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SPM UMEM Beceri’10 Meslek Kursları İzleme Bülteni Mart ayının ilk haftası itibari ile 

UMEM Beceri’10 Bilgi Sistemi üzerinden alınan veriler ile hazırlanmıştır. Bu bültenden sonra 

her üç ayda bir, veriler UMEM Beceri’10 Bilgi Sistemi üzerinden güncellenerek, üçüncü ayın 

on beşinci günü itibari ile yeni bülten yayınlanacak ve daha önceki bilgiler ile karşılaştırmalar 

yapılacaktır. 
  
Kursların Genel Görünümü 

 

Tablo 1’de kursların genel görünümü, Şekil 1’de ise kursların tamamlanma durumu hakkında 

bilgi verilmiştir. Açılan kursların %71’i tamamlanmıştır, %19’u ise devam etmektedir. 

Başlamayan kursların %3’ü başlangıç tarihi gelmediği için, %7’si ise başlangıç tarihi 

geçmesine rağmen başlamamıştır. İptal olan kursların %70’inde onaylı başvuru sayısının, 

kursiyer kontenjanından az olduğu görülmüştür.  
 

 
 

Kaynak: UMEM Veri Tabanı 

 

 

 

 

 

Yönetici Özeti 
UMEM Beceri’10 Projesi’nin uygulanmaya başlamasından bu yana kurslar ve 

kursiyerlerle ilgili bilgiler veri tabanından takip edilmekteydi. Bu veriler yenilendikçe 

sistem üzerinde güncellendiğinden ve arşivlenemediğinden, geçmiş dönemlere ait veriler 

sistematik olarak gözlenememekteydi. Bu bülten ile birlikte başlayan seri ile veriler 

arşivlenerek her üç ayda bir kurslarla ilgili değişikliklerin incelenmesine karar verilmiştir. 

Kurslardaki değişimleri daha rahat görebilmek ve yorumlayabilmek amacıyla, veriler 

sadeleştirilerek genel bir görünüm oluşturulmuştur. Bu görünümün oluşturulmasının 

amacı ise verilerin ileriki dönemlerle karşılaştırılarak kursların ve kursiyerlerin genel 

görünümü hakkında bilgi vermek ve çıkarımlar yapmaktır. 
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Şekil1. Kursların Tamamlanma Durumu 

 
 

Kaynak: UMEM Veri Tabanı 

 

Kursiyerlerin Genel Görünümü 

UMEM Beceri’10 Projesi kapsamındaki kursiyer görünümü Tablo 2’de verilmiştir. Eğitim 

alan kursiyerlerin %75’i kursları başarıyla tamamlamıştır. Kursları başarıyla bitiren 

kursiyerlerin %13’ünün firma ile eşleşmesi yapılmıştır. Başvuranların %70’inin ön başvuru 

yaptığı görülmüştür.  

 

Kaynak: UMEM Veri Taban 

İstihdam Görünümü 

Proje kapsamında sağlanan istihdamın %51’i, en fazla istihdam sağlayan 5 il tarafından 

gerçekleştirilmiştir. 81 il için sağlanan istihdam sayısı 7588 kişi iken, bu 5 ilin istihdam sayısı 

3896 kişidir. Bu iller Tablo3’te de belirtildiği üzere Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, İstanbul ve 

Mersin’dir. 
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Kaynak: UMEM Veri Tabanı 

Firmalardan Toplanan İşgücü Taleplerinin Genel Görünümü 

Tablo 4 UMEM Beceri’10 Projesi kapsamında sanayi sektöründe faaliyet gösteren 

firmalardan toplanan stajyer taleplerini göstermektedir. Buna göre, talepleri onaylanan 4906 

firmadan toplam 52980 kişilik stajyer talebi toplanmıştır. İşsizlerin kurslara yaptığı başarılı 

başvuru sayısının 46754 olduğu düşünüldüğünde, firmaların talep ettiği stajyer sayısı 

oldukça fazladır. 

 

 Kaynak: UMEM Veri Tabanı 

En Çok Açılan 20 Kursun Talep Görünümü 

Tablo 5 proje kapsamında en çok açılan 20 kursa olan ilgiyi göstermektedir. Bazı kurslara 

olan talep yeterliyken, bazılarında ise başvuru sayısı kontenjandan azdır.  

  

Kaynak: UMEM Veri Tabanı 


