( stifa)

Rize l Müdürlü ü

VHK

Yeliz Arma an

Süleyman Demirel Üniv.

Daktilograf

Isparta l Müdürlü ü

Memur

Nihal Mehtap Ar

Elaz

Elaz

Veznedar

Kayhan Kara

Adalet Bakanl

Zabit Katibi

Dada han Celaleddin Kavas

Selçuk Üniversitesi

Ara rma Görev.

Turan Kaleli

Çerkezköy Kaymakaml

VHK

rfan Kaya Öksüm

l Milli E itim Müd. Memur

l Müdürlü ü

Yozgat l Müdürlü ü
stanbul l Müdürlü ü
Tekirda

l Müdürlü ü

Memur
Memur
Memur

Abdulhamit Y ld m

Gaziantep l Müdürlü ü

Memur(A)

Nuray Kahreman

Tunceli l Müdürlü ü

Memur(A)

Münire Y ld z

Aksaray l Müdürlü

VHK (A)

Ümite Özer

Türk Telekom

Memur (Ö)

Prsonel ve E itim Dairesi B k. VHK

Harun Koçyi it

TEKEL

Memur (Ö)

Tokat l Müdürlü ü

Ay e Yükselen

Türk Telekom

Memur (Ö)

l Müdürlü ü

Memur
VHK

EEM
MEEKKLL O
OLLAAN
N PPEERRSSO
ON
NEELL
Ad Soyad

Görev Yeri

Adil Ba ara

Personel ve E itim Dai. B k

Mukaddes De erli

Hukuk Mü avirli i

Avukat

16.09.2008

Mehmet Anan

Eski ehir l Müdürlü ü

Muhasebeci

16.09.2008

Bekçi

16.09.2008

Abdulkadir im ek
smail B k

dari ve Mali ler Dai. B k.
Tekirda

l Müdürlü ü

Unvan
ef

l Müdür Yard mc

Emekli olma tarihi
03.09.2008

16.09.2008

H.Hüseyin Can

Ankara l Müdürlü ü

Hizmetli

16.09.2008

Nurettin Küçükbülbül

Ankara l Müdürlü ü

VHK

16.09.2008

Hasan irin

Sakarya l Müdürlü ü

l Müdürü

16.09.2008

Berrin Kocatürk

Adana l Müdürlü ü

ef

17.09.2008

VHK

16.10.2008

Hasan Demirel

dari ve Mali ler Dairesi B k.

Mevlüt Uçar

Çanakkale l Müdürlü ü

l Müdür Yard mc

16.10.2008

Ali Göktürk

Mersin l Müdürlü ü

l Müdürü

27.10.2008
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