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UMEM Beceri’10 Projesi’yle
yaklaşık 4 bin kişiye eğitim
UMEM Beceri’10 Projesi, 2012 yılının Mayıs ayında hizmet ve tarım sektörlerinin de
kapsama alınmasıyla, 2013 yılında da ülke genelinde tüm hızıyla uygulanmaya
devam ediyor. 2013 yılının Ocak ayında 33 ilde toplam 175 kurs açılırken, Şubat
ayında da 107 kursun açılması için ilan verildi.

İ

ş gücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması ve iş bulamayanların meslek edindirme kurslarıyla iş gücü piyasasına
kazandırılması amacıyla, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı ve
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ)
işbirliğinde uygulanan UMEM Beceri’10 projesi
2013 yılına hızlı başladı.
2013 yılının Ocak ayında 33 ilde toplam 175
kurs açıldı. Bu kurslarda yaklaşık 4 bin kişi eğitim
görecek ve kurslarını başarıyla tamamlayanlar istihdam edilecek. 2013 yılının Şubat ayında da 107
kursun açılması için ilan verildi.
Sakarya’da faaliyet gösteren Toyota AŞ firması da UMEM Beceri’10 Projesi’ni tercih etti.
Firmanın ihtiyaç duyduğu nitelikte iş gücünün
karşılanması amacıyla, farklı alanlarda toplam
870 kişilik kurs açılacak, beş ay sürecek teorik ve
pratik eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar firma
bünyesinde istihdam edilecek.
Şanlıurfa Birecik’te yatırım yapma kararı alan
Alp Tekstil firmasının 200 kişilik nitelikli eleman
ihtiyacı için UMEM Beceri’10 Projesi kapsamında
kurslar açılacak. Ocak 2013’te ilk kurslara başlayan firma, Haziran ayına kadar kursları başarıyla
bitiren 200 kişiyi işe alacak.
Sakarya’da Otokar firmasıyla Proje kapsamında imzalanan sözleşmeyle 120 kişilik istihdam garantili kurs açılacak. Kurslarını başarıyla tamamlayanlar, firma bünyesinde istihdam edilecek.
Bursa’da Kamil Koç Turizm de otobüslerde
görev alacak personelin yetiştirilmesi için UMEM
Beceri’10 Projesi’ni seçti. Önümüzdeki günlerde
başlayacak kurslarla toplam 100 kişinin istihdam
edilmesi planlanıyor.
UMEM Beceri’10 Projesi kapsamında ilk
kurslar 2011 yılının Şubat ayında açıldı. Açılan
4300 kurs vasıtasıyla 45 binden fazla kursiyerin
mesleki eğitim alması sağlandı. Aralık 2012 itibarıyla 30 binden fazla kişi istihdam edildi.
2012 yılının Mayıs ayında hizmet ve tarım
sektörlerinin de kapsama alınmasıyla, UMEM
Beceri’10 Projesi ülke genelinde tüm hızıyla uygulanmaya devam ediyor.
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Ayvalık’ta istihdama
UMEM umudu
Ayvalık Ticaret Meslek Lisesi Otelcilik ve Turizm
Meslek Lisesi tarafından yürütüleceği açıklanan UMEM
Beceri’10 Projesi, Ayvalık TO’nun desteğiyle start alıyor.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
(ETÜ) işbirliğinde uygulanan UMEM Beceri’10 Projesi’nin
Balıkesir ayağı Ayvalık’ta gerçekleştiriliyor. TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun öncülüğünde, Türkiye genelinde belirlenen koordinasyon merkezleri tarafından sürdürülen, iş gücü piyasasının nitelikli
eleman ihtiyacının karşılanması ve iş bulamayanların meslek edindirilmesi amacıyla başlatılan UMEM Beceri’10 Projesi’nin Balıkesir geneli etabındaki çalışmaların, Ayvalık Ticaret Odası (ATO) desteğiyle
Ayvalık Ticaret Meslek Lisesi Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi tarafından yürütüleceği belirtildi.
ATO Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıyla kamuoyuna izlenecek yol haritası hakkında bilgi verildi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı
Rahmi Gençer’in öncülüğünde, Ayvalık Ticaret Meslek Lisesi Otelcilik
ve Turizm Meslek Lisesi Müdür
Başyardımcısı Malik Çakıroğlu,
okul öğretmenlerinden Ümit Ünal,
Hatice Ağa, Nuran Şen ve Umay
Kurtoğlu’nun katılımıyla yapılan toplantıda, UMEM Beceri’10
Projesi’nin hedefleri dile getirildi.
Toplantıda, nitelikleri yetersiz
olan ya da teknolojik değişimler sonucu nitelikleri anlamlarını yitiren
işsizlere iş bulunmasının yanı sıra
odalar ve işverenlerin mesleki eğitim kurslarının yönetim süreçlerine katılımının artırılması gerektiği

üzerinde duruldu. Projeyle Ayvalık’ta nitelikli
insan kaynağı bulamadığı için verimsiz çalışan
işletmelere rekabet gücü kazandırılması için İŞKUR tarafından yürütülen mesleki eğitim faaliyetlerinin firmaların ihtiyaçlarına uygun olarak
düzenlenmesinin ve etkinliğinin artırılmasının
hedeflendiğinin altı çizildi. Ayvalık’ta faaliyette
bulunan sanayi ve hizmet sektörü işletme temsilcileriyle ATO’da ayrıca düzenlenecek bir toplantıyla, iş gücü stajyer talepleri doğrultusunda
kurs alanlarının belirlenmesinin amaçlandığı
dile getirildi.
Proje Koordinatörü Hatice Ağa toplantıda
yaptığı konuşmada, belirlenen kurs alanları
çerçevesinde öncelikle Ayvalık’taki işsiz vatandaşların İŞKUR’a kayıt yaptırmaları gerektiğini,
kursiyerlerin İŞKUR’a kaydını yaptıranlar arasından kurs yönetimince yapılacak mülakatla
belirleneceğini söyledi. İlçede hayata geçirilecek
eğitimlerin, iş yerleri ve işbaşı eğitimleri olarak
ikiye ayrılacağını belirten Ağa, “Kursiyerlerimize meslekle ilgili teorik eğitimler üç ayı geçmemek üzere Ayvalık Ticaret Meslek Lisesi Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi binasında verilecek.
Ardından iş yerlerinde yine en fazla üç ay süresince işbaşı eğitimleri verilecek” dedi.
AMAÇ KALİFİYE ELEMAN YETİŞTİRMEK VE
İSTİHDAMA DESTEK
UMEM Beceri’10 Projesi kapsamında, teorik
eğitim süresince kursiyerlere İŞKUR tarafından
günlük 25 lira ödeme yapılacağını ifade eden
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Gençer,
“Bu ödemenin yanı sıra pratik eğitimler süresince iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı kursiyerlerin sigorta prim giderleri de yine İŞKUR
tarafından ödenecek” açıklamasında bulundu.
Gençer, Ayvalık’ta özellikle turizm alanındaki hizmet sektörüne kalifiye eleman yetiştirebilmek için Ayvalık Ticaret Meslek Lisesi
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile birlikte
başlatılan projeye ATO olarak tam destek
verdiklerini belirten Gençer, “Proje kapsamında Ayvalık Ticaret Meslek Lisesi Otelcilik
ve Turizm Meslek Lisesi Balıkesir genelinde ‘Koordinatör Okul’
olarak seçilmiştir. Bu yüzden de
bu uygulama Balıkesir genelinde
sadece ilçemizde gerçekleştirilecektir. UMEM Beceri’10 Projesi
kapsamında, iş sektörlerine kalifiye personel yetiştirilmesinin yanı
sıra iş istihdamına katkı vermeyi
amaçlıyoruz. İProjenin tüm koordinasyonu ise Ayvalık Ticaret
Meslek Lisesi Otelcilik ve Turizm
Meslek Lisesi tarafından yürütülecektir” diye konuştu.
EKONOMİK FORUM
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Kocaeli TÜPRAŞ’tan
225 kişilik istihdam
UMEM Beceri’10 Projesi kapsamında “Petrol-Gaz Üretim
Operatörü” kursunu başarıyla bitiren 225 kursiyerin
Kocaeli TÜPRAŞ AŞ’de istihdamları sağlandı.

K

ocaeli Sanayi Odası (KSO), Kocaeli İŞKUR İl Müdürlüğü ve Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) arasında UMEM Beceri’10 Projesi kapsamında “Petrol-Gaz
Üretim Operatörü” mesleğinde, 9 grupta 225 kişilik
eğitim düzenlendi.
Eğitimlerin son grubu ocak ayı itibarıyla sona erdi. Eğitime
katılan kursiyerlerin tamamı başarıyla mezun olurken, kurs sonunda 225 kişinin TÜPRAŞ AŞ’de istihdamları sağlandı. 19 Şubat 2012 tarihinde düzenlenen törenle kursiyerlere sertifikaları
dağıtıldı.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Dağıstan Kılıçarslan kursu bitiren tüm adayları
kutladığını belirterek, “TÜRPRAŞ’ın şirket
başarısını yükselteceğinizden eminim. Her
gün kendinizi yetişmeyi öğrenin. Bir makinede operatör olarak çalışıyorsanız o makinenin farklı özelliklerini öğrenin. İleride
amirliğe kadar yükselmenizde en büyük etken bu olacaktır” diye konuştu.
TÜPRAŞ Rafineri Müdürü Mesut İlter de,
istihdam projesiyle ilgili bilgi vererek, “Kursu başarıyla bitiren bütün arkadaşlara öncelikle TÜPRAŞ ailesine hoş geldiniz diyorum.
Bundan sonra hayatlarının en büyük parçası
olacak olan iş yerlerinde performanslarıyla dikkat çekecekler. Yapılan araştırmalara
bakıldığında, performans çizelgesinde sertifikalı personelin daha başarılı olduğunu belirtmek isterim. Ayrıca bir operatörün görevi
tam anlamıyla öğrenmesi üç yıldır. Bu süre
zarfında arkadaşlarımız işin tam ustası olacaklardır” dedi.
Kocaeli İŞKUR İl Müdürü Öztekin Kaşukci de, “Bu kursla yüzde yüz bir istihdam
gerçekleşti. Başarısız olan hiçbir kursiyerimiz yok. Bu son derece güzel bir haber, seneler geçtiğinde de aynı şekilde çalışanları
burada görmek isterim. Bu başarı kurum
işletmesinde bulunan yöneticilerin başarısıdır. İstihdama sağladıkları bu katkıdan dolayı TÜPRAŞ AŞ yönetimine teşekkürü borç
biliriz” ifadesini kullandı.

Didim’de istihdam
garantili “Çağrı
Merkezi Elemanı”
kursu başlıyor
Didim Ticaret Odası (DTO)
öncülüğünde Uzmanlaşmış Meslek
Edindirme merkezleri (UMEM)
Beceri’10 Projesi kapsamında istihdam
garantili “Çağrı Merkezi Elemanı”
kursu açılış toplantısı yapıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB), Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
(ETÜ) arasında imzalanan protokol
kapsamında UMEM Beceri’10 Projesi
İŞKUR tarafından yürütülecek.
Bu kapsamda Didim’de açılması
planlanan “Çağrı Merkezi Elemanı”
kursunun ön mülakatı yapıldı. Ön
mülakat toplantısına İŞKUR Aydın
Şube Müdürü Nazmi Yaman, Aydın
Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi
Müdürü Muzaffer Moran, Didim
Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Şakir
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Şahan, Söke İŞKUR Şube Müdürü Yusuf
Kıvrak, Aydın Sanayi Odası Genel
Sekreteri Kerem Öden, Didim Ticaret
Odası Basın Halkla İlişkiler Memuru
Ali Kayabaşı, Caprice Otel Personel
Müdürü Murat Boylu ve Satış Müdürü
Tarık Yangöz katıldı. Toplantıdan

sonra eğitime başvuran kursiyerler
mülakatta ter döktü. Başvurular
arasında 12 kursiyer eğitim almaya
ve eğitim sonunda başarılı olanlar
da kurum bünyesinde çalışmaya hak
kazandı. Kurs Didim’de Caprice Otel
bünyesinde gerçekleştirilecek.

UMEM

M. Rifat Hisarcıklıoğlu:
“UMEM Beceri’10 Projesi
%18 vergi avantajı sağlıyor”
Yalova TSO tarafından düzenlenen İş Dünyasına Yön Verenler Ödül Töreni’ne katılan
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm şirketlere %18 vergi avantajı sağlayan
UMEM Beceri’10 Projesi’nden daha fazla yararlanmaları çağrısında bulundu.

Y

alova’da düzenlenen ve Kurumlar Vergisi Ödülleri, Gelir
Vergisi Ödülleri, 40’ıncı Yıl Onur Ödülleri, Başarı Ödülleri ve İnovasyon Ödülleri kategorilerinde gerçekleştirilen
İş Dünyasına Yön Verenler Ödül Töreni’ne TOBB Başka-

nı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuk oldu. Törene
Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Yalova Valisi Esengül Civelek, TOBB Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Halim Mete, TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi Arif Parmaksız, Yalova Ticaret ve Sanayi
Odası (YTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Celal
Özel’le çok sayıda oda/borsa başkanı ve iş insanı katıldı.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, UMEM Beceri’10
Projesi’yle mesleği bulunmayanlara meslek kazandırmanın yanı sıra nitelikli eleman arayan iş
insanlarına da %18 istihdam yükü indirimiyle
eleman bulunduğunu anlattı. Projeden Ford
firmasının 1000, Toyota’nın 800 işçiyle faydalandığı bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, istihdam
yükü ve nitelikli eleman sorununun çözümüne
yönelik geliştirilen projeden en fazla yabancı
firmaların yararlandığına işaret etti.
Hisarcıklıoğlu, %18 vergi avantajı sağlayan
projeden istihdam yüklerinin düşmesini isteyen bütün firmaların yararlanmasını istedi.

Sakarya Toyota AŞ ile 870 kişilik kurs sözleşmesi imzalandı
Sakarya Ticaret ve Sanayi
Odası (STSO) ve Sakarya İŞKUR İl
Müdürlüğü’nün, girişimleri sonucunda,
UMEM Beceri’10 Projesi kapsamında
Toyota Türkiye Otomotiv Sanayi
AŞ’yle sözleşme imzalandı. Sakarya
Toyato AŞ’de işe alınacak 870 kişi,
UMEM Beceri’10 Projesi çerçevesinde
eğitime tabi tutulacak. Kursiyerlere
eğitim süreleri boyunca ayda 550
lira maaş verilecek. Beş ay boyunca
eğitim alacak olan kursiyerlerin, en az
lise mezunu olması gerekiyor. Eğitim
programı süresince, kursiyerlerin iş
kazası ve meslek hastalığına karşı
sigortaları da yapılacak. Kursiyerlerin
eğitimlerinin ardından kaynak
makinesi operatörlüğü için 278,
otomotiv yüzey boyama makineleri
operatörlüğünde 158, otomotiv montaj
işçiliği için 397 ve otomotiv kalite
kontrol işçiliğinde de 37 kişi istihdam

edilecek.
Sakarya İŞKUR Müdürü Tekin Kaya,
işletmelerin nitelikli iş gücü ihtiyaçlarını
karşılamak istediklerini vurgulayarak,
şunları söyledi:
“İşletmelerimizin bu ihtiyacını eğitim
programları yoluyla karşılamaya
çalışıyoruz. UMEM Beceri’10 Projesi’yle
her işletmeye uygun mesleki eğitim

programı oluşturulabiliyor. Ayrıca,
Toyota’nın yeni modeli Corolla’nın
üretiminin Türkiye’de ve ilimizde
gerçekleşecek olması son derece
memnun edici. Bu modelin üretiminin
işsizlerimize iş kapısı açması daha da
memnun edici. Diğer modellerin de
ilimizde üretilmesi için motivasyon
sağlamaya çalışıyoruz.”
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