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UMEM BECERİ’10 PROJESİ İLE
İŞLETMELERDE NİTELİKLİ
İŞ GÜCÜ ARTIYOR
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, İŞKUR ve Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün işbirliğinde düzenlenen UMEM
Projesi Isparta’da da önemli ölçüde başarıya ulaştı.
Proje kapsamında işsiz olan yaklaşık 200 kişi hem
meslek öğrendi hem de iş buldu. Firmalarda staj
yaparak başarılı performans sergileyen kursiyerlerin
tamamı kadrolara alındı.

T

OBB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB Teknoloji
ve Ekonomi Ünivarsitesi (ETÜ) işbirliğinde başlatılan Uzmanlaşmış Meslek Edindirme
Merkezleri (UMEM) tarafından, beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliği (BECERİ’10) dalga dalga tün Türkiye’de yayılıyor. UMEM Projesi, bir beceri kazandırma ve iş edindirme projesidir olduğu gibi, aynı aynı zamanda Türkiye’nin rekabet gücünü artırmaya yö34 EKONOMİK FORUM l Eylül 2011

nelik bir projedir.
Becerileri yetersiz olan ya da teknolojik değişimler
sonucu nitelikleri güncelliğini yitiren işsizlere bir
meslek kazandırma amacının dışında, bu proje ile hedeﬂenenler ise yapısal değişim sonucu işini kaybedenlerin yeniden iş bulabilmesi, nitelikli insan kaynağı
bulamadığı için verimsiz çalışan şirketlerin rekabet gücünü artırması.
Bu kapsamda Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğinde düzenlenen UMEM Projesi Isparta’da da önemli ölçüde
başarıya ulaştı. Proje kapsamında işsiz olan yaklaşık
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200 kişi hem meslek öğrendi hem de iş buldu. Firmalarda staj yaparak başarılı performans sergileyen
kursiyerlerin tamamı kadrolara alındı.

Adana’da UMEM rüzgârı
hız kesmeden devam ediyor

ISPARTA’DA UMEM PROJESİYLE
MESLEK EDİNDİLER
Isparta’da Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi’nin en güzel örneği, ilin en büyük ﬁrmaları arasında yer alan Mermer üzerine çalışan METAMAR şirketinde yaşandı. UMEM BECERİ’10
kurslarına METAMAR’da katılarak mozaik işçiliği öğrenen kursiyerlerin başarılı olanları, kurs sonunda şirketin kadrosuna alındı. Kurslara katılarak başarı elde
eden ve yüzde 90’ının kadın olduğu kursiyerler, proje sayesinde meslek edinmenin ve iş bulmanın sevincini yaşıyorlar. Proje kapsamında kurs sonunda kadroya alınan kursiyerler görüşlerini şöyle dile getirdi:

UMEM PROJESİ'Nİ
GELİŞTİRENLERE
TEŞEKKÜR
Handan KARABULUT: 38 yaşındayım. Uzun zamandan
bu yana işsizdim. İş ararken
böyle bir fırsatla karşılaştım.
Mermer işçiliği demedim, hiç
düşünmeden işi kabul ettim
ve burada kadroya alındım.
Aslında mozaik işçiliği piyasada ağır işçilik diye bilinir. Ancak durumun böyle olmadığını bizzat iş başında görme imkânı elde ettim. UMEM Projesi’nin oluşturanlara ve bize bu ekmek kapısını sunan tüm yetkililere
teşekkür ederim.
Kevser TOPLAL: İsmim Kevser, 20 yaşındayım. 5 aydır METAMAR ﬁrmasındayım. Hem teorik eğitimimi,
hem de işbaşı eğitimimi burada tamamladım. Kurslarda başarılı oldun ve ﬁrmada kadroya geçtim. Hem
meslek edindim, hem de sigortalı bir işe sahip oldum.
Bir işim olduğu için çok mutluyum. Allah kimseyi işsiz bırakmasın.
Şenay ÖZCANKAYA: 33 yaşındayım, 1 çocuğum var.
Ekonomik sıkıntılar beni çalışmaya itti ama uzun süre
iş bulamadım. Böyle bir projenin varlığını duydum ve
hemen başvurdum. 5 aydır da burada çalışıyorum.
Kendimi bir işim olduğu için şanslı hissediyorum. İşsizliğin ne anlama geldiğini iyi biliyorum. Projeye dâhil edildiğim için çok memnunum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Adana Sanayi Odası (ADASO), İŞKUR
İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü
işbirliğinde Adana’da uygulanan proje
tüm hızıyla devam ediyor. Proje Adana’da
500’den fazla kursiyere şimdiden umut
oldu. Proje kapsamında teorik ve işbaşı
eğitimlerini başarıyla tamamlayan
kursiyerler ise iş başı yaptı. Proje
hakkında görüş bildiren kursiyerler
görüşlerini şöyle dile getirdi:
DİLEM ÇAKMAK: “PROJEYLE
TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN
ŞİRKETLERİNDEN BİRİNDE STAJIMI
YAPIYORUM”
Adana Sanayi Odası (ADASO) ve
İŞKUR’un ortak yürüttüğü, UMEM Projesi
kapsamında gerçekleşen 3 Boyutlu
AUTOCAD kursuna katıldım. Bu kursa
emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Özelikle kurs hocalarıma ve Adana Sanayi
Odası’nda çalışan UMEM sorumlusuna,
bu sürede yaptığı bütün yardımlarına ve
ilgisine sonsuz teşekkür ederim.
2 ay süren kursumuzda çok iyi bir
eğitim gördük ve sınava girdik. Sınavda
başarılı olan ben ve arkadaşlarım ADASO
tarafından bulunan, elemana ihtiyacı
olan firmalara stajer olarak yönlendirildik.
Ben şu anda çok iyi bir şirkette stajımı

yapıyorum. Eğer stajım başarılı geçerse
UMEM sertifikamı alıp işe yerleşeceğim.
Benim gibi işsiz gençlere yeni bir umut
kapısı açtığınız için ADASO, İŞKUR ve
hocalarıma sonsuz teşekkür ediyorum.
İSA ÖZMETLİ: “UMEM İLE İYİ BİR
FABRİKADA ELEKTRİKÇİ OLARAK İŞE
BAŞLADIM”
Bu kursa katılmadan önce
inşaatlarda elektrikçilik yapıyordum.
Meslek lisesini bitirdiğim için elektrikçilik
mesleğini seçtim ama bu kurstan önce
hiç düzenli bir işim olmamıştı. Bu kurs
sayesinde iyi bir fabrikada elektrikçi
olarak işe başladım. ADASO bu fabrikayı
bulmamda çok yardımcı oldu.
UMEM kursu, zaten bildiğim
elektrikçilik işini çok daha fazla
geliştirmemi ve meslek sahibi olmamı
sağladı. Kurs ve staj sırasında bize
sağlanan imkânları duyunca bu kursa
katılmak istedim. İyi ki de katılmışım,
okuldaki hocalarımız sayesinde de bu
meslekte iyice geliştik ve staj dönemimizi
de başarıyla tamamladık. Şimdi staj
yaptığım fabrikada çalışıyorum ve
işimden çok memnunum. UMEM
Projesi’ne emeği geçen herkese çok
teşekkür ederim.
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Balıkesir’de UMEM, işsizler için umut oldu
Balıkesir Sanayi Odası (BSO),
İŞKUR ve Milli Eğitim İl
müdürlükleri tarafından
yürütülen UMEM projesi 200’den
fazla kişiye şimdiden umut oldu.
Proje ile hem meslek edinen hem
de iş sahibi olan kursiyerler
görüşlerini şöyle dile getirdi:
AYNUR GÜLŞEN TUNCER:
“İŞ UMUDUMU YİTİRDİĞİM BİR
ZAMANDA, UMEM PROJESİYLE
TANIŞTIM”
Gaziantep Üniversitesi,
Makine Teknikerliği Bölümü 2005
mezunuyum. 2005-2009 seneleri
arasında çalışmış olduğum işyeri
kapanınca yaklaşık iki buçuk sene
iş aradım. Tüm çabalarıma
rağmen başvuru yaptığım hiçbir

iş yerinden olumlu yanıt
alamadım.
İş konusunda umudumu
yitirdiğim bir zamanda, UMEM
Beceri’10 Projesi’ni duydum ve
Bilgisayar Destekli Tasarım
kursuna başvuru yaptım. Yapılan
mülakat sonucu kursa katılmaya
hak kazandım. Üç ay teorik, iki ay
da pratik anlamda eğitim

aldıktan sonra, stajyer olarak
girdiğim Yarış Kabin San. Tic.
AŞ’de Üretim Departmanında
Teknik Personel olarak çalışmaya
başladım.
Bana ve benim durumumda
olan birçok insana sunulan bu iş
imkânı için başta Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) olmak üzere emeği geçen
tüm kurum ve yetkililere bu
vesile ile teşekkür ediyorum.
FARUK ERDOĞAN: “UMEM
PROJESİ İLE SANAYİ
KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA
BECERİSİ KAZANDIM”
UMEM Beceri’10 Projesi
kapsamında başlamış olduğum

UMEM BECERİ’10’un
iş garantili meslek
kurslarına ilgi artıyor

U

zmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 projesi Antalya’da tüm
hızıyla sürüyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin
Osman Budak, Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 projesi kapsamında açılan Ekskavatör Operatörlüğü Meslek Kursu’nun Antalya Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi’nde 17 kursiyerin katılımı ile başladığını belirtti. Budak, 18 hafta sürecek olan kursu başarı ile bitiren gençlerin, ATSO üyesi ﬁrmalarda istihdam edileceğini söyledi.
ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Budak, iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda yeni
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CNC Torna Tezgâhı
Operatörlüğü kursundan sonra
stajımı Eğinlioğlu Zincir Sanayi
ve Ticaret firmasında
tamamladım.
Üç aylık zaman süreci
içerisinde gerek ustabaşlarından
gerekse işverenimden, CNC
Torna, Üniversal Torna, Üniversal
Freze, Planya tezgâhlarında nasıl
çalışılacağını öğrendim. UMEM
Projesi sayesinde, sanayi
kuruluşlarında çalışma becerisi
kazandım. UMEM Projesi’nin
mesleki yönde gelecek nesillere
de iş ortamı sağlayacağı ve her
konuda faydalı olabileceği
düşüncesindeyim. Projeyi
destekleyen herkese çok teşekkür
ederim.

kurslar açmayı sürdürdüklerini belirtti. Antalya’da şu an
“Oto Kaportacı, Asansör Sistemleri Bakım Onarım,
Gazaltı Kaynakçılığı, Mobilya Döşemeciliği, Baskı Sonrası Operatörlüğü, Çamaşırhane Elemanı, CNC Freze
Operatörlüğü, Ekskavatör Operatörlüğü” olmak üzere
8 meslek kursu açıldığını ve başarılı olan kursiyerlerin
firmalarda istihdamının sağlandığını ifade eden Budak,
CNC freze ve ekskavatör operatörlüğü meslek kurslarındaki kursiyerlerin eğitimlerinin devam ettiğini anlattı.
Son olarak açılan Ekskavatör Operatörlüğü Meslek
Kursu Antalya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde 17
kursiyerin katılımı ile başladığını belirten Budak, 18 hafta sürecek olan kursu başarı ile bitiren gençlerin, ATSO
üyesi ﬁrmalarda istihdam edileceğini söyledi.
UMEM Beceri’10 Projesi’nin temel amaçlarından birinin illerdeki yerel işgücü piyasası ihtiyaçlarının tespit
edilerek İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün tespit edilmesi, yetiştirilmesi ve istihdamlarının sağlanması ile işsizliğin
azaltılması olduğunu vurgulayan Budak şunları söyledi:
“Proje kapsamında kursiyerlere günlük 15 TL ücret
ödenmekte olup, genel sağlık sigortaları İŞKUR tarafından
karşılanmaktadır. Ayrıca işbaşı eğitimini başarılı bir şekilde bitiren kursiyerleri istihdam eden ﬁrmalara sigorta prim teşviki sağlanıyor olup 18-29 yaş arası erkekler
ve yaştan bağımsız kadınlar için 42 ay süreyle (3,5 yıl),
30 yaş üzerindeki erkekler için 30 ay (2,5 yıl) süreyle Sigorta Primi İşveren Payı ödemeleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.”
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UMEM projesi
Tekstil fabrikasını
kapanmaktan
kurtardı

A

nkara’nın Polatlı ilçesinde de uygulanan Uzmanlaşmış Meslek
Edindirme Merkezleri (UMEM)
Projesi, çalıştıracak nitelikli elaman bulamayan bir tekstil fabrikası için umut
oldu. 50 kişi kapasiteli tekstil fabrikası, sadece 14 kişi çalıştığı için kapanmaya hazırlanırken UMEM projesi kapsamında
açılan dikiş makinesi kursu ile yetişmiş elemana
kavuştu. Kursu tamamlayanlar iş başvurusunda bulununca fabrika kapanmaktan kurtuldu.
Ankara Sanayi Odası (ASO), İşkur ve Polatlı Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile bir fabrikada overlok ve dikiş makinesi kursu açıldı. Kursa katılanlar overlokçu olarak meslek
sahibi olurken, Ağustos ayında başlayan dikiş makinesi kursunun kursiyerleri ise Ekim
ayında kursu tamamlayarak sertifikalarını alacak.
Polatlı Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Polatlı Belediye Başkanı Yakup Çelik ile birlikte fabrikada açılan kursu ziyaret etti. Kaymakam Bilgin ve Başkan Çelik, Fabrika Sahibi Saime Koç’tan kurs ve fabrika hakkında bilgi aldı.

Tekstil Fabrikasının sahibi Saime Koç 15 yıllık bir
firma olduklarını belirterek, UMEM projesinin kendi fabrikasında çalıştıracak nitelikli elaman ihtiyacını karşılamak için hayata geçtiğini belirterek,
proje kapsamında fabrikasını kapatmaktan vazgeçtiğini söyledi.
Firmayı eleman bulamadığı için neredeyse
kapatmaya kadar gittiğini dile getiren Koç, “Bu süreç içerisinde de Kaymakam ve Belediye Başkanı
ile görüşmeye gittim. Eleman bulamazsak firmayı başka bir yere taşıyacağımızı söyledik. Benim işyerimde
kurslar tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah içlerinde sürekli çalışacak olan elemanlarımız da var” diye konuştu.
Ankara çevresinde projenin ilk kez
Polatlı’da uygulandığını anlatan Koç,
“Bu proje bittikten sonra da devam ettireceğiz. Bu proje büyürse dışarıdan da
burada yatırım yapmayı düşünen arkadaşlarımız var” dedi.
Polatlı Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Saime
Koç’un 15 yıldır tekstil sektöründe çalıştığını belirterek, yaklaşık iki buçuk ay önce kendisini ziyaret
ederek nitelikli işçi konusunda sıkıntısı olduğunu
söyledi. Bilgin, fabrikanın işçi sıkıntısını gidermek için
iki meslek dalında kurs açtıklarını ve bunlardan overlok kursunun tamamlandığını, dikiş makinesi kursunun ise devam ettiğini belirtti.

Çorum’da
CNC kursları
başlıyor
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası,
İŞKUR İl Müdürlüğü ve Çorum Teknik
ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü
işbirliğinde Çorum’da uygulanan
UMEM Projesi kapsamında “CNC
Torna Tezgâh Operatörü” ve “CNC
Freze Tezgâh Operatörü” kursları için
kursiyer seçimi yapıldı. Bu kapsamda
CNC Torna Tezgâh Operatörü olarak
12 kişi, CNC Freze Tezgâh Operatörü
olarak ise 12 kişi kursiyer olarak
belirlendi. Çorum Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi’nde 10 Ekim’de
başlayarak 7 Ocak’ta sona erecek
kurslara katılanlara günlük 15 TL
ücret ödenecek, sağlık sigortaları
yapılacak, kursun sonunda staj ve
istihdam imkânı sunulacak.
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UMEM kursiyerleri
sertifikalarını aldı
Manisa’da UMEM BECERİ’10 Projesi kapsamında kurs
alan 68 kursiyer, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak,
hem meslek sahibi oldular, hem de iş başı yaptılar.
Kursiyerlere yönelik sertifika töreninde konuşan
Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yaşar
Coşkun, MTSO olarak tüm imkânları ile bu projenin
destekçisi olduklarını açıkladı.

M

illi Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve TOBB ETÜ işbirliğiyle
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi kursunu
tamamlayan kursiyerler törenle sertiﬁkalarını aldı. Polinas Teknik ve Endüstri Meslek Lisesindeki düzenlenen sertiﬁka törenine Vali Halil İbrahim Daşöz, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yaşar Çoşkun, MTSO Yönetim Kurulu
Başkan Danışmanı Güvenç Özer, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şerafettin Yel, İŞKUR İl Müdürü Yüksel Uçar, Polinas Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Adil Bircan, öğretmenler, kursiyerler ve Erinöz, Doğuş Vana, Hayes Lemmerz, ﬁrmalarının temsilcileri katıldı.
Törende konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yaşar Çoşkun, “Yaklaşık 1 yıl önce uygulanmasına başlanan bu proje kapsamında, teknolojiye uygun eğitim alanları oluşturmak, iş gücü
piyasasının nitelikli iş gücünü karşılamak ve işsizlere meslek edindirerek istihdama kazandırılması hedeﬂemektedir” dedi.
Coşkun, işsizlik sorunu diye adlandırılan kavramın aslında mesleksizlik olduğunu vurgulayarak UMEM BECERİ’10 Projesi’ne yönelik
şu bilgilendirmeyi yaptı:
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“Türkiye’de vasıfsız iş gücü fazlalığı göz önüne alındığında ﬁrmalarımız kaliteli eleman bulmanın sıkıntısını
yaşamaktadır. Bu nedenle MTSO olarak UMEM Projesi’ni hem işsizliğin azaltılması açısından, hem de iş gücü
piyasasına işverenin beklentileri doğrultusunda eğitilmiş nitelikli eleman temini açısından önemsiyor ve
sonuçlarının başarılı olması konusunda tüm imkânlarımızla gayret gösteriyoruz. İlimizde şu an başkanlığını yürüttüğümüz İl Yürütme Kurulu, İŞKUR İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve pilot okul Polinas Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü’nden oluşmuştur. 20 sınıf eğitime açılmıştır. Halen kursiyerlerin
bir kısmının eğitimleri sürmektedir. Teorik ve pratik eğitimini tamamlayarak 38 kursiyer UMEM belgesi, sadece
teorik eğitimi tamamlayan 30 kursiyer ise kurs bitirme belgesi almaya hak kazanmıştır. Sonuç itibariyle
5 yıllık süreyi kapsayan bu projenin ülkemizdeki işsizlik
sorununa çözüm getirmesi konusunda önemli bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. MTSO olarak tüm imkânlarımızla bu projenin destekçisiyiz” diye konuştu.
Vali Halil İbrahim Daşöz de yaptığı konuşmada
dünyanın ‘Ya işinizi bulacaksınız, ya işinizi kuracaksınız’
yaklaşımı içerisinde olduğuna dikkat çekerek, “Aranan
ve talep edilen kişi olmalıyız. Bu kursları bitiren donanımlı kursiyerlerimizin iş bulamama kaygıları kalmamıştır. Çünkü vasıﬂı, deneyimli, işverenlerin talep
ettiği kişiler olmuşlardır. Bu kurslarımız devam edecektir”
dedi.
Konuşmalardan sonra UMEM kurslarını başarıyla bitiren kursiyerlere sertiﬁkaları verildi. Sertiﬁka töreninden sonra Vali Daşöz, Polinas Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi Atölyelerinde kurs gören kursiyerlerin çalışmalarını yerinde inceledi.
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Sakarya TSO UMEM
Projesi’ne yönelik ilk
bilgilendirme ziyaretini
Toyoto’ya yaptı

venlik Bakanlığı İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü (MEB-ETÖGM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) ve Sakarya’da
SATSO’nun proje ortağı olduğu UMEM’den Toyota Firması’nın da istifade etmesi hem ﬁrmanın istihdamı,
hem de ilimiz ekonomisi açısından büyük önem teşkil etmektedir. Sakarya ekonomisine önemli bir katma değer sağlayan Toyota’nın UMEM gibi uzun vadeli ve önemli bir projeden istifade ederek işçi alımlarını UMEM çerçevesinde gerçekleştirmesinin diğer
ﬁrmalara da örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz.”

FİRMALAR İSTİHDAMLARINDA DUYARLI
OLMALI

S

akarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, Meclis Başkan Yardımcısı Orhan Yılgenci, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldıray Çakar, İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya ve SATSO Genel Sekreteri Uğur Tın UMEM
Beceri’10 projesiyle ilgili bilgi vermek için Toyota CEO’su Orhan Özer’i ziyaret etti Söz konusu ziyarette konuşan Kösemusul, UMEM Projesi ile ilgili detaylı bilgi vererek, görüşlerini şöyle dile getirdi:
“Kaliﬁye eleman yetiştirme programı olarak özetlenebilecek UMEM, uzmanlaşmış meslek eğitimi kapsamında işsizler, işyerlerinin talepleri doğrultusunda eğitiliyor. Kurs-staj dönemleri kapsamında her gün için 15 lira ücret aldıkları gibi, iş kazası ve meslek hastalığı sigortaları ve genel sağlık sigortaları devlet tarafından ödeniyor. İşverenler, istediği becerilerle donatılmış, işyerine adaptasyonu sağlanmış, yetişmiş ve sertiﬁkalı işçi istihdam etmenin
kolaylığından faydalanacağı gibi, iş öğretme maliyetini de ortadan kaldırmış oluyorlar. Bu
proje, Odamızın da içinde yer aldığı son yılların en önemli projesidir. Çalışma ve Sosyal Gü-

Hisarcıklıoğlu,
Sakarya’da fazla
istihdam sağlayan
5 firmaya
plâket verdi

TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret ve
Sanayi Odası’nda (SATSO)
düzenlenen törende, UMEM
Projesi kapsamında en fazla
istihdam sağlayan 5 firmaya
plâket verdi.
Törende konuşan SATSO
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut

Goodyear ve Yazaki gibi ﬁrmaların da UMEM Projesi’nden yararlanarak eleman alımı gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekleyen Kösemusul, bu konuda ﬁrmaların daha duyarlı davranmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca oluşturulan konsorsiyumun Toyota’dan
başlayarak tüm ﬁrmalara ulaşıp UMEM’in ciddi anlamda kavranmasını ve uygulanmasını sağlayacaklarını
ifade etti.
İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya ise UMEM projesinin
detayları hakkında bilgi vererek UMEM’in ciddi bir sistem olduğunu, bu sistemin işveren destekli olduğunu,
işverenlerin kendilerini geliştirebilmeleri ve istihdam konusunda yaşadıkları sıkıntıları en aza indirebilmek için oluşturulmuş bir proje olduğunu vurguladı.
Toyota CEO’su Orhan Özer ise konu ile ilgili olarak çalışmalara başladıklarını ve ilerleyen dönemlerde bu projeden istifade edebileceklerini, UMEM Projesi’nin kaliﬁye eleman ihtiyacı anlamında çok ciddi
ve ﬁrmaların ihtiyacına yönelik hazırlanmış önemli bir
proje olduğunu söyledi.
Özer ayrıca Sakarya’da olmaktan memnuniyet
duyduklarını dile getirerek Toyota ile birlikte ilin kalkınması ve gelişmesinin de kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

Kösemusul, “İşverenlerin
üzerindeki yükü yüzde 20
oranında düşüren, işsizlere de
meslek ve iş kazandıran bundan
daha güzel bir proje yok.
Sakarya olarak güzel bir çalışma
yaptık ve bu konuda başarılı iller
arasında ilk 3’teyiz, birincilik
iddiamız da var. Çünkü Sakarya

Ticaret ve Sanayi Odası olarak
TOBB Başkanımıza yılda bin
kursiyer sözü vermiştik. 5 yılda
ise toplam 3 bin 750. Oysa biz
1 yıl dolmadan bin 470 kursiyere
ulaştık. Yıl sonuna kadar 2 bini
aşacağız. İşsiz gençlerimize
önemli bir başvuru kapısı
oluşturduk.”
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