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Özet 

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi, bir beceri 
kazandırma ve iş edindirme seferberliğidir.  

Bu proje ile amaçlananlar şu şekilde sıralanabilir; 

ĐŞKUR tarafından yürütülmekte olan meslek edindirme faaliyetlerinin ve özellikle de 
teknik alanlardaki mesleki eğitimin etkinlik ve verimliliğinin artırılması ve işgücü piyasasının 
ihtiyaçları ile uyumlu hale getirilmesine yönelik bir sistemin ortaya konulması,Đşsizlere 
yönelik temel mesleki eğitim, mesleki gelişim ve meslekte yenileme eğitimlerinin verilmesi, 
başarılı kursiyerlerin staja yerleştirilmesi ve son aşama olarak da başarılı stajyerlerin 
istihdamının sağlanması, ĐŞKUR tarafından yürütülen mesleki eğitim hizmetlerine olan 
farkındalığın artırılması, Meslek liselerinin teknik altyapısının yenilenmesi, proje 
kapsamındaki okulların günün gerektirdiği teknolojik gelişmelere göre donatılması ve bu 
okullardaki eğiticilerin gelişen teknolojiye uyumunun artırılması, Sektörel ve bölgesel işgücü 
piyasası ihtiyaç analizlerinin gerçekleştirilmesi, Đşgücü piyasası analizine ilişkin kurumsal 
kapasitenin artırılması, bu amaçla Đl Đstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarına işlevsellik 
kazandırılması, Proje kapsamındaki okullarda uygulanacak mesleki eğitim programlarının 
etkinliğinin artırılması için ilgili tarafların katılımını öngören “Kurs Yönetimi” adı altında 
yeni yönetişim modelinin geliştirilmesi, 

1. Giriş 

1960 ve 70’lerde politika yapıcılar, insan kaynakları ve beceri ihtiyaçlarını komplike 
ekonometrik modeller ile belirlemeye çalısmıslardır. Bu modeller emek - üretilen mal ve 
hizmetler; isgücü üretkenligi - sahip olunan egitim ve beceriler arasında dogru iliski oldugunu 
varsaymaktaydı. Oysa gerçek hayatta, isgücü piyasaları çok daha karmasık, aktörler ise 
öngörülemezdir. 

Günümüzde ise çok amaçlı bir arastırma aracı ve ülkeye özel bir mevcut durum 
degerlendirmesi olarak Đsgücü Piyasası Analizi imkanları mevcuttur. Bununla 
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Sayısal ve niteliksel göstergelerin bir araya getirilmesi, mevcut isgücü piyasası 
egilimlerini ortaya çıkarmak, isgücü piyasasındaki temel sorunları ortaya çıkarmak ve 
gelisimi güvenilir bir biçimde ölçecek bir yöntem olusturmak mümkündür. 

Đsgücü piyasası analizi; Đsgücü piyasasında aracılık maliyetlerini düsürmede katkıda 
bulunur. Đstihdam ve isgücü politikalarının gelistirilmesi, uygulanması, degerlendirilmesi ve 
izlenmesi için bilgi saglar. En çok ihtiyaç duyulan becerilerin ortaya çıkartılması, bu 
becerilere ulasılabilmesi için gerekli araçların saptanmasını saglar.  Egitim veren kurulusların 
ihtiyaç duyulan beceriler hakkında bilgilendirilmesi, isverenlerin, isgücü piyasası hakkında 
zamanında ve dogru bilgiye ulasmalarını saglamak, yeni yatırım ya da yürüyen faaliyetler için 
Đsgücünün, yerel ya da ulusal beceri ihtiyaçları konusunda bilgilendirilmesi. Bu yönde 
kendilerini eğitebilme olanağı ve ögrencilerin kariyerlerini belirlemelerinde yol göstermesi 
amaçlanır. Đsgücü Piyasasının Yapısını ortaya çıkarmak için; Đsgücü Arz Analizi ve  Đsgücü 
Talep Analizi yapılır. 

Đstihdam sorunun altında yatan en önemli nedenlerden biri de ''mesleksizlik''dir. 
Türkiye’de vasıfsız işgücü fazlalığı olduğu görülmekte diğer yandan firmalar da kaliteli 
eleman bulma sıkıntısı çekmektedir. 

Bu kapsamda hem işsizlik oranını azaltmak hem de işgücü piyasasında arz talep 
uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmek amacıyla “Uzmanlaşmış Meslek 
Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10  Projesi” başlatılmıştır. 

2. Türkiye’de işsizlik sorunu  

Türkiye’de işsizlik sorunun sebepleri arasında; giderek artan genç nüfus, her yıl 
çalısma çagına giren 800 bin genç, demografik degisimin fırsata dönüstürülmesi geregi 
2025’e kadar bagımlılık oranlarının düsecek olması, egitim düzeyi göreli olarak düsük ve bu 
teknolojik gelisime önünde baglayıcı kısıt olusturması, 1980 sonrasında Türkiye’nin 
ekonomik dönüsümü ve bunun ortaya çıkardığı beceri uyumsuzlugu, tarımdan sanayi ve 
hizmetlere geçis, köyden kente göç, düsük teknolojiden orta teknolojili üretime geçis, 
hizmetler sektöründe yeniden yapılanma ve ölçek ekonomisine geçis, ekonomik krizler ve 
ortaya çıkardığı yıkım süreci sayılabilir. 

Türkiye’nin benzeri verimlilik odaklılıktan yenilikçilik odaklılıga geçen ülkelerle 
karsılastırıldıgında Türkiye’nin eksigi nedir? 
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Şekil 1. Türkiye’nin benzeri verimlilik odaklılıktan yenilikçilik odaklılıga geçen ülkelerle 
karsılastırması 

 
 
 

Şekil 1 de de görüldüğü gibi Türkiye’nin büyük iç piyasası avantaj iken, 3 eksigimiz 
ortaya çıkmaktadır; 

• Yüksek ögrenim ve mesleki egitim 

• Đsgücü piyasasında etkinlik 

• Kurumsal altyapı 

Đşte bu projeyle egitim basta gelmek üzere 3 alanda da ilerleme saglanacaktır 

 

Aktif isgücü politikasının basarılı olması için; 

1. Đşgücü piyasasını analiz etme kapasitesinin insası 

2. Politika tasarım kabiliyetinin insası 

3. Uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi 

4. Egitim altyapısının elden geçirilmesi 
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5. Đlgili kurumlar arasında koordinasyonun 

Sağlanması gerekmektedir. 

3. Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi 

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi, bir beceri 
kazandırma ve iş edindirme seferberliğidir. UMEM (Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Merkezleri 
Projesi) tanımının akılda kalma konusunda zayıf ve çarpıcılıktan uzak olduğu için yerini 
logonun hemen altında yer alacak “Beceri Kazandırma ve Đş Edindirme Seferberliği…” 
tanımıyla değiştirilmiş, daha sonra da 2010 yılına izafeten Beceri’10 olarak kısaltılmıştır. 

Beceri'10  bir meslek edindirme projesidir, ama aynı zamanda bir rekabetçilik 
projesidir. Nitelikleri yetersiz olan ya da teknolojik degisimler sonucu nitelikleri manasını 
yitirdigi için issiz kalanlar için is bulma umududur (sadece nalbant, hallaç degil; teleks 
operatörü, radyo tamircisi, plakçı vb.). Öbür taraftan ise nitelikli insan kaynagı bulamadıgı 
için verimsiz çalısan sirketlerimiz için rekabet gücü kazanma umududur. 

3.1. Projenin amaçları 

Bu projeyle; ĐŞKUR tarafından yürütülen mesleki egitim faaliyetlerinin firmaların 

ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmesini ve etkinliginin artırılması, meslek 
liselerinin altyapılarının yenilenmesini ve egiticilerin gelisen 

teknolojiye uyumunun artırılması,Đl Đstihdam ve Mesleki Egitim Kurullarının daha 
islevsel hale getirilmesi, odalar ve isverenlerin mesleki egitim kurslarının yönetim süreçlerine 

katılımının artırılması amaçlanmaktadır. 

Böylece; Türkiye’nin sanayi politikasıyla uyumlu bir istihdam politikası 

gelistirilmesine hizmet edilecektir. Aktif isgücü politikalarının basarılı bir sekilde 
yürütülmesi için hem merkezde, hem de yerelde kapasite insası saglanacaktır. 

3.2. Bu proje neden farklıdır? 

Şimdiye kadar bu alanda yürütülen diğer projelerden farklı olarak; yeni bir isbirligi 
mekanizmasının tasarlanmıştır; böylece beklide il defa güzel bir kamu-özel sektör ortaklıgı 
örnegi ortaya çıkmıştır. Bunun sonucu olarak ortak akıldan dogan büyük bir güç ortaya çıkmış 
ve odalara yeni sistemde önemli sorumluluklar yüklenmiştir. 

Đhtiyaç planlaması ve eslestirme çalısmaları ile hizmet sunumu bir arada 
yürütülmektedir. 

Bu bağlamda isçi ile isveren kurs öncesinde eslestirilmekte, egiticiler, degisen 
ihtiyaçlara göre egitilmekte, egitim altyapısı yenilenmekte ve teorik egitim alan kursiyerlerin 
staj yapması saglanmaktadır. 
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Bu projenin olmazsa olmazı işverenlerle sürdürülebilir bir kazan-kazan iliskisi 
kurmaktır. 

Đsverenlerin amaçları ile mesleki egitimin amaçları uyusmayabilir. Kısa dönemli, acil 
mesleki becerilere odaklanırlar Đhtiyaçları çok spesifik olabilir. Gidisata iliskin bilgileri yada 
öngörü kabiliyetleri sınırlı olabilir. Kendi hesabına çalısanlar ve kayıt dısı çalısanların 
durumunu yansıtmazlar. Dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını göz önünde tutmayabilirler. 

Bu yüzden sirketlerin büyük bir kısmı mesleki egitim kurumlarının hızla degisen 
mesleki beceri ihtiyaçlarına cevap verecegine inanmamaktadır. Odalar bu iliskinin 
saglanmasında önemli bir rol üstlenebilirler. 

3.3. Odalara isgücü piyasasında yeni rol 

Yeni sistemde odalara yeni görevler düsmektedir. Odalar öncülügünde anketler 
yapılacak, toplantılar düzenlenecek, ilgili taraflarla mülakatlar yapılacaktır. Bunun sonucunda 
sektörlerin ihtiyaçları ve isverenlerin elemanlarında ihtiyaç duydugu nitelikler ortaya 
çıkarılacaktır. 

Ayrıca, tasarlanacak mesleki egitim kurslarının yönetim kurullarında odalardan 
temsilciler görev alacaktır. Odalar, mesleki egitim sisteminde yönetici ve karar alıcı 
konumuna gelecektir. Sirketlerin istedigi elemanların yetistirilmesinde Odalar aracılık rolünü 
üstlenecektir. Đsgücü piyasasında Odaların üstlenebilecegi roller bunlarla da sınırlı degildir. 

Yakın bir gelecekte Odalar, mesleki yeterliliklerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi 
sürecinde önemli bir rol üstlenebilecektir. Gelistirilecek kapasite ile Odalar, sirketlerle is 
arayanları eslestiren bir mekanizmanın da temelini atmıs olacaktır. Odaların artan gücü 
sanayicimize, isadamlarımıza artan rekabet gücü olarak yansıyacaktır. 

3.4. Projenin bilesenleri 

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi; Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) arasında imzalanan protokol 
kapsamında ilk etapta 19 ilde başlatılmış olup, gelinen noktada 81 ilde uygulanmaya devam 
etmektedir. 

Bu kapsamda projenin bileşenleri aşağıdaki gibidir: 

1. Egitim altyapısının güçlendirilmesi (MEB-ĐŞKUR) 

-Makine-teçhizat alımı 

-Müfredat revizyonu 

-Egiticilerin egitimi 

2. -sgücü piyasası ihtiyaç analizi (TOBB-ETÜ, TOBB, ĐŞKUR) 
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-Pilot olarak belirlenen 19 ilde işgücü piyasası ihtiyaç analizleri anketlerinin 
uygulanması 

-Yaygınlastırma için kapasite insası, 81 ilde bulunan firmalardan işgücü - stajyer 
talebinin alınması 

3. Eslestirme çalısmaları (TOBB, ĐŞKUR) 

-Kursiyer seçimi 

-Staj yerlestirme 

-Başarılı olanların Đşe yerlestirilmesi 

4. Yeni tasarlanan kursların uygulanması (ĐŞKUR, MEB) 

 

 
 

Şekil 2. Beceri’10 Kursları ve işe yerleştirme süreci 
 

 

3.5. UMEM Beceri’10 projesinin  uygulama planı  

“Đşgücü Piyasası Đhtiyaç Analizleri” ve 81 ilden toplanan işgücü-stajyer talepleri 
kapsamında, illerdeki işsizlik ve işgücü piyasasının mesleki ve teknik eğitim ihtiyacının tespit 
edilmesi (hangi ilde hangi kurs açılmalı?)ve bu doğrultuda 81 ildeki egitim altyapısının 
gelistirilmesi için eğiticilerin eğitiminin tamamlanması, Đhtiyaçlar dogrultusunda kursların 
açılması, işverenlerin beklentileri dogrultusunda ĐŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından 
kursiyerlerin seçilmesi, bu doğrultuda Endüstri Meslek Liselerinde eğitim verilmesi , Đş 
arayanların yerel düzeydeki “Kurs Yönetimlerinin” koordinasyonunda firmalarla 
eşleştirilerek, kursiyerlere pratik eğitim (staj) verilmesi. Basarılı kursiyerlerin 
belgelendirilmesi. Yeni sisteme göre basarılı olan kursiyerlerin ise yerlestirilmesinin 
saglanması planlanmıştır.  Eğitim ve staj safhalarını başarı ile tamamlamışkursiyerlerin staj 
gördüğü işyerlerinde istihdam edilmesi beklenmektedir. 
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3.6. Süreç nasıl islemekte?  

1. Bölgesel ve sektörel mesleki egitim ihtiyaçları (açılacak kurslar) Odaların aktif 
katılımı ve destegiyle TOBB-ETÜ tarafından belirlenmiştir.Bunun için, ihtiyaç analizi pilot 
olarak seçilen 19 ilde yapılmış. 19 ilde ve ilgili TOBB Sektör Meclislerinde anket çalısmaları 
ve odak grup toplantıları gerçeklestirilmiş. Bu çalısma ile sirket talepleri konusunda bir 
ihtiyaç listesi belirlenmiştir. 

2. Egitim altyapısının gelistirilmesi çalısmaları MEB ve ĐŞKUR koordinasyonunda 
yürütülmektedir. Uzmanlasmıs Meslek Edindirme Merkezi olarak belirlenen 81 ilde faaliyet 
gösteren 111 Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin teknolojik gelisime uygun mesleki egitim 
verilebilmesi için gerekli donanım tedarik edilmiştir. Bu okullardaki egiticilerin bilgi ve 
becerilerinin hizmet içi egitim yoluyla güncellenmesi saglanmıştır. 

3. Belirlenen ihtiyaçlar dogrultusunda Đl Đstihdam ve Mesleki Egitim Kurulları’nca 
(ĐĐMEK) gerekli kursların açılması için karar alınmaktadır.Kurs içerikleri ihtiyaç analizine 
dayalı olarak belirlenmektedir. Sadece ihtiyaç analizinde belirlenen alanlarda ve taleple 
orantılı olarak kursların açılması saglanmaktadır. 

4. Đlgili Oda ve ĐŞKUR’un koordinasyonunda kurslara katılmaya hak kazanan 
kursiyerler belirlenmektedir. Kurslar baslamadan önce isyerleri ile kursiyerler arasında 
eslestirme yapılarak isyerlerinin önceliklerine göre kursiyer seçimi yapılmaktadır. Ön 
eslestirme için ortak kullanıma açık bir bilgi portalından yararlanılmaktadır. 

5. Kurslar, teorik ve pratik egitimden olusan iki asamalı olarak baslatılmakta teorik 
ve temel uygulama egitimleri, daha önceden belirlenen ve modernize edilen Endüstri Meslek 
Liseselri bünyesindeki Uzmanlasmıs Meslek Edindirme Merkezlerinde gerçeklestirilmektedir. 

Pratik egitimler (staj) ise eslestirme yapılan özel sektör kuruluslarında 
gerçeklestirilmekte, teorik egitim süresince kursiyerlere ĐŞKUR tarafından günlük 15 TL 
(aylık 360 TL) ödeme yapılmakta, pratik egitimler süresince kursiyerlere ĐŞKUR tarafından 
günlük 15 TL (aylık 360 TL) ödeme yapılmakta, is kazası ve meslek hastalıklarına karsın 
sigorta prim giderlerinin yine ĐSKUR tarafından ödenmektedir. 

6. Belgelendirme süreci iki asamalı olarak Kurs Yönetiminin koordinasyonunda 
yürütülmektedir. Kursları basarılı olarak tamamlamak için teorik ve temel uygulama 
egitimleri ile pratik egitimlerin (staj) her ikisinden de basarılı olmak zorunludur. Teorik ve 
temel uygulama egitimleri egitmenler tarafından, pratik egitimler ise isveren (veya temsilcisi) 
tarafından degerlendirilmektedir.Đlerleyen dönemde MYK’nın mesleki yeterlilik 
sertifikalarının devreye girmesiyle kursiyerlerin ulusal mesleki yeterliliklere göre 
belgelendirilmesi saglanacaktır. 

7. Đşe yerlestirme süreci ön eslestirme dogrultusunda odaların koordinasyonunda 
yürütülmektedir. Tanımlanan süreç sonucunda kursları basarılı olarak tamamlayan 
kursiyerlerin asgari yüzde 90’ının isyerlerinde en az egitim ve staj süresi kadar öncelikli 
olarak staj yaptıkları kurumlarda istihdam edilmelerine iliskin eslestirme faaliyetlerini ilgili 
oda koordine edilmektedir. Basarılı kursiyerlerin istihdam edilmesi durumunda sigorta primi 
isveren payı 1 yıl boyunca kamu kaynaklarından karsılanmaktadır. Belgelendirmenin ulusal 



234 
 

I. Konya Kent Sempozyumu 

 

yeterlilikler çerçevesinde yapılması durumunda ise sigorta primi isveren payı 1,5 yıl süreyle 
karsılanacaktır. 

 

 
Şekil 3. Beceri’10 Kurslarında  adım adım işe yerleştirme süreci 

 
 

3.7. Proje ortakları ve yükümlülükleri 

Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıgı-Türkiye is Kurumu Genel Müdürlügü 
(ĐŞKUR) 

• Đhtiyaçlar dogrultusunda kursların açılmasını saglamak 

• Kursiyer seçimi, staj ve ise yerlestirme süreçlerinin koordinasyonunu yapmak 

Milli Egitim Bakanlıgı-Erkek Teknik Ögretim Genel Müdürlügü (ETÖGM) 

• Kurs müfredatlarının güncellenmesi 

• Egitim altyapısının modernizasyonu 

• Egiticilerin egitimi 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi (TOBB)-Đlgili Ticaret ve Sanayi Odaları ile 
Sanayi Odaları 

• işgücü ve mesleki egitim ihtiyaçlarının belirlenmesinin koordinasyonu 

• Staj ve ise yerlestirme eslestirme çalısmaları 

• ĐŞKUR faaliyetleri hakkında bilgilendirme çalısmaları 
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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) 

• Pilot olarak belirlenen illerde ve sektörlerde isgücü piyasası analizlerini yürütmek 

• işgücü piyasası analizleri konusunda Odalarda ve ĐŞKUR’da kapasite insasına 
katkıda bulunmak 

• Yerel yönetisim mekanizmaları için sistem tasarımı 

• Mesleki egitim kursları için yeni sistem tasarımı 

3.8. Yerel Koordinasyon: Kurs yönetimlerinin önemi, görev ve yetkileri 

Kurs yönetimleri, yerel düzeyde kamu-özel sektör kurulusları arasında isbirliginin 
saglandıgı örnek bir mekanizma olmaktadır. Projenin isleyisinde karsılasılabilecek sorunların 
ivedilikle çözülebilmesi için Kurs Yönetimlerinin saglıklı bir sekilde çalısması son derece 
önemlidir. Yerelde sartlar ve ihtiyaçlar oldukça farklılasacaktır, merkezden farklılasan 
sorunların tespiti ve çözümü mümkün degildir, ortak hedefler dogrultusunda ortak çözümlerin 
gelistirilmesi ana hedef olmalıdır. Kurs yönetimlerinde basarının saglanması Đl Đstihdam ve 
Mesleki Egitim Kurulları’nın etkinliginin artırılmasında da önemli bir rol oynayacaktır. 
Đlerleyen dönemde mesleki yeterlilikler konusunda yerel örgütlenmede de bu kurullar örnek 
teskil edecektir. 

Projenin basarısı, Kurs Yönetimleri’nin yerelde yazacakları basarı hikayelerine 
baglıdır.  Böylece, Ulusal istihdam Stratejisi’nin kamu-özel sektör isbirligi ile yerele 
aktarılması saglanacaktır 

Kurs yönetimi ĐŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı ve Odaların yerel temsilcilerinden 
oluşmaktadır. Baskan üyeler arasından seçilir, kararlar oy çoklugu ile alınır. Sekreteryasını 
ĐŞKUR yürütür. Kurs Yönetimi okullarda düzenlenecek mesleki egitim faaliyetleri 
kapsamında; 

Kursların yönetimi ve planlanmasını, 

Kurs programlarının hazırlanmasını, 

Kursiyerlerin seçilmesini, 

Sirketlerle kursiyerler arasındaki eslestirme faaliyetlerinin yürütülmesini 

Egitim alacak egiticilerin belirlenmesi, egitim sonuçlarının takip edilmesini, 

Kurslarda egitim verecek egiticilerin tespit ve temini, performanslarının izlenmesini, 

Kursların takibini, 

Basarılı kursiyerlerin sertifikalandırılmasını 

yürütür ve/veya koordine eder. 
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3.9. Yeni sisteme uygun pilot uygulamanın yapıldığı iller ve ilgili odalar 

Şekil 4 deki tablo göstergeleri dikkate alınarak projenin pilot uygulaması için 19 il 
seçilmiş bulunmaktadır. Bunlar ve O illerde faaliyete katılacak odalar aşağıdadır. 

Đstanbul – ĐSO ve ĐTO 

Ankara – Ankara Sanayi Odası 

Đzmir – Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Kocaeli – Kocaeli SO, Gebze TO 

Adana – Adana Sanayi Odası 

Konya – Konya Sanayi Odası 

Kayseri – Kayseri Sanayi Odası 

Gaziantep – Gaziantep Sanayi Odası 

Denizli – Denizli Sanayi Odası 

Antalya – Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 

Bursa – Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 

Tekirdag – Tekirdag TSO, Çorlu TSO 

Mersin – Mersin TSO, Tarsus TSO 

Manisa – Manisa Ticaret ve Sanayi Odası 

Samsun – Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 

Trabzon – Trabzon Ticaret ve Sanayi O. 

Diyarbakır – Diyarbakır Ticaret ve Sanayi O. 

Malatya – Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 

Erzurum – Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası 
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Şekil 4. Beceri’10 Kursları   pilot uygulamanın yapıldığı illerin seçiminde göz önüne alınan 
göstergeler. 

 

3.10. Beklenen çıktılar ve performans kriterleri 

1. 111 okula (Endüstri Meslek Lisesi)106 milyon TL’lik makine-teçhizat yatırımı 
yapılmıştır. 833 okula 2010 yılında 21,5 milyon TL makine-teçhizat yatırımı yapılacaktı, 
proje sayesinde bu yatırım yaklasık 10 katına çıkmıştır. 

2. 6 binin üzerinde egitici modern tekniklere göre egitilecektir. 2010’da 833 okulda 
3,713 egitici egitiliyordu.Proje sayesinde egitilen egitici sayısı 6 katına çıkmaktadır. 

3. 5 yılda yaklasık 1 milyon issiz egitimden geçirilecektir. Yılda 9.858 kursta 
197.160 issiz egitilebilecektir. 2009 yılında sanayi alanında 48,347 issiz egitilmistir, buna 
kıyasla kursiyer sayısı 4 katına çıkmaktadır. 

4. Egitilen tüm issizler Oda üyesi isyerlerinde staj görmektedir. Daha önce 
kursiyerlerin yüzde kaçı staja gidebiliyor, bu bile belirsiz idi. 2009 yılında sadece 1,287 kisi 
staj programına katılmıştı. 

5. Yeni sisteme göre egitilen basarılı kursiyerlerin yüzde 90’ı istihdam edilecek. 
2009’da basarılı kursiyerlerin yüzde 25’i istihdam edilebildi. 

6. Đşgücü piyasası ihtiyaçları pilot illerde ve sektörlerde belirlenmektedir. Artık 
sürekli ve düzenli bir sekilde yerelde isgücü piyasası analizleri kapsamlı bir sekilde 
yapılacaktır. 
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7. Đhtiyaç analizlerinin yaygınlastırılması ve periyodik olarak tekrarlanması için 81 
ilden 100-150 arastırmacı egitilecektir. Yerelde ihtiyaç analizi kapasitesi yetersizdir. 

8. Đl istihdam ve mesleki egitim kurullarına islerlik kazandırılması için mevcut sistem 
iyilestirilecektir. Hem sahiplenmede, hem de etkin politika gelistirmede sorunlar 
yasanmaktadır. 

9. Odaların isgücü piyasalarındaki rolünün kurumsallastırılması için eylem planı 
hazırlanacaktır. Şu anda isgücü piyasasında Odaların sadece MEK’lerde pasif bir görevi 
bulunmaktadır. 

4. Sonuç ve genel degerlendirmeler 

Bu projeyle bir çok alanda önemli adımlar atılmıs olacaktır. Đstihdamla birlikte 
rekabet gücünü de artırma imkanı, kurumlar arası iletisim ve birlikte çalımsa gelenegini 
olusturmak, ortak sorunlara, ortak çözümler yaratma kültürü, ulusal politikaları yereli de 
katarak tasarlama deneyimi kazanılması beklenmektedir. 

Konya’da Açılan Kurs Sayısı 29, Toplam Teorik Eğitimden Mezun Kursiyer Sayısı 
365, Toplam Pratik  Eğitimden Mezun Kursiyer Sayısı 186, Đşe Yerleşen Sayısı 123 tür. Bazı 
kursiyerler, teorik eğitimden hemen sonra pratik eğitim görmeden işe yerleşmişlerdir. 40 
Kursiyer ise çalışmak istemediklerini bildirmişlerdir.  

UMEM Beceri’10 projesi Kamu-Özel Sektör-Üniversite işbirliğinde geliştirilen en 
büyük ve en esnek projelerden biridir.  

Bu kapsamda Firmalar  Đhtiyaç duyduğu mesleklerde kursların açılmasını 
sağlayabilmekte, bu kurslarda eğitim görenlere hiçbir mali yükümlülük altına girmeden staj 
imkânı sağlamakta, işe almayı düşündüğü kişiyi iş başında görme imkânı elde etmekte, bu 
kurslarda yetişen elemanları istihdam etmekle,hem nitelikli elemanlara kavuşacak hem de 
teşviklerden yararlanmaktadır. 

Projede yer alan firmalar;  

• Eğitim müfredatı konusunda görüş bildirebilir, 
• Mülakatlar yapılırken, kursa katılacak kişileri seçebilir, 
• Eğitimleri, firma bünyesinde verebilir, 
• Eğitimlere, ustaları ve ustabaşlarını gönderebilir, 
• Kurslar sırasında, kursiyerleri ziyaret edebilir. 

Firmalar projeye iki şekilde başvuru yapabilmektedir: 

1. Proje web siteleri üzerinden “Nitelikli Çalışan Arıyorum” sekmesinden(Bknz. 
http://bbs.beceri.org.tr/BBS/welcome.do)  

2. Bağlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası / Sanayi Odasına direkt başvurarak. 

Projede yer almak isteyen işsizler http://www.iskur.gov.tr adresinden ĐŞKUR'a 
kaydolmalıdır. 


