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Kursların Genel Görünümü 

UMEM Beceri’10 Projesi kapsamında açılan kurslarla ilgili genel bilgiler Tablo 1’de, 

kursların tamamlanma durumuyla ilgili bilgiler ise Şekil 1’de verilmiştir. Açılan 6.101 kursun 

yüzde 93’ü tamamlanmış, yaklaşık yüzde 6’sı ise halen devam etmektedir. Tamamlanan ve 

devam etmekte olan kursların yanı sıra; kursların binde 6’sı başlangıç tarihi gelmediğinden, 

diğer binde 6’sı ise başlangıç tarihi geçmesine rağmen uygun kursiyerlerin bulunamaması vb. 

sebeplerden dolayı başlatılamamıştır. Son dönemde iptal olan 8 kursun hepsinde onaylı 

başvuru sayısının kursiyer kontenjanından az olduğu görülmektedir. Bu da, Haziran’14 

döneminde kursların iptal edilmesinin en önemli nedeninin kurslara yeteri kadar başvuru 

toplanamaması olduğunu düşündürtmektedir. Bununla birlikte iptal edilen kurs sayısının 

bir önceki döneme göre, 15’den 8’e düşmesi olumlu bir gelişmedir.  

Kaynak: UMEM Veritabanı 

 

YÖNETİCİ ÖZETİ 

İlk sayısı 15 Mart 2012’de yayınlanan UMEM Beceri’10 Meslek Kursları İzleme Bülteni, geçmiş 

dönemlere ait verilerin sistematik olarak takip edilmesi ihtiyacına yönelik olarak 

hazırlanmıştır. Bu ihtiyacın sebebi ise; kurslar ve kursiyerlerle ilgili bilgilerin takip edildiği 

veritabanındaki bilgilerin sürekli güncellenmesi ve geçmiş dönem verilerine ulaşmanın 

mümkün olamamasıdır. 

UMEM Beceri ’10 Meslek Kursları İzleme Bültenleri ile proje çıktılarının sistematik olarak takibi 

ve verilerin arşivlenmesi yoluyla üç ayda bir kurslarla ilgili değişikliklerin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Üç ayda bir yayınlanan bültenin onuncu sayısı yayınlanmaktadır. 



 

                                                                                                      Kaynak: UMEM Veritabanı 

Aralık’13 döneminde
1
 222, Mart’14

2
 döneminde 236 yeni kurs açılırken, son dönemde 185 

yeni kurs açılmış ve açılan kurs sayısı yüzde 3 oranında artmıştır. Kurs sayısındaki artış 

oranı, son iki dönemdeki artış oranının gerisinde kalmıştır. Haziran’14 döneminde
3
 233 

kurs tamamlanmış ve böylece toplamda tamamlanan kurs sayısı yüzde 4 oranında artmıştır. 

Tamamlanan kurs sayısındaki artış, bir önceki dönemde yüzde 3 oranında gerçekleşmiştir. 

Bunun yanında, Mart döneminde 53 kurs başlangıç tarihi geçmesine rağmen başlatılamazken, 

Haziran döneminde 37 kurs başlangıç tarihi geçmesine rağmen başlatılamamıştır 

 

Kursiyerlerin Genel Görünümü 

UMEM Beceri’10 Projesi kapsamında açılan kurslara devam eden kursiyerlere dair genel 

bilgiler, Tablo 2’de verilmiştir. Proje başlangıcından bu yana eğitim alan kursiyerlerin 

yüzde93’ü kursları başarıyla tamamlamıştır. 

Kaynak: UMEM Veritabanı 

                                                           
1
 Aralık’13dönemi, 1 Eylül – 1 Aralık 2013 arasındaki dönemi ifade etmektedir. 

2
 Mart’14 dönemi, 1 Aralık 2013 – 15 Mart 2014 arasındaki dönemi ifade etmektedir. 

3
Haziran’14 dönemi, 15 Mart – 13 Haziran arasındaki dönemi ifade etmektedir.  



Son dönemde, eğitim alan toplam kursiyer sayısı yüzde 3 oranında artarak 78.827’ye 

ulaşmıştır. Başarılı kursiyer sayısında ise, yüzde 4 oranında artış gözlenmiştir. Mart’14 

döneminde eğitim alan kursiyer sayısı 3.706 iken, Haziran‘14 döneminde eğitim alan kursiyer 

sayısı 1.932’ye düşmüştür. Başarılı kursiyer sayısı ise Mart‘14 döneminde 1.929 iken, 

Haziran’14 döneminde 2.986’ya yükselmiştir. 

Haziran’14 döneminde kurslara başvuranların sayısı yüzde 1 oranında artmış, bu süre zarfında 

1.264 yeni başvuru alınmıştır. Bir önceki döneme ait başvuru sayısı ise 3.262’dir.  

 

Firmalardan Toplanan İşgücü Taleplerinin Genel Görünümü 

Sanayi, hizmetler ile tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösteren firmalardan UMEM 

Beceri’10 Projesi kapsamında toplanan toplam stajyer talepleri Tablo 3’te gösterilmiştir. Son 

3 ayda, stajyer talebi onaylanan firma sayısı binde 2 oranında azalarak 7.329’a, onaylanan 

toplam stajyer talebi ise yüzde1 oranında artarak 102.969’a ulaşmıştır. Buna karşılık işsizlerin 

kurslara yaptığı başarılı başvuru sayısı ise 90.039’da kalmıştır. Toplamda, kurslara başvuran 

işsiz sayısı, firmaların talep ettiği stajyer sayısını karşılayamamıştır. Projeye başvurular, 

işverenden gelen talebin yüzde 87’sini karşılayabilmiştir. Bu oran, bir önceki döneme göre 

değişmemiştir. Eğitim alan kursiyerler bir önceki dönemde talebin yüzde 75’ini karşılarken, 

Haziran döneminde yüzde 77’sini karşılamıştır. Kursları başarıyla tamamlayarak istihdam 

edilebilecek şekilde eğitilen kursiyerler ise işgücü talebinin ancak yüzde 71’ini 

karşılamaktadır. Bu oran, bir önceki dönemin üç puan üzerinde gerçekleşmiştir. 

Stajyer talebi onaylanan 7.329 firmanın yüzde 87’si TOBB üyesi firmalar, yüzde 13’ü ise 

esnaf ve sanatkârlardır. Onaylanan stajyer talebinin sayısı ise 102.969’dur. Bu talebin yüzde 

97’si TOBB üyesi firmalara; yüzde 3’ü ise esnaf ve sanatkârlara aittir. 

Kaynak: UMEM Veritabanı 

 

En Çok Açılan 20 Kursun Talep Görünümü 

Proje kapsamında en çok açılan 20 kursa işsizlerin ilgisi Tablo 4’te gösterilmektedir. 

En Çok Açılan 20 Kurs listesi, bir önceki döneme ait listeyle karşılaştırıldığında; listeye yeni 

katılan bir kursun olmadığı görülmektedir. Bunun yanında en popüler 20 kurs içinde dahi, 

sadece 6 kursta kursiyer kontenjanını karşılayabilecek sayıda başvuru toplanabildiği 

gözlenmektedir. Bu kurslar; Gaz Altı Kaynakçısı, CNC Torna Tezgâhı Operatörü, CNC Freze 

Tezgâhı Operatörü, Elektrik Tesisatçısı – Bina, Tornacı (Torna Tezgâhı Operatörü) ve 

Mekanik Bakım ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) şeklinde sıralanmaktadır. 



Kaynak: UMEM Veritabanı 

Kurs kontenjanları ile kurslara yapılan ve onaylanan başvuru sayıları incelendiğinde, 

kursiyerlerin en fazla ilgi gösterdikleri ilk beş kurs içerisinde Gaz Altı Kaynakçısı kursunun 

yerini Tornacı (Torna Tezgâhı Operatörü) kursunun aldığı gözlemlenmiştir. En fazla ilgi 

gösterilen ilk beş kurs şu şekilde sıralanmıştır: CNC Torna Tezgâhı Operatörü,  Mekanik 

Bakım ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç), CNC Freze Tezgâhı Operatörü, Elektrik 

Tesisatçısı-Bina ve Tornacı (Torna Tezgâhı Operatörü). (İlgi ölçütü olarak, kursiyer 

kontenjanı ile onaylı başvuru sayısı arasındaki fark alınmıştır.)  

En popüler 20 kurs arasında en az ilgi gören kursların ise sırasıyla; Makineci (Dikiş), 

Dikiş Makinesi Operatörü (Kumaş), Kablo Ağı Bantlama Elemanı, Konfeksiyon İşçisi ile 

Hazır Giyim Model Makineciliği Teknisyeni kursları olduğu görülmektedir. Daha önceki 

dönemlere ait veriler incelendiğinde, en az ilgi gören kurslarda önemli değişikliklerin 

olmadığı (örneğin hazır giyim sektöründe açılan kurslara ilginin düşük olduğu) ve bu 

kurslarda, kursu tamamlamayan kursiyer sayısının da yüksek olduğu gözlenmektedir. Bu 

da kursların açılmasıyla ilgili kararların verilmesi aşamasında, kurslara ilginin de veri 

olarak kullanılmasının önemini ortaya koymaktadır.  

 

 


