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Gençlerin i sizlik sorununa çözüm getirecek politika ve planlar n belirlenmesine katk
sunmas amac yla, 15-16 Kas m 2008 tarihleri aras nda Çorum Anitta Otel’de “Gençlik
stihdam Zirvesi” gerçekle tirildi.
Kurumumuz öncülü ünde; uluslararars kurulu lar, kamu kurumlar , sivil toplum
kurulu lar ve sendikalar n katk lar yla gerçekle tirilen zirveye, Bakan z Faruk Çelik,
Çorum Milletvekili Agah Kafkas, Çorum Valisi Mustafa Toprak, Genel Müdürümüz Nam k
Ata, ILO Türkiye Direktörü Gülay Aslantepe, DPT Müste ar Yard mc Halil brahim Akça,
HAK- Genel Ba kan Salim Uslu, T SK Genel Sekreter Yard mc
Ferhat lter, Genel
Müdür Yard mc lar z Mehmet Ali Özkan ve Kaz m Yi it, ilgili di er kurum ve kurulu
temsilcileri, sivil toplum kurulu lar n temsilcileri ile çok say da konuk kat ld .

Bakan

z Faruk Çelik: “Bu zirve çok önem arzetmektedir.”

Bakan z yapt
aç konu mas nda, tüm dünyay etkisi alt na alan finansal krizin
ülkemizdeki yans nmalar na de inerek, “Bildi iniz gibi bu süreç Amerika Birle ik
Devletlerinde ya anan finansal krizinin dalga dalga yay lmas yla ba lam r. Sistemi gerek
kamu maliyesi, gerekse finans sektörü aç ndan sa kl bir düzene oturttu umuz bir
ortamda ya anmas na ra men bu kriz, gerçekten istihdam ve gençli in gelece i aç ndan
tüm dünya için oldu u gibi Ülkemiz için de kayg vericidir. Bu problemin çözümü için çok
ciddi çal malar gerçekle tirilmektedir.” dedi.
Ülkemizdeki mevcut genç nüfusun yeterince de erlendirilemedi ini vurgulayan
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Bakan z, “Gençlik bir kere geliyor. Genç nüfusunu sa kl de erlendiren toplumlar,
gelece i çok daha sa kl ya ama imkan elde edebilirler. Aksi takdirde gelecekle ilgili
endi e duymalar çok tabiidir. Bu zirve çok önem arzetmektedir. De ik proje ve
aktivitelerde bir araya gelmek suretiyle bunu sürdürece iz. Evet, ülkemizde genç bir
nüfusa sahip var ama bu bir avantaj olarak kullan lamad . Geçmi y llarda bu dezavantaj
olarak görüldü. Gereksiz alanlarda zaman harcad k. Yak n gelecekte ise genç i gücümüz
kalmayacak.” sözlerine yer verdi.

Umuyorum ki, bu at mlar genç istihdam
almam
sa layacak.

konusunda önemli mesafeler

Bakan z Faruk Çelik, istihdam oranlar n art lmas na ili kin gerçekle tirilen
reformlara de inirken, “Gerçekle tirdi imiz reformlar n amac , sürdürülebilir bir sosyal
güvenlik sistemi kurmak, yani
yüzy ll k
bir
düzenlemeyi
gerçekle tirebilmektir. 6 y ld r
çok
büyük
bir
mücadele
veriyoruz.
Gerçekle tirdi imiz
ekonomik at mlara ra men
bugün i sizlik oran
n ilk
etapta dü medi i görülüyor.
Büyümenin
gerçekle mesinde
elde edilen ba ar n, i sizlik
oran nda elde edilemedi i gibi
bir dü ünce ilk etapta kabul
edilebilir. Ancak bu do ru
de ildir. Türkiye’de her y l 700
bin genç i gücüne kat yor.
Bunun asgari 400 bini istihdam
talebiyle geliyor. Di erleri ise e itim ö retim ça ndad r. Birincisi bu. kincisi ise 1,5
milyon vatanda
z köyden ehre gelmi tir. Bu geli meler elbette ki i sizlik oranlar
üzerinde olumsuz etki yaratmaktad r. Biz, i sizlik ve Türkiye’nin gerçeklerle yüzle me
tablosu kar nda 2 ad m att k. Bunlardan biri i sizler içerisinde gençli i ele ald k. Genç
sizli i oranlar yüzde 20 civar ndad r. imdi istihdam paketiyle birlikte 18-29 ya aras
gençlerin ve kad nlar n istihdam n te viki için 5 y ll k bir te vik program uygulamaya
ba lad k. Birinci y l, i veren sigorta primlerinin tamam
devlet kar layacak. Daha
sonraki dört y lda kademeli olarak bu destek devam edecek. Bu yeterli bir önlem de il
elbette. Meslek yoksa ne yapacaks z? Bununla ilgili KUR bünyesinde y ll k asgari 300
trilyonluk bir kaynak transferi yapt k. imdi KUR Türkiye’nin dört bir yan nda mesleki
itim kurslar
yayg n bir ekilde uygulama olana na kavu mu tur. Birinci hedefimiz
100 bin gencin ilk etapta mesleki yeterlili e, sertifikaya kavu mas
temin etmektir.
Bunun için yo un bir çal may ba latm bulunuyoruz. KUR’dan i talebinde bulunan
kay tl i sizlerimizin meslek edinmeleri, her i i yapar mdan bir i i do ru dürüst yapar m
anlay na getirilmeleri konusunda yo un bir çabam z var. Umuyorum ki, bu at mlar genç
istihdam konusunda önemli mesafeler almam sa layacak. Di er bir konu da e itim ve
istihdam ili kisi. Bu, ülkemizin kangren olmu yaralar ndan biridir. Art k bu ülke bunlar
geride b rakmal . nan yorum ki, bu genç beyinler Türkiye’nin sa kl bir sürece
girmesinde önemli katk sa layacaklard r.” diye konu tu.
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Genel Müdürümüz Nam k Ata: “E itim ve istihdam konusu çok önemlidir.”
Genel Müdürümüz Nam k Ata da, genç istihdam n art lmas n önemine ve bunun
için at lan ad mlara de inerek,
“Gençlerin istihdam n art lmas hep
tart
z, gündemimizde olan bir
konu. Bu konunun ba klar ise; genç
giri imcili in
geli tirilmesi
ve
gesteklenmesi gençlerin giri imcili in
art lmas , ö renme olanaklar n
iyile tirilmesi,
e itim-istihdam
ili kisi, gençlerin i piyasas na uyumu,
gençlerin
f rsat
e itli inden
yararlanmalar ve mesleki rehberlik
ile
kariyer
dan manl
hizmetlerinden faydalanmalar . Bu
ba klar
gerçekten
gençlerimiz
aç ndan toplumumuz aç ndan son derece önemli. Özellikle e itim ve istihdam konusu
çok önemli. Birinin girdisi di erinin ç kt
r. Yani e itimin ç kt istihdam n girdisidir.”
ifadelerini kulland .
KUR de iyor geli iyor diye bir slogan z var ama asl nda KUR sizlerle birlikte
de iyor geli iyor.” diyen Genel Müdürümüz, “Bunun alt
çizmemiz gerekiyor. Kurum
olarak üçlü bir yap ya sahibiz. Sosyal taraflarla birlikte çal yoruz. Gençler, uzmanlar
buna daha çok dinamizm katacaklar. Bundan sonraki bütün çal malar z da, mutlaka bu
anlay do rultusunda devam edecek. Bunu aç k yüreklilikle söylemek istiyorum.” dedi.
KUR olarak yol haritam

tüm bunlarla birlikte ç kartm

olaca z.

Zirvede sunulan öneri ve tekliflerin eylem plan haz rlan rken
mutlaka
de erlendirilece ini ifade eden
Genel Müdürümüz Nam k Ata,
“Buradaki sunumlarda elde etmi
oldu umuz
bütün öneri ve
teklifleri, yine buradaki bütün
gruplar
temsil
edecek
arkada lar zla birlikte yeniden
gözden
geçirece iz.
Nelerin
uygulamaya geçirilebilece ini ve
bunun eylem plan za nas l
yans yaca
ortaya koyaca z.
Bildiklerimizin d nda ilk kez
duydu umuz
önerileri
de
de erlendirece iz. Bunlar
nas l
projelendirece imizin yollar
arayaca z. KUR olarak yol haritam
tüm bunlarla
birlikte ç kartm olaca z.” diye konu tu.
Zirvenin ö leden sonraki bölümünde, Türkiye’de Genç sizli ini Önlemenin Büyüme
ve Kalk nma için Önemi Paneli gerçekle tirildi.
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Daha sonra gerçekle tirilen
Paralel Çal taylar Hakk nda
Genel
Bilgilendirme
konulu
bölümde;
kay tl
genç
istihdam n
kolayla
lmas ,
genç giri imcili in geli tirilmesi
ve
desteklenmesi,
ö renme
olanaklar n
iyile tirilmesi,
itim-istihdam
ba lant
n
kurulmas ve mesleki e itime
olan talebin artt lmas , e itim
ve
istihdam
olanaklar na
eri imde
f rsat
e itli inin
sa lanmas ile mesleki rehberlik
ve
kariyer
dan manl

hizmetlerinin etkinle tirilmesi konular de erlendirildi.
Zirve; ikinci gününde, Genç stihdam na li kin Türkiye’den yi Proje Örnekleri konulu
bir oturumun yap lmas n ard ndan sona erdi.
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Geçti imiz Temmuz ay nda Bakan z Faruk Çelik’in öncülü ünde ba lat lan mesleki
itim seferberli i kapsam ndaki kurs aç
törenlerinin, di er illerimizden sonraki dura
Hatay oldu.
9 Kas m 2008 tarihinde gerçekle tirilen törene, Bakan
n yan s ra Genel
Müdürümüz Nam k Ata, Genel Müdür Yard mc z Kaz m Yi it, kamu kurum kurulu
yetkilileri ve sivil toplum kurulu lar n temsilcileri ile çok say da konuk kat ld .

Bakan z Faruk Çelik: “Biz de çok h zl bir ekilde ya lanma sürecine girmi
bulunuyoruz.”
Bakan z
Faruk
Çelik
konu mas nda
ilk olarak
sizlik sorunun dünyada ve
Türkiye’deki
boyutlar na
de inerek, “Bugün dünyada
500
milyon
i sizden
bahsediliyor. Dünya genelinde
yüzde 6’lar a an bir i sizlik
var.
sizlik
gerçekten
dünyan n
sorunu
olmaya
devam ediyor. Avrupa Birli i
üyesi ülkelerde de durum çok
farkl
de ildir.
Hatta
ya ad
z finansal krizin
etkisiyle bu rakamlar daha da
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artma durumuyla kar kar ya. Biz ülke olarak genç nüfusa sahibiz. Bu konuda çok
ansl z. 18 ya n alt nda 24 milyon gencimiz var. 14-15 ya aras çal abilecek e itim
retim ça nda 12.5 milyon gibi büyük bir potansiyelimiz var. Avrupa’daki ülkelere
bakt
z zaman bu rakam n yar na bile sahip olmad klar
görüyoruz. Avrupa’dan
gelen bakanlarla oturup konu uyoruz. Sanayi faaliyetleri oturmu , fabrikalar kurulmu .
Fakat diyorlar ki, eleman yok. Fabrikalarda çal acak eleman kalmad . Neden? Zaten az
olan nüfus ya . Ancak, biz de
çok h zl bir ekilde ya lanma sürecine girmi
bulunuyoruz. Yapmam z gereken çok i ler var. Bu genç nüfus ülkeye yararl olmal ,
ülkenin gelece ine bir eyler koymal . Bu çabalar
n, amac n da bu oldu unu ifade
etmek istiyorum.” dedi.

Art k tu lara basarak

KUR’la irtibat hailinde olma imkan

z var.

Bakan z, i gücüne kat lan
genç
nüfusun
ve
tar mdan
çözülmenin
i sizlik
oranlar
üzerindeki
olumsuz
etkisine
de indikten
sonra,
özellikle
hizmet sektöründeki istihdam
oranlar n
yükseltilmesi
gerekti ine vurgu yaparak, “ imdi
sanayi sektöründeki istihdama
bak yoruz,
geli mi
ülkelerle
ayn z. Ama hizmet sektöründe
aram zda müthi bir fark var.
Nedir o?
Hizmet sektöründe
geli mi
ülkelerde yüzde 65
istihdam varken, bizde yüzde
48’dir. Demek ki tüm bunlar dikkate alarak, piyasa analizleri gerçekle tirilecek. Biz de,
Hükümet ve Devlet olarak bu çerçevede size meslek edindirece iz. Size sertifika
verece iz.
bulacaks z. Türkiye’de mesle iniz varsa i bulacaks z. Geli mi ülkeler
art k bir meslekle yetinmiyor. Çünkü sürekli geli me var. De im dönü üm var. Yeni yeni
meslekler edinmek için insanlar yeni yeni kurslara üye oluyorlar. Ne olur, ne olmaz bu
mesle in modas geçerse elimde bir ba ka sertifika bulunsun diye. Dünya bu yöne do ru
ko uyor. Siz de olaylara böyle bak n ve dünyay izleyin. KUR sizler için yeniden
yap land . Art k tu lara basarak KUR’la irtibat hailinde olma imkan z var.” sözlerine
yer verdi.

Hedefimiz milyonlar e itmek.
“Ekmek aslan n midesinde. Art k
hünerleriniz olacak, kabiliyetleriniz
olacak
ve
onu
oradan
kartacaks z. Onun için sizler
ansl
z.” diyen Bakan z, “Çok
sa süre içerisinde 100 bin ki i
meslek edinmi olacak. Daha sonra
bu rakam 200 bine, 300 bine
karaca z. Hedefimiz milyonlar
itmek. Dünyadaki geli melere
ayak uydurmam z laz m. Hangi
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meslek ölüyor, hangi meslek öne ç yor. gücü piyasas nda bunlara bak yor. Buna göre
aktif i gücü programlar uygulan yor. “dedi.
Bu seferberli i sizin için ba latm bulunuyoruz. Herkes insan onuruna yak r bir
ekilde hayat
sürdürmeli.
Mesleki e itim seferberli inin sa layaca faydalar n önemli oldu unu ifade eden
Bakan z, “Bu seferberli i sizin için ba latm bulunuyoruz. 300 trilyon lira kaynak
aktard k. Siz meslek e itimini al n, sertifikan z cebinizde olsun diye. Ayr ca 18-24 ya
aras ndaki gençlerimiz için kad nlar z için te vik veriyoruz. 5 y l süreyle gençlerin i
bulmas destek sa yoruz. Engellilerimizin primleri de sürekli hazine taraf ndan
kar lanacak.
verenlere sesleniyorum! Al n bir engelli çal
n. Primini devlet
kar layacak. Herkes insan onuruna yak r bir ekilde hayat sürdürmeli. Herkese de er
vermek mecburiyetindeyiz.” diyerek sözlerini tamamlad .
Genel Müdürümüz Nam k Ata: “Yapacak i imiz çok.”
Genel Müdürümüz Nam k Ata, Türkiye’de nüfusun yakla k yüzde 50’sinin i gücüne
kat lmad
belirterek, “Yüzde 10’lar düzeyinde seyreden genel i sizlik sorunuyla kar
kar yay z. Ancak, i gücü piyasas na ilk kez girecek olan gençlerimiz aç ndan
bakt
zda sorunun daha büyük oldu unu ifade etmemiz gerekiyor. Yapacak i imiz çok.
Bu nedenle aktif i gücü programlar na Kurum olarak büyük önem veriyoruz.” dedi.
Ara

rma ve geli tirme çal malar na çok büyük önem veriyoruz.
Kurumumuz taraf ndan son zamanlarda gerçekle tirilen faaliyetlere de inen Genel
Müdürümüz, “Geçti imiz 10 ayl k süre içerisinde yakla k 73 bin vatanda
n özel ya da
kamu i yerlerine istihdamlar
gerçekle tirdik. 46 bin vatanda
n yurtd nda i e
yerle mesine arac k yapt k. Ayl k ortalama 140 bin civar nda vatanda
za sizlik
Sigortas
Fon’undan ödeme gerçekle tiriyoruz. aktif i gücü programlar
diye
adland rd
z i gücünün istihdam edilebilirli ini artt rmaya yönelik çal malar za çok
büyük önem ve h z verdik. Bu sene yakla k 22 binin üzerinde vatanda
z bu tür
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programlardan yararland lar. KUR asl nda Türkiye’nin en büyük fonunu yöneten bir
Kurum. Sosyal taraflar yla, i çisiyle, i vereniyle, esnaf yla birlikte Türkiye’nin en büyük
fonunu yöneten bir Kurum. Kurumu asl nda onlarla birlikte yönetiyoruz. 3’lü yap .
llerdeki l stihdam Mesleki E itim Kurullar da bizim organlar z aras nda say yor.
Valinin ba kanl nda i çisiyle, i vereniyle, üniversitesiyle, e itim kurumlar yla yerel
inisiyatifin harekete geçirilmesi, yerel istihdam politikalar n olu turulmas plan ve
programlar n geli tirilmesi bu Kurullar n karar yla olu acak. Bu kurullar art k bütçesini
bilecek. Bütün derdimiz, bütün s nt z ayr lm olan kaynaklar n, o yörenin i gücü
piyasas ihtiyaçlar na yönelik kullan lmas . Bunun için de yeni çal malar ba lat yoruz.
Ara rma ve geli tirme çal malar na çok büyük önem veriyoruz.” diye konu tu.
Genel Müdürümüz Nam k Ata, Kurumumuzun ba latt projeler ve bunlar n önemine
de vurgu yaparak, “Elektronik anket çal mas yla 10+ istihdaml tüm i yerlerinin piyasa
ihtiyaç analizlerini ç kartmaya
gayret
ediyoruz.
Ülkemiz
genelinde 10+ istihdaml 180 bin
yerimiz var. Bu i yerlerimizden
alaca
z veriler
nda yerel
bazlarda, il ölçe inde ve ülke
genelinde plan ve program
yapaca z
ve
projelerimizi
gerçekle tirece iz.
Uluslararas
kaynaklar , ikrazlar , hibeleri,
fonlar
kullanma
gayreti
içersindeyiz. Yine önümüzdeki
günlerde 28 ilde 150’ye yak n
projenin
sözle mesini
imzalayaca z,
uygulamaya
koyaca z. Avrupa Birli inden sa lam oldu umuz bir hibeye kar k bunu gerçekle tirmi
olaca z. Bu projeyi hedef grubumuz olan gençler ve kad nlar için ba lataca z.
Arkas ndan yine 23 milyon Euro’luk projemiz gençler için uygulamaya konulacak. Bunlar n
hepsi Avrupa Birli inden sa lad
z hibelerle gerçekle tirece imiz projeler.” diyerek
sözlerini tamamlad .

ee-- KKU
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Herkese 7 gün/ 24 saat hizmetlerimizden
yararlanma olana sunan e- KUR Projemiz,
Türkiye Sanayici ve
adamlar
Derne i
(TÜS AD) 6.eTR Ödülleri ve Kongresinde
“Kamudan
Vatanda a
e-Hizmetler”
kategorisinde finale kalmaya hak kazand .
2 Aral k 2008 tarihinde Ankara Sheraton
Otel’de gerçekle tirilen organizasyona kat lan
Genel Müdürümüz Nam k Ata’ya Kurumumuzun
finale kalmas ve e-TÜRK YE dönü ümüne
yapt
katk lardan dolay te ekkür belgesi
takdim edildi.
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D
Düünnyyaa BBaannkkaass H
Heeyyeettii BBoolluu ll M
Müüddüürrllüü üünnüü ZZiiyyaarreett EEttttii
Kurumumuzun ba ta i gücü e itim faaliyetleri olmak üzere yürüttü ü faaliyetler
hakk nda bilgi almak, Özelle tirme Sosyal Destek Projesi-II (ÖSDP- II)uygulamalar ve
sonuçlar üzerinde fikir al veri inde bulunmak ve Proje uygulamalar
yerinde görmek
amac yla, Dünya Bankas Ülke Sektör Koordinatörü Jesko S. Hentschel, Dünya Bankas
Washington Temsilcili i Dan man Polly Jones, Dünya Bankas ve Özelle tirme daresi
Ba kanl
uzmanlar yla birlikte 19 Kas m 2008 tarihinde Bolu l Müdürlü ümüzü ziyaret
etti.

Heyet üyelerinin sorular
yan tlayan l Müdür Vekili Muzaffer Yerlikaya, Kurum
olarak aktif i gücü programlar na ve özellikle mesleki e itim uygulamalar na büyük önem
verildi ini belirterek, Bolu l Müdürlü ümüzce 2008 y içerisinde düzenlenen kurslar
hakk nda bilgi verdi.
Heyet daha sonra, ÖSDP-II e itim hizmetleri kapsam nda düzenlenen Kobi Yöneticileri
ve Çal anlar E itim ve Dayan ma Derne i i birli indeki ngilizce A rl kl Yönetici
Sekreterli i (Yönetici Asistanl ) kursunu ziyaret etti.

D
Deenniizzllii ll M
Müüddüürrllüü üüm
müüzzccee 661133 KKii iiyyee
A
Arraam
maa TTeekknniikklleerrii SSeem
miinneerrii V
Veerriillddii
Denizli l Müdürlü ümüzce Kas m ay nda 4 grup halinde 133 ki iye ve Aral k ay nda
yine 4 grup halinde 134 ki iye Arama Becerileri Semineri verildi. Daha önceki aylarda
gerçekle tirilenlerle birlikte Denizli l Müdürlü ümüz 2008 y nda toplam 613 ki iye
Arama Becerileri Semineri vermi oldu.
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IIssppaarrttaa ll M
Müüddüürrllüü üüm
müüzzddeenn M
Meesslleekkii EE iittiim
m KKuurrssllaarr
Isparta l Müdürlü ümüz taraf ndan Kas m ve Aral k aylar nda çe itli kapsamlarda çok
say da kurs düzenlendi.
Bunlardan,
Isparta
Turizm
E itim
Merkezi(TUREM) i birli inde 16 Aral k 2008
tarihinde ba lat lan
30’ar ki ilik yabanc dil
destekli “A
k, Kat Görevlisi ve Yiyecek çecek
Servis Eleman ” mesleklerindeki istihdam garantili
kurslar ba ar yla bitirenlerin tamam , Antalya ve
ilçelerindeki 5 y ld zl otellerde istihdam edilecek.
irdir Mesleki E itim Merkezi Müdürlü ü ve
irdir Çayköy Tar msal Kalk nma Kooperatif
Ba kanl
ile i birli i yap larak ba lat lan E irdir
Çayköy so uk hava deposunda yürütülen ve halen
devam eden istihdam garantili “Is tma So utma
Sistemleri Bak m ve Onar mc
” mesle indeki
kursun sonunda da kursu ba ar yla tamamlayanlar n
yüze 50’si istihdam edilecek.
Yine E irdir Mesleki E itim Merkezi Müdürlü ü
ortakl nda 10 Kas m 2008 tarihinde “Karo- Fayans
Dö emecili i” mesle inde 20 ki ilik bir kurs aç ld .
Halen devam eden kursun pratik uygulamalar ,
Isparta Atatürk Stadyumu protokol ve taraftar
duvar ve zeminleri yenileme çal malar yap larak sürdürülüyor.
Özürlülere yönelik olarak da Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Ara rma ve
Uygulama Merkezi Müdürlü ü ortakl nda 20 engelliye yönelik düzenlenen “El Sanatlar
Seramik” mesle indeki kursun tamamlanmas dolay yla 24 Aral k 2008 tarihinde bir
sertifika töreni düzenlendi. l Müdürlü ü hizmet binas nda düzenlenen geni kat ml
törende, kursu ba ar yla tamamlayan 19 engelli sertifikalar ald .
Di er yandan Isparta Cezaevi Müdürlü ü i birli inde 26 Aral k 2008 tarihinde 15
hükümlüye yönelik “Karo-Fayans Dö emecili i” mesle inde bir kurs düzenlendi. Bu
kapsamda cezaevinde bir de mobilya atölyesi ve karo-fayans kurs uygulama merkezi
kuruldu.
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zzm
miirr ll M
Müüddüürrllüü üüm
müüzz ÇÇee iittllii EEttkkiinnlliikklleerrddee KKuurruum
muum
muuzzuu TTaann tttt
Dünya Özürlüler Günü etkinlikleri
çerçevesinde 4 Aral k 2008 tarihinde zmir
Narl dere Atatürk Kültür Merkezinde
gerçekle tirilen “Sosyal Güvenlik Yasas ve
Engelli stihdam ” ile 27 Kas m 2008
tarihinde Balçova Termal Tesislerinde
düzenlenen “Sa k ve Ya
Bak
Alan nda Mesleki E itim” konulu panellere
zmir l Müdürü Süleyman Boyac lu
panelist
olarak
kat ld .
Panellerde
Boyac lu,
Kurumumuzun
sundu u
hizmetleri
aktar rken
kat mc lar n
Kurumumuzla ilgili sorular da yan tlad .

18 Kas m 2008 tarihinde de zmir l
Müdürlü ümüzce
bir
toplant
gerçekle tirilerek,
yakla k
400
Muhasebeciler ve Mali Mü avirler Odas
temsilci ve üyesine; e- KUR, i gücü
piyasas
ara rma anketi
ve di er
hizmetlerimiz hakk nda bilgiler sunuldu.
Di er yandan, 27 Kas m 2008 tarihinde
zmir Swissotel Grand Efes Konferans
Merkezinde düzenlenen “E itim birli i
Fuar na”
zmir
l Müdürlü ümüz de
kat larak
bir
stant
açt .
Standda
ziyaretçilere,
Kurumumuz
hizmetleri
hakk nda detayl bilgiler aktar rken Kurumumuzu tan

bro ür ve kitapç klar verildi.

KKaarraam
maann ll M
Müüddüürrllüü üüm
müüzzddeenn H
Hüükküüm
mllüülleerree M
Meesslleekk
Karaman l Müdürlü ümüz, 2008 y
içerisinde 6 grup halinde 60 hükümlünün
faydaland
“Bilgisayar
Operatörlü ü”
mesle inde kurs düzenledi.
Karaman M Tipi Kapal -Aç k Ceza nfaz
Kurumu ve Karaman Halk E itim Merkezi
Müdürlü ü i birli i ile düzenlenen kurslardan
son grubun e itimleri 23 Kas m 2008 tarihinde
sona erdi.
Kursu ba ar yla tamamlayan hükümlü
kursiyerlere sertifikalar , Vali, Belediye
Ba kan , Cumhuriyet Ba savc , Garnizon
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Komutan , a r ceza reisleri, hakim ve avukatlar ile
l
Müdürü
Cavit
Bayrak’ n
kat
yla
gerçekle tirilen törenle verildi.
Karaman l Müdürü Cavit Bayrak bir konu ma
yaparak, daha sonraki sürçlerde de Cezaevi
Müdürlü ünden
gelen
projelerin
de erlendirilece ini, hükümlü ve tutuklular n yeni
meslekler edinmelerinin sa lanaca
söyleyerek,
hükümlülerin
tahliye
olduktan
sonra
i
bulmalar n kolayla
lmas n hedeflendi ini
ifade etti.
Öte yandan, yine Karaman M Tipi Kapal -Aç k Ceza nfaz Kurumunda 26 Aral k 2008
tarihinde hükümlü ve tutuklulara, tahliye olduktan sonra i gücü piyasas na kat lmalar
kolayla racak teknikler hakk nda bilgilerin sunuldu u
Arama Becerilerinin
Geli tirilmesi e itimi verildi. E itime çok say da hükümlü ve tutuklu kat ld .

G
Gaazziiaanntteepp’’ttee
““ m
mii SSiizzii BBuullm
maall ?? SSiizz m
mii

BBuullm
maall ss nn zz??”” KKoonnffeerraannss

19
Kas m
2008
tarihinde
Gaziantep
l
Müdürlü ümüz taraf ndan “ mi sizi bulmal ? Siz mi i
bulmal
z?” konulu bir konferans düzenlendi.
Gaziantep
Üniversitesi
aat
Mühendisli i
Konferans Salonunda gerçekle tirilen etkinli ine
kat m yo un oldu.
Konferans veren l Müdürü Besim Ediz, konuya
ili kin
hususlar
aktar rken
Kurumumuzun
gerçekle tirdi i di er faaliyetler ve Kurumumuzdan
nas l faydalan laca konular nda da bilgiler sundu.
Konferans sonras nda, Endüstri Mühendisli i Bölüm Ba kan Prof. Dr. Adil Baykaso lu
taraf ndan l Müdürü Besim Eviz’e te ekkür hediyesi takdim edildi.

KKaarrss ll M
Müüddüürrllüü üüm
müüzzddeenn BBiillggiissaayyaarr O
Oppeerraattöörrllüü üü KKuurrssuu
Kars l Müdürlü ümüz, Kars l stihdam ve
Mesleki E itim Kurulunun kararlar çerçevesinde
Bilgisayar Opreratörlü ü mesle inde 16 ki ilik bir
kurs düzenledi.
Mesleki E itim Merkez Müdürlü ü ortakl nda 15
Aral k 2008 tarihinde ba lat lan kursun, 3 ubat 2008
tarihinde tamamlanmas planlan yor.
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BBoolluu’’ddaa SSeerrttiiffiikkaa TTöörreennii
Bolu l Müdürlü ümüz ve zzet Baysal Mesleki
itim Merkezi Müdürlü ü i birli inde i sizlik
ödene i alan sigortal i sizlere yönelik düzenlenen
“Is tma ve Do algaz ç Tesisatç
” mesle indeki
kursu ba ar yla tamamlayanlara sertifikalar
düzenlenen bir törenle verildi.
zzet Baysal Mesleki E itim Merkezi Müdürlü ü
Toplant Salonunda 17 Kas m 2008 tarihinde
düzenlenen törende, l Müdür Vekili Muzaffer
Yerlikaya,
KUR’un,
i sizlerin
istihdam
edilebilirli ini art rmak amac yla mesleki e itim
faaliyetlerine büyük önem verdi ini belirterek bundan sonra da bu tür e itim
programlar n artarak devam edece ini söyledi.
Daha sonra kursu ba ar yla bitiren 14 kursiyere sertifikalar da ld .

KKaayysseerrii ll M
Müüddüürrllüü üü lliinn KKuurrss EEnnvvaanntteerriinnii ÇÇ kkaarrdd
Kayseri l Müdürlü ümüz, ldeki Milli E itim
Bakanl na ba
e itim kurumlar n müdürleri
ile üniversite ve özel e itim kurumlar
yetkililerinden olu an 74 ki inin kat ld
bir
toplant gerçekle tirdi.
26 Kas m 2008 tarihindeki toplant da,
Kurumumuz taraf ndan düzenlenmesi dü ünülen
kurslar hakk nda bilgiler sunulurken, kat mc lara
yöneltilen kurslara ili kin sorular n cevaplar
do rultusunda, ilin kurs envanteri ç kar ld .

YYoozzggaatt’’ttaa PPeerraakkeennddee SSaatt vvee PPaazzaarrllaam
maa EElleem
maann KKuurrssuu
D
Düüzzeennlleennddii
Yozgat l Müdürlü ümüz ve Yozgat Ticaret ve
Sanayi Odas i birli inde
30 ki ilik 4 ay süreli
“Perakende Sat ve Pazarlama Eleman ” mesle inde
bir kurs düzenlendi.
Sanayi Odas ’n n toplant salonunda 21 Kas m
2008 tarihinde gerçekle tirilen
kursun aç
törenine, Yozgat Valisi Amir Çiçek, Bozok
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. nci Varinli , Ticaret ve
Sanayi Odas Ba kan enol Da tan ve l Müdürü ahin
Altan kat larak birer konu ma yapt lar.
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TTeerrssaannee ççiilleerriinnee

S
Saa ll

vvee G
Güüvveennllii ii S
Seem
miinneerrii V
Veerriillddii

Yalova l Müdürlü ümüzce 3-6 Kas m 2008 tarihleri aras nda Be ikta Gemi
a A.
tersanelerinde çal an i çilere yönelik 2 grup halinde “ Sa
ve Güvenli i Semineri”
verildi.
Kurumumuz uzmanlar Hüseyin en, Yasin Ertu rul ve Ahmet Cahit Akman taraf ndan
verilen e itimlerde, ülkemiz tersanelerinde ya anan i kazalar n önlenmesine yönelik
bilgiler sunuldu.
itim sonunda kat mc lara belgelerinin takdim edildi i törene, Yalova Valisi Doç.
Dr. Yusuf Erbay kat larak konunun ve Kurumumuzun bu konudaki önemine dikkat çekti.
Törene ayr ca l Müdürü Tahsin Bayar da kat larak kat mc lar n belgelerini takdim etti.

SSaakkaarryyaa’’ddaa 111144 G
Geennccee KKaayynnaakkçç ll kk M
Meessllee ii EEddiinnddiirriiyyoorruuzz
Aktif stihdam Tedbirleri Hibe Plan 2008 Projesi kapsam nda Sakarya’da
düzenlenen 114 gencin faydalanaca
“Kaynakç k” mesle indeki kurs, 22
Aral k
2008
tarihinde
DemiryolSendikas 'nda tan ld .
itimlerinin Sakarya Üniversitesinde
verildi i kursun ortaklar , DemiryolSendikas Adapazar ubesi, Sakarya l
Milli E itim Müdürlü ü ve Sakarya Ticaret
ve Sanayi Odas .
Toplant ya;
Sakarya
Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, TürkMali Genel Sekreteri ve DemiryolSendikas Genel Ba kan Ergün Atalay, l Milli E itim Müdürü Murat Yaz , SATSO Ba kan
Erol Öztürk ve Kurumumuz l Müdür Vekili Emrullah Akçay r ile çok say da konuk kat ld .
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H
Hiizzm
meettiiççii EE iittiim
mlleerriim
miizz A
Arraall kkss zz SSüürrddüürrüüllüüyyoorr
Kurumumuz personeline yönelik gerçekle tirilen çe itli konulardaki e itimlerimiz ara
vermeden sürdürülüyor.
MATRA programlar kapsam nda “ 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 projenin sürdürülebilirli ine katk sa lamak
amac yla 5 grup halinde yap lmas planlanan MATRA E itimleri, son grubun 17-19 Kas m
2008 tarihleri aras nda Malatya’da e itimlerini almas yla tamamland .
5 grup halinde yap lmas planlanan ve 1.
2. gruplara Ekim ay nda verilen Muhasebe,
Bütçe ve Ta
r Mal Yönetmeli i E itiminin
3.grubu 10-13 Kas m 2008 tarihleri aras nda
Hatay’da, 4.grubu 17-20 Kas m 2008 tarihleri
aras nda Antalya’da ve son grubu 24-27 Kas m
2008
tarihleri
aras nda
Söke
E itim
Merkezinde e itimlerini ald . Son üç grupta
toplam 97 personel e itime kat ld . Ayr ca
Kurumumuz merkez te kilat nda görev yapan
35 personele de 17-19 Aral k 2008 tarihleri
aras nda Ankara E itim Merkezinde konuya
ili kin e itim verildi.
2008 Y E itim Plan nda 4 grup halinde yap lmas planlanan KYS Temel ve Bilgi
Tazeleme E itimleri Kas m ve Aral k aylar içerisinde gerçekle tirildi. lk grup e itimleri
10-14 Kas m 2008 tarihleri aras nda Tekirda ’da, 2.grup e itimleri 17-21 Kas m 2008
tarihleri aras nda Trabzon’da, 3.grup e itimleri 17-21 Kas m 2008 tarihleri aras nda
anl urfa’da ve 4. grup e itimleri 15-19 Aral k 2008 tarihleri aras nda Söke E itim
Merkezinde verildi. E itimlere toplam 98 personel kat ld .
Yine 2008 Y
E itim Plan nda yer alan
ve Meslek Dan manl
E itimi, 25
personelin kat
yla 17 Kas m–4 Aral k 2008 tarihleri aras nda Ankara E itim Merkezinde
gerçekle tirildi.
Di er yandan, “Orta Ö retim Projesi” kapsam nda Kurumumuz i birli i ile MEB
taraf ndan yürütülen “Mesleki Rehberlik ve Dan manl k Bile eni” çerçevesinde, 15-19
Aral k 2008 tarihleri aras nda Mersinde Mesleki Bilgilendirme Politikalar Semineri
düzenlendi. Seminere 95 personelimiz kat ld .
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D
Deenniizzllii’’ddee 118800 EEnnggeelllliiyyee EE iittiim
m
Hollanda MATRA Program kapsam nda desteklenen “Engelliler Çal yor” (Disabled At
Work) Projesi çerçevesinde, Denizli l Müdürlü ümüzce toplam 180 engellinin
faydalanaca bir e itim program planland . 12 ki ilik ilk grubun e itimi, 3 Aral k 2008
Dünya Özürlüler Gününde Denizli Halk E itim Merkezinde ba lat ld .

Kurs için ayn gün bir de aç
töreni düzenlendi. Törene, lin Valisi, Proje ortaklar
olan; Denizli Belediyesinin temsilcileri, l Milli E itim Müdürü, Sosyal Hizmetler l Müdürü,
Pamukkale Üniversitesi, Hollandal uzmanlar ve l Müdürlü ümüz personeli ile çok say da
konuk kat ld .
Yine Kas m ve Aral k aylar nda Denizli l
Müdürlü ümüzce; Görmeyenler Kültür ve
Birle me Derne i Denizli ubesi i birli iyle
görme engelli 10 kursiyere yönelik 2 adet
“Bilgisayar
letmenli i”
mesle inde,
Pamukkale Üniversitesi i birli inde i sizlik
ödene i
alanlara
yönelik
“Bilgisayar
letmenli i ve Sat Eleman ” mesleklerinde ve
Atatürk Endüstri Meslek Lisesi i birli inde yine
sizlik ödene i alanlara yönelik “Diki Makinesi
Operatörü” mesle inde kurslar düzenlendi.

Di er
yandan
Dia-Sa
marketlerinin
Kurumumuzdan talep ederek kar lad
kar lad
kasiyer, reyon görevlisi gibi i lerde
çal acak personeline, 2-4 Aral k 2008
tarihleri aras nda l Müdürlü ü toplant
salonunda, marketlerin genel i leyi i, insan
ili kileri ve mevzuata ili kin bilgileri içeren
bir e itim verildi.
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M
Maallaattyyaa CCeezzaaeevviinnddee KKuuaafföörr SSaalloonnuu A
Aççtt kk
Malatya l Müdürlü ümüz, E Tipi Kapal Ceza nfaz Kurumunda çe itli mesleklerde kurs
düzenledi.
Bunlardan 17 Aral k 2008 tarihinde ba layan Bayan Kuaförlü ü mesle indeki kursta 12
bayan hükümlü e itim al yor. Kurs kapsam nda Malatya l Müdürlü ümüz taraf ndan
Cezavinde modern bir kuaför salonu aç ld . 18 Aral k 2008 tarihinde ba lat lan 3 grup
halinde gerçekle tirilecek Bilgisayar letmenli i mesle indeki kurstan da 60 hükümlü
faydalanacak.
Eski hükümlülere yönelik olarak Malatya
Cumhuriyet Ba savc
Denetimli Serbestlik
ube
Müdürlü ü
i birli inde
A
k
mesle inde
6
Kas m
2008
tarihinde
düzenlenen kurs kapsam nda da 15 eski
hükümlü e itim görüyor.
Di er yandan, 2008 y nda engellilere
yönelik aç lan ve 56 engellinin faydaland
kurslar n ard ndan, 16 Kas m 2008 tarihinde
Görmeyenler Kültür ve Birle tirme Derne i
birli inde
aç lan 10 ki ilik Bilgisayar
Operatörlü ü kursuyla birlikte toplam 66
engelli ki i meslek sahibi yap lm oldu.

M
Muu llaa ll M
Müüddüürrllüü üüm
müüzz FFuuaarrllaarraa Ü
Üccrreettssiizz KKaatt llaaccaakk
Mu la l stihdam ve Mesleki E itim
Kurulu, Mu la l Müdürlü ümüzün ildeki
tüm resmi ve özel fuarlarda ücretsiz
stant açabilmesini karara ba lad .
Mu la l Müdürlü ümüz bu karardan
sonra ilk olarak, 17-23 Kas m 2008
tarihleri aras nda düzenlenen “YADEX
Yap ve Dekorasyon Fuar ” na kat larak
bir stant açt . Standda kat mc lara
Kurumumuz hakk nda detayl bilgiler
sunuldu.

15 i size turizm sektöründe i
verildi.

bulabilmeleri için içecek haz rlama e itimi

Mu la l Müdürlü ümüz, sizlik Sigortas kapsam nda Gündem Ofset Yay. . Güz. Mer.
Öz. E i.ve Tur. A. . i birli iyle “ çecek Haz rlama Eleman ” mesle inde bir kurs
düzenledi. 22 Aral k 2008 tarihinde sona eren kurstan 15 i siz faydaland .
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KKaayysseerrii ll M
Müüddüürrllüü üüm
müüzzüünn D
Düüzzeennlleeddii ii KKuurrssllaarr SSoonnuunnddaa ÇÇookk
SSaayy ddaa KKii ii M
Meesslleekk SSaahhiibbii O
Olldduu
Kayseri l Müdürlü ümüzün 2008 y nda çe itli meslek ve kapsamlarda açt
kurslar
neticesinde 934 ki i meslek sahibi oldu.
Bunlardan;
özürlülere
yönelik
düzenlenen “Bilgisayar Bak m Onar m ve
Bilgisayar letmenli i” mesleklerindeki
kurslardan 60, Kayseri Kapal Ceza nfaz
Kurumu Müdürlü ü ile tutuklu ve
hükümlülere
yönelik
“Bilgisayar
Operatörlü ü, Bilgisayarl Muhasebe, Ev
Mefru at Diki
çili i, Mobilya Dö eme
çili i,
A
k”
mesleklerindeki
kurslardan 212 ve
sizlik Sigortas
kapsam ndaki
“D
Ticaret,
Perakendecilik ve Ma azac k, Yönetici
Asistanl ,
Autocad,
Solid
Works
Bilgisayar
letmenli i,
Bilgisayarl
Muhasebe, Reklamc k” mesleklerindeki kurslardan 632 ki i faydalanarak meslek sahibi
oldu.

KK rr kkkkaallee ll M
Müüddüürrllüü üüm
müüzzddee ddee KKuurrss FFaaaalliiyyeettlleerrii KKeessiinnttiissiizz
SSüürrddüürrüüllüüyyoorr
Kas m ve Aral k aylar nda da tüm illerimizde oldu u gibi K kkale l Müdürlü ümüzde
de kurs faaliyetleri tüm h yla sürdürüldü.
20 özürlünün faydaland
22 Aral k 2008 tarihinde tamamlanan K kkale Belediyesi
Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü ile
Alt
Nokta
Körler
Derne i
birli indeki "Galo Üretim" kursu,
halen devam eden Yah ihan Halk
itim Müdürlü ü i birli indeki kendi
ini kuracak 14 ki iye yönelik "Ta
Duvar çili i" kursu, sizlik Sigortas
kapsam nda 16 Aral k 2008 tarihinde
sona eren K kkale Halk E itim
Müdürlü ü i birli indeki 10 ki iye
yönelik "
Makinalar Operatörlü ü"
kursu, 25 Kas m 2008 tarihinde
ba lat lan hükümlülere yönelik Keskin
Kapal
Ceza
nfaz
Kurumu
birli indeki 10 ki ilik "Bilgisayar
Operatörlü ü" kursu ve 28 Kas m 2008
tarihinde tamamlanan K kkale Halk E itim Müdürlü ü i birli indeki 20 ki ilik " Sat
Eleman " kursu bu faaliyetlerden baz lar .
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IIII..SSoonnbbaahhaarr H
Haall ssaahhaa TTuurrnnuuvvaass ddaa TTaam
maam
mllaanndd
Ankara
birimlerimiz
aras nda
gerçekle tirilen hal saha futbol müsabakalar
devam ediyor.
Çal anlar aras nda dostluk, arkada k ve
kayna may hedefleyen “I.Sonbahar Hal saha
Turnuvas ” ve “I. lkbahar Hal saha Turnuvas ”
n ard ndan
“II. Sonbahar Hal saha
Turnuvas ” da, Aral k ay nda tamamland .

8 tak n kat ld
turnuvan n final maç ,
stihdam Dairesi Ba kanl
ve Personel ve
itim Dairesi Ba kanl
aras nda oynand .
Final maç , Personel ve E itim Dairesi
Ba kanl uzatmalardaki penalt lar sonunda 5-3
skorla alarak ampiyon oldu.
ampiyon tak m kupas , final maç
da
izleyen Genel Müdür Yard mc lar z Mehmet Ali Özkan ve Kaz m Yi it’in elinden ald .

K
KIIS
SA
A

K
KIIS
SA
A

K
KIIS
SA
A

K
KIIS
SA
A

Bingöl l Müdürlü ümüz Özelle tirme Destek Projesi II (ÖSDP II) kapsam nda 20
bayana yönelik “Konfeksiyon Makineleri Kullan ” mesle inde kurs düzenledi. Binler
Tekstil i birli indeki kursun tamamlanmas nedeniyle 3 Kas m 2008 tarihinde bir sertifika
töreni düzenlendi.Törene Vali rfan Balkano lu da kat larak, ba ar
kursiyerlerin
sertifikalar takdim etti.
Ayd n l Müdürlü ümüz, Sosyal Güvenlik Kurumu
birli inde Sosyal Sigortalar ve Genel sa k Sigortas ve
toplant düzenlendi. 26 Kas m 2008 tarihindeki toplant da
faaliyetleri, özellikle de i e yerle tirme, sizlik Sigortas
faaliyetleri hakk nda detayl bilgiler sunuldu.

ve Ku adas Ticaret Odas
KUR Hakk nda Bilgilendirme
kat mc lara, Kurumumuzun
ve aktif i gücü programlar

zmir l Müdürlü ümüz ve zmir Genç adamlar Derne i ortakl nda ÖSDP-II
kapsam nda gerçekle tirilen “CNC Torna Tezgah Operatörlü ü mesle indeki kursun
tamamlanmas vesilesiyle 24 Kas m 2008 tarihinde 20 kursiyere sertifikalar n verildi i
bir belge töreni gerçekle tirildi. Törene, zmir Valisi Cahit K raç da kat ld .
Çorum l Müdürlü ümüz, Platin E itim Hizmetleri ortakl yla 29 Aral k 2008
tarihinde “Bilgisayarl Muhasebe” mesle inde bir kurs ba latt . sizlik ödene i alan 20
ki inin faydalanaca kursun Mart ay nda tamamlanmas planlan yor.
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PPEERRSSO
ON
NEELL H
HA
ARREEKKEETT
K
Ku
urru
um
m ç
çii A
Atta
am
ma
alla
arr
Ad Soyad
Zeynep K ratl
Zeynep K ratl

Görev Yeri
stanbul l Müdürlü ü
Siirt l Müdürlü ü

Unvan
ef
ube Müd.

Siirt l Müdürlü ü

Unvan
ube Müd.

stanbul l Müdürlü ü

ube Müd.

Aksaray l Müdürlü ü

Muhasebeci

Emine Kum

li kiler Dairesi B k.

Musa Temir

Kastamonu l Müdürlü ü

VHK

Adana l Müdürlü ü

ef

Ahmet Çavdar

Hatay l Müdürlü ü

VHK

Artvin l Müdürlü ü

ef

zmir l Müdürlü ü

VHK

Bursa l Müdürlü ü

ef

VHK

Bolu l Müdürlü ü

Berrin Dal

ef

Yeni Görev Yeri

Burcu F nd k

Bal kesir l Müdürlü ü

Ye im Kartal

stanbul l Müdürlü ü

Memur

zmir l Müdürlü ü

Naciye Ayd n

stanbul l Müdürlü ü

VHK

stanbul l Müdürlü ü

Erdo an lek

rnak l Müdürlü ü

l Müdürü

zmir l Müdürlü ü

Muhasebeci
Memur
ef
it.Uzman

M.Nas r Ayd n

Adana l Müdürlü ü

VHK

Siirt l Müdürlü ü

VHK

Gülbahar Ye il

Personel ve E t Dai. B k.

VHK

Siirt l Müdürlü ü

Muhasebeci

Mustafa Toköz

Ni de l Müdürlü ü

l Müdürü

Personel ve E t. Dai. B k.

Ekrem Say n

Siirt l Müdürlü ü

l Müdürü

Ni de l Müdürlü ü

l Müdürü

Nurhan Eraslan

zmir l Müdürlü ü

ef

Elaz

Mehmet Y lmaz

anl urfa l Müdürlü ü

ube Müd.

Denizli l Müdürlü ü

ef

Çorum l Müdürlü ü

ef

oför

Antalya l Müdürlü ü

oför

Hücriye Erkan

Amasya l Müdürlü ü

Ya ar Ayhan

dari ve Mali l Dai. B k.

Atakan Ak n

stanbul l Müdürlü ü

VHK

zmir l Müdürlü ü

it.Uzman

VHK

Hatay l Müdürlü ü

Esra (Çelik) Aksoy

Ankara l Müdürlü ü

Avukat

Karabük l Müdürlü ü

Avukat

Yücel Ç nar

Yozgat l Müdürlü ü

Muhasebeci

Ankara l Müdürlü ü

Muhasebeci

Faz l Çoban

Artvin l Müdürlü ü

ube Müd.

Kayseri l Müdürlü ü

ube Müd.

ube Müd.

Çanakkale l Müdürlü ü

l Müd. Yrd.

ube Müd.

Ankara l Müdürlü ü

ube Müd.

Sevide Erkmen
Mehmet Çelik
Mehmet efik Timur

dari ve Mali l Dai. B k.
Adana l Müdürlü ü
stanbul l Müdürlü ü

Memur

r l Müdürlü ü

Memur

Ankara l Müdürlü ü

Muhasebeci

Halil brahim Caner

Zeynel Sevencan

statistikçi

l Müdürlü ü

itim Uzm.

anl urfa l Müdürlü ü
r l Müdürlü ü

statistikçi

Memur
VHK

Ali Yavuz Tar

Ordu l Müdürlü ü

VHK

Giresun l Müdürlü ü

Memur

Yasin Kuvvet

Giresun l Müdürlü ü

Memur

Trabzon l Müdürlü ü

Memur

Erhan Sancak

Denizli l Müdürlü ü

statistikçi

Sinan Akda

Adana l Müdürlü ü

Bilg. let.

Manisa l Müdürlü ü
dari ve Mali ler Dai. B k.

statistikçi
VHK
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Yusuf Hotam

Karaman l Müdürlü ü

Nurhayat Gönlügür

Manisa l Müdürlü ü

l Müd. Yrd.

Denizli l Müdürlü ü

l Müd.Yard.

Orhan Çaml

Denizli l Müdürlü ü

l Müd.Yard.

Manisa l Müdürlü ü

l Müd.Yard.

lu

Hizmetli

Ad yaman l Müdürlü ü

Hizmetli

Yeliz Arma an

Isparta l Müdürlü ü

Memur

Isparta l Müdürlü ü

VHK

Bülent Ser

Mu la l Müdürlü ü

VHK

Osmaniye l Müdürlü ü

Memur

Ankara l Müdürlü ü

VHK

uz Özbay

g.Piy. Bilg Hizm Dai. B k. Memur

Tuncer Arslan

Mersin l Müdürlü ü

ube Müd.

Mersin l Müdürlü ü

l Müdürü

Alaattin Aslan

Batman l Müdürlü ü

l Müdürü

Bitlis l Müdürlü ü

l Müdürü

Burhan Arkan

Batman l Müdürlü ü

Ubeytullah Urfan

Bitlis l Müdürlü ü

l Müdürü

Siirt l Müdürlü ü

l Müdürü

Mustafa Devecio lu

Adana l Müdürlü ü

ube Müd.

Mersin l Müdürlü ü

ube Müd.

Muharrem Bilal Çolak

Çorum l Müdürlü ü

oför

Çorum l Müdürlü ü

Yusuf K vrak

Ayd n l Müdürlü ü

ef

Adana l Müdürlü ü

Hakan Gülen

Personel ve E it. Dai. B k.

ef

Feza Solmaz
Bekir Oruç
Nesrin Özden
Döndü Sungurhan
Asl Yalç n

dari ve Mali ler Dai. B k.
Tokat l Müdürlü ü

VHK

ube Müd.
ube Müd.

Muhasebeci

Zonguldak l Müdürlü ü

ube Müd.

gücü Uyum Dairesi Ba k.

ef

Hatay l Müdürlü ü

ube Müd.

Personel ve E itim Dai. B k.

ef

Diyarbak r l Müdürlü ü

ube Müd.

gücü Uyum Dairesi Ba k.

ef

Kars l Müdürlü ü

ube Müd.

Siirt l Müdürlü ü

ube Müd.

Gaziantep l Müdürlü ü

ef

Hayrettin Çolako lu

Kilis l Müdürlü ü

ef

Talip Yön

Hukuk Mü avirli i

ef

Abdulkerim Karamahmut

Memur

ube Müd.

Malatya l Müdürlü ü

R.Bora Polatkan

anl urfa l Müdürlü ü

VHK

Çoc. Geli im. Adana l Müdürlü ü

Sevda Boztepe

Esin Sebat

stihdam Dairesi B k.

stihdam Dairesi Ba kanl
gücü Uyum Dairesi Ba k.
stihdam Dairesi Ba k.

Muhasebeci

VHK
Memur

gücü Uyum Dairesi B k.
stihdam Dairesi Ba kanl
gücü Uyum Dairesi B k.

ef
ef
ef

VHK

Hukuk Mü avirli i

ef

Orhan Kaya

Ankara l Müdürlü ü

VHK

Ankara l Müdürlü ü

ef

Emine Kum

Aksaray l Müdürlü ü

Muhasebeci

D

ef

VHK

Artvin l Müdürlü ü

VHK

l Müdürlü ü

Memur

Çorum l Müdürlü ü

VHK

Ahmet Tepe

stanbul l Müdürlü ü

Memur

Bilecik l Müdürlü ü

Memur

Hanife Polat

Ankara l Müdürlü ü

Muharrem Ya basan
Semiha Camgöz

Çi dem Genç

dari ve Mali l Dai. Ba k.
Çank

dari ve Mali l. Dai Ba k.

li kiler Dairesi Ba k.

ef

Personel ve E it.Dai B k.

ef

Ankara l Müdürlü ü

ef
i.Uzman

Tuncay Üstün

Ankara l Müdürlü ü

ef

Çorum l Müdürlü ü

ef

Ömür Ungan

Samsun l Müdürlü ü

ef

Sivas l Müdürlü ü

ef

Nurten Sacan

Sakarya l Müdürlü ü

ef

Bilal Uçak

g Piy. Bil. Hizm. Dai. B k. Uzman

stanbul l Müdürlü ü
Ankara l Müdürlü ü

ef
Bölge Müdürü

Müjdat Bilik

Hatay l Müdürlü ü

ef

Adana l Müdürlü ü

ef

Ali Y ld z

Ardahan l Müdürlü ü

l Müdürü

Batman l Müdürlü ü

l Müdürü
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Serkan Turidi

Kastamonu l Müdürlü ü

Ahmet Kasap

Karabük l Müdürlü ü

l Müdürü

Çanakkale l Müdürlü ü

l Müdürü

Ankara l Müdürlü ü

ef

Personel ve E itim Dai B k.

ef

Aytaç Babal

ullu

Memur

Kastamonu l Müdürlü ü

VHK

BBaa kkaa KKuurruulluu ttaann N
Naakkiill
Ad Soyad

Görev Yeri

Unvan

Suzan Türko lu

Telekom

Memur

Nejdet Gülle

Tekel

Müdür Yard mc

Kocaeli l Müdürlü ü

Ara rmac

Melek Koçan

Telekom

Memur

Rize l Müdürlü ü

Memur

Muteber Gül Kurtkaya

Telekom

Memur

Rize l Müdürlü ü

Memur

Perihan Tek

Tekel

Adana l Müdürlü ü

Memur

Hüsniye Sürmen

Sakarya Üniversitesi

Bilgisayar letmeni

Sakarya l Müdürlü ü

VHK

Muhsin Naz

Harran Üniversitesi

Ara rma Görevlisi

anl urfa l Müdürlü ü

VHK

Nu man Bolat

61.Mknz.P.Tug

Uzman Çavu

stanbul l Müdürlü ü

VHK

Samsun l Müdürlü ü

oför

Kayseri l Müdürlü ü

VHK

ak l Müdürlü ü

VHK

Nurettin Uçar
Hac Mustafa Sunan
Adem Aksaya

Yeni Görev Yeri
r l Müdürlü ü

ef Yard mc

BK Tokat ube Müdürlü ü
Jandarma Gen.Kom.

oför (Yeniden A)
Uzman Çavu

ak l Milli E itim Müd.

VHK

Unvan
VHK

Ayla Y ld z Mara

Rize Emniyet Müdürlü ü

Memur

Rize l Müdürlü ü

VHK

Hüseyin Cebeci

Çank

Zab ta Memuru

Eski ehir l Müdürlü ü

VHK

Bekir Çelik

ÇSGB Zonguldak Böl. Müd.

Memur

Zonguldak l Müdürlü ü

Memur

Ordu Üniversitesi

Memur

Mardin l Müdürlü ü

VHK

Mevlüt Akgün

Artvin Belediye Ba kanl

Tahsildar

Artvin l Müdürlü ü

Beyaz t Baran

EGO Genel Müdürlü ü

Özel Kalem Müdürü

Filiz Özgürel

ÇSGB Gaziantep Bölge Müd. Memur

Bayburt l Müdürlü ü

VHK

Levent Özen

Kara Kuv.Komutanl

Uzman Çavu

Ayd n l Müdürlü ü

VHK

Bekir Üzülmez

Kara Kuv.Komutanl

Uzman Çavu

Eski ehir l Müdürlü ü

Memur

Ali Özdo an

Kara Kuv.Komutanl

Uzman Çavu

Bursa l Müdürlü ü

Memur

rem Sevda

Belediyesi

stihdam Dairesi Ba k.

oför
Memur

Aç ktan Atama
Ad Soyad

Görev Yeri

Unvan

Atahan Can Do an

Bursa l Müdürlü ü

Memur (Aday)

rat Çelenk

stanbul l Müdürlü ü

Memur (Aday)

Nuri Yaz an

stanbul l Müdürlü ü

Memur (Aday)

Ramazan Çapraz

stanbul l Müdürlü ü

Memur (Aday)

EEm
meekkllii O
Ollaann PPeerrssoonneell
Ad Soyad

Görev Yeri

Unvan

Ayr lma Tarihi

Yalç n Kahraman

Ayd n l Müdürlü ü

VHK

21.11.2008
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