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Kurumumuz taraf ndan yürütülen ve hedef kitlesi kad n ve gençlerden olu an, Avrupa
Komisyonu destekli 20 milyon Euro’luk Aktif stihdam Tedbirleri Projesi II, 29 Ocak 2009
tarihinde Ankara Sheraton Otel’de Bakan z Faruk Çelik’in kat mlar yla gerçekle tirilen
aç
töreniyle start ald .
Bakan z, Avrupa Birli i Türkiye Delegasyonu Ba kan Yard mc
Tibor Varadi,
Merkezi Finans Birimi Ba kan Muhsin Altun, ECORYS Direktörü Marjolein Peters ve Genel
Müdürümüz Nam k Ata’n n aç konu malar gerçekle tirdi i törene; milletvekilleri, ilgili
kurum ve kurulu yetkilileri, sosyal taraf temsilcileri, hibe faydalan lar ile çok say da
konuk kat ld .

BBaakkaann m
m zz FFaarruukk ÇÇeelliikk:: ““ ssiizzlliikk ssoorruunnuunnuunn ççöözzüüm
müünnee,, bbuu pprroojjeenniinn
öönneem
mllii kkaattkk ssaa llaayyaaccaa nnaa iinnaann yyoorruum
m..””
Bakan z Faruk Çelik, projenin önemine vurgu yapt
konu mas nda “25 ilde
uygulanacak 101 ayr projeyle, yakla k 12 bin vatanda
n meslek sahibi veya i
sahibi olmas hedeflenmi tir. Bu hedeflere ula mak için dayan ma içinde çal mak
istiyoruz.
sizlik sorununun çözümüne bu projenin önemli katk sa layaca na
inan yorum.” dedi.
Dünyada ya anan ekonomik
krizin ülkemizdeki yans malar na
ve i sizlik oranlar nda ya anan
art lar n
nedenine
de inen
Bakan z, “Kriz dünyan n ortak
sorunudur.
sizlik
oranlar
ülkemizde de zaman içinde çok
farkl seyirler izlemi tir. 2000
nda yüzde 7.6 düzeyinde olan
sizlik oran , 2001 kriziyle birlikte
yüzde 10.3 düzeylerine ç km ve
uzunca bir süre yüzde 9.9 ile 9.510 aras nda seyretmi tir. Bunun
yap sal nedenleri vard r. Her y l
750 bin gencin çal ma ya na gelerek i gücü piyasas na dahil olmas , bu nedenlerden
birisidir. Bu 750 bin gence i bulmak durumundas z. Di er yandan, 2002 y nda
rsaldaki istihdam oran yüzde 36 iken, 2008 y nda bu oran yüzde 26’lar düzeyine
çekilmi tir. 1,5 milyon vatanda
n k rsaldan kente gelmesi, i sizlik oran n a
ya
çekilememesinin ana nedenlerinden birini olu turmu tur.” ifadelerini kulland .

““T
Tüüm
m iim
mkkaannllaarr m
m zz iissttiihhddaam
m aallaann nnddaa sseeffeerrbbeerr eeddiiyyoorruuzz..””
Ülkemizin sahip oldu u genç nüfusun büyük bir avantaj oldu unu dile getiren
Bakan z Faruk Çelik, “Sahip oldu umuz genç nüfusun, de erlendirilmemesi durumunda
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dezavantaja dönü mesi söz konusu. Fakat biz bu durumu dezavantaja dönü türmemek
için projeler uyguluyoruz. Tüm imkanlar
istihdam alan nda seferber ediyoruz.”dedi.

““ ssttiihhddaam
m nn öönnüünnüü aaççm
maa kkoonnuussuunnddaa öönneem
mllii aadd m
mllaarr aatt llm
m tt rr..””
Bakan z Faruk Çelik istihdam n art lmas için gerçekle tirilen yasal düzenlemelere
de de inerek, “Önemli hedeflerimizden birisi özürlü istihdam r. Bu konuda ç kard
z
yasal düzenlemeler özürlü istihdam n önündeki engelleri kald rmaya yöneliktir. Kad n
istihdam zda da sürekli bir art vard r. K rsaldan kente gerçekle en göçten dolay
kad n istihdam oran nda bir dü me var gibi görünüyor. Asl nda do rusu bu de il. E itim
düzeyi yüksek olan kad nlarda, yüzde 70’in üzerinde istihdam gerçekle mektedir. Ama
itim düzeyinde sorun ya anan bölgelerde kad n istihdam nda zorluklarla kar la
z
gerçe ini de ifade etmeliyim. imdi istihdam paketiyle birlikte kad nlar n ve 18-29 ya
aras gençlerin 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
lda kademeli olarak bu destek devam edecek. veren priminde yüzde 25 indirim,
verenin üzerindeki idari ve mali yüklerin azalt lmas , vergi ve sosyal güvenlik primlerinin
yeniden yap land lmas , cansuyu kredileri gibi birçok alandaki uygulamalar z ile
istihdam n önünü açma konusunda önemli ad mlar at lm r.” sözlerine yer verdi.

““AAm
maacc m
m zz iissttiihhddaam
m kkoorruum
maakk””
sa çal ma ödene i ile ilgili gerçekle tirilen çal malara da de inen Bakan z, “Kriz
sürecinde i verenlerimizin i yerlerini kapatmamalar veya i verenin yükünü omuzlayan
nitelikli personellerini kaybetmemeleri için yeni bir ad m daha att k. Amac z istihdam
korumak. K sa çal ma ödene inde yapt
z de ikliklerle, ya anan olumsuzluklar n
istihdama yans mamas , i çinin i akdinin feshedilmemesini hedefliyoruz. K sa çal ma
ödene inin süresini 3 aydan 6 aya ç kard k. Ayr ca ödenek miktarlar
yüzde 50 oran nda
art rd k.” diye konu tu.
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Ya anan ekonomik krizle birlikte
sizlik sorununun etki ve öneminin
daha da artt
söyleyen Genel
Müdürümüz
Nam k
Ata,
tüm
dünyan n
ekonomik
krizden
geçti ini, geli mi ve geli mekte
olan ülkelerin ortak sorunu olan
sizlik ve istihdam sorununun bugün
etkisini ve önemini bir kat daha
art rd
vurgulayarak, “Böyle bir
ortamda
istihdam
kurumlar na
dü en görevler de takdir ederseniz
ki daha a rla
durumdad r.”
dedi.
Genel Müdürümüz, Kurumumuzun son dönemlerde gerçekle tirdi i faaliyetler
hakk nda bilgiler verirken, “2008 y nda uygulamaya koydu umuz e- stihdam projesiyle,
sizlere ve i verenlere elektronik ortamda Kurum hizmetlerinden yararlanma imkan
geli tirilmi , bu uygulama k sa sürede i sizlerimizin ve i verenlerimizin çok benimsedikleri
bir uygulamaya dönü mü tür. Portal z kullan m düzeyi bak ndan beklentilerimizin
çok üzerinde ziyaret edilmektedir. Biliyorsunuz temel görevlerimizden birisi de, Kurumda
kay tl i sizlerin istihdam edilebilirliklerini artt rmakt r. stihdam paketiyle birlikte
mesleki e itimde kullan lmak amac yla KUR’a önemli bir mali kaynak transfer edilmi tir.
Kurumumuz 2008 y nda 32 bin vatanda
za yönelik bin 888 i gücü yeti tirme kursu
düzenlemi tir. Bu kurslara kat lan 8 bin 666 kursiyerin de istihdamlar gerçekle tirilmi tir.
Hedefimiz 100 bin rakam na ula maktad r. Bu konuda Kurum tarihimizde ilk kez çok
önemli bir kayna kullanmam za imkan sa layan, Kurumumuzdan hiçbir deste ini
esirgemeyen, bizi cesaretlendiren ve önümüzü açan Say n Bakan za bir kez daha
te ekkür etmeyi bir borç biliyorum.”dedi.
Kurumumuzca uygulanan projelere
ve bunlar n önemine de inen Genel
Müdürümüz, “ KUR, insan kaynaklar
geli tirmeye i piyasas n vas fl i gücü
ihtiyac
kar lamaya
katk da
bulunmaya
yönelik
ulusal
ve
uluslararas
kaynaklar
kullanmak
vesilesiyle bir çok projeyi uygulamaya
koymu tur. Bir çok projenin de haz rl k
çal malar
devam ettirmektedir.
Bunlardan Özelle tirme Sosyal Destek
Projesi, Kurumumuzun 3-4 y ld r
uygulad önemli bir projedir. Bu sene
ortalar nda tamamlanacak bu
projeden Onbinlerce vatanda
z yararlanm r.
Özürlüler çin Geli mi stihdam Stratejisi ve Mesleki Rehabilitasyon Projesi, Uzun
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Dönemli sizlere Yönelik Proje, TÜB TAK’ n deste i ve Gazi Üniversitesi i birli i ile
yürütülen gücü Piyasas Bilgi Sistemine Yönelik Proje, IPA Kapsam nda AB 2007 Y Mali
Programlamas ile finanse edilen 17 milyon Euro’luk Kad n stihdam n Desteklenmesi
Operasyonu, AB 2008 y Mali Programlamas kapsam nda yürütülecek olan 23 milyon
Euro’luk Gençlerin stihdam n Artt lmas Operasyonu ve 17 milyon Euro’luk Kamu
stihdam Hizmetlerinin Etkinli inin Art lmas Operasyonu ile Uluslararas Çal ma
Örgütüyle ortakla a yürütülen 15-29 ya aras kad nlar
hedefleyen Türkiye’de Kad n
stihdam Artt rmaya Yönelik Aktif Politikalar Pilot Projesi, çal malar sürdürdü ümüz
di er projelerimiz.” sözlerine yer verdi.

““PPrroojjeenniinn hhaazz rrllaannm
maass nnddaa eem
mee ii ggeeççeenn hheerrkkeessee ççookk ttee eekkkküürr eeddeerriim
m..””
2004 ve 2006 y llar aras nda yürütülen
Aktif
gücü
Programlar
Projesinin
ülkemizde uygulanan ilk ve en büyük
çerçeve program olma özelli i ta
dile getiren Genel Müdürümüz “2002 y
Avrupa Birli i Türkiye Mali
birli i
Programlanmas
kapsam nda
KUR’un
koordinatörlü ünde yürütülen 50 milyon
Euro’luk Aktif gücü Programlar Projesi
kapsam nda, 245 proje uygulanm
ve
bunlardan
48
bin
vatanda
z
yararlanm r. Bu projeyle gerçekten bir
çok ç kt sa lanm ve çok önemli faydal
sonuçlar elde edilmi tir. Türkiye’nin Avrupa Birli ine entegrasyonu sürecine katk
sa layacak olan bu tarz projelerin sürdürebilirli inin sa lanmas ülkemiz aç ndan son
derece önemli bir konu. Bugün ba lang ç toplant
yapt
z projemiz, Kurumumuzun
koordinasyonlu unda uygulamaya konulan yeni ve önemli bir projedir. Aktif gücü
Programlar Projesinin geli tirilmi bir devam niteli inde olan bu projeyle, insan
kaynaklar
mesleki nitelikleri bak ndan geli tirmek, proje faydalan lar n proje
uygulama kapasitelerini güçlendirmek ve
KUR’a özellikle yerel düzeyde daha etkin
kamu istihdam hizmetleri sunmas için teknik destek hedefleniyor. Çal malar na 2008
nda ba lanan 20 milyon Euro bütçeli proje 2010 y nda tamamlanacak. Projenin
haz rlanmas nda eme i geçen herkese çok te ekkür ederim.” diye konu tu.
Genel Müdür Yard mc z Mehmet Ali
Özkan taraf ndan projenin tan
na ili kin
bir sunumun gerçekle tirilmesinin ard ndan
Bakan z Faruk Çelik taraf ndan
proje
kapsam nda hibe almaya hak kazanan
firmalara, sözle meleri teslim edildi.
leden sonra ise hibe yararlan lar na
yönelik
proje uygulama bilgilendirme
toplant gerçekle tirildi.
Toplant n önceki ve sonraki günlerinde
Ankara Houston Otel’de il müdürlerine hibe
bile eni ve kurumsal bile eni kapsam nda bilgilendirme e itimi verildi.
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Çal malar na 2008 y nda ba lanan ve 2010 y nda tamamlanacak bu proje, 20032006 tarihleri aras nda uygulanan Aktif
gücü Programlar Projesi’nin devam
niteli indedir. Projeyle, Kurumumuzun özellikle yerel düzeyde daha etkin istihdam
hizmet sunmas n sa lanmas ve aktif istihdam tedbirlerinin geli tirilmesi hedeflenirken,
Ülkemizdeki kad n ve genç i sizli i sorununun çözümüne önemli katk sa layaca
dü ünülmektedir.
Proje Kurumsal Geli im ve Hibe Plan olmak üzere iki bile enden olu maktad r. 4
Milyon Euro tahsis edilen Kurumsal Geli im Bile eni kapsam nda, Aktif gücü Programlar
Projesi’in sürdürülebilirli ini de sa layacak biçimde, Kurumumuzun pilot ofis ve model
ofislerinde kurumsal kapasite artt rma çal malar devam edecektir.
Kad nlar n ve gençlerin istihdam edilebilirliklerinin art lmas n öncelik olarak
belirlendi i Hibe Plan Bile eni kapsam nda ise; stanbul, Ankara, zmir, Bursa, Kocaeli,
Adana, Zonguldak, Gaziantep, Tekirda , Mersin, Antalya, Manisa, Eski ehir, Konya,
Kayseri, Sakarya, Samsun, Ayd n, Denizli, Trabzon, Sivas, Diyarbak r, Çorum, Hatay ve
Kahramanmara olmak üzere toplam 25 ilde uygulanacak projelere 16 Milyon Euro tahsis
edilmi tir.
Ça
17 Ocak 2008 tarihinde gerçekle tirilen Hibe Plan na 1129 proje ba vurusu
gerçekle mi ve bunlardan 101 tanesi hibe kullanmaya hak kazanm r.
Hibe projelerinin hayata geçirilmesi ile birlikte yakla k 12 bin ki iye do rudan
ula larak istihdam edilebilirliklerinin artt lmas hedeflenmektedir.
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Ülkemizin i gücü arz ve talebinin e le mesinde ya an lan aksakl klara, i sizlik
sorununa ve sektörlerin nitelikli eleman temininde ya anan zorluklara çözüm yaratmak
amac yla Bakanl
z, Milli E itim Bakanl , Sanayi ve Ticaret Bakanl , Kurumumuz
KOSGEB,TOBB,TESK,T SK ortakl nda Mesleki E itim Projesi ( MEP) ba lat ld .
Projeye ili kin i birli i protokolü, 6 Ocak 2009 tarihinde gerçekle tirilen bir törenle,
Bakan z Faruk Çelik ve Milli E itim Bakan Cemil Çiçek taraf ndan imzaland .

BBaakkaann m
m zz FFaarruukk ÇÇeelliikk::““H
Heerr ii ii yyaappaarr m
m ddöönneem
mii aarrtt kk ddüünnyyaaddaa bbiittttii..””
Bakan z
törende
yapt
konu mas nda i sizlikle mücadele için
birli inin çok önemli oldu unu
söyleyerek, “Her i i yapar m dönemi
art k dünyada bitti. Art k bir i i iyi
yapan eleman aran yor. Hatta birkaç i i
iyi yapan eleman aran yor. Mesleki
formasyona sahip eleman aran yor.
gücü piyasas nda, piyasalar n talebi
var. Bu talebin kar lanmas gerekiyor.
Uzunca y llar bu konuda ülkemiz ciddi
nt larla, niteliksiz i gücüyle kar
kar ya kald . Çözüm için
gerek
stihdam Paketi çerçevesinde yapt
z düzenlemeler, tahsis etti imiz kaynaklar, ortaya
koydu umuz performanslar olsun gerekse Milli E itim Bakanl
ile ortakla a ortaya
koymu oldu umuz performanslar olsun önemli neticeler almam
sa lam r.”
ifadelerini kulland .
Gerçekle tirilen mesleki e itimlerle, nitelikli eleman s nt nda ciddi mesafeler
al nd
kaydeden Bakan z, “Yaln z 2008 y için söylüyorum 30 bin gencimizi mesleki
itimden
geçirmi
bulunuyoruz.
stihdam paketinin y n 2. yar nda
kt
dü ünürseniz bunun ne kadar
önemli oldu unu göreceksiniz. 2009 y
içinde
100
binleri
yakalamada
zorlanmayaca
belirtmek
istiyorum.
Asl nda Milli E itim
Bakanl
ile imzalam oldu umuz bu
protokol, bir seferberlik vazifesidir.
Bu, Türkiye’deki genç nüfusun, genç
neslin mesleki e itime kat lmas ,
mesleki
formasyona
kavu mas
konusunda atm
oldu umuz önemli
ad mlardan biridir. Mesleki e itim
konusunda daha ileri noktaya gelmemiz için bunlar gerçekle tiriliyor. ”diye konu tu.
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Ya anan ekonomik krizin ve i sizlik sorunun sosyal etkilerinin azalt lmas na katk
sa lamak, i sizleri mesleki e itime kavu turmak ayn zamanda da i gücü piyasas n
nitelikli eleman ihtiyac n kar lanabilmesini kolayla rmak amac yla Kriz sizlerine
Mesleki E itim Program (K MEP) ba lat ld .
Kurumumuz ile
Ankara Sanayi Odas (ASO) i birli indeki Program kapsam nda
haz rlanan protokol, 9 ubat 2009 tarihinde Bakan z Faruk Çelik ve Sanayi ve Ticaret
Bakan Zafer Ça layan taraf ndan imzaland .

BBaakkaann m
m zz FFaarruukk ÇÇeelliikk ““BBuu ssüürreeççttee hheerrkkeessiinn ttaa nn aalltt nnaa eelliinnii kkooyym
maass
ggeerreekkiiyyoorr..””
ASO toplant salonunda gerçekle tirilen törende, “ KUR ile ASO aras nda
gerçekle tirdi imiz i piyasas n ihtiyaç duydu u nitelikli eleman yeti tirme konusundaki
bu ad m hepimizi sevindirmektedir.” diyen Bakan z, “ sizlik ülkemizin öncelikli
sorunlardan biridir. Bu sorunun çözümü yaln z kamunun elini ta n alt na koymas yla
çözülecek bir olay de ildir. Bu konuda kamu ve özel sektör diyalogu, dayan mas son
derece önemli yer te kili etmektedir. Kriz kal
de il geçicidir ve de geçecektir. Bu
süreçte herkesin ta n alt na elini koymas gerekiyor.” ifadelerini kulland .
Bakan z i gücü piyasas nda çok ciddi de imlerin meydana geldi ini, teknolojik
de imlerin gerçekle ti ini ancak i gücü piyasas ndaki eleman n vasf nda bir de iklik
olmaz ise bu uyumsuzlu un, bu paralelsizli in ba ka sorunlar do uraca
belirterek,
“Mutlak suretle mesleki e itim, meslek edindirme konusundaki çal malar
gerçekle tirmemiz gerekiyor. Bu i için de ciddi kaynak transferi yaparak önemli
mesafeler kat etmeye ba lad k.”dedi.

““ ssiizzlleerriim
miizziinn ttüüm
müünnüünn K
KU
URR’’ aa kkaayy tt oollm
maass nn iissttiiyyoorruuzz..””
Mesleki e itimlerden yararlanmak için herkesin Kurumumuza kay t olmas gerekti ini
söyleyen Bakan z, “ KUR’ a aktar lan kaynakla çok yayg n bir ekilde meslek
edindirme kurslar aç yoruz. Bu ayn zamanda sanayicimizin elini güçlendirmeye dönük
yo un çal mad r. Türkiye k sa süre içinde vas fl eleman ihtiyac
çözecek kayna a da
sahip olmu tur. sizlerimizin tümünün KUR’ a kay t olmas istiyoruz.” diye konu tu.
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AAttaa ““BBuu ççaall m
maallaarr m
m zz nn üüllkkeem
miizz iiççiinn öönneem
mllii
üünnüüyyoorruuzz..””

Genel Müdürümüz Nam k Ata da
yapt
konu mada, “Türkiye
Kurumu
olarak Ankara Sanayi Odas yla beraber,
özellikle ve öncelikle ya anan kriz
nedeniyle
i ini
kaybetmi
olan
vatanda lar
n yeniden istihdama
giri lerini kolayla rmak amac yla proje
çal mas
ba latm
bulunuyoruz. Bu
çal malar Türkiye genelinde ba latm
oldu umuz çok kapsaml
ve geni
çal malar n bir parças olarak da
de erlendirilebilir.
Amac z
gücümüzün
niteli ini
art rmak
suretiyle, istihdama giri lerini kolayla rmak.
KUR olarak gerek ulusal gerekse
uluslararas kaynaklar kullanmak suretiyle i gücümüzün yeti tirilmesine büyük önem
veriyoruz. Bu konuda e itim kurumlar yla, i çevreleriyle, sanayicilerimizle ve i
piyasas n di er aktörleriyle yo un i birli i içindeyiz. Bu çal malar
n ülkemiz için
önemli katk lar sa layaca
dü ünüyoruz.” dedi.

KKA
AD
DIIN
NLLA
ARRIIN
N G
GÜ
ÜCCÜ
Ü PP YYA
ASSA
ASSIIN
NA
A KKA
ATTIILLIIM
MLLA
ARRIIN
NIIN
N
D
DEESSTTEEKKLLEEN
NM
MEESS O
OPPEERRA
ASSYYO
ON
NU
U
Bilindi i üzere, Avrupa Birli i Kat m Öncesi Mali Yard m Arac ’n n (IPA) 5
bile eninden biri olan nsan Kaynaklar Geli tirme Bile eni çerçevesinde IPA fonlar ndan
al nacak
yard mlar n
temelini
olu turan
ve
Kurumumuz
sorumlulu unda haz rlanan nsan
Kaynaklar Operasyonel Program
KG OP) kapsam nda Kurumumuzun
haz rlad
“Kad nlar n
gücü
Piyasas na
Kat mlar n
Desteklenmesi Operasyonu” 2008
nda ba lat ld . 17 Milyon Avro
bütçeyle, NUTS II bölgelerindeki 43
ilde uygulanacak hibe program na
ili kin Hibe Rehberi ise
ubat
ay nda
yay mland .
Ba vuru
sahiplerinin,
potansiyel ba vuru
sahiplerinin, proje tekliflerini kurallara uygun haz rlanmas na destek vermek ve
tavsiyelerde bulunmak üzere merkez ve yerel yard m masalar ad alt nda izleme ve
bilgilendirme ekipleri olu turuldu. Bu ekiplerde görevli 84 personelimize yönelik olarak 913 ubat 2009 tarihleri aras nda Ankara’da bilgilendirme ve e itim günleri düzenlendi.
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Naam
m kk AAttaa::
““U
Uyygguullaadd m
m zz pprroojjeelleerrllee,, kkaadd nn iissttiihhddaam
m ssoorruunnuunnaa ççöözzüüm
m üürreettm
meekk
iiççiinn K
Kuurruum
m oollaarraakk yyoo uunn bbiirr ggaayyrreett ggöösstteerriiyyoorruuzz..""
Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl

E itim ve Ara rma Merkezi’nde (ÇASGEM)
gerçekle en
toplant n
aç
konu mas nda
Genel Müdürümüz
Nam k Ata, Kurumumuzun kad nlara
yönelik uygulad projelerin önemine
vurgu yaparak, “Hem Kurumumuzun
bu tür projelerde alm oldu u rol
bak ndan, hem de ülkemize,
insanlar za, kad nlar za sa lad
katk lar bak ndan sürdürdü ümüz
bu çal malar n çok önemli oldu unu
dü ünüyorum.
Bu
çal malar z
gücü piyasam za da önemli katk lar
sa layacakt r. Kurum olarak öncelikli
hedef gruplar z aras nda gençler ve
kad nlar yer al yor. Uygulad
z
projelerle, kad n istihdam sorununa çözüm üretmek için Kurum olarak yo un bir gayret
gösteriyoruz. Bunun için ulusal kaynaklar
seferber ediyor, hem de uluslararas
kaynaklardan en iyi ekilde yararlanma gayretini gösteriyoruz. Geçti imiz y llarda
yürüttü ümüz Aktif
gücü Programlar Projesinden (A PP) yararlanan 49 bin
vatanda
n yakla k 20 bini kad nd . Yine 29 Ocak 2009 tarihinde aç
toplant
yapt
z hedef grubu sadece gençler ve kad nlar olan A PP’nin devam niteli indeki
projeyi 25 ilimizde uygulayaca z. 43 ilde uygulayaca
z sadece özel olarak kad nlar
hedefleyen bu projeden de yakla k 20-22 bin kad
z faydalanacak.” sözlerini
kulland .

““K
Kaayynnaakkllaarr m
m zz nn hheerr kkuurruu uunnuu eenn iiyyii eekkiillddee ddee eerrlleennddiirreeccee iizz..””
Bundan sonra da etkin projeler
üretilmesi konusunda Kurum olarak,
taraflarla birlikte, payda lar zla
birlikte büyük bir çal ma ve gayret
içerisinde bulunaca z diyen Genel
Müdürümüz, “Hep unu söylüyorum ve
dü ünüyorum, Kurum olarak proje
deneyimimiz bir hayli geli ti. Bundan
bir endi e duymuyorum. Ama hiçbir
zaman i lerimizi gev ek tutmayaca z.
Tüm i lerimizi sa lam tutaca z.
Kaynaklar
n her kuru unu en iyi
ekilde de erlendirece iz. Ülkemiz
ad na, insanlar z ad na bunu sa lamak bizim en büyük görevimizdir.” dedi.
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““G
Geecceem
miizzii ggüünnddüüzzüüm
müüzzee kkaattaaccaa zz,, vvaarr ggüüccüüm
müüzzllee ççaall aaccaa zz vvee bbuu
ii lleerriinn aalltt nnddaann kkaallkkaaccaa zz..””
Ya anan küresel ekonomik krizin, ülkemizi dolay yla da Kurumumuzu etkiledi ini
ancak hizmetlerimizi, projelerimizi aksatmam z gerekti ini belirten Genel Müdürümüz
unlar söyledi: “Krizin etkisiyle bütün geli mi ülkeler milyarlarca Dolar'l k, Euro’luk
paketler aç kl yor. Hem finansal sektöre hem reel sektöre müdahalelerde bulunuyorlar.
Tabii bu süreçte, ülkemiz aç ndan son derece önemli geli meler kaydediliyor. l
Müdürlüklerimizin yo un bir ba vuruyla, i temposuyla yüz yüze oldu unu biliyoruz. Adeta
sorunla mücadele ederken kendimiz sorunlu hale gelmeye ba lad k. Bir çok arkada
z
nt lar içerisinde bu yükü ta yor. Ancak ne durumda olursak olal m, bizlerin hiçbir
ekilde mazeret gösterme olas
yok. Sürdürdü ümüz bu ulusal ve uluslararas destekli
projelerle çok önemli kayna
yönetti imiz ortada. Binlerce vatanda
n bu
kaynaklardan en iyi ekilde yararlanmalar için gereken gayreti gösterece iz. çinden
geçilen zor sürece ra men, kriz sürecini f rsata dönü türebilecek bir süreci de mutlaka
yaratmam z, yakalamam z gerekiyor. Çal malar
yo unla rmam n, gerek i ini
kaybetmi olan ki iler için gerekse hedef gruplar z için ne kadar önem ta
ifade
etmek istiyorum. Sizler de bizzat bu i in içinde oldu unuz için bunu çok daha iyi
biliyorsunuz. O nedenle bu süreçte, tabiri caizse gecemizi gündüzümüze kataca z, var
gücümüzle çal aca z ve bu i lerin alt ndan kalkaca z.”
Genel Müdürümüz Nam k Ata, Genel Müdürlük olarak il müdürlüklerine gerekli
deste in her zaman sa lanaca
ifade ederek, “Gerçekle tirdi imiz çal malarla gereken
lojistlik destekleri, donan mlar , insan kaynaklar na yönelik ihtiyaçlar kar lamak için
gereken bütün gayreti sarf ediyoruz. Bununla ilgili en ufak bir endi eniz olmas n. Maalesef
say sal anlamda personel yetersizli imiz önemli bir sorun ama bunu a mak için de
gereken giri imlerimizi sürdürüyoruz. Zannediyorum bu konuda da önümüzdeki süreçte
pozitif geli meler olacak.” diye konu tu.
Toplant n son gününde kat mc personele, kat m belgelerinin verildi i bir tören
gerçekle tirildi.
Di er yandan, illerde proje yüklenicisi olacak/olan taraflara projenin detay yla ilgili
bilgiler aktar lan proje tan m toplant lar sürdürülüyor.
Bunlardan Trabzon’daki toplant , 24 ubat 2009 tarihinde Trabzon Turizm Meslek
Lisesi Uygulama Otelinde gerçekle tirildi.
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KKaadd nnllaarr nn ggüüccüü PPiiyyaassaass nnaa KKaatt ll m
mllaarr nn nn DDeesstteekklleennm
meessii O
Oppeerraassyyoonnuu

Projenin Amac : Daha önce tar mda çal makta olanlar dahil olmak üzere, kad nlar n
gücüne kat mlar
te vik etmek ve i gücü piyasas na kat mlar önündeki kültürel ve
di er engelleri azaltmak ve kad n istihdam art rmak.
Projenin hedef grubu:
Bak m sorumluluklar nedeniyle uzun süre i siz kalm kad nlar
Daha önce tar m sektöründe istihdam edilmi olanlar dahil olmak üzere kentlerde
ya ayan, i siz ve i gücüne dahil olmayan kad nlar
Projeden Beklenen Sonuçlar:
4000 kad na giri imcilik e itimi verilmesi
1200 kad na çocuk/ya bak m e itimi verilmesi
12 bin kad na istihdam garantili kurslar verilmesi
18 bin kad na dan manl k ve yönlendirme hizmetleri verilmesi
Yerel ve ulusal düzeyde aktörlerin i gücü piyasas politikas belirleme ve uygulama
kapasitesinin geli tirilmesi.
Kad nlar n i gücü piyasas na giri lerinde söz sahibi olan bireylerin (i verenlerde dahil
olmak üzere e , baba, kay nvalide vb.), kad n istihdam na ili kin önyarg lar n giderilmesi
ve toplumsal cinsiyet e itli inin sa lanmas amac yla e itilmesi.

ÇÇaall m
maa YYaa aam
m H
Haarreekkeettlliilliikk PPrrooggrraam
m KKaappssaam
m nnddaakkii SSoonn SSeem
miinneerr
ssttaannbbuull’’ddaa G
Geerrççeekkllee ttiirriillddii
sveç Kamu stihdam Hizmetleri Kurumunun (PES); Avrupa Birli i'ne yeni kat lan ve
aday ülkelere yönelik, kat m sürecini h zland rma ve geli tirme amaçl programlar
kapsam nda sürdürdü ü “Co rafi Mobiliteyi Kolayla rma, stihdam Servisleri ve AB
çap nda Mobilite” konulu üçüncü ve son semineri 8 ülkeden gelen 27 ki inin kat
yla
stanbul’da gerçekle tirildi.
Bakanl
z AB Koordinasyon Dairesinin de kat
yla 22 Ocak 2009 tarihinde
gerçekle tirilen seminer, sveçli uzmanlar n moderatörlü ünde iki gün sürdü. Programa
kat lan her ülke, bir önceki toplant n gerçekle tirildi i 2007 y ndan bu yana, kendi
ülkelerindeki istihdama yönelik geli meleri aktard .
stanbul l Müdürlü ümüzün de ziyaret edildi i seminer program kapsam nda
kat mc lara Kurumumuz çal malar hakk nda bilgiler verildi.
Bu program, s ras yla 2003-2005 y llar nda; Çal ma Ya am Geni leme Program (Work
Life Enlargement) ve 2005-2007 y llar nda uygulanan; Çal ma Ya am Geli me Program
(Work Life Development Programme) adl çok uluslu programlar n devam niteli indedir.
sveç Kamu stihdam Kurumu (PES) finanse edilen programlar, ilgili ülkelerin istihdam
kurumlar ile yapt klar ikili sözle meler çerçevesinde yürütülüyor.
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ll ssttiihhddaam
m vvee M
Meesslleekkii EE iittiim
m KKuurruullllaarr TTooppllaanndd
l stihdam ve Mesleki E itim Kurullar 3 ayl k
ola an toplant lar Ocak ay nda gerçekle tirdi.
Konya l stihdam ve Mesleki E itim Kurulu
toplant , Genel Müdürümüz Nam k Ata ve Uluslar
aras Çal ma Örgütü Türkiye Direktörü Gülay
Aslantepe’nin de kat
yla 16 Ocak 2009
tarihinde Konya Bera Otel’de gerçekle tirildi.
Konya Valisi Osman Ayd n' n ba kanl nda, l
Müdürümüz Tahsin Güven, l Milli E itim Müdürü,
Büyük ehir Belediye Ba kan , l Özel daresi Genel
Sekreteri, l Sanayi ve Ticaret Müdürü, Sanayi
Odas Ba kan , Ticaret Odas Ba kan , Türkiye
Sakatlar Konfederasyonu Temsilcisi, Esnaf Odalar Birli i Ba kan , Selçuk Üniversitesi
temsilcisi ve i çi ve i veren temsilcilerinin kat
yla gerçekle tirilen toplant , bas na
aç k gerçekle tirildi.
stihdam n korunmas , geli tirilmesi ve i sizli i önleyici tedbirlerin al nmas ile 2009
Mesleki E itim Plan n görü üldü ü
toplant da ayr ca “Kad nlar çin nsana Yak r
imkanlar n Yayg nla
lmas Projesi” de
tan ld .
Karaman’da l stihdam ve Mesleki E itim
Kurulu toplant
27 Ocak 2009 tarihinde
yap ld . Valilik toplant salonunda düzenlenen
toplant da, l Müdürü Cavit Bayrak, 2008 y
Kurumumuz çal malar , bir sunumla Kurula
aktard . 2009 y nda aç lmas planlanan
kurslar hakk nda da bilgi veren Bayrak, Kurul
üyelerinin de hemfikir oldu u, özellikle 10
ayr
melekte ihtiyaç duyulan eleman
nt
n giderilmesi için l Milli E itim
Müdürlü ü, üniversite, özel i yerleri ve sivil toplum kurulu lar i birli inde mesleki e itim
kurslar aç lmas n gereklili ini vurgulad .
27 Ocak 2009 tarihinde Ankara’da Genel Müdürümüzün kat
ile gerçekle tirilen
Kurul toplant , K kkale ve Yozgat’ta da yine 27 Ocak 2009 tarihinde yap ld .
Toplant larda illerin i sizlik sorun ve çözüm önerileri, mesleki e itim politikalar n
olu turulmas gibi önemli konular görü üldü.
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aannll uurrffaa ll M
Müüddüürrllüü üüm
müüzzddeenn A
Annttaallyyaa’’yyaa KKuurrssiiyyeerr D
Deessttee ii
Turizm-Otelcilik mesle indeki kurslara Antalya’da yeterli talep olmamas nedeniyle,
kursiyerler Güneydo u illerinden kar lanmaya ba land .
Bunun ilk örne i, anl urfa l Müdürlü ümüzce, Antalya l Müdürlü ümüzün deste i
ile, Ankara Üniversitesi ve Mag c Life i birli inde düzenlenecek olan Turizm-Otelcilik
mesle indeki kurs oldu.
17 ubat 2009 tarihinde anl urfa l Müdürlü üne ba vuran Mag c L fe nsan Kaynaklar
Müdürü Okay Ç kan, Turizm-Otelcilik mesleki e itiminde mutfak, kat ile servis
hizmetlerinde 250 ki iye 120 saat teorik, 80 saat pratik olmak üzere toplam 200 saatlik
itimin verilece ini belirtti. Teorik
itimlerin
Ankara
Üniversitesi
tesislerinde, pratik e itimleri Mag c
fe
Türkiye
Kulüplerinde
gerçekle ece ini
belirten
Ç kan,
itim
sonunda
ba ar
olan
kursiyerlerin
yüzde
80’nin
de
istihdam edilece ini ifade etti.
anl urfa l Müdürü Vahap Toman
da, Mag c L fe yetkilileri taraf ndan
gelen
talebin
hemen
de erlendirmeye al nd
ve tüm
imkanlar n seferber edilerek halka
ula ld
belirtti. Yap lan duyurular
sonunda ayn gün yakla k 200 ki inin
müracaat etti ini ifade eden Toman,
yap lan seçmelerle kursiyerlerin belirlendi ini ve kursun ba lamas için çal malar n tüm
yla sürdürüldü ünü kaydetti.

ÇÇeerrkkeezzkkööyy’’ddeekkii

vveerreennlleerree BBiillggiilleennddiirrm
mee

Tekirda
l Müdürlü ümüz 30 Ocak
2009 tarihinde Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesinde faaliyet gösteren i veren
temsilcilerine yönelik bir bilgilendirme
toplant düzenledi.
Toplant da l Müdürü erafettin Küçük,
mevzuat ve Kurumumuz faaliyetlerine
ili kin bilgiler verirken k sa çal ma
ödene i uygulamas na da a rl kl olarak
yer verdi.
verenlerin oldukça memnun kald
toplant n ard ndan, i çi ç lar n
azald ve k sa çal ma ödene i taleplerinin artt

gözlemlendi.
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CCeezzaaeevviinnddee BBiillggiissaayyaarr SS nn ff A
Aççtt kk
ehir l Müdürlü ümüz taraf ndan çe itli kapsam ve mesleklerde düzenlenen
kurslardan birisi olan Aç k Ceza nfaz Kurumu i birli indeki 15 hükümlüye yönelik
Bilgisayar letmeni mesle indeki kurs,
26 Ocak 2009 tarihinde sona erdi. Kurs
kapsam nda
Cezaevi
Müdürlü ü
bünyesinde gerekli malzemelerin temini
ile bir de bilgisayar s
kuruldu. Yine
hükümlü ve tutuklulara yönelik E Tipi
Kapal Ceza nfaz Kurumu i birli inde 25
hükümlüye yönelik düzenlenen Tekstil
çili i Kursu da 9 ubat 2009 tarihinde
tamamland .
Di er
yandan,
i sizlik
ödene i
alanlara yönelik Çema Döküm Sanayi
A. . i birli indeki 15 i size yönelik
düzenlenen istihdam garantili Metal
Dökücü mesle indeki kurs 16 Ocak 2009
tarihinde, Do an Bilgi lem ortakl nda 13 ki inin faydaland
Bilgisayarl Muhasebe
mesle indeki kurs da 11 ubat 2009 tarihinde tamamland .
ehir l Müdürlü ümüz farkl alanlardaki i gücü yeti tirme kurslar düzenlemek için
çal malar di er tüm illerimizde oldu u gibi sürdürüyor.

KKaadd kkööyy uubbee M
Müüddüürrllüü üü KKuurruum
mH
Hiizzm
meettlleerriinnii TTaann tttt
Kad köy ube Müdürlü ümüz Mali Mü avirler Muhasebeciler Birli i Derne i Kad köy
ubesi
ortakl nda
Kurum
hizmetlerinin ve e- stihdam Projesi
uygulamalar n anlat ld
bir
toplant düzenledi.
22
Ocak
2009
tarihinde
düzenlenen ve yakla k 170 mali
mü avir ve muhasebecinin kat ld
toplant da, Kurumumuzun görevleri
anlat rken, i verenlerin süresi
içerisinde Kurumumuza yapmalar
gereken bildirimlere ili kin detayl
bilgiler verildi. nternet üzerinden
kurum
hizmetlerinden
nas l
faydalan laca na ili kin bir de
sunum gerçekle tirilen toplant n
sonunda gelen sorulara da cevap
verilme imkan bulundu.
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IIssppaarrttaa’’ddaa KKuurrssllaarr ççiinn TToopplluu BBiirr TTöörreenn D
Düüzzeennlleennddii
Isparta l Müdürlü ümüz, Ocak ve ubat ay nda düzenlenen kurslar n aç
ve tan
ile tamamlanan kurslarda ba ar olan kursiyerlerin sertifikalar n da
için 17 ubat
2009 tarihinde toplu bir tören gerçekle tirdi.
irdir Mesleki E itim Merkezi Müdürlü ünde düzenlenen törende, 2 ubat 2009
tarihinde ba lat lan 22 ki ilik A
k, 10 ubat 2009 tarihinde ba lat lan 20 ki ilik Hasta ve
Ya Bak m Eleman , yine 10 ubat 2009 tarihinde ba lat lan 12 ki ilik Kuaförlük ve 18
ubat 2009 tarihinde ba lat lan 50 ki ilik Tekstil çili i mesleklerindeki kurslar n aç
ve
tan
gerçekle tirilirken, 6 Ocak 2009 tarihinde tamamlanan 10 ki ilik Is tma So utma
Bak m Onar mc
, 26 Ocak 2009 tarihinde tamamlanan 19 ki ilik Karo Fayans
Dö emecili i ve 27 ubat 2009 tarihinde tamamlanan Budamac k mesleklerindeki
kurslarda ba ar olan kursiyerlerin sertifikalar verildi.

TTrraabbzzoonn’’ddaa 445500 KKii iiyyee M
Meesslleekk EEddiinnm
mee m
mkkaann
Trabzon l Müdürlü ümüz de tüm illerimizde oldu u gibi i gücü yeti tirme
faaliyetlerini art rarak sürdürüyor.
Çe itli kapsamlarda ve çe itli kurum ve kurulu lar n i birli inde; Mobilyac k,
Do algaz Tesisatç
, Kaynakç k, Kuyumculukta Kaynak, Tak Tasar ,
Makineleri
Operatörü, Has r Tak Örücülü ü, Alt n Gümü
lemecili i, Sat Pazarlama, Ticaret
Sekreterli i, Özel Güvenlik, Hasta ve Ya
Bak , Servis Eleman , Çocuk Bak
,
Photoshop, Mutfak A
, Gemi ç Dekorasyonu, Ev ve Mefru at ile S hhi Tesisat gibi çok
çe itli mesleklerde düzenlenen kurslar sonunda yakla k 450 ki i meslek sahibi olacak.
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EEsskkii eehhiirr ll M
Müüddüürrllüü üüm
müüzz BBiillggiilleennddiirrm
mee TTooppllaanntt llaarr D
Düüzzeennlleeddii
Eski ehir l Müdürlü ümüz 16 Ocak 2009 tarihinde Serbest Muhasebeciler Mali
Mü avirler Odas mensuplar na yönelik e- stihdam Projesi bilgilendirme toplant
gerçekle tirdi.
Eski ehir Ticaret Odas toplant
salonunda gerçekle tirilen ve yakla k
300 ki inin kat ld
toplant da
kat mc lara,
e- stihdam
Projesi
uygulamalar z kapsam nda internet
üzerinden sisteminin kullan , üyelik
lemleri,
i gücü
isteminin
olu turulmas ,
ayl k
i gücü
çizelgelerinin sisteme girilmesi, i ten
ayr lma
bildirgesinin
sisteme
girilmesiyle ilgili teknik bilgiler
verildi.
Toplant da
ayr ca,
Kurumumuzun
faaliyetleri
tan
rken, mevzuatlarla ilgili güncel
olan sorunlar n giderilmesi konusunda
aç klamalarda bulunuldu.
Ayn
kapsamdaki
bir
di er
bilgilendirme toplant , gelen talep
üzerine
Çifteler
ilçesinde,
Kaymakam, Belediye Ba kan , sivil
toplum örgütleri, milli e itim ve okul
müdürleri, serbest muhasebeciler,
mali mü avirler, kamu kurum ve
kurulu yetkilileri ve i verenlerin
kat
yla
19
ubat
tarihinde
gerçekle tirildi.
Di er yandan, yine Çifteler
ilçesinde 110 ö renciye yönelik,
Meslek Bilgi Merkezi faaliyetlerinin
di er faaliyetlerini de içeren
Arama
Becerileri Semineri verildi. Seminerde
Kurum hizmetleri de detayl bir ekilde
anlat ld .
Gerçekle tirilen bu etkinliklerin sonucunda Ziraat Odas Ba kan taraf ndan 100 ki ilik
Bilimsel Hayvan Yeti tiricili i, 50 ki ilik Ar
k, 20 ki ilik Forklift Operatörü ve 20 ki ilik Gaz
Alt Kaynakç
mesleklerinde e itim hizmeti talep edildi. Bu e itimlerin verilebilmesi için
çal malar sürdürülüyor.

979 ki iye seminer verildi
Di er yandan Ocak ay içerisinde de i sizlik sigortas ndan yararlanan i sizler, lise ve
dengi okullar n son s f ö rencileri, üniversite ö rencileri ve terhis olacak askerlerden
olu an toplam 979 ki iye Arama Becerileri Semineri verildi.
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BBiinnggööll’’ddeekkii KKuurrssllaarr m
m zz ççiinn SSeerrttiiffiikkaa TTöörreennii D
Düüzzeennlleennddii
Bingöl l Müdürlü ümüzün Özelle tirme
Sosyal Destek Projesi kapsam nda Esnaf ve
Sanatkarlar Odas Ba kanl
i birli inde 16
kursiyere yönelik Garsonluk ve 16 kursiyere
yönelik Trikotaj mesle inde düzenledi i
kurslar tamamland . Kurslar n tamamlanmas
vesilesiyle 12 Ocak 2009 tarihinde bir sertifika
töreni düzenlendi. Törene, Vali
rfan
Balkanl lu, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar
Birli i Ba kan Ali Bayram,
l Milli E itim
Müdürü Mehmet Ali Hansu ve di er kamu
kurum ve kurulu temsilcileri kat ld .

M
Maallaattyyaa’’ddaa 448855 KKii iiyyee KKuurrss m
mkkaann
Malatya l Müdürlü ümüzce Ocak ve ubat aylar nda, Halkla li kiler ve Organizasyon
Eleman , Pazarlama Hizmetleri Eleman , Mü teri Hizmetleri Eleman , Sera Eleman ,
Bilgisayar letmenli i, Düz Diki Makinas Operetörü, Bilgisayarl Muhasebe, KuaförlükCilt Bak
ve Makyaj, Kuaförlük-Saç Bak
ve Yap , Autocat Eleman , Hasta Bak
,
Bilgisayar letmenli i, Bisküvi malat ve Cam Mozaik mesleklerinde düzenlenen 19 kursta
toplam 485 ki i e itim al yor.
Eski hükümlülere yönelik düzenlenen “A
k” mesle indeki 15 ki ilik kurs da ubat
ay nda tamamland . Kursun tamamlanmas yla
nedeniyle
bir
belge
töreni
düzenlendi.
Cumhuriyet Ba savc Vekili Abdülkadir Gündem,
Cumhuriyet Savc
ve Koruma Kurulu Ba kan
Vekili Erdinç Hakan Özdabako lu, l Müdürü Ya ar
Karata , Denetimli Serbestlik ve Yard m ube
Müdürü Cuma Sar çiçek, Mili E itim ube Müdürü
Yücel Abik ve çok say da davetlinin kat ld
törende, kurusu ba ar yla bitiren 9 kursiyere
belgeleri verildi.
Törende, l Müdürü Ya ar Karata , kay tl
olarak i arayan eski hükümlü say
n 257
olmas na kar n Malatya'da eski hükümlülere yönelik kurslara kat
n az oldu unu
belirtirken, Cumhuriyet Savc ve Koruma Kurulu Ba kan Vekili Erdinç Hakan Özdabako lu
kursun hiçbir mesleki beceresi olmayan eski hükümlülere yönelik düzenlendi ini, a
k
kursuna kat lanlar n art k bir sertifika sahibi olarak çok rahat bir i bulma imkan na
kavu tuklar
kaydetti. Cumhuriyet Ba savc Vekili Abdülkadir Gündem ise, eski
hükümlülerin cezaevinden ç kt ktan sonra hayatlar kazanabilmelerine olanak sa lamak
için i birli i içinde çal ld
vurgulad .
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M
Maanniissaa’’ddaa 880000 ssiizzee SSeem
miinneerr
Manisa l Müdürlü ümüz taraf ndan 11 ubat
2009 tarihinde i sizlik ödene i alan 800 ki iye
Arama Becerilerinin Geli tirilmesi ve CV
Haz rlama
Semineri”
verildi.
Seminerde
kat mc lara konu hakk nda detayl bilgiler ve
öneriler aktar rken di er hizmetlerimiz de
detayl bir ekilde tan ld .
l Müdürü Yüksel Uçar amaçlar n i sizlere
bulma konusunda yol göstermek oldu unu
dile getirerek, “Meslek seçimlerine çok dikkat
edilmelidir. Ki iler kendilerine en uygun
mesle i seçmelidir. te biz bu konuda onlara yard mc olabilmek amac yla bu tür e itim
seminerleri düzenliyoruz. Ayr ca, i siz olan veya i sizlik ödene inden yararlanan
vatanda lar
n bu kriz ortam nda morallerini yüksek tutmaya çal yoruz. Çünkü
gerçekten böyle bir ortamda onlar n morale ihtiyac var. '' dedi.

TTeekkiirrddaa ’’ddaa Ö
Özzüürrllüülleerree
““EEll SSaannaattllaarr ÇÇaannttaa,, KKeem
meerr YYaapp m
m ”” KKuurrssuu
Tekirda l Müdürlü ümüz ve Türkiye Sakatlar
Derne i Tekirda
ubesi ortakl nda özürlülere
yönelik “El Sanatlar Çanta, Kemer Yap ”
mesle inde bir kurs düzenlendi.
Kursu ba ar ile tamamlayan 11
kursiyere
belgeleri, 5 Ocak 2009 tarihinde düzenlenen bir
törenle verildi.

BBiittlliiss ll M
Müüddüürrllüü üüm
müüzz
V
Veerrddii

A
Arraam
maa BBeecceerriilleerrii G
Geellii ttiirrm
mee SSeem
miinneerrii

Bitlis l Müdürlü ümüz taraf ndan 24 ubat 2009
tarihinde Tatvan ilçesindeki meslek liseleri son s f
rencilerine
Arama Becerileri Geli tirme Semineri
verildi. 180 ö rencinin ayr ca okul müdürleri ile
retmenlerin kat ld seminerde, ö rencilerin mezun
olduktan sonra i bulmalar nda kolayl k sa layacak
teknikler aktar rken, Kurumumuzun faaliyetleri
hakk nda da bilgiler sunuldu.
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aannll uurrffaa M
Müüddüürrllüü üüm
müüzzddeenn TTuuttuukklluu vvee H
Hüükküüm
mllüülleerree M
Meesslleekk
EEddiinnm
mee m
mkkaann
anl urfa l Müdürlü ümüz, Siverek Cumhuriyet Ba savc
ve Denetimli Serbestlik ve
Yard m ube Müdürlü ü i birli inde hükümlü ve tutuklulara yönelik düzenlenen Do algaz
Tesisatç
mesle indeki kursu
ba ar yla
tamamlayanlara
sertifikalar düzenlenen bir törenle
verildi.
Siverek Cumhuriyet Ba savc
Konferans Salonunda
19 ubat
2009 tarihinde düzenlenen ve 11
kursiyerin sertifika ald
törene,
Siverek Kaymakam Kemal Y ld z ,
Cumhuriyet Ba savc
Önder
Yeniçeri, l Müdürü Vahap Toman,
baz
kamu kurum ve kurulu
yetkilileri, sivil toplum kurulu
temsilcileri, i verenler ile çok
say da davetli kat ld .
l Müdürü Vahap Toman, 2009
nda i gücü e itimlerine daha çok h z verdiklerini, bu tür e itimlerin bundan sonra da
devam edece ini belirtirken, daha önce de Siverek cezaevinde yatmakta olan hükümlü
ve tutuklulara 5 de ik meslekte e itim verildi ini ve toplam 60 ki inin tahliye sonras i
piyasas nda istihdam edilebilirli inin artt ld
ifade etti.

TTookkaatt ll M
Müüddüürrllüü üüm
müüzz Ö
ÖSSD
DPP IIII KKaappssaam
m nnddaa KKuurrssllaarr D
Düüzzeennlleeddii
Tokat l Müdürlü ümüzce 2008
içerisinde Özelle tirme Sosyal
Destek Projesi II kapsam nda
8
adet kurs düzenlendi.
Bunlardan
21
Ocak
2009
tarihinde tamamlanan Kardelen
Ayakkab
ve
Konfeksiyon
ortakl ndaki 30 ki ilik “Tekstil
Makineleri Ustas ”
mesle indeki
kursun belge töreni ayn tarihte
gerçekle tirildi. stihdam garantili
kursun belge törenine geni bir
kat m oldu.
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D
Deenniizzllii ll M
Müüddüürrllüü üüm
müüzz PPrroojjeelleerriinnii TTaann tttt
Aktif
stihdam Tedbirleri Projesi II
kapsam nda Denizli
l Müdürlü ümüzün
yürüttü ü, Denizli Sanayi Odas ’na ait
“Denizli Tekstilinde Kad n Ad Var” alt
projesi
için
bir
tan m
toplant
gerçekle tirildi.
Bas n yo un ilgi gösterdi i 23 ubat 2009
tarihindeki
toplant da
kat mc lara,
Kurumumuzun yürüttü ü di er projeler, proje
deneyimi, i birli inin önemi gibi konular
hakk nda da geni bilgiler verildi.
Denizli l Müdürlü ümüzün aktif rol alaca bir di er proje olan AB-Türkiye Sanayi
Odalar Ortakl k Hibe Program kapsam nda,
kad n giri imcili ini geli tirmek için Denizli ve
Stockholm Sanayi Odalar i birli i ile hibe
almaya hak kazanan Denizli Sanayi Odas n n
program da yine ayr ca düzenlenen bir bas n
toplant ile tan ld .
Öte yandan, tekstil sektörünün yo un
oldu u Denizli’nin, küresel krizden en çok
etkilenen illerden biri olmas , tekstil
sektöründe meydana gelen i çi ç lar ve
yeri kapanmalar na sahne olmas gözönünde
bulundurularak i verenlere yönelik K sa
Çal ma Ödene i bilgilendirme toplant
düzenlendi. 25 ubat 2009 tarihinde Denizli
Tekstil ve Konfeksiyon hracatç lar Birli i Toplant salonunda gerçekle tirilen toplant da
kat mc lara, ube Müdürü M. Zeki Beyaz t taraf ndan, i çi ç lar n bir süre de olsa
ötelenmesi ve ücret alamayan i çilere gelir deste i sa lamak amac yla uygulanan K sa
Çal ma Ödene i uygulamam z ve Kurumumuz hakk nda geni bilgiler aktar ld .

YYoozzggaatt’’ddaa BBiillggiissaayyaarr O
Oppeerraattöörrllüü üü KKuurrssuu
D
Düüzzeennlleennddii
Yozgat l Müdürlü ümüz 22 Ocak 2009 tarihinde
Akda madeni K1 Tipi Kapal cezaevi i birli inde Bilgisayar
Operatörlü ü kursu ba latt .
45 gün süreli olan 13 kursiyerin faydaland
kursun
tamamlanmas n ard ndan kursiyerlere belgeleri verildi.
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H
Hiizzm
meettiiççii EE iittiim
mlleerriim
miizz A
Arraall kkss zz SSüürrddüürrüüllüüyyoorr
Kurumumuz personelinin faydaland
hizmetiçi e itimlerimiz Ocak ve
ubat
aylar nda da aral ks z sürdürüldü.
Özellikle Aktif
stihdam Tedbirleri
Projesi II kapsam nda yo un olarak
sürdürülen e itimlerden, Hibe Bile eni
kapsam nda 25 ilde olu turulan 70 ki ilik
Yerel Uygulama Ekipleri ile Merkez Proje
zleme Ekibine 19-23 Ocak 2009 tarihleri
aras nda Söke E itim Merkezinde; 101 proje
yüklenicisini ve ilgili personele 23-27 Ocak

2009 tarihleri aras nda zmir, Hatay, Sivas ve stanbul’da; 25 il müdürüne hibe
prosedürleri, izleme stratejisi ve MIS konular nda ve 27 personele Kurumsal Geli im
Bile eni kapsam nda 27-28 Ocak 2009 tarihinde Ankara Houston Otelde e itim verildi.
Ayr ca 19- 30 Ocak 2009 tarihleri aras nda 17 personelin kat ld
itimi de stanbul’da gerçekle tirildi.

Aday Memur Temel

M
Maassaa TTeenniissii TTaakk m
mm
m zz 33.. SS rraayyaa
YYüükksseellddii
Kaptanl
Müfetti M.Do an K rca’n n
yapt
Kurumumuzun Masa Tenisi Tak ,
ba ar yolculu unu sürdürüyor.
Ankara
kurulu lararas
II.
Liginde
mücadele eden tak
z, 3. s raya
yükseldi.
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A
AV
VRRU
UPPA
A RREEH
HBBEERRLL KK M
MEERRKKEEZZ ((EEU
URRO
OG
GU
UD
DA
AN
NCCEE))
2009 Ocak ay itibar yla Kurumumuz, Euroguidance Türkiye sorumlulu unu Ulusal
Ajans’tan devralarak çal malar sürdürmeye ba lad .
Tarihçe:
Euroguidance (Avrupa Rehberlik) Merkezleri (National Recourses Centre for Vocational
Guidance) Avrupa Komisyonu’nun iste i üzerine 27 Avrupa Birli i ülkesi, 4 EFTA ülkesi ve
aday ülke Türkiye olmak üzere toplam 32 ülkede olu turulmu tur.
Bu merkezlerin genel amac ; e itim, ö renim, i , meslek ve rehberlik konular nda
bilgi vererek ilgili ülkelerde Avrupa boyutunun desteklenmesine katk da bulunmak ve
Avrupa genelinde dola
n en etkin ekilde gerçekle mesine zemin haz rlamakt r.
Türkiye’de, 2005 y nda Avrupa Komisyonu taraf ndan önerilerek T.C. Ba bakanl k
DPT Avrupa Birli i E itim ve Gençlik Programlar Merkezi Ba kanl
bünyesinde
Euroguidance Türkiye olu turulmu tur. Euroguidance Türkiye’nin kurulu amac da e itim,
ve kariyer alanlar nda çal an otorite, rehber ve dan manlar da bu konuda
bilgilendirmek ve yönlendirmektir.
Geçi Dönemi Çal malar :
2009 y Ocak ay ndan itibaren KUR’un Euroguidance Türkiye çal malar
Ulusal
Ajans’tan devralmas , Kurumlar aras görü me ve müzakerelerle karara ba lanm r. 32
ülkede, bu çal malar istihdam ya da e itim kurumlar ile özel firmalar taraf ndan
yürütülmektedir.
Yeni Euroguidance Türkiye Birimi (EUG):
Kurumumuz gücü Uyum Dairesi Ba kanl taraf ndan yürütülmekte olan aktif i gücü
programlar çerçevesinde de erlendirilen Euroguidance faaliyetleri, bu Ba kanl
z
taraf ndan yürütülmeye ba lanm r.
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Euroguidance Nedir?
Rehberlik ve Dan manl k Hizmetlerini Desteklemek ve Duyurmak için Avrupa Program
EUG program AB’nin ya am Boyu Ö renme Program n bir parças r.
EUG, Bilgi ve iyi örneklerin payla lmas yla rehberlik ve dan manl k hizmetlerini
Avrupa boyutunda destekler.
EUG, ülke s rlar n d nda 32 EUG Merkezinden olu an Avrupa A ile temsil
edilir.
EUG Program n Temel Öncelikleri:
Rehberlik ve dan manl k politikalar n uluslararas la
lmas .
Dan manl k ve rehberlik alan nda uluslararas ortakl k ve hareketlilik olanaklar
sunarak Avrupa entegrasyonuna destek olmak.
Bireysel bir seçim olan kariyer ve ki isel geli imle ilgili engellerin üstesinden
gelmek.
Avrupa’daki dan manl k ve rehberlik hizmetlerinin daha kaliteli olarak
verilmesinin ba ar lmas için etik standartlar belirlemek.
EUG A I Nedir?
32 EUG Merkezi aras nda ile imin sa lanmas olana
Dan man toplulu u için toplanma yeri
Iyi örnekler, deneyimler, araçlar ve çal ma yöntemlerinin payla ma alan
Di er Avrupa A lar ile leti im (Europass, EURES, Eurodesk, NARIC, EUROPE DIRECT
Information Relays, gibi)
EUG Hedef Grubu e itim ve istihdam sektörlerindeki dan manlardan olu ur.
EUG Etkinliklerinin hedef kitlesi:
Dan manl k ve rehberlik uygulay lar
Her türden e itim kurumu
Üniversite rehberlik ve dan manl k merkezleri
Psikolojik ve pedagojik dan manl k alan
stihdam ofisleri
Sivil toplum örgütleri
Özel sector
Rehberlik ve Dan manl k Sistemi Avrupa A (EUG) Temel Aktiviteleri:
Dan anlar n, ulusal, bölgesel ve Avrupa düzeyinde a
n ve hareketinin
desteklenmesi
Dan manl k ve rehberlik hizmetleriyle ilgili (seminer, konferans, çal ma gezisi,
gibi) güncel bilgiye ula rmay kolayla rma
Profesyonel diyalog için bir alan te viki ve uygulay lar aras nda dan manl k
hizmetlerinin gender (cinsiyet) ve çokkültürlü boyutlar n farkedilmesine katk .
PLOTEUS Portal n desteklenmesi- Bütün Avrupa’da E itim Olanaklar Portal (Bu
boyutuyla, ö renci ve i arayanlara destek olur, ikinci hedef grup)
Euroguidance web sayfas n yönetimi
EUG A Üyeleri için Özel Hizmetler:
Soru turma Hizmeti: Rehberlik uygulay lar n pek çok sorular na, ve çal ma
ziyaretlerine ili kin yan tlar bulmakta e siz bir olanak tan mas .
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RehberlikA : Rehberlik uygulay lar aras nda i birli ine ve aktif bir tart maya
olanak sa layan alan.
Proje ve Örnekler Veri Taban : Devam eden projeler, proje ç kt lar ve iyi örnekleri
gösteren güncel devaml bir bilgi alan .
Etkinlikler takvimi: Rehberlik toplulu una bütün Avrupa’daki rehberlik ve dan manl k
etkinlikleri ile ilgili bilgi sa lar.
Avrupa’daki rehberlik sistemlerinin tan mlanmas : Avrupa’daki rehberlik sistemleri
ile ilgili e siz bir bilgi kayna
r.
Haberler: 32 EUG Merkeziyle ilgili özel bir haber bölümüdür.
EUG Dergisi: EUG A aras ndaki ileti im sonucu, bütün EUG merkezlerinden gelen
etkinlik raporlar n ve di er önemli bilgilerin bas ld bir üründür.
Çal malar
itim ve Ö renim hakk nda bilgi toplama, üretme ve yayma
PLOTEUS Portal n sürekli olarak güncellenmesi (internet sitesi)
Portalda bulunan uygun bilgi kaynaklar n tan mlanmas ve s fland lmas
Komisyon taraf ndan istenmesi halinde Portal için doküman haz rlanmas
PLOTEUS’un halka tan lmas
Rehberlik ve dan manl k alan nda çal an aktörler aras nda i birli inin
desteklenmesi
Uluslararas a n geli mesine yard mc olunmas
Yenilikçi rehberlik projelerin yay na yard mc olunmas .
Euroguidance Türkiye’nin Yeni Web Adresi: http://euroguidance.iskur.gov.tr
PLOTEUS’un Yeni Web Adresi: http://ec.europa.eu/ploteus ya da
http://euroguidance.iskur.gov.tr/avror/plo.aspx
PLOTEUS Nedir?
PLOTEUS Avrupa'da ö renim görme konusunda bilgi edinmek için ö rencilere, i
arayanlara, i çilere, ailelere, rehber dan manlara ve ö retmenlere yard m etmeyi
amaçlar.
PLOTEUS portal nda:
Ö renme mkanlar
De im ve Burs mkanlar
E itim Sistemleri
Bir Ülkeye Gitme
leti im bilgilerine ula labilir.
ve meslek dan manlar PLOTEUS’u nas l kullanabilirler?
rencilere ve i sizlere sunumlar, dan manl k hizmetleri, seminerler arac
yla bu
hizmetten nas l yararlanabilecekleri anlat labilir. Yine ayn ekilde rehber ö retmen,
dan man ve di er ilgili personel hizmetlerini gerçekle tirirken Avrupa’da okumak ya da
çal mak isteyen ö renci ve dan anlara PLOTEUS’u tan tabilir, birlikte ara rma
yapabiliriler.
Euroguidance Türkiye sayfas nda ise:
Avrupa Programlar
Genel olarak Avrupa
Euroguidance merkezleri
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Projeler
Dola m
Dokumanlar
Haberler
PLOTEUS
Hakk zda
Bilgilerine ula labilir. Bu sayfadan hem ö renci ve i arayanlar ve hem de alanda
çal an personeli yararlanabilir.
Kurumun EUG’ye Katk lar :
Güncel bilgilerin aktar lmas
Kullan lan yöntem ve materyaller hakk nda bilgilendirme
Materyallerin güncellenmesi
Promosyonlar n haz rlanmas .
EUG’in Kurum Personeline Katk :
Yeni teori, uygulama ve yöntemlerin payla lmas
Euroguidance Merkezleri ile ileti imin sa lanmas
Euroguidance Merkezleri ile ortak projelerin haz rlanmas
Personelin hizmet seviyesinin ve bilgisinin Avrupa boyutlar na ta nmas
Avrupa’da kullan lan yöntem ve materyallerin payla lmas .

KKIISSA
A KKIISSA
A KKIISSA
A KKIISSA
A

Erzurum l Müdürlü ümüz Meslek Bilgi Merkezi ve ve Meslek Dan manl Hizmetleri
büyük ilgi ile kar lan yor. ubat ay içerisinde 10 okulda grup görü meleri ile Meslek Bilgi
Merkezinde 71 kat mc ya bu hizmetlerin içeri ine dair sunumlar gerçekle tirildi. Bu
hizmetler yerel bas nda da büyük ilgi ile kar land .
zmir l Müdürlü ümüzce, Özelle tirme Sosyal Destek Projesi II (ÖSDP) kapsam nda
Mazhar Zorlu Plastik Teknik Meslek Lisesi i birli inde plastik sektöründe ara eleman
yeti tirme kursu 7 Ocak 2009 tarihinde, Alia a PETK M Petro Kimya Holding A. .
birli indeki istihdam garantili 240 ki inin faydaland
kurslar 22 Ocak 2009 tarihinde
ve Ortopedik Özürlüler Derne i ile birlikte gerçekle tirilen engellilere yönelik Bilgisayar
Temel E itim ve Konfeksiyon çili i mesle indeki kurs 25 ubat 2009 tarihinde
düzenlendi. Ayr ca
Kapadokya Tekstil i birli inde
ba lat lan 300 ki iye yönelik
Konfeksiyon çili i mesle indeki kursun da aç
ve tan m toplant
25 ubat 2009
yap ld .
Mu la l Müdürlü ümüz taraf ndan Voyage Tatil Köyü i birli inde özürlülere yönelik
düzenlenen “Kat Hizmetleri” mesle indeki kurs 11 ubat 2009 tarihinde, Mu la Merkez
Halk E itim Merkezi ve Ak am Sanat Okulu Müdürlü ünde i birli inde düzenlenen “Mesleki
Yabanc Dil Destekli D Ticaret Eleman ” mesle indeki kurs 13 ubat 2009 tarihinde yine
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15 ki ilik “Web Tasar ” kursu ise 12 Ocak 2009 tarihinde tamamland . Kurslar ba ar yla
tamamlayanlara belgeleri düzenlenen törenlerle verildi.
zmir l Müdürlü ümüzce 12 Ocak 2009 tarihinde Ortopedik Özürlüler Derne inde
zmir Büyük ehir Belediyesi Yerel Gündem 21 toplulu una, Kurumuzun hizmetleri,
özürlülere yönelik gerçekle tirilen çal malar ile i gücü yeti tirme kurslar z hakk nda, 4
ubat 2009 tarihinde Ege Serbest Bölgesindeki tüm i letmelere yönelik
letmelerde
itim Seminerleri ile Analizi ve di er faaliyetlerimiz hakk nda ve 27 ubat 2009 Esnaf
Sanatkârlar Odalar Birli i Ba kanl
Konferans salonunda tüm esnaf örgütü üyelerine
yönelik i gücü yeti tirme hizmetlerimiz hakk nda bilgilendirme toplant lar düzenlendi.
Sinop l Müdürlü ümüzce Özelle tirme Sosyal Destek Projesi II (ÖSDPII) kapsam nda
Gerze Betareks Metalize i birli inde düzenlenen 30 ki ilik “Sim pli i çili i”mesle indeki
ve Ayanc k Bizim Tekstil i birli inde düzenlenen 25 ki ilik “Diki Makinesi Operatörü ”
mele indeki kurslar n tamamlanmas nedeniyle belge törenleri düzenlendi. Törenlerde
Ba ar kursiyerlere belgeleri, l Müdürü Mehmet Turan taraf ndan verildi.

P
PE
ER
RS
SO
ON
NE
ELL H
HA
AR
RE
EK
KE
ETT
KKU
URRU
UM
M ÇÇ AATTAAM
MAALLAARR
Ad Soyad
Mevlüt Kalelio lu
Gülay Deniz
ur Y lmaz
Ahu Filiz O ur
Sultan Y lmazo lu
Ünal Karata
Gürkan Teker
Vedat Akgül
Bekir Acar
Olgunay Tekin
Zafer Eyvaz
Ahmet Çavdar
Zafer Cem Kutlu
Mustafa Özcan
Sevda Boztepe
Musa Temir
Feza Solmaz
Mustafa Bekaro lu
Haluk Tunç
Semih Bilmen

Görev yeri
Ankara l Müdürlü ü
Konya l Müdürlü ü
Ankara l Müdürlü ü
Ankara l Müdürlü ü
Samsun l Müdürlü ü
Bolu l Müdürlü ü
Kocaeli l Müdürlü ü
Batman l Müdürlü ü
Ankara l Müdürlü ü
dari Ve Mali l.Dai.Bsk.
Çorum l Müdürlü ü
Artvin l Müdürlü ü
dari Ve Mali lDai.Bsk.
Çorum l Müdürlü ü
Siirt l Müdürlü ü
Adana l Müdürlü ü
Adana l Müdürlü ü
Ardahan l Müdürlü ü
Elaz l Müdürlü ü
Gaziantep l Müdürlü ü

Unvan
VHK
VHK
VHK
VHK
VHK
VHK
Memur
oför
VHK
VHK
l Müdür Yard.
ef
VHK
l Müdürü
ube Müdürü
ef
ube Müdürü
ef
Memur
VHK

Yeni Görev Yeri
Unvan
dari ve Mali l Dai.Bsk. VHK
Aksaray l Müdürlü ü
Muhasebeci
dari Ve Mali l. Dai.Bsk. VHK
li kiler Dai.Bsk.
VHK
Samsun l Müdürlü ü
Bilgisayar .
Bolu l Müdürlü ü
Bilgisayar l.
Ankara l Müdürlü ü
Memur
Batman l Müdürlü ü
Memur
Ankara l Müdürlü ü
Bilgisayar l.
Ankara l Müdürlü ü
Bilgisayar l.
Çorum l Müdürlü ü
l Müdürü
Hatay l Müdürlü ü
ef
Personel ve E it Dai.Bsk. Bilgisayar l.
Bolu l Müdürlü ü
l Müdürü
anl urfa l Müdürlü ü
ube Müdürü
Kastamonu l Müdürlü ü ef
Personel ve E it. Dai.Bsk. itim Uzman
Osmaniye l Müdürlü ü
ef
Elaz l Müdürlü ü
Bilgisayar l.
Gaziantep l Müdürlü ü
ef
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Ahmet Akbulut
Sami Arabac
Yusuf K vrak
Muharrem Bilal Çolak
Öztürk Avc
Adnan Karanfil
Gökhan Kayaba
Nesrin Gökgöz
Kemal Özeken
Selahattin Bulut
Erkan Y ld m
Salman K sa
Erhan Atakol
Tahsin Bayar
Öztekin Ka ukçi
Mutlu Ar k
Ömer Kürüm
Haydar Özkan
Muhittin Vural
lhan Karababa
Akif Sert
lmaz Ba
M.Faruk Demir
Ça atay Gökyay
Sinan Ok
Yahya Kulaks z

Eski ehir l Müdürlü ü
VHK
Yalova l Müdürlü ü
Veznedar
Adana l Müdürlü ü
ube Müdürü
Çorum l Müdürlü ü
Memur
sizlik Sig. Dai.Bsk.
VHK
Siirt l Müdürlü ü
Veznedar
stanbul l Müdürlü ü
Sant.Memuru
g. Piy. Bill. Hiz Dai.Bsk.
statistikçi
Karaman l Müdürlü ü
Muhasebeci
Tefti Kurulu Ba kanl
Müfetti
Tefti Kurulu Ba kanl
Müfetti
Tefti Kurulu Ba kanl
Müfetti
stanbul l Müdürlü ü
VHK
Yalova l Müdürlü ü
l Müdürü
Samsun l Müdürlü ü
l Müdürü
Kütahya l Müdürlü ü
VHK
Personel Ve E itim Dai.Bsk. Memur
Kilis l Müdürlü ü
VHK
Sivas l Müdürlü ü
oför
li kiler Dai.Bsk.
Mütercim
Mardin l Müdürlü ü
ef (Ö)
sizlik Sigortas Dai.Bsk.
VHK
anl urfa l Müdürlü ü
oför
dari ve Mal. l.Dai.B k.
st.ve Mes.Uzm.Y
dari ve Mal. l.Dai.B k.
st.ve Mes.Uzm.Y
dari ve Mal. l.Dai.B k.
st.ve Mes.Uzm.Y

Antalya l Müdürlü ü
Yalova l Müdürlü ü
Ayd n l Müdürlü ü
Çorum l Müdürlü ü
dari ve Mali l. Dai.Bsk.
Siirt l Müdürlü ü
stanbul l Müdürlü ü
Çanakkale l Müdürlü ü
Tokat l Müdürlü ü
Tefti Kurulu Ba kanl
Tefti Kurulu Ba kanl
Tefti Kurulu Ba kanl
stanbul l Müdürlü ü
Samsun l Müdürlü ü
Kocaeli l Müdürlü ü
Kütahya l Müdürlü ü
Ankara l Müdürlü ü
Kilis l Müdürlü ü
Sivas l Müdürlü ü
Ankara l Müdürlü ü
Mardin l Müdürlü ü
Ankara l Müdürlü ü
anl urfa l Müdürlü ü
dari ve Mal. l.Dai.B k.
dari ve Mal. l.Dai.B k.
dari ve Mal. l.Dai.B k

VHK
VHK
ube Müdürü
Bilgisayar l.
ef
Bilgisayar l.
VHK
statistikçi
Muhasebeci
Ba müfetti
Ba müfetti
Ba müfetti
ef
l Müdürü
l Müdürü
ef
VHK
Bilgisayar l.
Memur
Mütercim
Muhasebeci
VHK
Memur
st.ve Mes.Uzm
st.ve Mes.Uzm
st.ve Mes.Uzm

EEM
MEEKKLL O
OLLAAN
N PPEERRSSO
ON
NEELL
Ad Soyad
Enver ahin
Muharrem Ya basan
dd k Elmas
ükrü Keskin
Selahattin Ba uç
Semahat Camu çu
Emin Gül
Niyazi Sovukp nar
Yusuf Hotam
Yavuz Selim Gül en
Fehime Baydemir
Mevlana Bahad r
Huriye Kara
Nurcan Karagöl
Ali Da
Ömürlü Erkuvan

Görev Yeri
stanbul l Müdürlü ü
Artvin l Müdürlü ü
Hakkari l Müdürlü ü
Bursa l Müdürlü ü
dari ve Mali l.Dai B k.
Erzurum l Müdürlü ü
anl urfa l Müdürlü ü
Ankara l Müdürlü ü
Ad yaman il Müdürlü ü
Samsun l Müdürlü ü
Konya l Müdürlü ü
Konya l Müdürlü ü
Kocaeli l Müdürlü ü
Ayd n l Müdürlü ü
Tefti Kurulu Ba kanl
gücü Uyum Dairesi B k.

Unvan
Uzman
VHK
ef
ef
VHK
ef
VHK
VHK
Hizmetli
VHK
VHK
ef
VHK
VHK
Ba müfetti
ef

Emeklilik Tarihi
16 Ocak 2009
16 Ocak 2009
16 Ocak 2009
16 Ocak 2009
16 ubat 2009
16 ubat 2009
16 ubat 2009
16 ubat 2009
16 ubat 2009
16 ubat 2009
16 ubat 2009
16 ubat 2009
17 ubat 2009
17 ubat 2009
18 ubat 2009
25 ubat 2009

29

KUR BÜLTEN

30

