UMEM
BECERİ’10

www.umem.org.tr
www
ww
w
ww
ww um
umem
mem orgg tr
www.beceri10.org.tr

ÇAĞRI MERKEZİ

444 86 36
EKONOMİK FORUM

49i

UMEM

UMEM Beceri’10 Projesi
İcra Kurulu toplantısı

gerçekleştirildi
TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz’ün
başkanlığında yapılan UMEM Beceri’10
İcra Kurulu toplantısında, sigortacılık
sektöründe yapılan çalışmalar
değerlendirilerek, sigortacılık sektörü
proje kapsamına alındı.

U

MEM Beceri’10 İcra Kurulu toplantısı, 5 Nisan 2013 tarihinde TOBB
Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz’ün
başkanlığında
gerçekleştirildi.
TOBB Sosyal Tesisleri Şefik Tokat Toplantı
Salonu’nda yapılan toplantıya, İŞKUR Genel
Müdürü Nusret Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ömer
Açıkgöz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB, İŞKUR, TOBB
ETÜ ve TEPAV’dan uzmanlar katıldı.

SİGORTACILIK SEKTÖRÜ PROJE KAPSAMINA DÂHİL EDİLDİ
UMEM Beceri’10 İcra Kurulu toplantısında, sigortacılık sektöründe yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verildi. Buna göre “Acente
Teknik Personeli”, “Eksper Yanında Görevli Raportör”, “Bireysel
Emeklilik Sistemi Aracısı” ve “Hayat Grubu Teknik Personeli” alanlarında kurs programlarının hazırlandığı ve eğiticilerin eğitim sürecinin tamamlandığı belirtildi. Proje kapsamında, kursların tüm
illerde onaylanan kurs programları doğrultusunda ivedilikle başlatılmasına karar verildi.
İŞKUR MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ ELE ALINDI
Toplantıda, İŞKUR tarafından yayımlanan 12 Mart 2013
tarihli “Aktif İş Gücü Hizmetleri Yönetmeliği” ve “Aktif İş
Gücü Hizmetleri Genelgesi”ne ve mülga mevzuata getirilen
yenilikler hakkında bilgi verildi. Ayrıca ek olarak çıkarılan genelgenin 8. maddesinde UMEM Beceri’10 projesine yönelik iş
ve işlemlerin, yayımlanan protokol ve genelgeler doğrultusunda eskiden olduğu şekilde devam etmesine yönelik ibare yer
aldığı anımsatıldı.

Muğla’da sigortacılık sektörüne yönelik kurslar başlıyor
Muğla’da UMEM Beceri’10 Projesi
kapsamında, sigortacılık sektörüne
yönelik kurs açılacağı belirtildi. Muğla
Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim
Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, yaptığı
açıklamada, UMEM Beceri’10 Projesi
kapsamında sigortacılık sektörüne yönelik
kurs hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.
Mesleksizliğin günümüzde istihdamın
önündeki en büyük engellerden biri
olduğunu vurgulayan Karakuş, “Türkiye’de
vasıfsız iş gücü fazlalığı olduğu görülürken,
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firmalar kaliteli eleman bulma sıkıntısı
çekiyor. Bu kapsamda iş gücü piyasasında
arz talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan
işsizliğe çözüm getirmek amacıyla UMEM
Beceri’10 Projesi devam etmektedir.
İlimizde sigortacılık alanında faaliyet
gösteren MUTSO üyelerinin kalifiye iş gücü
taleplerini odamıza iletmelerini bekliyoruz”
dedi.
Karakuş, açılacak kurslarla sigortacılık
sektörüne kalifiye eleman yetiştirilmiş
olacağını dile getirdi.

UMEM

Balıkesir’de 500 kişilik
istihdam garantili kurs açıldı
UMEM Beceri’10 Projesi kapsamında Balıkesir İŞKUR ile Has Tavuk arasında 500 kişiyi
piliç kesim ve işleme elemanı mesleğinde yetiştirme amacıyla protokol imzalandı.
Uygulanacak olan eğitim programı, işsizlikle mücadelede dezavantajlı gruplar
arasında sayılan kadınların istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefliyor.

U

zmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM)
Beceri’10 Projesi kapsamında Balıkesir İŞKUR ile Has
Tavuk AŞ arasında ‘500 kişilik istihdam garantili kurs
protokolü imzalandı. Protokolle, “Piliç Kesim ve İşleme
Elemanı” mesleğinde 500 kişinin eğitim alması ve eğitim sonrası
aynı firmada istihdam edilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında, kursiyerlerin kesimhanede seri üretime geçmelerine yönelik 25
günlük iş gücü eğitim kursu veriliyor. Bu kurstan başarıyla mezun olan kursiyerlerin 15 gün
firma bünyesinde işbaşı eğitim programına katılması gerekiyor. Programın sonunda başarılı
olan kursiyerlerin en az %50’sinin Has Tavuk
AŞ bünyesinde istihdam edilmesi planlanıyor.
İŞKUR tarafından kursiyerlere, iş gücü
eğitim kursu süresince günde 20 lira, işbaşı
eğitim programı süresince de günde 25 lira
ödeniyor. Yaklaşık 1,5 aylık program süresince, kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığıyla SGK primleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor. Programın sonunda yapılacak sınavda
başarılı kursiyerlere, UMEM başarı belgesi
veriliyor. Ayrıca firma teşvik koşullarının gerçekleşmesi halinde 42 aya kadar SGK İşveren
Prim Teşviki sağlanıyor.
Aynı zamanda bu proje, firma çalışanlarının %45’inin kadın istihdamı olması dolayısıyla kadınların kurslara ağırlıklı katılmaları,
kadın istihdamının desteklenmesine pozitif
bir katkı da sağlıyor.

Mersin Teknopark’ta UMEM eğitimleri başladı
Mersin Teknopark’ta,
7 Mart 2013 tarihinde
imzalanan protokolle
UMEM Beceri’10 Projesi
kapsamında, bilişim
sektörüne nitelikli eleman
istihdamına katma değer
sağlamak amacıyla “Veri
Tabanı Operatörlüğü ve
Yazılım” kursu eğitimleri
başladı.
Mersin Teknopark
şu açıklamayı yaptı:
“Türkiye’nin gelişmiş
ülkeler arasında yer
alması, 2023 yılı hedefleri
doğrultusunda yıllık ihracatın 500 milyar
dolara ulaşması, işletmelerin daha rekabetçi
ve dinamik bir yapıya kavuşması, bilişim
tabanlı ileri teknoloji ürünleri geliştirerek

ulusal ve uluslararası pazarlarda söz sahibi
olması için şirketlerin Ar-Ge çalışmalarına
önem vermeleri ve sürekli olarak kendilerini
yenilemesi gerekmektedir.

Gerek çalışana
g
gerekse işverene son
d
derece önemli avantajlar
ssağlayan UMEM
B
Beceri’10 Projesi’yle
iile teorik ve pratik
e
eğitimlerin ardından
iişbaşı eğitimle iş gücü
p
piyasasının ihtiyacı olan
kkalifiye ve üretime hazır
e
elemanlar yetiştirilmesi
h
hedeflenmektedir.
Türkiye’de ekonomik
vve sosyal sorunların temel
kkaynaklarından biri olan
iişsizliğe çözüm üretmek
ve nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla
düzenlenen UMEM Beceri’10 Projesi
yarattığı sinerjiyle istihdama büyük katkı
sağlayacaktır.”
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Antalya’da istihdam için
belediyelerle işbirliği yapıldı

A

ntalya Ticaret ve Sanayi Odası
(ATSO), Antalya Büyükşehir,
Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı,
Döşemealtı ve Aksu belediyeleriyle İŞKUR, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve
Batı Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV)
tarafından UMEM Beceri’10 Projesi kapsamında, işsizlerin meslek edindirilerek işe
yerleştirilmesi amacıyla “UMEM Beceri 10
Projesi İşbirliği Protokolü” imzalandı.
ATSO Meclis Salonu’nda düzenlenen
protokol törenine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Deniz Filiz, Muratpaşa Belediye
Başkanı Süleyman Evcilmen, Kepez Belediye
Başkanı Hakan Tütüncü, Döşemealtı Belediye Başkanı Nurettin Tursun, ATSO Yönetim
Kurulu Başkanı Çetin Osman Budak, ATB
Yönetim Kurulu ve BAGEV Başkanı Ali Çandır, Aksu Belediyesi Başkan Yardımcısı Tülay
Keskin, İŞKUR Antalya Müdürü Veli Tekkanat, Milli Eğitim İl Müdür Yardımcısı Hasan
Tevke, UMEM Beceri’10 Projesi’nde eğitim
gören kursiyerler ile eğitmenler katıldı.
Törende bir konuşma yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Osman Budak,
UMEM Beceri’10 Projesi’nin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İŞKUR, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi (ETÜ) işbirliğiyle yürütülen bir
istihdam projesi olduğunu belirtti.
İşbirliği protokolüyle belediyeleri de projeye dâhil ettiklerini vurgulayan Budak, “Belediyelerimiz düzenledikleri kurslarla eğitim
hizmetleri vermektedir. Ayrıca belediyeler
iş bulma talepleri alan ve çok sayıda insana
istihdam bulan kurumlardır. Bu nedenle belediyelerimizin UMEM Beceri’10 Projesi’ne
dâhil olmaları bu projenin başarısını kesinlikle artıracaktır. Protokolle, Antalya’da mesleki
eğitim, beceri kazandırma ve iş kazandırma
alanında büyük bir işbirliğinin temellerini
atıyoruz. Protokole göre belediyelerimiz,
UMEM Beceri’10 Projesi’ne tanıtım desteği
verecekler. İş arayanları bu meslek kurslarına
yönlendirecekler ayrıca, ‘İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizi’ çalışmalarına katkı sağlayacaklar.
Böylece Antalya’da işsizlik ve mesleksizlik sorununa karşı tek çatı altında ve tek cephede
birleşmiş oluyoruz. Aslında ülkemizde birçok
alanda olduğu gibi eğitim ve istihdam ala52
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Antalya’da “UMEM Beceri 10 Projesi İşbirliği Protokolü”
imzalandı. Protokol kapsamında belediyeler
UMEM Beceri’10 projesine tanıtım desteği verecek.
Ayrıca belediyeler iş arayanları meslek kurslarına
yönlendirecek ve “İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizi”
çalışmalarına katkı sağlayacak.
nında da koordinasyon ve etkinlik sağlama ihtiyacı bulunmaktadır. Birçok kurum, birçok alanda ayrı ayrı eğitimler düzenlemekte.
Bu faaliyetlerde verimliliğin sağlanması, eğitimlerin niteliğinin bir
standarda bağlanması önemli bir konudur. Bu işbirliğiyle bu yönde
de bir ilerleme sağlayacağımıza inanıyorum” dedi.
BUDAK: “İŞSİZLİK VE MESLEKSİZLİK SORUNUNA KARŞI
FİRMALARIMIZ SORUMLULUK ALMALI”
Budak, Antalya’da meslek kurslarının açılacağı alanların
TOBB’la yapılan çalışma sonucunda belirlendiğini vurgulayarak,
“Bu çerçevede; oto kaportacı, asansör sistemleri bakım onarımcılığı, gazaltı kaynakçılığı, mobilya döşemeciliği, baskı sonrası operatörlüğü, çamaşırhane elemanı, CNC freze operatörlüğü, CNC lazer
operatörlüğü, ekskavatör operatörlüğü, masaüstü yayıncılık, kimya laboratuvarı, mobilya üretim elemanı, soğutma-iklimlendirme,
model makineci olmak üzere 17 meslek kursu açıldı. Bu kursları
başarıyla bitiren kursiyerlerin %92’sinin firmalarda istihdamı
sağlandı. Hizmetler sektöründe açılan kat hizmetleri, satış temsilcisi, transfer elemanı, aşçı yardımcısı, servis elemanı yardımcısı,
bar görevlisi yardımcısı, satış elemanı, kasiyer, cilt bakım ve temel
makyaj, manikür pedikür, sekreter, masör, güzellik uzmanı olmak
üzere 786 kişinin katılımıyla 38 kurs açıldı, 18 kursun teorik eğitimleri tamamlandı. Önümüzdeki günlerde de sigorta teknik personeli, bireysel emeklilik aracısı, çamaşırhane elemanı kursları açılacak” ifadesini kullandı.
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Eğitimi bitirenin

işi hazır

Elektrik Teknisyenleri Odası’nın Manisa TSO, İŞKUR ve
Milli Eğitim İl Müdürlüğü’yle birlikte düzenlediği UMEM
Beceri’10 Projesi kapsamında “Görüntü ve Ses Sistemleri
Eğitimi”ni tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi.

E

ğitim istihdam ilişkisi güçlendirilerek aktif iş gücü politikalarıyla insan kaynaklarının geliştirilmesi, istihdamın
ve kalitenin artırılması amacıyla başlatılan UMEM Beceri’10 Projesi Manisa’da mezunlarını vermeyi sürdürüyor.
UMEM Beceri’10 Projesi kapsamında, “Görüntü ve Ses Sistemleri
Eğitimi” tamamlandı. 400 saat süren eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler için belge dağıtım töreni düzenlendi.

KALİFİYE ELEMAN AÇIĞI ARTIYOR
Manisa Esnaf Odaları Birliği (MESOB) Konferans Salonu’nda

düzenlenen törene Vali Yardımcısı Mesut
Esen, Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Yüksel
Uçar, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, MESOB Başkanı Hasan Geriter ile
TOBB’a bağlı odaların başkanları ve kursiyerler katıldı.
Törende konuşan Manisa Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Mehmet Üzen,
sektörlerinde kalifiye eleman açığının her
geçen gün arttığını belirtti. Üzen, bu açığı
kapatmak üzere açılan eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlerin hemen iş bularak
istihdama katıldığını söyledi.
İŞKUR İl Müdürü Yüksel Uçar da,
Manisa’nın istihdam rakamları ve UMEM
Beceri’10 Projesi çalışmalarıyla ilgili bilgi
verdi. Manisa’nın işsizlik oranları açısından
gıpta ile bakılacak bir il olduğunu söyleyen
Uçar, 2011 yılında %4,8 olan işsizlik oranıyla
2023 hedefi olarak koyulan %5 işsizlik oranlarını şimdiden yakaladıklarını ifade etti.
Manisa’da 38 bine yakın işsizin olduğunu anımsatan Uçar, bu sayının %54’ünün
niteliksiz iş gücü olduğunu, bu dilimin
nitelikli hale getirilmesi için meslek edindirme kurslarının sürdüğünü belirterek,
Manisa’da meslek edindirme kurslarında
1748 kişinin istihdam edilerek işbaşı yaptığını dile getirdi.
Bu rakamla Manisa’nın Türkiye genelinde
UMEM Beceri’10 Projesi istihdam sıralamasında altıncı sırada olduğunu ifade edenUçar,
“UMEM Beceri’10 projeleri kapsamında kursiyerlere günlük 20 lira cep harçlığı, eğitici
gideri, idari gider, kursta kullanılacak malzeme ücreti, iş kazası, meslek hastalığı ve SGK
primleri için toplamda 3 milyon 540 bin 22
lira ödenek harcanmıştır” dedi.

Çanakkale’de Akçansa işbirliğiyle
UMEM Beceri’10 Projesi kapsamında kurs açılışı yapıldı
Çanakkale’de, UMEM
Beceri’10 Projesi kapsamında
Akçansa işbirliğiyle 15 kişiye
yönelik mekanik bakım ve
onarım kursunun açılışı yapıldı.
Açılışa, İŞKUR İl Müdürü Ali
Çalışkan, Şube Müdürü Berrin
H. Çetin, Akçansa Makine
Bakım Müdürü Erol Akdağ,
İnsan Kaynakları Uzmanı
Gülay Yıldız, Merkez Meslek
Lisesi Müdürü Haki Yavuz,
öğretmenler ile kursiyerler
katıldı.
İŞKUR İl Müdürü Ali
Çalışkan, Akçansa firmasının
talebi ve Merkez Meslek

Lisesi’nin işbirliğiyle sanayiye
vasıflı eleman yetiştirmek
üzere UMEM Beceri’10 Projesi
kapsamında 15 kursiyere
mesleki eğitim verileceğini
belirtti. Çalışkan, kurs
süresince teorik 50, pratik 38
ve toplamda 88 iş günü devam
edecek kursiyerlere günlük
20 lira, kurs bitiminde işbaşı
eğitim programına devam
etmeleri halinde günlük 25
lira ücret verileceğini, genel
sağlık, meslek hastalığı ve iş
kazası sigorta primlerinin de
İŞKUR tarafından karşılandığını
söyledi.
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