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Değerli Okurlarımız,
Dinamik bir genç nüfusun varlığı sürdürülebilir ekonomik 
büyüme için oldukça önemli olmakla birlikte genç 
nüfusun iș gücüne katılımı bu hususta belirleyici 
olmaktadır. Türkiye gibi genç nüfus oranının yüksek 
olduğu ülkelerde genç ișsizliği olgusu; ülkenin en verimli 
iș gücü olarak gençlerin, istihdamda yer almayarak 
emeğin yüksek kapasitesinden yararlanılamamasına 
sebep olmaktadır. Ayrıca bu olgu birçok toplumsal ve 
gençler üzerinde bireysel sorunları da beraberinde 
getirmektedir. Bu kapsamda gençlerin iș gücüne 
katılımının artırılması adına küresel, ulusal ve bölgesel 
ölçekte gerçekleștirilen çalıșma ve uygulanan politi-
kaların önemi ortadadır.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 
Kalkınma Ajansları için 2022 yılının teması genç 
istihdamı olarak belirlenmiștir. Bu tema doğrultusunda 
MARKA olarak 2022 yılında araștırma çalıșmaları, eğitim 
uygulamaları gibi faaliyetlerimiz ile Bölgemizde genç 
istihdamının artırılmasına katkı sağlamayı ve bu 
kapsamda karar alıcıların aktif istihdam politika ve 
modelleri belirlemelerine katkı sunmayı hedeflemek-
teyiz.

Kalkınma Bülteni'nin bu sayısını; “ Genç İșsizliği” teması 
çerçevesinde paydașlarımızla birlikte yaptığımız 
değerlendirmeler, Ajans uzmanlarımız tarafından 
hazırlanan makaleler ve bilgilendirme çalıșmaları 
olușturmaktadır. Bülten'de gençlerin istihdam 
piyasasına entegrasyon sürecinin önemi vurgulanarak, 
ülkemizde genç ișsizliğinin azaltılmasına yönelik 
referans çalıșmalar doğrultusunda uygulama öneri-
lerinde bulunulmuștur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
Kalkınma Ajansları ișbirliği ile yürütülen Sosyal Gelișmeyi 
Destekleme Programı kapsamında bölgede desteklenen 
projelere dair özet bilgiler paylașılmıștır.

Genç ișsizliğinin azaltılmasında önemli bir rolü bulunan 
genç girișimcilik kavramı ve genç girișimciliğine sağlanan 
teșvikler tanıtılmıștır. Bununla birlikte genç ișsizliği 
olgusunun anlașılmasında kilit kavramlardan biri olan; ne 
eğitimde ne istihdamda ne de yetiștirmede yer alan 
gençlere dair Bölge'deki mevcut durumun da ortaya 
koyulduğu bir bilgilendirme yazısı yer almaktadır. 

Ajansımızın güdümlü destek programı kapsamında 
desteklenen Düzce Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliștirme 
Merkezi (NİSGEM) projesine dair röportaj yazısı ile Genç 
MÜSİAD Kocaeli Șubesi ile ''Genç İstihdamı'' konulu 
röportaj yazıları hazırlanmıș ve teknik destek programı 
kapsamında desteklenen Genç Dostu İșveren Projesi 
tanıtılmıștır. Bununla birlikte ilin istihdam süreçlerinde 
önemli bir role sahip olan İȘKUR İl Müdürleriyle röportajlar 
gerçekleștirilmiștir.

Ajansımız ve İstanbul Kalkınma Ajansı ortaklığında 
güdümlü proje desteği kapsamında Bilișim Vadisi ve 
TÜBİTAK TÜSSİDE ortaklığında Türkiye Açık Kaynak 
Platformu 2021 yılında kurulmuștur. Proje kapsamında 
yazılım sektörüne dair eğitimlerin verileceği 42 İstanbul ve 
42 Kocaeli adlarıyla iki okul kurulmuș olup bu okullar 
yazılım alanında uluslararası yenilikçi öğretim modeliyle 
dikkat çeken Ecole 42'nin küresel ağına katılan Türkiye'den 
ilk örnekler olmuștur. 42 Kocaeli'de eğitim gören 
katılımcılarla yapılan röportajlar bültende yer almaktadır.

Genç nüfus oranının yüksek olduğu ülkemiz ve bölgemizde 
sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için genç istihdamının 
artırılabilmesi adına çalıșmalarımızın ve desteklerimizin 
devam edeceğini belirtiyor, bültenin hazırlanmasında 
emeği geçen paydașlarımıza ve çalıșma arkadașlarıma 
teșekkür ediyorum.

Doç. Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU
Genel Sekreter

SUNUȘ

www.marka.org.tr
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Öğrenciler arasında öğrenmeye dayalı bir metot kullanan 
yazılım okulları Ekol 42’nin küresel ağının Türkiye’deki ikinci 
adresi 42 Kocaeli, Bilișim Vadisi’nde açıldı. Türkiye Açık Kaynak 
Platformu 42 Kocaeli Yazılım Okulu, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı himayelerinde, Bilișim Vadisi yürütücülüğünde 
TÜBİTAK TÜSSİDE ortaklığı, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ve 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve Gebze Ticaret 
Odasının destekleri ile hayata geçirildi. Yazılım alanında 
uluslararası yenilikçi öğretim modeliyle öne çıkan Ekol 42 
okullarının Türkiye’deki ilk okulu olan 42 İstanbul, eylül ayı 
bașında Vadi İstanbul’da faaliyetlerine bașladı. 42 Kocaeli’nin 
Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilișim Vadisi’ndeki 
resmi açılıșını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 
gerçekleștirdi.

Ajanslardan 27 Milyon TL’lik Destek
MARKA ve İSTKA’nın ortaklığında 27 milyon liralık güdümlü 
proje desteğiyle kurulan okullar, 7 gün 24 saat ücretsiz eğitim 
veriyor. Ekol 42 okulları, öğrenci-öğretmen ilișkisi yerine 
öğrenciler arasında öğrenmeye dayalı bir model ile çalıșıyor. Bu 
modelde katılımcıların eleștirel düșünme, takım çalıșması ve 
iletișim becerilerinin geliștirilmesi hedefleniyor. Ayrıca bir ekip 
de müfredata rehberlik ediyor.

172 Kiși Kaydoldu: Yürütücülüğünü Bilișim Vadisi’nin yaptığı 
Açık Kaynak Platformu 42 Kocaeli, 339 bilgisayar kapasitesi ile 
1155 metrekare alanda 7/24 eğitim verecek. Tüm Türkiye’den 
3 binden fazla bașvuru alınan yazılım okulunda 172 kiși ilk 
havuz eğitimine kaydoldu. 42 Kocaeli’de eğitim görecek 
öğrenciler, Bilișim Vadisi kampüsünde teknoloji ekosisteminin 
tam göbeğinde eğitim alma imkanına sahip olacak.

Yenilikçi Müfredat
Ekol 42 müfredatında ilk olarak öğrenciler temel programlama 
kavramlarını ve C dilinin temellerini öğreniyor. UNIX, grafik 
programlama ve web programlamaya bașlayan öğrenciler için 
müfredat derinleșiyor. Öğrenciler, sonraki așamalarda Nesne 
Yönelimli Programlama, Mobil, İșlevsel Programlama, Web 
Güvenliği, Tersine Mühendislik, Kötü Amaçlı Kod, Çekirdek 
Programlama, Ağ Programlama, Yapay Zeka, 3B gibi uzmanlık 
isteyen alanlarda çalıșmalar yapabiliyor.

Kurucu Üyeler
Açılıșa Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih 
Kacır, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükșehir Belediye 
Bașkanı Tahir Büyükakın, Bilișim Vadisi Genel Müdürü Serdar 
İbrahimcioğlu, İSTKA Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen, 
MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, TÜBİTAK TÜSSİDE 
Genel Müdürü İsmail Doğan katıldı. Törende Platformun Kurucu 
Üyeleri olan; Microsoft, Aselsan, Havelsan, Intertech, Kuveyt 
Türk, Turkcell Teknoloji, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Baykar, 
OBSS, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Teknoloji, Koç Üniversitesi, 
Türkiye Bilișim Derneği, TÜSİAD, TÜBİSAD ve TÜBİTAK ile 
platformun sponsor üyeleri olan AWS, SAP, Globalnet, Veripark 
ve Profelis’ten katılımcılar da yer aldı.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye’de 
bulunan 84 faal tersanenin 30’u Altınova’da yer alıyor. Bu 
tersaneler için toplamda 2.7 milyar liralık sabit yatırım 
öngörüsüne sahip 23 teșvik belgesi düzenledik. 2020 yılında bu 
tersanelerden yapılan ihracat 500 milyon dolar seviyesine 
ulaștı.” dedi.

Bakan Varank, Yalova’da Özyapı İnșaat’ın Temiz Oda Sistemleri 
Fabrikası’nın açılıșını yaptı. Temiz odanın içinde bulunan kișileri 
ve aletleri kötü kokudan, tozdan ve mikro-organizma gibi 
parçacıklardan koruyan hijyenik bir sistem olduğunu anlatan 
Varank, sektörün çok hassas ve yüksek teknolojili bir alan 
olduğunu dile getirdi. Varank, “Bu sistemler hastanelerde, 
laboratuvarlarda, ilaç üretimi yapılan tesislerde ve savunma 
sanayiinde sıklıkla kullanılıyor. İște bu fabrikada temiz oda 
sistemlerinde kullanılan malzemelerin imalatı ve montajı 
yapılıyor. Türkiye olarak temiz oda malzemelerinde maalesef 
ithalat oranımız yüksek. Bu yüzden, firmamız ilk olarak bu oranı 
düșürmeyi hedeflemiș durumda. İkinci ve esas hedef ise 
ihtiyacımızı karșıladıktan sonra ihracatçı konumuna geçmek. 
Mahiyeti itibarıyla bu malzemeler sürekli Ar-Ge’ye ihtiyaç duyan 
ve teknolojik açıdan geliștirilmesi gereken ürünler. Her sektörde 
olduğu gibi bu sektörde de ayakta kalabilmenin yolu, 
rekabetçiliğin temel unsuru olan Ar-Ge ve inovasyondan 
geçiyor. Bu yüzden firma yetkililerine fabrika bünyesinde hızlıca 
bir Ar-Ge merkezi kurmalarını tavsiye ediyorum. Bu noktada çok 
cazip devlet desteklerimiz mevcut.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Piyasalarda Bașarı
Bakan Varank, inșaatın kendisine bağlı 200’den fazla alt 
sektörü ile üretim yapan büyük ve önemli bir sektör olduğunu 
dile getirerek, “Türkiye ekonomisin büyüme performansına 
yaptığı katkı dikkate alındığında, lokomotif sektörlerden bir 
tanesi. Türkiye'de çalıșan nüfusun yüzde 9'u bu alanda 
istihdam ediliyor. 2020 yılı rakamlarına göre, inșaat sektörü 
cirosu 627 milyar lira ile tüm sektörlerin yüzde 7’sini temsil 
ediyor. Ülkemiz inșaat malzemelerinde iç talebi karșılamanın 
yanı sıra uluslararası piyasalarda da bașarı ile rekabet ediyor. 
Ancak malumunuz, günümüzde hemen her sektörde önemli 

paradigma değișimleri yașanıyor. Herhangi bir üründe 
inovasyon yapma süresi bugün neredeyse aylara düșmüș 
durumda. İnșaat sektörünün de sürdürülebilirliği açısından 
teknolojik gelișmelere adaptasyonu büyük önem arz ediyor.” 
șeklinde konuștu.

Önemli Destek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak inșaat malzemeleri 
sektörünün dünyadaki pozisyonunu geliștirmesi adına 
firmalara önemli destekler sağladıklarını kaydeden Bakan 
Varank, “Bugüne kadar KOSGEB, bu alanda üretim yapan 12 
bin 280 ișletmeye 153 milyon lira destek verdi. Kalkınma 
ajansları aracılığıyla 574 projeye 875 milyon lira kaynak 
aktardık. Yine TÜBİTAK aracılığıyla son 19 yılda sektörün 
yürüttüğü Ar-Ge projelerine 331 milyon lira destek sağladık. 
Bütün bu destekler, bir taraftan firmalarımızda Ar-Ge kültürünü 
pekiștirirken, diğer taraftan da rekabetçi kalabilmelerinin 
teminatı oluyor.” dedi.

8  Ar-Ge ve 14 Tasarım Merkezi
Firmaların Ar-Ge kültürünü içselleștirmesini önemsediklerini 
vurgulayan Bakan Varank, inșaat malzemelerinde endüstriyel 
tasarım, iç mimarlık ve mimarlık alanlarında Ar-Ge faaliyeti 
yürüten firmalara ait 8 Ar-Ge merkezi ve 14 tasarım merkezi 
bulunduğu bilgisini verdi.

Tersanelerin Ekonomiye Katkısı
Milli Teknoloji Hamlesi ıșığında bütün sektörlerde atılımları 
devam ettirdiklerini aktaran Varank, “Türkiye’de bulunan 84 
faal tersanenin 30'u Altınova'da yer alıyor. Bu tersaneler için 
toplamda 2.7 milyar liralık sabit yatırım öngörüsüne sahip 23 
teșvik belgesi düzenledik. 2020 yılında bu tersanelerden 
yapılan ihracat 500 milyon dolar seviyesine ulaștı. Öyle ki 
Yalova'nın ihracatının yüzde 88'ini bu tersaneler olușturuyor. 
Tersaneler istihdam noktasında da il ekonomisine çok büyük 
katkı sunuyor. Bu tesislerden 26 binin üzerinde vatandașımız 
evine ekmek götürüyor. Diğer taraftan ilimiz kimya, turizm ve 
süs bitkileri alanlarında da önemli gelișmeler kaydetti.” 
ifadelerini kullandı.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sosyal 
Gelișmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Altınova Belediyesi iș 
birliğinde inșa edilecek Altınova Doğal Ürünler Üretim 
Çarșısı'nın temelini attı. Varank, 4 milyon liraya yakın 
bütçesi olan projenin kadınların istihdam kaynağı 
olacağını belirterek, “Kalkınma ajanslarımız aracılığıyla 
kadın girișimciliğine 37 milyon lira kaynak aktardık.” dedi.

Orman Yangınları
Bakan Varank, Yalova'da düzenlenen törendeki 
konușmasında, son günlerde bașta Manavgat ve 
Marmaris olmak üzere Türkiye'nin çeșitli noktalarında 
meydana gelen yangınlarda, verdikleri cansiparane 
mücadele esnasında hayatını kaybeden yangın 
emekçilerine, ormancılara ve vatandașlara Allah'tan 
rahmet dilediğini söyledi. Devletin tüm imkanlarını 
seferber ettiğini dile getirerek koordinasyon masasının ilk 
günden beri gece gündüz çalıștığını anlatan Varank, 9 
insansız hava aracının anlık görüntü aldığını, 14 uçak, 45 
helikopter, yüzlerce arazöz ve iș makinasının da anında 
müdahalede bulunduğunu kaydetti.

VLP Temelli Yerli Așı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm 
vatandașlar ın așı lar ın ı  gecikt i rmeden olmalar ı 
gerektiğinin altını çizen Varank, “VLP temelli yerli așı 
adayımızda vatandașlarımızın fedakarlığıyla son noktalara 
yaklașmaktayız. Ben VLP așısında kendim de gönüllü 
oldum. Faz-2 çalıșmaları bitmek üzere inșallah Faz-3 
așamasına yakın zamanda geçeceğiz. Bu așının yeni 
varyantlar karșısında önemli bir direnç sağlayacağını 
öngörüyoruz. Faz-3'e de geçtikten sonra biz yerli așımızı 
sene sonunda önce herkesin hizmetine sunmak istiyoruz. 
Yerli așı çalıșmalarında gönüllü olan vatandașlarımıza 
teșekkür ediyorum. Bulgaristan'dan gelip yerli așıya 
gönüllü olan vatandașımız var.” ifadelerini kullandı.

4 Milyon Liraya Yakın Bütçe
Bakan Varank, temelini attıkları projenin kadınların 
istihdam kaynağı olacağını belirterek, 4 milyon liraya yakın 
bütçesi olan projeyi Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve 
Altınova Belediyesi ile beraber geliștirdiklerini söyledi. 

HABERLER

Altınova'ya
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Bir dönümlük alana sahip olacak merkezde, yöresel 
ürünlerin üretim alanları, satıș reyonları, hediyelik eșya 
dükkanları bulunacağını aktaran Varank, “Engellilere 
uygun olarak inșa edilecek olan tesisimiz bu yönüyle de 
örnek teșkil edecek. Proje ile ilimizin yöresel ürünlerdeki 
katma değerini arttıracağız. Bu merkezi kadın üretici 
kooperatifimizle ișleteceğiz. Kadınlarımız reçel, salça, 
eriște ve tarhana gibi doğal ürünleri üretip satacaklar. 
Böylece hem istihdam olanaklarını artıracağız hem de 
kendi girișimlerini kurmaları noktasında kadınlara destek 
sağlayacağız. Tam kapasite faaliyete geçtiğinde yaklașık 
100 vatandașımızın bu merkezden faydalanacağını 
öngörüyoruz.” dedi.

Bölgesel Kalkınma
Özellikle bölgesel kalkınma noktasında kadınlara pozitif 
ayrımcılık gösterdiklerini aktan Varank, yakın zamanda 
sunacakları “Ulusal Girișimcilik Stratejisi”nde, kadınlara 
yönelik pek çok konunun yer alacağını açıkladı. Varank, 
“2012-2021 döneminde TÜBİTAK BİGG Programı ile 276 
yeni kadın girișimciye 51,4 milyon lira destek verdik. 
Kalkınma ajanslarımız aracılığıyla kadın girișimciliğine 37 
milyon lira kaynak aktardık. 2012 yılından bu yana 
KOSGEB aracılığıyla kadın girișimcilere yaklașık 1,5 milyar 
lira destek sağladık. Bu rakam KOSGEB tarafından tüm 
girișimcilere sağlanan tutarın yüzde 45'ini olușturuyor.” 
ifadelerini kullandı.

3 Büyük Șehrin Kesișim Noktası
Yalova'nın Türkiye'nin 3 büyük șehrinin kesișim 
noktasında, benzersiz bir konuma sahip olduğunu 
kaydeden Varank, “Hinterlandında Türkiye'nin en büyük 
sanayi bölgeleri yer alıyor. Yalova'da, projesi devam 
edenlerle birlikte 5 OSB var. Yalova, AKSA, AKKİM ve 
DOWAKSA gibi dünya çapında firmalara ev sahipliği 
yapıyor. Tabii ișin bir de istihdam tarafı var. Șu anda 
organize sanayi bölgelerimizde yaklașık 3 bin 500 
emekçimiz çalıșıyor. Tüm parsellerin yatırıma açılmasıyla 
beraber bu sayı 20 binleri așacak.” diye konuștu.

455 Yatırım Teșvik Belgesi
Kalkınmanın yolunun katma değerli üretim ve yüksek 
teknolojiden geçtiğine değinen Varank, “Bu yüzden 

Yalova'da bir Teknopark kurulmasını destekliyoruz. 
Teknoparkımız yakın zamanda firma alımına bașlayarak 
faaliyet geçecek. Gençlerimiz de böylelikle parlak 
fikirlerini ürüne dönüștürebilecekleri bir alana sahip 
olacak. Yalova'daki firmalarımız da katma değerli üretim 
için gerekli olan Ar-Ge merkezi yatırımlarını yapıyorlar. 4 
firmamız Ar-Ge merkezi, bir firmamız da tasarım merkezi 
kurdu. Firmalarımıza sağladığımız destek tutarı 45 milyon 
liraya ulaștı. TÜBİTAK, KOSGEB ve kalkınma ajansları 
aracılığıyla sağladığımız destek tutarları da yaklașık 130 
milyon liraya ulașmıș durumda. Șehrimizde yapılan sanayi 
yatırımları da tüm hızıyla devam ediyor. Son 19 yılda bu 
șehirde yapılan sanayi yatırımlarına 455 teșvik belgesi 
düzenledik. Yatırımlar tamamlandığında Yalova'da 40 bine 
yakın istihdama kapı aralanmıș olacak.” șeklinde konuștu.

Bakan Varank, projede emeği geçen Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı, Altınova Belediyesi ve Altınova 
Kaymakamlığına teșekkür etti.
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MARKA'dan
Genç İstihdamı Hamlesi 

Üretken ve dinamik bir genç nüfusun varlığı, sosyal 
refahın tesis edilmesi ve sürdürülebilir ekonomik 
büyümenin sağlanmasının en önemli parametreleri 
arasında yer almaktadır. Bir ülkenin kalkınması ve beșerî 
sermaye stokunu güçlendirebilmesi için ișgücünün 
doğru yönlendirilmesi kritik öneme haizdir. Küresel 
düzeyde gençlerin (15-24) ișgücüne katılım oranları 
giderek azalan bir eğilim sergilemektedir ancak beșeri 
sermaye stokunun niteliğini artırmaya yönelik politikalar 
genç nüfusun ișgücüne katılımını teșvik etmektedir. 
2020 y ı l ında ILO taraf ından yay ın lanan Genç 
İstihdamında Küresel Trendler Raporunda genç nüfusa 
yönelik dikkat çekici veriler açıklanmıștır. Buna göre, 
1999-2019 yıllarında genç nüfusunun 1 milyardan 1,3 
milyara yükselmiș olmasına rağmen, aktif ișgücü 
piyasalarında yer alan gençlerin sayısı 568 milyondan 
497 milyona düștüğü tespit edilmiștir. Bir diğer çarpıcı 
bulgu ise dünya genelindeki yoksulların demografik 
dağılımlarıyla ilgilidir. Buna göre, 126 milyon genç göreli 
yoksulluk sınırı altında, günlük ortalama 3,2 dolarlık bir 
gelir elde ettiği, 55 milyon gencin ise günlük 2 dolarlık bir 
gelirle mutlak yoksulluk sınırı altında yașadığı tespit 
edilmiștir. Aynı raporda, istihdama dahil olan genç 
nüfusun atipik ve eğreti ișlerde istihdam edildiği diğer 
öne çıkan bulgular arasında yer almaktadır. 

Özellikle 2019 yılında bașlayan ve bütün dünyayı etkisi 
altına alan COVID-19 salgınıyla birlikte küresel 
ekonomideki durağanlık ve ekonomik büyüme hızının 
yavașlaması gelișmiș ve gelișmekte olan ülkelerin 
makroekonomik göstergelerinin zayıf seyretmesine ve 
ülkelerin büyüme tahminlerini düșürmesine neden 
olmuștur. COVID-19 krizi gençlerin kaliteli eğitim ve 

insana yakıșır ișlere erișimini güçleștirmiș, genç ișsizliği 
sorununu daha da derinleștirmiștir. ILO tarafından 
yürütülen çalıșmalar, her 6 genç çalıșandan 1'i ise 
k o r o n a v i r ü s  n e d e n i y l e  ç a l ı ș m a y ı  b ı r a k t ı ğ ı 
göstermektedir.

 Türkiye'de de salgından sonra tecrübe edilen ekonomik 
gerileme istihdam rakamlarında artıș eğiliminin önüne 
geçmiș ve farklı sektörlerde ve iș kollarında dramatik iș 
kayıplarına yol açmıștır. Salgının olumsuz etkilerinden en 
fazla etkilenen genç nüfus içinde ne eğitimde ne 
istihdamda yer alan gençlerin oranı %21,9'dan (2018) 
%27,1'e (2020); ișsizlik rakamları ise %20,3'ten (2018) 
%25,4'e (2019) yükselmiștir. TÜİK'in 2021 yılı 3. çeyrek 
için açıklanan ișgücü istatistiklerine göre, genç nüfusta 
mevsim etkisinden arındırılmıș ișsizlik oranı %22,1; 
mevsim etkisinden arındırılmıș istihdam oranı %32,4 
olmuștur. Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-24 yaș 
grubundaki genç nüfusun oranı 2021 yılı III. çeyreğinde 
%26,0 olarak gerçekleșmiștir. 

Türkiye'nin, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer 
alabilmesi için ișgücünün niteliklerinin artırılması ve 
özellikle de sahip olduğu en önemli beșeri potansiyel olan 
genç nüfusun hızla dijitalleșen dünyada 21. Yüzyılın 
yetkinliklerini kazanması önem kazanmıștır. Türkiye'nin 
sahip olduğu bu demografik fırsat penceresini en etkin 
șekilde değerlendirmesi, gençlerin sadece teknolojiyi en 
verimli kullanmalarını sağlamak değil fakat aynı zamanda 
bu teknolojiyi üreten gençlerin ortaya çıkmasını 
sağlayacak beceri ve kal ifikasyonlara gençler i 
donatmakla gerçekleșecektir.  

Giriș Yazısı

///////////////////////////////////////////////////////////////////

Hazırlayan: Merve KAYA ERDEM
MARKA - İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı

Hazırlayan: Candan Umut ÖZDEN

MARKA - İzleme Değerlendirme Birimi Uzmanı
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Ülkemizde ișgücü piyasasının ihtiyaçları, sorunları ve 
beklentileri dikkate alınarak hazırlanan Ekonomi 
Reformları Eylem Planı kapsamında "istihdam" üst 
bașlığı altında yer alan genç istihdamını ve ișgücü 
niteliğini artırılması politikası kapsamında ilgili kamu 
kurum ve kurulușları, meslek kurulușları, sosyal taraflar, 
üniversiteler ve sivil toplum kurulușlarının katılımı ile 
2021-2023 dönemini kapsayan Ulusal Genç İstihdam 
Strateji (UGİS) hazırlanmıștır. Stratejide yer alan eylem 
planında, mesleki eğitim mükemmeliyet merkezlerinin 
yaygınlaștırılması, eğitimde ve istihdamda yer almayan 
gençlere yönelik yerel düzeyde araștırmaların yapılması, 
geleceğin ișleri konusunda öne çıkan sektörlerde ișgücü 
arz ve talebine ilișkin bilimsel araștırmaların yapılması, 
teknolojiye ilgi duyan gençlerin kișisel gelișimlerinin 
desteklenmesi, kırsal alanda yașayan gençlerin 
istihdama katılımını artırılması konularında kalkınma 
ajansları ișbirliği yapılacak kurum/kurulușlar arasında 
yer almaktadır. 

Ulusal plan ve eylem planlarında vurgulanan genç 
ist ihdamı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
tarafından, Kalkınma Ajansları için 2022 yılının yeni 
teması olarak seçilmiștir. Doğu Marmara Kalkınma 

Ajansının 2019 yılından bu yana destek vermiș olduğu 
SOGEP Projeleri kapsamında toplamda 259; Güdümlü 
P r o j e l e r  k a p s a m ı n d a  3 4 0 0  g e n ç  i s t i h d a m ı 
hedeflenmiștir. Genç istihdamı teması çerçevesinde, 
Ajansımız COVID sonrası dönemde genç istihdamıyla ilgili 
değișen sektörel örüntüleri tespit edebilmek için saha 
araștırmaları gerçekleștirecek, gençlerin geleceğe en iyi 
șekilde hazırlanabilmesi için geleceğin mesleklerine 
yönelik eğitim ve danıșmanlık faaliyetlerine destek olarak 
özellikle de gençlerin yazılım sektörüne kazandırılmasını 
teșvik eden projelere destek vermeye devam edecektir.
 
MARKA olarak 2022 yılında, geleceğin meslekleriyle ilgili 
gençlerin vizyonlarının șekillenmesi için yeni eğitim 
modellerinin olușturulmasına katkı sağlayarak; bölgemiz 
gençlerine akıllı șehirler alanında istihdam edilebilecek 
ka l ifikasyon la r ı  kazand ı rmay ı  i s t i yo ruz . Genç 
istihdamının değișen dinamiklerini analiz edebilmeye 
yönelik araștırmalar yapmayı ve gençlerin ișgücü 
piyasalarına erișim kanallarını genișleten somut politika 
tedbirleri olușturarak kilit karar alıcıların aktif istihdam 
politika ve modelleri belirlemelerine katkı sunmayı 
hedefliyoruz. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////

Giriș Yazısı

Hazırlayan: Dr. Merve ÇALHAN

MARKA - Planlama Birim Bașkanı
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Gençler, bir toplumu olușturan ana unsurlardan biridir. 
Genç kavramının tanım ve çerçevesine göre hedef kitle 
referans aralığı değișebilmektedir. Gençliği konu alan 
çalıșmalarda, genç tanımında farklı değișkenler 
kullanılmak ile birlikte, ölçümleme ve kıyas yapabilme 
adına kronolojik tanım olan yaș grupları referans 
alınmaktadır. Birleșmiș Milletler (BM), Uluslararası 
Çalıșma Örgütü (ILO) gibi uluslararası kurulușlar 15-24 
yaș grubunu genç tanımının karșılığı olarak referans 
almaktadır. TÜİK resmi istatistik kapsamında 15-24 yaș 
grubu kapsamında gençliğe yönelik istatistikleri 
üretmektedir.

Genç nüfusun toplumsal entegrasyonu, toplumun 
sürdürülebilirliği ve refah düzeyinde belirleyiciliği 
açısından önemlidir. Toplumsal refahın yaygınlaștırılması 
ve artırılması için toplumu olușturan tüm kesimleri için 
olduğu gibi gençlerin de, toplumsal aidiyetlerini 
güçlendiren, gelecek kaygılarını önleyen mekanizmalara 
(eğitim, istihdam) dâhil olmaları önemlidir. 

Küreselleșme ile ișgücünün serbest dolașımı kolaylașmıș 
olup ișgücü üretim araçlarının tayininde yönetilebilen bir 
araç haline gelmiștir. Bu çerçevede genç ișgücünün 
varlığı ve sürdürülebilirliği önemli bir avantaj olup bu iș 
gücünün istihdam piyasasına entegrasyonu ekonomi-
lerin güçlenmesinde kritik avantaj sağlamaktadır.

Gençlerin istihdam piyasasına katılımında kıyas kabul 
edilen ve sıklıkla kullanılan göstergeler genç istihdam 
oranı ve genç ișsizlik oranı gibi değișkenlerdir. Gençlerin 
istihdam piyasasında varlıklarına ilișkin diğer önemli bir 
gösterge ne eğitimde ne yetiștirmede (NEİY- Not in 
Education and Not in Employment NEET) olan kesim olup 

bu kesime dair politika ve uygulama önerileri de kritik 
önemdedir. Gençler arasında, herhangi bir toplumsal 
rolleri olmayan NEİY kesimi üzerinde yoğunlașılması 
gereken önemli bir kesimdir. Öte taraftan, genç 
istihdamında diğer bir kronik sorun ise iș hayatından 
istihdam piyasasına geçiș süreçlerinin zorluğu, beceri-
eğitim uyumsuzlukları, istihdam piyasalarındaki kayıt 
dıșılık sorunu gelmektedir.

Türkiye genç nüfus bakımından dinamik ve diğer ülkelere 
göre avantajlı konumdadır. AB ülkeleri ile kıyaslandığında 
2020 AB-27 ortalaması olan %10,6 iken Türkiye'de her 
100 kișiden 15,4'ü 15-24 yaș grubundadır (Eurostat 
2020; ADNKS, 2020). Toplam nüfus içinde genç nüfus 
payının fazla olması genç ișsizliği baskısını artırmaktadır. 
TÜİK tarafından açıklanan bilgilere göre 2020 yılında 15-
24 yaș grubunu kapsayan genç nüfusta ișsizlik oranı 
%25,3 olup istihdam oranı %29,2'dir. 2020 yılı 15-24 
yaș grubu genç ișsizlik oranı OECD ülkelerinde %15,2 
olup Türkiye bu oranın 9,7 puan üzerindedir. Ne eğitimde 
ne istihdamda (NEİY) yer alan gençlerin oranı ise 2019'da 
%26 iken 2020'de %28,3'e yükselmiștir. Eurostat 
referansında 20-34 yaș grubunda ölçülen 2020 yılı NEİY 
verileri incelendiğinde, AB ortalaması %17,6; Hollanda, 
İsveç, Lüksemburg'da %10'un altında iken Türkiye 
%38,1 değeri ile aday ülkelerle birlikte en yüksek değere 
sahiptir. 

COVID-19 salgınının sosyal yașam ile birlikte istihdam 
piyasaları üzerinde de bozucu bir etkisi olmuștur (OECD, 
2021). Bu süreçte özel korunması gereken gruplara 
yönelik uygulanan politikalar çerçevesinde yapılan 
desteklerin de olağanüstü koșullarda etkisiz kaldığı 
belirtilebilir.

Gençlerin İstihdam
Piyasasına Entegrasyonu ve 
Uygulama Önerileri
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Güvencesiz ve kayıt dıșı ișlerde yetișkinlere oranla daha 
çok çalıșan gençler, COVID-19 salgınından en çok 
etkilenen kırılgan gruplar arasında yer almıș olup 
gençlerin ișlerini kaybetme riski yetișkinlerden üç kat 
daha fazla olmuștur (ILO, 2021). 15-24 yaș grubunun 
ișgücüne katılma oranı 2019'da %44,4 iken 2020 yılında 
%39,1 olarak gerçekleșmiștir (TÜİK, 2021).

Diğer taraftan, Türkiye'nin genç nüfus avantajının 
gelecek yıllarda azalacağı öngörülmektedir. TÜİK Nüfus 
Projeksiyonlarına göre, ülkede genç nüfusun toplam 
nüfus içerisindeki oranı 2023 yılında %14,7, 2040 
yılında %13 ve 2060 yılında %11 düzeyine gerileyecektir. 
Yine ça l ı șma çağ ı  nüfusu da benzer șek i lde 
gerileyecektir. Ülkemizde dinamik nüfus yapısının 
korunmasına ilișkin yapısal politika önerileri ayrıca 
değerlendirmeye tabiidir. 

İstatistiklerle Gençlik 2020 araștırma sonuçlarına göre, 
18-24 yaș grubundaki gençlerin mutluluk düzeylerinin 
azalma eğiliminde olduğu 2016 yılında bu yaș grubunun 
%65,1'i kendilerini genel olarak mutlu hissederken 2020 
yılına gelindiğinde bu oranın %47,2'ye gerilediği 
görülmüștür. Altında yatan etmenlerin ayrıntılı olarak 
incelenmesi gereken bu durum için, referans çalıșmalara 
göre, kendini topluma ait hissetmeme, gelecek kaygısı 
gütme, ekonomik özgürlüğüne sahip olmama gibi 
parametreler belirtilebilir.  Aynı çalıșma referansında 
ișten elde edilen kazanç düzeyinde 18-24 yaș grubunun 
%3,3'ü, parasal kazancının olmadığını belirtmiștir.

Gençler toplumsal hayata entegrasyonda öncelik verilen 
ve üzerinde politikalar üretilen, özel korunması gereken 
gruplar olarak politika ajandalarında yer almaktadır. 
Avrupa Birliği, 2019-2027 yıllarını kapsayan Gençlik 
Stratejisi “Herkes için kaliteli istihdam” hedefinin de yer 
aldığı 11 ana hedefi bulunmakta olup uygulama 
așamasındadır. “Herkes için kaliteli istihdam” eylemi  
2010-2018 uygulama dönemi tematik raporunda, 
gençlerin istihdam piyasalarına giriște bilgi eksiklikleri ve 
istihdam piyasalarının geleceğine ilișkin belirsizlikler, 
geleceğe yönelik geliștirilmesi gereken becerilere ilișkin 

bilgi/yönlendirme eksiklikleri, gençlerin izin, düșük ücret, 
hastalık izni ve benzeri çalıșan haklarından yoksunluğu 
öncelikli sorunlar olarak belirlenmiștir. Gençlerin temel 
beklentileri gelecek istihdam piyasalarına uyumlu 
becerilerini geliștirmek, eğitim sistemi ile istihdam 
piyasaları arasından güçlü ilișkilerin olması, staj 
imkânlarının artırılması, doğrudan ișverenlerle bağlantılı 
olma olarak belirlenmiștir. Ayrıca, AB 2022 yılını “Avrupa 
Gençlik Yılı” ilan etmiștir. Salgın sonrası gençlerin 
umutlarını yitirmeden geleceğe güvenle bakmalarının 
sağlanması hedeflenmektedir.

Ekonomik İșbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Gençlik 
Planı'nı COVID-19 Salgını sonrası güncellemiș olup 
OECD ülkelerindeki gençlik politika yapıcıları ağı ile 
Gençlik Eylem Planı hakkında stratejik rehberlik ve geri 
bildirim sağlamayı hedeflemektedir. Gençlik Eylem 
Planı'nda gençlerin iș gücü piyasasına geçișlerini 
desteklemek 5 temel boyutta uygulama önerilerinden 
biridir. OECD “Gençliğe Yatırım” (Investing in Youth) serisi 
hazırlamakta, bu seri kapsamında genç istihdamı, sosyal 
destek kapsamında OECD üye ve üyelik sürecindeki 
ülkeler özelindeki çalıșma serisidir. Ülkelere yönelik 
politika önerileri genel olarak değerlendirilmiștir.

ILO tarafından Gençler İçin İș Gücü Piyasası Eğilimleri 
Raporu'nda (2017) gençlerin iș gücü piyasasına 
erișimleri ve genç ișsizlik oranları referansında risk 
haritaları olușturulmuștur. Türkiye 5'li skalada yapılan 
değerlendirmede “daha düșük” risk grubu kategorisinde 
yer almıștır. Ancak mevcut durumda Türkiye'de genç 
ișsizlik oranı araștırma dönemine göre artıș göstermiș 
olup  %20'nin üzerinde seyretmektedir.

Dijitalleșme ișgücü piyasasında yıkıcı/dönüștürücü 
değișimlerle gelmektedir. Teknolojik dönüșümle 
“geleceğin meslekleri” olarak tabir edilen iș piyasası 
karakterizasyon değișimi betimlenmekte; geleneksel 
mesleklerin insanların yerine robot ikamelerinin geçmesi 
süreci hızla ilerlemektedir. 
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Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yayımlanan 
Küresel Rekabetçilik Raporu COVID-19 özel sayısında 
digitalleșme düzeyi yüksek, sosyal güvenlik ağları güçlü 
ülkelerin potansiyel risklere daha dayanıklı olarak 
gelecek pazarlarda daha rekabetçi konumda yer 
alacağının altı çizilmiștir. Raporda dijital ekonomilere ve 
bununla birlikte dijital becerilere sahip olmanın 
avantajına da vurgu yapılmıștır. Rapor kapsamında beșeri 
sermayen in dönüșümü yen i i ș gücü p iyasas ı 
karakterizasyonuna uygun șekilde insan kaynakları 
yönetiminin proaktif olması ve beceri geliștirme 
programlarının tasarlanması, yeni yetenek yönetimi 
teknolojilerine atıf yapılmaktadır. Tüm bu boyutlarda 
öncelikli hedef kitle gençler olup odak alan ise genç 
istihdamı olarak belirtilebilir. Rapor kapsamında, 
ekonomik dönüșüm için, eğitim müfredatlarında değișim 
ile gelecek pazar yapısına adaptasyona yönelik 
becerilere yapılan yatırımlarda Finlandiya, Hollanda ve 
Danimarka en iyi ülkeler olarak yer almıștır. Dönüșüm 
boyutunun alt alanı olarak, istihdam piyasasının 
dönüșümünde ise çalıșma yasaları ve sosyal korumaya 
ilișkin düzenlemelere yönelik Danimarka, İngiltere ve 
İsviçre iyi uygulama olarak belirtilmiștir. Geleceğin 
mesleklerine atıf yapılarak dijital becerilere ilișkin 
tespitlerde ise Türkiye'nin 2017-2020 yılı dijital beceri 
var l ığ ının gel ișme göstermediği ve otomasyon 
süreçlerinde OECD ülkeleri arasında yüksek risk 
grubunda olduğu belirtilmiștir. Geleceğin mesleklerine 
yönelik kalite odaklı staj programlarının önemine dikkat 
çekilmiștir. Özellikle gençlerin geleceğin iș piyasasına 
hazır becerilerle girmelerini sağlamak için orta öğretimde 
güncellemeye vurgu yapılmaktadır.

Gençlere yönelik ulusal politika ve strateji belgeleri 
incelendiğinde 2018-2023 On Birinci Kalkınma 
Planı'nda özel korunması gereken grup temsiliyeti olarak 
“genç” (91 kez) kavramı, genç adayı olan  “çocuk” ile 
birlikte en çok atıf yapılan kavram olmuștur. Yine Plan 
kapsamında olușturulan Özel İhtisas Komisyonları'ndan 
biri de “İșgücü Piyasası ve Genç İstihdamı” olup 
Komisyon'un temel hedeflerinden biri gençlerin istihdam 
üzerinedir. On Birinci Kalkınma Planı'nda NEİY gençlerin 
profillerinin belirlenerek eğitime, ișgücüne ve istihdama 
katılımlarını destekleyecek politikalar da vurgulanmıștır. 
Ayrıca gençlere yönelik politikaların uygulayıcı kurumları 
arasında iș birliklerinin artırılacağı ve politika uygulama 
süreçlerinde bütüncül bir yaklașım sergileneceği 
vurgulanmıștır. Plan'da farklı politika bașlıklarında 
teknolojik gelișmelerin de yeniden șekillendirdiği 
ist ihdam piyasasında gençlerin akti f kat ı l ımını 
sağlayacak așağıdaki tedbirler öne çıkmaktadır:

Ÿ Gençlerin tarımsal üretime teșviğine ilișkin sosyal 
güvenlik sisteminde yapılanması; üretimde 
verimlilik ve bilinçlenme düzeyini artırmaya ilișkin 
eğitim verilmesi ve de özellikle kırsal alanda 
yașayan gençler in burada üret im odakl ı 
yașamlarını devam ettirmelerini teșvik edecek 
desteklerin hayata geçirilmesi,

Ÿ S a v u n m a  s a n a y i n d e  v i z y o n e r  p r o j e l e r 
çerçevesinde gençlere yönelik staj ve iș 
imkânlarının artırılması,

Ÿ Gençlerin, erken yașlardan itibaren teknoloji 
alanında gelișimlerinin sağlanması Deneyap 
Teknoloji Atolyeleri gibi uygulama alanlarının 
yaygınlaștırılması,
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Ÿ Yeteneklerine uygun olan gençlerin, uluslararası 
geçerlilikte sertifikalar almasının sağlanarak, 
yazılım sektörüne yönlendirilmesi,

Ÿ Staj, girișimcilik ve ișbașı eğitim programlarının 
etkinleștirilmesi yoluyla gençlerin ișe geçișlerinin 
kolaylaștırılması,

Ÿ Gençlerin iș arama becerilerini geliștirmek ve 
çalıșma hayatına uyumunu sağlamak için 
bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi,

Ÿ Gençlerin, ortaokuldan itibaren mesleki eğitime 
özendirilerek, yeteneklerine ve piyasa taleplerine 
uygun eğitim almalarının sağlanması,

Ÿ Yerel yönetimlerin, bölge öncelik ve rekabet 
alanları referansında, genç istihdamını artırmaya 
yönelik uygulamalarının desteklenmesi,

Ÿ NEİY gençlerin eğitimde ve istihdamda olmama 
nedenlerine uygun olarak ișgücüne ve istihdama 
katılımlarını artırmak üzere teșvik programlarının 
uygulanması,

Ÿ NEİY gençlerine yönelik mesleki alan belirlenmesi 
için eğitim ihtiyaç analizi yapılması,

Ÿ Bașta NEİY gençler olmak üzere, gençlerin 
KOSGEB ve İȘKUR'un mesleki yönlendirme, 
girișimcilik ve meslek edindirme hizmetleri 
hakkında bilgilendirilmesi ve bu hizmetlere 
yönlendirilmesi,

Ÿ Gençlerin kișisel, sosyal gelișimleri ile kariyer 
planlamalarına katkı sağlayacak programların 
uygulanması.

Doğu Marmara bölge paydașları iș birliğiyle MARKA 
tarafından hazırlanan 2014-2023 Doğu Marmara Bölge 
Planı'nda TR42 Bölgesi için gelișme kurgusu üç eksen 
üzerine oturtulmuș olup bunlardan Öğrenen Bölge 
gelișme ekseninde genç istihdamına yönelik politika 
öneri ler i gel ișt ir i lmișt ir. Bu eksen kapsamında 
yeteneklerin geliștirilmesi, yeteneklerin istihdama 
katkısının artması ve sosyal gelișmenin sahiplenilmesi 
amaçları belirlenmiș olup ilk iki amaç doğrultusunda, 
doğrudan genç istihdamına yönelik așağıdaki araçlar 
tasarlanmıștır:

Ÿ Bölge ișgücü piyasasının takibi ve ilgili stratejilerin 
geliștirilmesi

Ÿ Meslek i ve tekn ik eğ i t imde ekonomin in 

ihtiyaçlarının dikkate alınması ve motivasyonun 
artırılması

Ÿ Yükseköğrenim programlarının bölge ekonomik 
sektörlerine göre tasarlanması ve yenilikçi 
ișgücünün yetiștirilmesi

Ÿ Dezavantajlı grupların istihdam olanaklarının 
artırılması

Ÿ Mesleki eğitimden ișe geçiș hizmetlerinin 
geliștirilmesi

Ÿ Girișimcilik kültürünün geliștirilmesi

2019 yılı itibariyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, her 
yıl ajansların bölgesel önceliklerine ilișkin faaliyetleri 
ile birlikte,  bölgelerindeki paydașlarla koordinasyon 
sağlayarak ülke sathında ölçülebilir etki olușturacak 
șekilde aynı paydada faaliyet üretebilecekleri bir ortak 
tema belirleme ve buna yönelik faaliyetleri yürütme 
kararı almıștır. Bu çerçevede Bakanlık tarafından  
2019 yılı kalkınma ajansları ortak teması  “Mesleki ve 
Teknik Eğitim”  olarak belirlenmiș olup temanın ana 
odağı mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin istihdam 
piyasalarına geçiș sürecini kolaylaștırıcı faaliyetler 
olmuștur. Ayrıca, genç istihdamına katkı kapsamında, 
2022-2023 Kalkınma Ajansları ortak teması “Genç 
İstihdamı” olarak belirlenmiștir. Bu kapsamda 2022-
2023 döneminde a jans lar taraf ından genç 
girișimciliği ve genç istihdamının artırılmasına ilișkin 
faaliyetler yürütülecektir.

Belirtilen tespitler ıșığında, gençlerin dönüșen 
istihdam piyasası koșullarına uygun beceri setlerini 
geliștirmelerini sağlayacak ve doğrudan istihdam 
piyasası aktörleri ile dirsek temasında olacağı 
ekosistemin önemi dikkat çekmektedir. Önümüzdeki 
dönemde kariyer yörüngesinin çizilmesi (mapping of 
the career trajectory), kișiselleștirilmiș eğitim 
programları gibi gençleri istihdam piyasalarına 
hazırlayan teknoloji tabanlı uygulamalar da kritik 
önemde olacaktır. İst ihdam piyasa koșul lar ı 
belirlenirken kapsayıcı, adil ve iș talep eden kișilere 
yetenek, tecrübe ve isteklerine uyumlu iș imkânı 
sağlanması önceliklidir. ILO'nun çalıșmasındaki 
Gelișmiș ekonomilerdeki gençlerde girișimcilik 
kültürünün daha yaygın olduğu tespitine dayalı olarak 
gençlerin kendi girișimlerini kurmalarına özendirici 
uygulamalar yaygınlaștırılmalıdır. 
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Bunlarla birlikte, ülkemizde genç istihdamı artırmaya 
yönelik, referans çalıșmalar kapsamında, așağıdaki 
politika önerileri değerlendirmeye sunulmaktadır:

Ÿ  KOBİ'ler bașta olmak üzere șirket İK politikalarının 
yetkinlik bazlı eșleștirme esaslı yapmaları 
yönünde teșvik edilmesi,

Ÿ İș gücü piyasasında arz eden konumundaki 
firmaların (özellikle KOBİ'ler de) genç istihdamını 
öncelemelerinin teșvik edilmesi, bu duruma katkı 
s a ğ l a y a c a k  o l a n  fi r m a  ö l ç e k  b ü y ü t m e 
stratejilerinin desteklenmesi,

Ÿ Özel İstihdam Bürolarının performans bazlı 
değerlendiri lerek, bürolar eliyle gençlerin 
istihdam piyasası ve eğitimine katkı sağlamasının 
teșvik edilmesi,

Ÿ Güvencesiz iș gücünde gençlerin oranını 
azaltmaya yönelik tedbirlerin ve caydırıcı cezai 
yükümlülüklerin kayıt dıșı istihdamla mücadele 
kapsamında artırılması,

Ÿ Mesleki ve teknik eğitim algısının özellikle aileler 
ve öğrenciler nezdinde iyileștirilmesi ve gençlerin 
erken dönem mesleki eğitime yönlendirilmeleri 
hususunda ailelerin bilinçlendirilmesi

Ÿ Genç girișimcil iğe teșvik edici mentörlük 
uygulamalarının geliștirilmesi, ilham öykülerinin 
erken dönem gençlerle paylașılması

Ÿ Yeni teknolojik gelișmelerin kariyer danıșmanlığı 
süreçlere adapte edilmesi, gençlere yönelik 
k i ș i se l l eș t i r i lm iș  eğ i t im p rog ramla r ın ın 
tasarlanması

Ÿ Kiș ise l leș t i r i lm iș des tek programlar ın ın 
tasarlanması

Ÿ Staj ve çıraklık gibi eğitim-iș ilișkisi ortak alan 
uygulamalarının performans değerlendirme 
çalıșmalarının yapılarak eğitim verme tarafında 
firmaların etkisinin artırılması, 

Ÿ Genç istihdamına yönelik çalıșan STK'ların 
güçlendirilmesi

Güçlü ve müreffeh bir ülke olmanın önemli nüvelerinden 
biri ve özel korunması gereken gruplardan olan gençlerin 
yetenekleri ve istekleri doğrultusunda en uygun alanlarda 
yer almalarını sağlayacak ekosistem geliștirilmesi 
gerekmektedir.
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Küresel sorunlardan biri olan genç ișsizliği; eğitim ve 
istihdam politikalarıyla doğrudan ilgilidir. Bu alanlarda 
hem kamuda hem özel sektörde yapılacak atılımlarla 
genç ișsizliğinin azaltılması mümkün olacaktır. Yanı sıra 
üniversiteler, sivil toplum kurulușları ve yerel aktörlerle 
geliștirilecek iș birlikleri gençlerin istihdama kazandırıl-
ması için katalizör görevi görecektir.

Gençlerin istihdama katılma oranlarının düșük kalmasına 
yönelik olarak bu oranın artırılması için çeșitli faaliyetler 
gerçekleștirilmektedir. Bu faaliyetlerden biri olan 2021-
2023 dönemini kapsayan Ulusal Genç İstihdam 
Strateji'sinin (UGİS) hazırlanması, kapsayıcılığı ve 
birleștiriciliği güçlendirmesi açısından önemli bir 
çalıșmadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma 
Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2022-2023 yılları 
süresince kalkınma ajansları için ana tema Genç 
İstihdamı olarak belirlenmiș olup konuya ilișkin 
çalıșmalara öncelik verilecektir.

Ekonomik krizlerden en çok etkilenen gruplardan biri olan 
gençlerin istihdama katılması, bilgi ve beceri düzeylerinin 
artırılması ve ișsizliğin azaltılması sadece gençleri değil 
toplumun çoğunluğunu ilgilendiren bir husustur. Bu 
hususta Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) olarak 
geçmiș yıllarda yapmıș olduğumuz pek çok alanda farklı 
faaliyetler söz konusudur. Bu yazımızda MARKA'nın 
vermiș olduğu destekler arasında bulunan Sosyal 
Gelișmeyi Destekleme Programı kapsamında gençlerin 
istihdamına katkı sağlayan projelerimize yer verilecektir.

2019 Sosyal Gelișmeyi Destekleme Programı Kapsa-
mında Genç İstihdamına Yönelik Projeler

Proje Adı: Mesleki Yașam ve İnovatif Çözüm Merkezi
Bașvuru Sahibi: Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Proje kapsamında; dezavantajlı kesim olan down 
sendromlu, otizm spektrum bozukluğu olan ve hafif 

düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan gençlerin mezun 
o lduktan sonrak i  mes lek i  ge l i ș im süreç ler in i 
güçlendirerek ileri düzey mesleki beceriler kazanmasına 
yardımcı olunacak, onların aktif iș gücü piyasası 
programlarına yönlendirilmeleri sağlanacak, en uygun 
istihdam alanları belirlenip iș ve meslek danıșmanlığı 
yapılarak istihdam edilebilirlikleri artırılacaktır.

Proje Adı: İșsizlik Kader Değildir; Umudunu Kaybetme, 
Kendini Geliștir

Bașvuru Sahibi: Sakarya Teknoloji Geliștirme Bölgesi 
Yön. A.Ș.
Projenin amacı, dezavantajlı üniversite mezunu gençleri 
kurulacak olan Nitelikli İșgücü Geliștirme Merkezi'nde 
sektör oyuncularınca sağlanan usta öğreticiler ve sektör 
tecrübesi olan öğretim üyeleri tarafından sektörün güncel 
ihtiyaçları doğrultusunda gençlerin eğitim süreçlerinin 
tamamlanarak istihdamlarının sağlanması ve sektörün 
nitelikli iș gücü ihtiyacının giderilmesidir. Proje kapsa-
mındaki eğitimlerde ''Arttırılmıș Sanal Gerçeklik/VR'' 
teknolojisi ve 3D Printer gibi araçlar kullanılarak 
mühendislik, mimarlık, prototip olușturma, ürün 
geliștirme, geliștirilen/tasarlanan ürünün kontrolü vb. 
çalıșmalar, ișe yerleșememiș mezun gençlere ücretsiz 
olarak sunulacaktır.

MARKA
Desteği ile Genç İstihdamı
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Ayrıca bu gençler bu proje ile Teknokent bünyesinde 
yürütülmekte olan G-FAST Girișimciliği Hızlandırma 
Programı'na katılma imkânı bulacaklar ve fikri sınai 
mülkiyet hakları eğitimi, girișimcilik eğitimi, proje 
yönetimi eğitimi vb. girișimcilik faaliyetlerinde gerek 
duyacakları eğitimleri alabileceklerdir. Bu sayede 
gençlerimiz, girișimci olma ve kendi ișlerini kurma imkânı 
da bulacaklardır.

2020 Sosyal Gelișmeyi Destekleme Programı 
Kapsamında Genç İstihdamına Yönelik Projeler

Proje Adı: Kandıra Kırsal Kalkınma Platformu – 3K İlk 
Tarım

Bașvuru Sahibi: Kandıra Belediyesi
Kandıra Belediyesi tarafından geliștirilen proje, bölgenin 
sosyo-ekonomik yapısına ve hâlihazırda ülkemizin tarım 
sektöründeki ihtiyaçlarına uyumlu olarak organik tarım 
yöntemleri kullanılarak hem bölgede tarımsal potan-
siyelin üretime çevrilmesi hem de tarımsal ürünlerin 
katma değerinin artırılması ve bu üretim süreçlerinde 
bölgedeki gençlerin (17 kiși) ve kadınların (28 kiși) 
öncelikle nitelik kazandırılarak istihdam edilmesi yolu ile 
üretim süreçlerine entegre edilmesini amaçlamaktadır. 
Kırsal Kalkınma Platformu, sürdürülebilir eğitim merkezi 
ile nitelikli çalıșan ve üretici sayılarında artıșı, organik örtü 
altı yetiștiriciliği ile açık tarım uygulamalarında 
devamlılığı sağlayabilmeyi hedeflemektedir.

Proje Adı: Hendek Psikososyal Destek ve Nitelikli 
İstihdam Merkezi

Bașvuru Sahibi: Sakarya Valiliği
Proje kapsamında öncelikle Hendek ilçesinde havai fișek 
fabrikasında gerçekleșen patlama neticesinde ișsiz 
kalma riski bulunan 200 kișiye yakın iș gücü ile yörede 
Sosyal Yardımlașma ve Dayanıșma Vakfı'ndan (SYDV) 
destek alan dezavantajlı grupların ve ailelerinin yașa-
dıkları travmayı atlatabilmelerine yönelik rehabilitasyon 
süreçlerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Nihai olarak 
da tekstil, așçılık-pastacılık-çikolata, makine (Bilgisayar 
Destekli Tasarım ve Uygulama Atölyesi) alanlarına yönelik 

atölyeler kurularak hedef grubun mesleki eğitimlere tabi 
tutulması ile birlikte istihdam edilebilirl iklerinin 
sağlanması ve artırılması hedeflenmektedir. Eğitimler 
sonunda sertifika alacak 40 genç ve 60 kadın projede yer 
alan iștirakçi firmalar ve Sakarya 2. OSB tarafından 
istihdam edilecektir.

Proje Adı: Yalova İli Engelli Gençleri için Tersane 
Sektöründe Mesleki Eğitimden İstihdama Köprü 
Kurmak
Bașvuru Sahibi: Yalova Üniversitesi
Proje șartlarına uygun engelli bireyler seçilerek tershane 
sektörü alanında mesleki eğitimler gerçekleștirilecektir. 
Eğitim sonunda bașarılı olan 25 gencin bu alanda “fırsat 
eșitliği” ve “tam katılım” çerçevesinde istihdama 
katı l ımları sağlanacaktır. Böylece temel sosyal 
sorunlardan biri olan engelli bireylerin ișsizliği ve 
dolayısıyla sosyal dıșlanmaları ile mücadele edilmiș ve 
toplumsal hayata aktif üreten bireyler olarak katılmaları 
ve de sosyal içermeleri sağlanmıș olacaktır. Proje 
kapsamında geliștirilecek eğitim modülleri sayesinde 
devamlılığın sağlanabilmesi adına Yalova Üniversitesi 
bünyesinde engelli-entegre yüksekokulu açılabilir hâle 
gelecektir.

Proje Adı: Düzce Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesi

Bașvuru Sahibi: Düzce Belediyesi
Proje kapsamında Düzce Belediyesi'ne ait yaklașık 50 
dönümlük arazide, sağlık ve çevre alanında ihtisas 
üniversitesi olarak belirlenen Düzce Üniversitesi'nin de 
teknik desteğiyle tıbbi-aromatik bitkilerin yetiștirileceği 
ve ön ișlemlerinin gerçekleștirileceği bir tarımsal 
kalkınma merkezi kurulacaktır. Kurulacak merkezde 15 
genç ve 15 kadın ist ihdam edi lecek, üret imin 
yaygınlaștırılması amacıyla dezavantajlı konumda 
bulunan bölge çiftçilerine merkezde üretilen fideler 
dağıtılacaktır. Proje kapsamında verilecek eğitimlere 
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de katkı sağlayacak, Düzce 
TSO pazarlama boyutunda projeye destek sunacaktır.
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2021 Sosyal Gelișmeyi Destekleme Programı 
Kapsamında Genç İstihdamına Yönelik Projeler

Proje Adı: Gerede OSB Nitelikli İstihdamı Geliștirme 
Merkezi

Bașvuru Sahibi: Gerede OSB
Gerede ilçesinde yașayan ișsiz kadın ve gençlerin 
istihdama katılımının kolaylaștırılması için mesleki bilgi 
ve becerilerinin geliștirilmesine kamu-üniversite-sanayi 
iș birliği ve iletișiminin artırılması çerçevesinde katkı 
sağlamak projenin genel hedefidir. Merkezin bina ve 
donanım altyapısı MYK yetkilendirmesine uygun șekilde 
kurulacak ve eğitim müfredatları hazırlanarak hedef 
kitleye mesleki eğitimler verilecektir. Düzenlenecek olan 
eğitimlerin konu ve içeriği yapılan ihtiyaç analizleri ile 
yenilenecektir. Mesleki eğitimi tamamlayan 38 genç ve 
26 kadın, OSB'de faaliyet gösteren firmalar tarafından 
istihdam edilecektir.

Proje Adı: Mantar Yetiștiriciliği Üretim Merkezi Projesi

Bașvuru Sahibi: Kocaeli Büyükșehir Belediyesi
Projede; genç, kadın, engelli (ailesi) gibi sosyal yardımlar 
vasıtasıyla geçimini sağlayan 20 genç, 15 kadın ve 5 
engelli vatandașın, Kocaeli'nin Bașiskele ilçesinde 
15.000 m  alana kurulacak olan ve 5.000 m  kapalı alana 
sahip Mantar Üretim Tesislerinde “sözleșmeli tarım 
modeli” ile desteklenmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu 

sözleșmeli model ile ürün alım garantisi ve çiftçilere eșit 
gelir dağıtımı yardımıyla yoksul vatandașların kalıcı gelir 
elde etmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, proje süresince 
vatandașların ișe tutundurma oranlarının artırılması 
amacıyla “sosyolojik/psikolojik destek programı” ve 
sözleșme sonrası dönem istihdamlarının devam 
ettirilebilmesi için “Girișimcilik Destek Programı” 
sağlanarak projenin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

Proje Adı: Armutlu, Esenköy ve Fıstıklı'da Balıkçılık 
Kapasitesinin Geliștirilmesi
Bașvuru Sahibi: S.S. Armutlu Su Ürünleri Kooperatifi
Dört mevsim istihdam olanakları kısıtlı, ekonomisi 
endüstrileșememiș Armutlu ve Çınarcık (Esenköy 
Beldesi) ilçelerinde, ișsiz 6 genç ve 6 kadın olmak üzere 
toplam 12 kișiye, projeyle kurulacak üç buz üretim tesisi 
ve üç ağ donama atölyesinde istihdam olanağı 
sağlanacaktır. Kooperatiflere kazandırılan ağ donama ve 
buz üretimi kapasitesiyle bölgedeki küçük tekne 
balıkçılarının maliyetleri düșürülecek,  soğuk zincirde 
tașınması gereken balıklarda ürün kalitesinin yükselmesi 
sağlanacak ve olası kayıpların azalmasıyla yıl boyu 
istihdam olanağı sağlayan küçük tekne balıkçılığında 
gelir artıșı yașanacaktır. Böylelikle proje doğrudan 
faydaları dıșında, su ürünleri sektöründe istihdama ve 
gıda arzına olumlu tesir edecektir.

Hazırlayan: Berfu Özge YILDIZ

MARKA - Proje Uygulama Birimi Uzmanı
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Son yı l larda tüm ülkelerde yașanan ekonomik 
istikrarsızlık, ülkelerin ekonomik kalkınma durumlarına 
ve istihdam oranlarına yansımakta, bu durumun 
sonucunda olușan ișsizlik oranlarındaki artıșın çözümüne 
yönelik olușturulan politikalarda girișimcilik hususu öne 
çıkmaktadır. Girișimcilik üzerine çok farklı tanımların 
yapıldığı görülmekle birlikte en genel anlamıyla girișimci, 
her çeșit riski göze alarak gereksinim ve taleplere göre 
mal veya hizmet üreten kiși olarak kabul edilmektedir. 
Girișimcilik ise, mevcut kaynakların gereksinim ve 
taleplere göre en etkin ve verimli șekilde kullanımını 
kapsayan bir süreç olarak düșünülebilir. Dünya'da ve 
Türkiye'de genel itibariyle genç girișimci tanımı 
yapılmamakla birlikte, göreceli bir kavram olan genç 
olgusunun 18-36 yaș aralığı ile 15-49 yaș aralığı 
șeklinde farklı bakıș açılarıyla değerlendirildiğinin 
görülmesine karșın T.C. Maliye Bakanlığı 18-29 yaș 
aralığını genç girișimci olarak nitelendirmektedir. Türkiye 
gibi genç nüfusu fazla ülkelerde son zamanlarda önemli 
ölçüde ilgi gösterilen genç girișimciliği, genç ișsizliğinin 
önlenmesi ve istihdamın artırılmasına yönelik geliștirilen 
stratejilerin önemli bir bileșeni haline gelmiștir. 

Günümüzde gençler in öneml i  b i r  bö lümünün, 
kariyerlerini tek bir iște veya ișyerinde geçirmeyi 
düșünmedikleri gözlemlenmekle birlikte girișimciliğin 
doğasındaki riskleri alabilecek potansiyele sahip 
oldukları düșünülmektedir. Bu açıdan bakıldığında, son 
zamanlarda giderek artan genç ișsizliği sorunun çözümü 
iç in dikkat çeken genç g ir iș imci l ik, gençler in 
potansiyellerini açığa çıkarmaları ve yeni tecrübeler 
kazanmaları noktasında önem kazanmaktadır.

Dünyada genç girișimcilere ait ilginç bașarı öyküleri 
gençleri girișimciliğe teșvik etmekte ve özellikle yeni iș 

girișimlerinde risk alma hususunda yetișkinlere kıyasla 
daha cesaretli olan gençlerin çoğunlukla geleneksel 
düșüncelerin dıșına çıkarak yenilikçi fikirler ürettiği ve en 
bașarılı girișimlerin genellikle gençlerden geldiği 
görülmektedir. Bu duruma örnek olarak Sil ikon 
Vadisi'ndeki yatırımcıların çoğunlukla genç girișimcilere 
öncelik tanımasını gösterebiliriz. Hatta Silikon Vadisi'nde 
gençlik ile bașarı arasındaki ilișki algısı bazı girișimcilerin 
genç görünmek adına estetik yaptırmasına bile sebep 
olmaktadır.

Türkiye gibi gelișmekte olan ülkelerde ekonomik 
kalkınmanın olumlu yönde gerçekleșmesine karșın genç 
ișsizlik sorunu devam etmektedir. Bu duruma çözüm 
üretme adına gençler in n i te l ik kazandır ı larak 
girișimciliğe yönelik eğitimler düzenlenmesi ve böylece 
gençlerin potansiyelinin en iyi șekilde değerlendirilmesi 
ve açığa çıkarılmasının sağlanması önemlidir. Dolayısıyla 
girișimcilik eğitimleri, gençler arasında farkındalık 
olușturarak girișimciliğe teșvik etmesi yönüyle tüm 
dünyada gün geçtikçe yaygınlașmaktadır. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de girișimcilik 
eğitimleri düzenlenmekte, KOSGEB ve İȘKUR gibi 
kurumlar bu alandaki faaliyetlerini sürdürmektedir. 
KOSGEB ile İȘKUR'un iș birliğinde, girișimcilerin yeni iș 
kurma ve yürütme süreçlerine ilișkin bilgi ve deneyim 
sahibi olmaları adına “Geleneksel Girișimcilik Eğitimi”, 
özellikle üretime dayalı yenilikçi, orta yüksek/ileri 
teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe 
faaliyet gösterecek girișimcilere yönelik de “İleri 
Girișimcilik Eğitimi” düzenlemektedir.

Genç Girișimcilik ve Destekleri



17

www.marka.org.tr

///////////////////////////////////////////////////////////////////

Bilgilendirme Yazısı

///////////////////////////////////////////////////////////////////

Gençlerin girișimciliğe teșvik edilmesi hususu tüm 
dünyada olduğu gibi Ülkemizde de önemini artırmakta ve 
b u  a l a n d a  k a m u s a l  d e s t e k  m e k a n i z m a l a r ı 
geliștirilmektedir. Bu bağlamda, Avrupa Birliği tarafından 
finanse edilen ve hibe destekli olarak iki yönlü girișimci 
değișim programı olan Erasmus for Young Entrepreneurs 
(Genç Girișimciler için Erasmus), genç girișimcilere 
yönetim becerileri kazandırmayı, yeni girișimciler ile 
tecrübeli girișimcileri bir araya getirerek tecrübe 
paylașımını sağlamayı ve gençlerin yeni fikirler edinmesi 
ile yeni pazarlara açılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. 
Benzer olarak Ülkemizde de genç girișimcilere yönelik 
vergi muafiyetini içeren devlet desteği bulunmakta ve bu 
destek 18-29 yaș arasındaki girișimciler için 3 
vergilendirme dönemini ve 1 yıl SGK primlerinden muaf 
olmayı kapsamaktadır. 

KOSGEB ile birçok kamu ve özel bankanın kurucusu 
olduğu Kredi Garanti Fonu, küçük ve orta ölçekli 
ișletmeler için sağladığı kefaletle bu ișletmelere destek 
vermekte, yatırımlarının ve ișletmelerinin finansmanında 
banka kredisi kullanmalarını mümkün hale getirmektedir. 
Kredi Garanti Fonu tarafından genç girișimcilere yönelik 
olarak da, bir iș fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren ve 
faaliyet süresi en fazla 2 yı l olan ișletmelerin 
kullanacakları kredilere 2.500.000 TL'ye kadar kefalet 
sağlanmaktadır.

Genç girișimcilere yönelik bir diğer kamusal destek 
programı ise TÜBİTAK tarafından 2015 yılından bu yana 
yürütülen BİGG(Bireysel Genç Girișim Programı)'dır. Genç 

girișimcilerin teknoloji ve inovasyon temelli fikirlerinin 
katma değer ve istihdam olușturan olușumlara 
dönüștürülmesi amaçlayan bu program ile genç 
girișimcilere girișimcilik eğitimleri verilmekte ve sanayi 
tecrübeli danıșmanlar ile teknik ve idari hususlarda 
destek sağlanmaktadır. 

Ülkemizde, genç girișimcilerin bilgi ve tecrübe eksikliği, 
finansman sağlama zorluğu gibi bașlangıçta bașa 
çıkmaya çalıșt ıkları engellerin yanı sıra devlet 
desteklerinin yetersizliği de gençlerin girișimciliğe 
yönelmesinin önünde önemli bir engel olarak karșımıza 
çıkmaktadır. Bu bağlamda, 11. Kalkınma Planı'nda da 
ifade edildiği üzere kalkınmanın gereksinimlerinden olan 
girișimcil iğin teșvik edilmesi noktasında devlet 
desteklerinin genç girișimcilere yönelik olarak yeniden 
kurgulanması, gençlerin girișimcilikte karșılaștıkları tüm 
engelleri așmasında yardımcı olacak bir ekosistem ve 
altyapının sağlanması önem kazanmaktadır. 

Türkiye'nin ekonomik kalk ınmasını sağlayarak 
gelișmișlik düzeyini artırmasının önündeki en önemli 
engellerden biri hiç kușkusuz istihdam sorunudur. Bu 
sorunun çözümünde en hızlı ve etkin araç olarak da genç 
girișimci sayısının artırılması öne çıkmaktadır. Bu 
durumun sağlanmasındaki en önemli etken; gençlerin 
bilgi, tecrübe ve özgüvene sahip, çağın gerekliliklerini 
yerine getirebilecek, farkındalığı yüksek bireyler olarak 
yetiștirilmesini sağlayacak bir eğitim sisteminin yeniden 
tasarlanmasıdır. 

Kaynakça
H.ÇELİK, 2016. Türkiye'de Genç Girișimciliğin Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri.
H.ALAN, 2020. Genç Girișimciliği ve Sosyal Girișimcilik; Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araștırma.
E.TEKİN, Y.HANCIOĞLU, 2018. Genç Girișimci Adaylarının Girișimcilik Eğilimlerinin Değerlendirilmesi.
M.UYGUN, E.GÜNER 2016. Girișimcilik Eğiliminin Gelișiminde Girișimcilik Eğitiminin Rolü
https://www.kosgeb.gov.tr/
https://www.gib.gov.tr/
https://www.tubitak.gov.tr/
https://www.kgf.com.tr/ 

Hazırlayan: Mesut ÇINAR
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Özellikle 2008 ekonomik krizi sonrası artan genç ișsizliği 
ile birlikte genç ișsizliğinin nedenleri, ortaya çıkardığı 
sorunlar ve mücadele politikaları, ulusal ve uluslararası 
boyutlarda sıklıkla tartıșılır hale gelmiștir. Bununla birlikte 
ișgücü piyasasında çeșitlenen ve derinleșen sorunlar 
doğrultusunda genç istihdamı ve genç ișsizliği gibi temel 
kavramların dıșında farklı kavramlar da gündeme 
gelmeye bașlamıștır. Bunlardan biri de eğitimde ve 
istihdamda yer almayan (not in education, employment or 
training – NEET) gençler kavramıdır.

 Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler göstergesi; 
eğitim sisteminin dıșında bulunan ve istihdam edilmeyen 
gençlere yönelik bir ölçüt sunmakta olup ișgücü 
piyasasına girme potansiyeli bulunan gençleri de 
içerdiğinden genç ișsizliğinden ve eğitime devam 
nedeniyle ișgücüne dâhil olmayan gençlerden daha 
geniș bir kapsama sahiptir.

Eğitimde ve istihdamda olmayan gençler kavramının 
ortaya çıkıșı ve tanımının yanında, gençlerin bu gruba 
dahil olma nedenleri de özellikle uygun politika ve 

uygulamaların geliștirilmesi açısından çok önemlidir. Bu 
açıdan bakıldığında eğitimde ve istihdamda yer almayan 
gençler, kendi içerisinde homojen bir grup olmadığından 
yaș, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, aile 
geçmiși, sağlık durumu gibi farklılıklar, gençlerin 
beklentilerini, ihtiyaçlarını ve alınacak tedbirleri 
farklılaștırmakta ve çeșitlendirmektedir. Bu doğrultuda 
gençlerin eğitimde ve istihdamda yer almamasının pek 
çok nedeni bulunabilmektedir.

Bir ülkenin ekonomik ve sosyal refah göstergeleri ile 15-
29 yaș arasındaki gençlerin eğitim, öğrenim veya çalıșma 
hayatında bulunmaları arasında doğrudan bir ilișki 
bulunmaktadır. İș gücü piyasasında en aktif olan bu 
grubun eğitim veya iș hayatının dıșında olması ekonomik 
ve sosyal açıdan ciddi riskler tașımaktadır. Temel üretim 
faktörü olan emeğin tam kullanılamaması, hem üretim 
kaybına yol açmakta hem de topluma pek çok maliyet 
yüklemektedir. Ayrıca ișsizlik, devlet açısından da sosyal 
yardımların artmasına ve gelir vergilerinin azalmasına yol 
açmaktadır.

Ne Eğitimde Ne İstihdamda 
Ne De Yetiștirmede Yer Alan Gençler 
(NEİY/NEET)

Resim 1: Genç Nüfusun Toplam Nüfus İçindeki Oranı (TÜİK)
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Türkiye, genç nüfus oranıyla Avrupa ülkelerine göre 
oldukça avantajlıdır. Ancak Resim 1'de de görüldüğü 
üzere genç nüfus oranı son yıllarda düșüș eğilimindedir. 
Nüfus projeksiyonları incelendiğinde bu düșüșün devam 
edi leceği görülmektedir. Ülkemizin el indeki bu 
potansiyeli en verimli șekilde değerlendirmesi sosyal ve 
ekonomik kalkınma için kısa vadede oldukça önemlidir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'ten alınan Resim 2'deki 
tabloya baktığımızda 15-24 yaș arasını referans alan 

genç nüfus arasında ișsizlik oranı 2019 yılında 2018 
yılına göre 5 puan artmıș olmakla birlikte Ne Eğitimde Ne 
İstihdamda olanların oranı da 1,5 puan artarak 
%24,5'den %26,0'a yükselmiștir. Ayrıca, ișsizlik ve 
ișgücüne katılma oranlarının yanında ne eğitimde ne 
istihdamda olan kadınların oranının da erkeklerden 
yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum kadınlara 
yönelik politikalara öncelik verilmesi gerekliliğini ortaya 
koymaktadır.

Resim 2: Temel ișgücü göstergeleri (15-24 yaș) 2018-2019 yılları kıyaslamalı (TÜİK)

Temel ișgücü göstergeleri, 15-24 yaș, 2018, 2019

İgücü katılım oranı (%)

İstihdam oranı (%)

İșsizlik oranı (%)

Ne eğitimde ne istihdamda olanlar   (%)

2018

44,0

35,0

20,3

24,5

2019

44,4

33,1

25,4

26,0

Fark

0,4

-1,9

 5,1

 1,5

2018

56,3

46,4

17,6

15,6

2019

55,9

43,4

22,5

18,3

Fark

-0,4

-3,0

 4,9

 2,7

2018

31,3

23,4

25,3

33,6

2019

32,6

22,6

30,6

34,0

Fark

1,3

-0,8

5,3

0,4

(1) Çalıșmaya ve eğitimde (örgün ve yaygın) olmayan gençlerin, toplam genç nüfus içindeki oranıdır.

(1)

Toplam Erkek Kadın

Türkiye 15-19 yaș arasında gençlere dair NEİY 
oranlarında OECD ülkeleri arasında en yüksek orana 
sahip ülke olmakla birlikte bu oran 2008 yılında zirveyi 
gördükten sonra azalıșa geçmiștir. Așağıdaki Resim-5'de 
görüldüğü üzere Türkiye 2018 yılı itibariyle hala OECD 

ülkeleri arasında en yüksek orana sahip ülke olmakla 
birlikte 2005 yılından 2018 yılına bu oran yarı yarıya 
azalmıștır. Bu düșüște zorunlu eğitimin 12 yıla 
çıkarılmasının etkisi büyüktür.

Resim 3: 15-19 yaș arası NEİY oranı - OECD Ülkeleri kıyaslaması (OECD, 2019)
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11. Kalkınma planında eğitimde ve istihdamda yer 
alamayan gençlere yönelik birçok hedef bulunmaktadır. 
Kimi maddeler doğrudan olmakla birlikte kimi ise genç 
ișsizliğini azaltmaya ya da eğitime dair politikalar 
geliștirmeye yönelik dolaylı olarak etkileyecek birçok 
madde bulunmaktadır. Ne eğitimde ne istihdamda 
olmayan gençlere yönelik olarak doğrudan verilen 
hedeflere dair maddeler așağıda sıralanmıștır.

23.3. Eğitimde ve istihdamda yer alamayan gençlerin 
profilleri belirlenerek eğitime, ișgücüne ve istihdama 
katılımlarını destekleyecek birey, aile ve toplum odaklı 
bütüncül bir yaklașım geliștirilecektir.

23.7. Gençlerle çalıșan kurumlar; bașta eğitimde ve 
istihdamda olmayan gençler olmak üzere gençleri 
KOSGEB ve İȘKUR'un mesleki yönlendirme, 
girișimcilik ve meslek edindirme hizmetleri hakkında 
bilgilendirecek ve bu hizmetlere yönlendirecektir.

623.4. Söz konusu gençlerin eğitimde ve istihdamda 
olmama nedenlerine uygun olarak ișgücüne ve 
istihdama katıl ımlarını artırmak üzere teșvik 
programları uygulanacaktır.

623.5. Eğitimde ve istihdamda olmayan gençlere 
mesleki alan belirlenmesine yönelik eğitim ihtiyaç 
analizi yapılacaktır.

Ülkemizin 2014 – 2023 yılları arasında ișgücü 
piyasasındaki önceliklerini ve hedeflerini belirleyen 
Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS), 6 Mayıs 2014 tarihinde 
Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilmiș ve 30 
Mayıs 2014 tarihli ve 29015 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak hayata geçirilmiștir. Strateji kapsamında 
değerlendirilen genç ișsizliğine dair mevcut durum ortaya 
koyulmuș, hedef ve politikalar belirlenmiștir. Buna göre 
genç ișsizliği ve eğitim ilișkisine dair belirtilen kimi 
hususlar șöyledir (Ulusal İstihdam Stratejisi 2014-2023);

54. Türkiye ișgücü piyasasında belirli bir nitelik 
kazanmıș olan mesleki teknik eğitim mezunları 
arasındaki ișsizlik oranının lise mezunları arasındaki 
ișsizlik oranına yakın olması dikkat çekicidir. Teorik 
olarak, mesleki eğitim programlarından mezun olan 

gençlerin ișgücü piyasasına geçișlerinin göreli olarak 
daha kolay olması ve bu anlamda ișsizlik riski ile daha 
az karșılașmaları gerekmektedir. Ancak TÜİK verileri, 
söz konusu teorik öngörünün Türkiye ișgücü 
piyasasında tam olarak geçerli olmadığı yönünde 
kanıtlar sunmaktadır. Mesleki ve teknik lise mezunları 
arasındaki ișsizlik oranının, genel lise mezunları 
arasındaki ișsizlik oranından çok da farklı olmaması, 
mesleki bir beceri kazanmanın istihdam edilebilir 
olmak açısından büyük bir anlam tașımadığını ortaya 
koymaktadır. Meslek okulu mezunlarının yüksek 
ișsizlik oranları, Türkiye'de mesleki teknik eğitimin 
mezunlarına meslek kazandırılamadığı ve ișgücü 
piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte “ara ișgücü” 
yetiștirilemediği yönündeki görüșü desteklemektedir. 
Bu değerlendirme ıșığında, Türkiye'de mesleki eğitim 
ile istihdam arasındaki fonksiyonel ilișkinin zayıf 
olduğu söylenebilmektedir.  

59. Türkiye'de eğitim - istihdam ilișkisi açısından 
önemli sorun alanlarından biri, ne eğitimde ne de 
istihdamda yer almayan gençlerin durumudur. Söz 
konusu gençler, herhangi bir eğitim ya da yetiștirme 
programına devam etmemekte ve istihdama da 
katılmamaktadır. Tüm dünyada küresel krizin 
baș lang ıc ından bu yana yükse l iș eğ i l imin i 
sürdürmekle birlikte, OECD ülkeleri arasında söz 
konusu “atıl” gençlerin oranının en yüksek olduğu 
ülkelerden bir i Türkiye'dir. OECD taraf ından 
yayınlanan “İstihdam Görünümü 2016” raporunda yer 
verilen ne eğitimde ne de istihdamda olmayan 
gençlerle ilgili istatistiklere göre, Türkiye'de 2015 yılı 
itibarıyla 15 - 29 yaș grubundaki gençlerde atalet 
oranı yaklașık % 30'dur. Bu oranla Türkiye, % 15 olan 
OECD ortalamasını ikiye katlamıștır.

Ulusal Plan ve Stratejilerde Genç İșsizliği  
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Temel politika eksenlerinden “1.Eğitim – İstihdam 
İlișkisini Güçlendirilmesi” ekseni altında tanımlanan 
“Eğitim ve öğretimin ișgücü piyasasının ihtiyaçlarını 
karșılama yeterliliğinin geliștirilmesi ve hayat boyu 
öğrenme temelinde herkes için erișilebilir hale getirilerek 
iș gücünün istihdam edilebil ir l iğinin artır ı lması 
amaçlanmaktadır.” temel amacı doğrultusunda 
belirlenen hedefler șöyledir (Ulusal İstihdam Stratejisi 
2014-2023);

1. Öğrencilere ve velilere yönelik olarak yürütülen 
meslek tanıtımı faaliyetlerinin etkinliği artırılacaktır.

2. 2023 yılına kadar iș piyasasının ihtiyaç duyduğu 
tüm mesleklerde standart lar ve yeterl i l ik ler 
hazırlanacaktır.

3. Eğitime erișim ve devamının önündeki engeller 
kaldırılacaktır.

4. 2018 yılı itibariyle mesleki ve teknik eğitim 
müfredatında uygulamanın payı artırılacaktır

5. Aktif ișgücü programlarının ulusal ve yerel 
düzeyde i z lenmes in i  sağ layacak s is temler 
geliștirilecektir.

6. 2018 yılı itibariyle çatı bir ișgücü piyasası bilgi ve 
izleme sistemi tasarlanacaktır.

7. 2018 yılı itibariyle düzenli olarak mezunlara 
ilișkin istihdam izleme araștırmaları yapılacaktır.

8. Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ)'ye katılım oranı 
2023 yılına kadar %15'lere çıkarılacaktır.

Doğu Marmara Bölgesinde Mevcut Durum

Tablo 1: Doğu Marmara Bölgesi Yıllara Göre Genç Nüfus Kıyaslaması (TÜİK)

2015

2016

2017

2018

2019

3.617.728

3.719.652

3.805.481

3.878.979

3.961.953

Toplam
Nüfus

Genç
Nüfus

Genç Nüfus
Oranı

568.655

588.408

592.952

594.774

600.006

15,7%

15,8%

15,6%

15,3%

15,1%

Yıllar

Doğu Marmara Bölgesindeki ișsizlik oranlarının 
incelendiği Tablo-2'den de görüldüğü üzere Bölgede, 15-
24 yaș ișsizlik oranları, 15 yaș ve üzeri toplam ișsizlik 
oranlarının oldukça üzerinde gerçekleșmiștir. Bu durum 
ülkemizin genel durumuyla paralel bir șekilde bölgede de 

genç nüfus potansiyelinden yeterince yararlanılama-
dığını göstermekle birlikte, genç istihdamına dair 
bölgesel dinamikler göz önünde bulundurularak politika 
ve projelerin geliștirilmesi gerektiğini göstermektedir.
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Tablo 2: Doğu Marmara Bölgesi Yıllara Göre Genç Nüfus İșsizlik Oranları  (TÜİK)

15 yaș ve üzeri - Toplam

15-24 yaș - Toplam

15-24 yaș  - Erkek

15-24 yaș - Kadın

Cinsiyetler arasındaki fark

10,1

20,6

17,1

26,1

9

10,7

21,9

18,7

27,4

8,7

10,8

19,4

14,8

27,1

12,3

2015
10,2

18,1

14,6

24,2

9,6

13,5

27,7

26

30,2

4,2

2016 2017 2018 2019
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Daha önce de bahsedildiği gibi ne eğitimde ne istihdam 
olmayan gençler dünyada olduğu gibi ülkemiz için de yeni 
bir kavramdır. Bu soruna dair yapılan çalıșmalar henüz az 
olmakla birlikte artıștadır. Ülkemizde NEİY'lerin tespitine 
yönelik olarak özel bir istatistik çalıșması yapıl-
mamaktadır. TÜİK'in yayınladığı iș gücü ve eğitim 
istatistiklerinden NEİY'lere dair özel istatistikler 
çıkarılabilmektedir. Bu șekilde cinsiyete ve yașa göre 
sınıflandırmalar yapılabilmektedir.  Ayrıca Türkiye İș 
Kurumunun iș gücü ve istihdama dair yayınladığı veriler 
de bu kapsamda önemlidir. İșsizliğe ve eğitime dair rapor 
ve istatistikler i lgi l i kurulușlarca yaygın olarak 
hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır. Bu raporlar 
kapsamında ne eğitimde ne istihdamda bulunan gençler 
sorununa dair analizler ve değerlendirmelere de yer 
veri lmektedir. Bununla birl ikte son dönemlerde 
ülkemizde de güncelliği artan bu konu özelinde özellikle 
STK'lar ve Akademisyenlerce hazırlanmıș çalıșmalar da 
mevcuttur. Ayr ıca OECD Data, EUROSTAT gib i 

uluslararası örgütlere ait istatistiki veri tabanları, diğer 
ülkeler ile kıyaslama yapılmasına olanak tanımaktadır.

Günümüz ișgücü piyasasının nitelikli ișgücüne yönelik 
artan talebi karșısında gençlerin eğitimde ve istihdamda 
yer almama durumunun temel belirleyicisi, gençlerin 
eğitim durumudur. Bu çerçevede pek çok ülkede düșük 
eğitim seviyesine sahip gençlerin büyük çoğunluğunun, 
eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler arasında 
olduğu görülmektedir. Bu nedenle gençlerin eğitim 
seviyelerinin yükseltilmesi ve ișgücü piyasası için gerekli 
olan donanıma sahip olmaları, onları eğitimde ve 
istihdamda yer almama durumundan korumak ve söz 
konusu oranı azaltabilmek için önemli bir etkendir. Bu 
doğrultuda yapılacak çalıșmalarda eğitim politikalarına 
bu konu dahilinde özel bir önem verilmesi gerekmektedir. 
Ayrıca bu kapsamda eğitim politikaları ile ekonomik ve 
sosyal politikaların ilișkili olduğu unutulmamalıdır.

Hazırlayan: Selim POLAT

MARKA - Proje Uygulama Birimi Uzmanı
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Genç İstihdamında İȘKUR
1969 yılında Kocaeli'de doğdu. Lisans eğitimini İșletme 
Fakültesinde tamamladı. Farklı kurumlarda; Memur, 
Basın Müșaviri, İ l Müdür Yardımcısı görevlerini 
gerçekleștiren YILMAZ, halen Kocaeli Çalıșma ve İș 
Kurumu İl Müdürü görevini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk 
babası olup orta derece İngilizce bilmektedir. 

Kocaeli ilinde 18 25 arası  kaç kiși İȘKUR'a kayıtlıdır? 
İȘKUR'a kayıtlı olan gençlerden ne kadarı 2021 yılı 
içinde istihdam edilmiștir?
Kocaeli ilinde 2021 yılının sonu itibariyle İȘKUR' a kayıtlı 
genç ișsiz (15-24 yaș) sayısı 22.702 kiși dir. Toplam 
kayıtlı ișsiz (63.218 kiși) sayısı içerisinde %36'lık orana 
tekabül etmektedir. 2021 yılında genç ișsizlerden (15-24 
yaș) 22.846 kiși ișe yerleștirilmiș olup toplam ișe 
yerleștirilen ișsizlerin (51.388 kiși) %44 üne karșılık 
gelmektedir.

İlimizde 2021 yılı İȘKUR desteklerinin ne kadarı genç 
istihdamı için kullanılmıștır?
Kocaeli ilinde 2021 yılı içerisinde İȘKUR tarafından genç 
ișsizlerden (15-24 yaș) 4.664 kișiye “İșbașı Eğitim 
Programı” uygulanmıș olup toplam ișbașı eğitimi (8.902 
kiși) uygulananların %52 sine tekabül etmektedir. 2021 
yılı içerisinde 1.334 genç ișsiz (15-24 yaș) “Mesleki 
Eğitim” kurslarından yararlandırılmıștır. Bu sayı toplam 
mesleki eğitim alanların (2.881 kiși) %46 sına karșılık 
gelmektedir.

Gençler en çok hangi sektörlerde istihdam ediliyor?
Gençlerin hangi sektörde istihdam edildiklerine ilișkin 
elimizde veri bulunmamasına karșın; İȘKUR olarak yıl 
boyunca yürütülen çalıșmalar neticesinde edindiğimiz 
izlenimlere göre, genç nüfusun ağırlıklı olarak hizmet 
sektöründe istihdam edildiği gözlemlenmektedir. Bu 
sektörün içerisinde de büyük çoğunluğunun sağlık ve 
perakende ticaret alt sektörlerinde yoğunlaștıkları 
görülmektedir.

Firmalar genç istihdamına önem veriyor mu? 
Vermiyorsa nedenleri nedir?
İlimizde 2021 yılı içerisinde İȘKUR aracılığıyla ișe 
yerleștirilen 51.388 kișinin yüzde 44 üne karșılık gelen 
22.846 gencin istihdam edildiği değerlendirildiğinde 
firmaların genç istihdamına önem verdiği görülmektedir.

İȘKUR gençlere yönelik nitelik arttırıcı eğitim 
programları düzenliyor mu?
İȘKUR tarafından 2021 yılı içerisinde “İșbașı Eğitim 
Programı” kapsamında 4.664,  “Mesleki Eğitim Kursları” 
kapsamında da 1.334 genç ișsize eğitim vermiș ve bu 
kișiler ișe yerleștirilmiștir.

Yaptığınız ișgücü analiz ve anket çalıșmalarında, genç 
istihdamı özelinde bulgularınız nelerdir?
İl Müdürlüğümüzce yapılan analiz ve anket çalıșma-
larında genç istihdamına yönelik veri bulunmamaktadır. 
Ancak her yıl gerçekleștirdiğimiz insan kaynakları ve 
istihdam fuarları ile kariyer günü etkinliklerimizde 
istihdamın her iki tarafını olușturan arz (iș arayan) ve talep 
(ișveren) eșleștirmesi yapılarak genç ișsizlerin zorluk 
çekmeden ve aracı kul lanmadan direkt olarak 
ișletmelerin insan kaynakları yetkilileri ile görüșmeleri 
sağlanmaktadır.

Röportaj
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// Ulvi YILMAZ
İȘKUR Kocaeli Müdürü

Kocaeli
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Covid-19 salgını genç istihdamını nasıl etkiledi?
Covid-19 salgın hastalığı bütün dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de çalıșma hayatı üzerinde olumsuz etkiler 
olușturmuștur. Bu çerçevede istihdamda daralma ve 
ișten çıkarmalar görülmüștür. Aynı etkinin genç 
i s t i hdamına yöne l i k  o lumsuz yans ıma la r ı  da 
gözlemlenmiștir. Bu olumsuzlukların giderilmesine 
yönelik olarak Bakanlığımızca ișten çıkarma yasağı 
uygulamaya konulmuș olup faaliyetini daraltan/azaltan 
ișletmeler için “Kısa Çalıșma Ödeneği” ve “Nakdi Ücret 
Desteği” uygulamaya konulmuștur.

Gençlerin iș fırsatlarına erișim noktasında yașadıkları 
sorunlara değinir misiniz? Tavsiyeleriniz nelerdir?
Genç iș arayanlar; 
İnternet ve mail adreslerimizden (www.iskur.gov.tr, 
kocaeli@iskur.gov.tr), Online olarak sosyal medya 
hesaplarımızdan (www.facebook.com/TurkiyeIsKurumu,
https://twitter.com/turkiyeiskurumu, www.instagram 
.com/turkiyeiskurumu/?hl=tr,
www.you tube .com/channe l /UCbqZ7GW11A7-
NAVnQt6u-Kw, www.facebook.com/iskurkocaeli, 
https://twitter.com/iskurkocaeli)

Telefonla ile direkt iletișim hattından (ALO 170)
Yüz yüze o la rak İ l  Müdür lüğümüz i le H izmet 
Merkezlerimizden (Gebze, Gölcük, Dilovası) İrtibat ve 
hizmet noktalarından (Belediyeler, Sanayi ve Ticaret 
Odaları, Üniversite) Kurumumuz hizmetlerine kolaylıkla 
erișmeleri mümkün olup erișim sıkıntısı yașanma-
maktadır.

İȘKUR desteklerinde genç istihdamına pozitif 
ayrımcılık sağlanıyor mu ?
İȘKUR aracılığı ile istihdam edilen gençlere yönelik çeșitli 
istihdam teșvikleri uygulanmaktadır. (Genç girișimci 
teșv ik i , 6111 say ı l ı  kanun kapsamında genç 
istihdamında prim teșviki, 7103 sayılı kanun kapsamında 
genç ist ihdamında SGK ve vergi teșvik ler i i le 
desteklenmektedirler) 

İș ve Meslek danıșmanlığı kapsamında gençlere ne 
gibi hizmetler sunuyorsunuz ?
İȘKUR kalkınmıș mutlu bireylerden olușan toplum 
hedefine ulașmak için, öncelikle gençlerin doğru meslek 
seçmeleri ve bu sayede çalıșma hayatında verimli ve 
mutlu bireyler olmaları gerektiğinin farkındadır. Bu 
farkındalıkla çalıșmalarını planlamaktadır.

Gençlere yönelik olarak:
Meslek Danıșmanlığı çalıșmaları kapsamında öğrenim 
hayatı devam eden ortaöğretim öğrencilerine yönelik 
mesleklerin tanıtımı, genel yetenek test bataryası 
uygulamaları aracılığıyla öğrencilerin ve vasıfsız 
gençlerin mesleki yatkınlıkların ölçülmesi ve meslek 
seçimi, kariyer günü etkinliklerinde meslek erbapları 
aracılığıyla mesleklerin tanıtılması, iș arama becerileri 
eğitimleri, üniversite irtibat noktaları vasıtasıyla 
öğrencilere danıșmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

İș Danıșmanlığı faaliyetleri kapsamında İȘKUR 
tarafından her bir iș arayana bir iș ve meslek danıșmanı 
tanımlaması yapılmıștır. Böylelikle nitelikli danıșmanlık 
hizmeti sağlanmıștır. İș Danıșmanlığı faaliyetleri 
kapsamında genç ișsizlere yönelik olarak İȘKUR 
tarafından NEET (eğitimde ve istihdamda olmayan genç 
ișsizler) uygulaması hayata geçirilerek özel danıșmanlık 
yapılması sağlanmıștır.

İș Kulübü çalıșmaları ile istihdamda zorluk çeken 
gençlere yönelik motivasyon artırmaya ve yöntem desteği 
vermeyi hedefleyen yoğunlaștırılmıș iș ve meslek 
danıșmanlığı hizmeti verilmektedir. 

Tüm bu çalıșmalar neticesinde istihdama katılamayan 
genç ișsizler mesleki eğitime ya da İș kulübü eğitimlerine 
yönlendirilerek istihdama katılmaları hedeflenmektedir.

///////////////////////////////////////////////////////////////////

Röportaj
KOCAELİ

Hazırlayan: Muhammet BAYRAK
MARKA - Kocaeli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

http://www.instagram.com
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Türkiye İș Kurumu Kanunu gereğince, istihdamın 
korunması, geliștirilmesi ve ișsizliğin önlenmesi görevi 
İȘKUR' a verilmiștir. İȘKUR, kanunla kendine verilen bu 
görevini yerine getirmek için, bir taraftan iș ve ișçi 
bulmaya aracılık faaliyetinde bulunurken diğer taraftan 
da aktif ve pasif ișgücü programlarını uygulamaktadır. 

Dolay ıs ıy la, Sakarya Çal ıșma ve İș Kurumu İ l 
Müdürlüğünün 2021 yılında, ișçi bulmaya aracılık 
faaliyeti sonucu olușan istihdam rakamları ile istihdamın 
korunması ve artırılması için uygulanan aktif ve pasif 
ișgücü faaliyetleri așağıda ayrı ayrı değerlendirilmiștir. 
Ayrıca, gençlerin nitelikli ișgücü geliștirme ve genç 
istihdamı faaliyetlerine katılımları değerlendirilmiștir.

İstihdam Faaliyetleri
İșverenlerden alınan ișgücü talebi ile ișe yerleștirme 
faaliyetlerinin, kadınlar, gençler ve engelliler bazında 
dağıl ımlarına așağıdaki tabloda yer veri lmiștir. 
İșverenlerden alınan ișgücü talep sayısı 2020 yılında 
30.069 kiși iken 2021 yılında % 41,49 'luk artıșla 
42.564 kiși olmuștur.

İșe yerleștirme faaliyetleri de 2021 yılında % 7,49 'luk 
artıșla 26.060 olarak gerçekleșmiștir. Ayrıca, ișe 
yerleștirilenlerin yaklașık % 41 ini 15-24 yaș arası 
gençler olușturmuștur. Bunun yanında, kadın ișe 
yerleștirme sayısı bir önceki yıla göre % 35,40 oranında 
artıșla 2021 yılında 8.394 kiși olarak gerçekleșmiștir. 
Bunun yanında, yükseköğrenim mezunlarından ișe 
yerleștirme sayısı da 5.337 kișidir.

Röportaj
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// Tekin KAYA
İȘKUR Sakarya Müdürü

Sakarya

Nitelikli İșgücü Geliștirme ve
Genç İstihdamı 2021 Yılı Faaliyetleri

2020 Yılı 2021 Değișim %
Açık İș
Kamu

Özel

İșe Yerleștirme
Kadın İșe Yerleș.

Genç İșe Yerleș.   (15-24 Yaș)

Engelli İșe Yerleș.

30.069

       35

30.034

24.245

  6.199

10.058

     212

%   41,49

 % 102,85

 %   41,42

 %     7,49

 %   35,40

 %     6,82

 %   33,17

42.546

      71

42.475

26.060

  8.394

10.744

      281

Genç İstihdamında İȘKUR
Sakarya
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Kurs
Sayısı

Özel Politika Kursları
İstihdam Garantili Kurslar
İstihdam Garantisiz Kurslar
İșbașı Eğitim Programları
Çalıșanların Mesleki Eğitimi
ARA TOPLAM
Toplum Yararına Programlar
TOPLAM

4

141

22

2.016

5

2.188

6

2.194

65

80

297

4.062

24

4.528

285

4.813

21

2.046

5

3.918

70

6.060

109

6.169
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Aktif İșgücü Hizmetleri 
İșsizlerin mesleki niteliklerinin geliștirilmesine ve ișgücü 
piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere, aktif 
ișgücü hizmetleri kapsamında mesleki eğitim kursları, 
ișbașı eğitim programları ve Toplum Yararına Programlar 
düzenlemektedir. İȘKUR, söz konusu programları 
özellikle ișsiz durumdaki dezavantajlı gruplar olan, 
engel l i le r in , kadın lar ın ve gençler in is t ihdam 
edilebilirliklerinin artırılması için uygulamaktadır. 

Kurum tarafından sunulan aktif ișgücü hizmetlerinden 
yararlanmak isteyen ișsizlere, Çalıșma ve İș Kurumu İl 
Müdürlüklerinde görev yapan iș ve meslek danıșmanları 
tarafından danıșmanlık hizmeti verilmektedir. Dolayısıyla, 
verilen danıșmanlık hizmeti ile ișsizler kendilerine en 
uygun kurs ve programlara katılma imkânı bulabil-
mektedir.

Sakarya Çalıșma ve İș Kurumu İl Müdürlüğünün 2021 yılı 
Kasım ayı sonu itibariyle düzenlediği aktif ișgücü 
hizmetleri kapsamındaki faaliyetlerine katılanların 
cinsiyet ve programların türlerine göre dağılımlarına 
așağıdaki tablolarda yer verilmiștir. Söz konusu 
düzenlenen programlarla 2021 yılı içerisinde 10.0982 
kiși iș ve meslek sahibi olmuștur.

İȘKUR' un kurs ve programlarına katılanlardan herhangi 
bir ücret alınmadığı gibi kurum bu faaliyetlerden 
yararlananlara program türlerine göre aylık asgari ücrete 
kadar ödeme yapabilmektedir. Ayrıca, katıldığı kurs ve 
programı bașarı ile bitirenlere Milli Eğitim Bakanlığı veya 
Üniversite onaylı kurs bitirme belgesi verilmektedir. 
Bunun yanında, kursiyer veya katılımcılar, özel sektör 
ișyerlerinde istihdam edilebilmekte ve ișbașı Eğitim 
Programı sertifikasına sahip olabilmektedirler.

2021 Yılı Aktif İșgücü Programları (Düzenlenen Kurs ve programlar) çizelgesi:

Program
Türü

Erkek
Kursiyer

Kadın
Kursiyer

Toplam
Kursiyer

86

2.126

302

7.980

94

10.588

394

10.982

Diğer taraftan, 2021 yılı içerisinde aktif ișgücü hizmetleri kapsamında düzenlenen kurs ve programlar için 
89.193.057 TL ödenek kullanılmıștır. 

Pasif İșgücü Programları
İȘKUR tarafından Covid-19 salgını süresince, salgının 
olumsuz etkilerinden istihdamı korumak için çalıșan 
sigortalılara Kısa Çalıșma Ödeneği ile Nakdi Ücret 
Desteği ödemesinde bulunulmuștur. Ödeme süresi 2020 
yılı Mart ayından geçerli olmak üzer bașlatılmıș ve 2021 

yılı Haziran ayının sonuna kadar olan 16 ay boyunca 
devam ettirilmiștir.

Bu süre boyunca, 53.124 kișiye 337 milyon TL Kısa 
Çalıșma ödemesi yapılmıș, 41.895 kișiye de 153 milyon 
Nakdi Ücret Desteği ödemesinde bulunulmuștur.

Hazırlayan: Abdulkadir USLU

MARKA - Sakarya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü
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İlimizde 18-25 arası kaç kiși İȘKUR'a kayıtlıdır? 
İȘKUR'a kayıtlı olan gençlerden ne kadarı 2021 yılı 
içinde istihdam edilmiștir?
İlimizde 18-25 yaș arası İȘKUR'a kayıtlı kiși sayısı 5 bin 
259'dur. Bu sayı toplam kayıtlı ișsizlerin %36'sını 
olușturmaktadır. 2021 yılı içerisinde bu yaș aralığında ișe 
yerleștirilen kiși sayısı 2 bin 530'dur.

İlimizde 2021 yılı İȘKUR desteklerinin ne kadarı genç 
istihdamı için kullanılmıștır?
Mesleği olmayan kișilere meslek edindirmek, mesleği 
olan ancak deneyimi olmayan kișilerin ișyerine 
adaptasyon sürecini desteklemek amacıyla uygulanan 
aktif ișgücü programlarına 2021 yılında, 18-25 yaș 
aralığında katılımcı sayısı bin 190'dır. Bu sayı toplam 
yararlanıcıların %49'udur. 

Gençler en çok hangi sektörlerde istihdam ediliyor?
Gençlerin en çok istihdam edildiği ilk üç sektör imalat, 
toptan ve perakende ticaret, idari ve destek hizmet 
faaliyetleri sektörleridir.

Firmalar genç istihdamına önem veriyor mu? 
Vermiyorsa sebebi nedir?
İșgücü piyasası açısından gençler birçok ülkede olduğu 
g ib i  ü lkemizde de dezavanta j l ı  konumda yer 
almaktadırlar. Gençler arasında istihdam ve ișgücüne 
katılma oranlarının diğer yaș gruplarına göre düșük, 
ișsizlik oranının ise yüksek olduğu gözlemlenmektedir. 
Genç ișsizliğinin, gençler ve toplum üzerinde yarattığı 
olumsuzluklarla baș etmek ve toplumsal refahın ve 
geleceğin teminat altına alınmasını sağlamak üzere 
gençleri hedef alan özel politikaların geliștirilmesi büyük 
önem arz etmektedir. Firmaların genç istihdamında en 
büyük çekincesi mesleksizlik ve deneyim yetersizliğidir. 
Bu nokta da İȘKUR aktif ișgücü programları ve diğer 
argümanlarla genç istihdamını artırmaya yönelik 
firmaları ve ișgücü piyasasına dâhil olmak isteyen 
gençleri desteklemektedir. 

İȘKUR gençlere yönelik nitelik arttırıcı eğitim 
programları düzenliyor mu?
İlimizde meslek edindirmeye veya mevcut mesleğin 
niteliğini artırmaya yönelik 2021 yılında 247 eğitim 
programı düzenlenmiștir. Bu programlara toplamda 2 bin 
424 kiși katılım sağlamıștır. Toplam katılımcıların %49'u 
18-25 yaș arası genç kișilerdir. Son yıllarda özellikle 
gençlere yönelik geleceğin mesleklerinde program 
düzenlemeye gayret gösterilmektedir. Geleceğin 
meslekleri kapsamında çeșitli mühendislik alanları, 
elektronik ve haberleșme, robotik kodlama ve yapay 
zekâyla i lgi l i programlar düzenlenmektedir. Bu 
mesleklerde ödenen günlük cep harçlığı diğerlerine göre 
daha fazladır ve süresi daha uzun tutulmaktadır.

Yaptığınız ișgücü analiz ve anket çalıșmalarında, genç 
istihdamı özelinde bulgularınız nelerdir?
Kurumumuz tarafından yapılan ișgücü analiz ve anket 
çalıșmalarında gençlere yön haritası olması açısından bir 
takım çalıșmalar yapılmakta ve sonuçları değer-
lendirilmektedir. 15-24 yaș grubunu kapsayan genç 
nüfusta ișsizlik oranı %20,1, istihdam oranı %33,4 
seviyesindedir. Bu yaș grubunda ișgücüne katılma oranı 
ise %41,8 seviyesinde gerçekleșmiștir.

// Ferhat ACAR
İȘKUR Düzce Müdürü

Düzce

Genç İstihdamında İȘKUR
Düzce



28

www.marka.org.trDÜZCE

Röportaj

(TÜİK, Eylül 2021) Genç istihdamını arttırmak ve ișsizliği 
düșürmek için On Birinci Kalkınma Planı'nda (2019 - 2023) 
gençlerin ist ihdamına geniș yer veri lmișt ir. Plan 
kapsamında, gençlerin eğitimden ișgücüne geçișleri, staj 
ve ilgili kurs/programlara katılımları, çalıșma hayatına 
uyumları, ișsiz olan gençlerin istihdama kazandırılmaları ve 
benzeri birçok bașlıkta politika ve tedbirler bulunmaktadır. 
Planda 2023 yılına kadar genç ișsizliğinin %17,8'e 
düșürülmesi hedefi kapsamında, gençlerin ișgücüne 
katılımının ve istihdamının artırılması adına politika ve 
eylemler planlamıștır. 

Genç nüfusun ilgi ve yeteneklerini tanıyarak doğru ișlerde 
istihdam edilebilirliğini artırabilmek için geleceğin 
mesleklerini bilmek önemlidir. Bu sebeple her yıl yapılan 
ișgücü piyasası araștırmasında ișverenlere öne çıkacağını 
düșündükleri meslekler sorulmuștur. Dijital pazarlama, 
savunma sanayi, yenilenebilir enerji, yapay zeka, robotik 
kodlama ve yazılımı, elektrikli otomotiv teknolojisi, 
otomasyon, geri dönüșüm, genetik, veri analizi, online 
eğitim, web tasarım, iș zekası, yatırım danıșmanlığı, 
kullanıcı deneyimi, veri güvenliği, tasarım, nano teknoloji ve 
lojistik alanlarının önümüzdeki dönemlerde daha fazla 
önem kazanacağı öngörülmektedir.

Covid-19 salgını genç istihdamını nasıl etkiledi? 
Genç nüfus, krizlerden en çok etkilenen grupların bașında 
yer almaktadır. Yașanan ekonomik krizlerden sonra tüm 
dünyada giderek artan genç ișsizliği, ișgücü piyasasına 
ilișkin önemli küresel gündem maddelerinden biri haline 
gelmiștir. COVID-19 krizi gençlerin kaliteli eğitime ya da 
insana yakıșır ișlere erișimini güçleștirmiș, genç ișsizliği 
sorununu daha da derinleștirmiștir. Uluslararası Çalıșma 
Örgütü'ne ( ILO) göre, COVID-19 küresel salgını 
bașladığından beri, altı gençten biri ișini kaybetmiș, iși 
devam edenlerin çalıșma süreleri de %23 azalmıștır.

Gençlerin iș fırsatlarına erișim noktasında yașadıkları 
sorunlara değinir misiniz? Tavsiyeleriniz nelerdir?
Gençlerin iș fırsatlarına erișim noktasında yașadıkları en 
önemli sorunlar ișgücü piyasası hakkındaki bilgi eksikliği, 
kișinin güçlü ve zayıf yönlerini tanımadan iș arama 
faaliyetlerinde bulunması, iș arama becerileri hakkındaki 
bilgi eksikliği sayılabilir.

Gençlerin ve diğer dezavantajlı grupların ișgücü piyasasına 
girișlerindeki sorunlara çözüm üretebilmek için 2019 

yılında İș Kulübü faaliyete geçirilmiștir. İș Kulüpleri gençler 
ve diğer dezavantajlı gruplara yönelik motivasyon artırmayı 
ve yöntem desteği vermeyi hedefleyen yoğunlaștırılmıș bir 
iș ve meslek danıșmanlığı programıdır. Özel gruplar 
olușturularak çalıșmak isteyen herkese göre bir iș 
bulunduğunu, o ișe girebilmek için neler yapmanız 
gerektiğini, tecrübe sahibi olmadan da iș bulunabileceğini, 
hangi yollarla iș arayabileceğinizi, iyi bir özgeçmișin nasıl 
hazırlanacağını, iș görüșmelerinde nasıl davranmanız 
gerektiğini, ișe kabul edilmeniz için küçük ama önemli 
detayları hakkında eğitimler verilmektedir. 

İȘKUR desteklerinde genç istihdamına pozitif ayrımcılık 
sağlanıyor mu? 
Gençler daha iș kariyerlerinin en bașında oldukları için iș 
tecrübeleri yoktur veya çok azdır. İșverenler tarafından talep 
edilen niteliklere tam olarak sahip değillerdir. Bu yüzden 
gençlerin iș arama süreleri uzayabilmektedir. Bu süreyi 
kısaltmak için düzenlenen aktif ișgücü programlarında 
gençlere öncelik tanınmaktadır. 

İș ve Meslek danıșmanlığı kapsamında gençlere ne gibi 
hizmetler sunuyorsunuz? 
İș ve meslek danıșmanlığı; ișgücü piyasasının temel 
aktörleri olan iș arayanlar, ișverenler ve öğrencilere 
istihdam ekseninde odaklanmıș bütünsel danıșmanlık 
hizmeti sunulması faaliyetleridir. Bu hizmetler kapsamında; 
ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin kariyer 
planlamasına, kișisel özelliklerini göz önüne alarak en 
uygun mesleği seçmelerine; İȘKUR'a kayıtlı iș arayanların iș 
bulmalarına, mesleki uyum problemlerini gidermelerine, 
mesleki becerilerini geliștirmelerine, mesleklerini/ișlerini 
değiștirmelerine destek olunmakta, İȘKUR tarafından 
yürütülen aktif ve pasif ișgücü programlarına yönlen-
dirilmekte; ișverenlerin de bağlı oldukları mevzuat 
çerçevesinde bilgilendirilmeleri sağlanmakta, firma 
verimliğini ve istihdamını artırmasına destek olunmakta ve 
nitelikli ișgücü temini gibi talepleri karșılanmaktadır.

İș ve meslek danıșmanlığı hizmetiyle, kișilerin özellikleri ile 
mesleklerin ve ișin gerektirdiği nitelik ve șartlar 
karșılaștırılarak bireyin istek ve durumuna en uygun iș ve 
mesleğ i seçmesi , seçi len meslekle i lg i l i  eğ i t im 
olanaklarından yararlanması, ișe yerleștirilmesi, ișe 
uyumunun sağlanması ile ilgili sorunların çözümüne 
sistemli olarak yardım edilmektedir.

Hazırlayan: Kerim EKREM
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Röportaja geçmeden önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? 
Kendinizden bahseder misiniz?
Adım İsmail YALÇIN. 1968 yılında Bolu'nun Gerede 
ilçesinde doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Bolu'da 
tamamlayarak yükseköğretim için bașkent Ankara'da 
bulunan Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesine 
bașladım. Fakültenin makine öğretmenliği bölümünden 
1991 yılında mezun oldum ve 1992 yılında İskenderun 
Endüstri Meslek lisesinde makine bölümü öğretmeni 
olarak meslek hayatıma bașladım. Eğitim kariyerime 
yaklașık 20 yıl devam ettikten sonra 2012 yılında Bolu 
İȘKUR İl Müdürlüğüne atandım ve 9 yıldır görevime 
devam etmekteyim. Son olarak evli ve 4 çocuk babası 
olduğumu da ifade etmek isterim.     

Kendinizi takdim ettiğiniz için teșekkür ediyoruz ve 
röportaja ilk olarak Bolu'da 18-25 yaș arasında kaç 
kișinin İȘKUR'a kayıtlı olduğu ve bu gençlerden 2021 
yılında ne kadarının istihdam edildiği sorusuyla 
bașlamak istiyoruz. 
Bolu ilimizde 18-25 yaș arası 5058 kiși İȘKUR'a kayıtlıdır. 
İȘKUR'a kayıtlı olan gençlerden 3273 kiși 2021 yılı içinde 
istihdam edilmiștir.

Genel perspektifle bakıldığında İȘKUR tarafından 
sağlanan desteklerde genç istihdamına pozitif 
ayrımcılık sağlanıyor mu?
Gençlerin istihdam piyasasına bașarılı bir geçiș 
yapamamaları deneyim ve beceri eksikliği nedeniyle iș 
bulmakta zorluk çekmeleri, onların uzun dönemde gelir 
beklentilerini olumsuz etkilemektedir. İȘKUR'un sunduğu 
mesleki eğitim kursları, ișbașı eğitim programları, iș 
kulübünün yapmıș olduğu faaliyetler ayrıca ișverene 
teșviklerin anlatı lması i le pozit i f yönde destek 
sağlanmaktadır. 

Peki Bolu'da 2021 yılında kullandırılan İȘKUR 
desteklerinin ne kadarı genç istihdamına ayrılmıștır?
İstihdamda dezavantajlı gruplar iș gücü piyasasına 
uyumu diğer kișilere göre daha zor olan, ișe giriște ve 

çalıșma hayatında zorluklar yașayan kișilerdir.   İlimizde 
öncelikli hedef kitlemiz kadınlar, gençler, engelliler 
olmakla birlikte bütçemizin büyük çoğunluğu bu 
dezavantajlı gruplara ayrılmaktadır. 

Bolu'da yașayan gençlerimize öncelik tanıyan 
sektörlerden bahsedebilir miyiz? 
Öncelikle imalat bașta olmak üzere sanayi ve hizmet 
sektöründe istihdam sağlanmaktadır. Bolu ilimizde 
gençlerde hem kayıtlı ișsiz hem de açık ișlerde meslek 
bilgisine bakıldığında daha çok üretim ișçisi, piliç kesim 
ișleme elemanı, metal mamuller montaj ișçisi, hazır giyim 
ișçisi, satıș danıșmanı pozisyonlarında istihdam 
sağlanmaktadır.

Bu durumda Bolu firmalarının genç istihdamını 
önemsediğini düșünebilir miyiz?
Evet, istihdam teșvikleri ile belirli șartları tașıyan genç 
ișsizleri istihdam eden ișverenlere değișen sürelerle, 
tutarlarla prim, vergi veya ücret destekleri sağlan-
maktadır. Bu durum da firmaların genç istihdamına 
verdiği önemi arttırmaktadır.

// İsmail YALÇIN
İȘKUR Bolu Müdürü

Genç İstihdamında İȘKUR
Bolu
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Destek ödemeleri dıșında İȘKUR'un genç istihdamına 
yönelik bașka faaliyetleri de var mıdır?
Kanaatimce kurumun bu alandaki faaliyetlerin en önemlisi 
verilen eğitimlerdir. Özgeçmiș hazırlama ve mülakat 
teknikleri gibi iș bulma sürecinde fayda sağlayabileceğini 
düșündüğümüz eğitimler gerek teorik gerekse uygulamalı 
șekilde düzenlenmektedir.  Özellikle iș kulübü eğitimlerimiz 
uzaktan eğitim yoluyla çevrimiçi ortamda da gerçek-
leștirilmektedir. İși olmayanlara meslek edindirmek, var 
olan ișleri geliștirmek amacıyla ișbașı eğitim program-
larından yararlanmaları sağlanmaktadır. Eğitim programları 
diğer tüm hizmetlerimiz gibi ücretsiz olup katılım 
sonrasında sertifika verilmektedir.

Eğitim faaliyetleri yanında İș ve Meslek danıșmanlığı 
kapsamında gençlere ne gibi hizmetler sunuyorsunuz?
İș ve meslek danıșmanlığı kapsamında öğrencilerin meslek 
seçimlerine, İȘKUR'a kayıtlı iș arayanların iș bulmalarına, 
mesleki uyum problemlerini gidermelerine, mesleki 
beceri ler ini gel ișt i rmeler ine, meslekler ini/ iș ler ini 
değiștirmelerine, CV hazırlama, mülakat teknikleri 
konusunda bilgi paylașımı ile destek olunmaktadır.

Bildiğimiz kadarıyla kurum olarak düzenli șekilde ișgücü 
analizi ve anket çalıșmaları yapıyorsunuz. Söz konusu 
çalıșmalarda genç istihdamı özelinde bulgularınız 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Gençler ülkelerin gelișmesinde önemli bir rol üstlen-
mektedir. Bolu'da toplam nüfus içerisinde gençlerin payı 
fazladır. Gençlerin ișgücü piyasasına katılımını etkileyen 

faktörler  (eğitim, yaș, cinsiyet, medeni durum ) göz önüne 
alınarak yapılan değerlendirmelerin analiz ve anket 
çalıșmalarına yansıdığı görülmüștür. Gençlerin var olan 
kapasitelerinin farkındalığını açığa çıkararak ilgi ve 
yetenekleri doğrultusunda kendilerine en uygun ișe 
yönlendirme yapılmaktadır. 

Gençlerin iș fırsatlarına erișim noktasında yașadıkları 
sorunlara değinir misiniz? Tavsiyeleriniz nelerdir?
İșverenler kendilerine bașvuruda bulunan gençlerin 
yetenekleri ve verimlilikleri konusunda tam bilgi sahibi 
olmadıkları gibi gençler de yapmak istedikleri ișlerle ilgili 
olarak belirsizlik yașayabilmektedir. Tam da bu noktada 
İȘKUR devreye girerek gençlerin iș fırsatlarına erișim 
noktasında imkânlar sunmaktadır.

Son olarak Sn. Müdürüm süreç ve sonuçlarıyla tüm 
dünyada etkisini gösteren COVİD-19 salgını genç 
istihdamını nasıl etkilemiștir?
Ülkemizde olduğu gibi, ilimiz de genç nüfus anlamında 
zengin bir șehirdir. Genç ișsizliğin yüksek olmasının 
sebeplerinden biri de hızla artan genç nüfus yoğunluğudur. 
Covid-19 ile değișen dünya düzenine ayak uydurmak genç 
nüfusa bağlıdır. Her anlamda dijitalleșme eğiliminde olan 
hayata uyum sağlama genç nüfusun iș dünyasına 
kazandırılmasıyla olur. Salgının genç istihdam üzerindeki 
olumsuz etkisi en az hasarla atlatılmaya çalıșılmıștır. 
Danıșmanlık faaliyetleriyle, danıșanlara bilgi ve becerileri 
doğrultusunda yapılan yönlendirmelerle iș hayatına 
kazandırılmaları sağlanmıștır.

Hazırlayan: Tolga KAYA

MARKA - Bolu Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü



31

www.marka.org.tr

///////////////////////////////////////////////////////////////////

Röportaj

///////////////////////////////////////////////////////////////////

Sorumlu olduğunuz ilinizde 18-25 arası kaç kiși 
ișkur'a kayıtlıdır? İȘKUR'a kayıtlı olan gençlerden ne 
kadarı istihdam 2021 yılı içinde istihdam edilmiștir?
2021 yılı sonu itibariyle Yalova ilindeki kayıtlı ișsizlerin 
sayısı 8.982 iken bu kișilerin içinde 18-25 yaș arası 
gençlerin oranı ise yüzde 32,4 seviyesindedir. 2021 
yılında 18-25 yaș arası 2.017 kiși İȘKUR aracılığıyla 
istihdam edilmiștir. 2021 yılı toplam istihdam edilenler 
içindeki genç oranı yüzde 43 seviyesindedir. Tabi bașta da 
ifade ettiğimiz üzere oran Çalıșma ve İȘKUR İl 
Müdürlüğümüze kayıtlı ișgücü üzerinden verilmiștir. 
İstihdam oranı SGK verilerinde daha fazla çıkacaktır.    

İlimizde 2021 Yılı İȘKUR Desteklerinin Ne Kadarı Genç 
İstihdamı İçin Kullanılmıștır?
18-25 yaș grubunda Yalova ilimizde Mesleki Eğitim Kursu 
(MEK) kapsamında 33, ișbașı Eğit im Programı 
kapsamında ise 611 genç katılımcı bu programlardan 
faydalanmıștır. 2021 yılında aktif ișgücü programları 
kapsamında toplam 5.769.364,16 TL kaynak gençlerin 
istihdam edilebilirliklerini arttırma amacıyla kullanılmıștır. 
Tabi bunlar ișgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda 
gençlerimizin istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik 
aktif ișgücü programlarımız, diğer taraftan pasif istihdam 
destekleri olan ișsizlik sigortası, kısa çalıșma ödenekleri 
gibi özellikle pandemi sürecinde istihdamın dura-
ğanlaștığı dönemlerde gençler bașta olmak üzere 
neredeyse her çalıșanı desteklediğimizi söyleyebiliriz. 

Gençler en çok hangi sektörlerde istihdam ediliyor?
İșgücü piyasasının talep ve özelliklerine göre șekillenen 
bir konu bu asl ında. Piyasa arașt ırmalar ımıza 
bakıldığında geleceğin mesleklerinin bilișim ve teknoloji 
ağırlıklı mesleklerde olacağını, yereldeyse imalat sektörü 
ağırlıklı olacağını gözlemliyoruz. Sektör bazlı bakıldığında 
ise ifade edilen meslekleri kapsayan hizmet sektörü ilk 
sırada gelmektedir. Her çalıșan gencin %39,6'sı 
hizmetler sektöründedir. İkinci sırada %26,4 ile sanayi ve 
üçüncü sıradaysa %12,8 ile tarım sektörü yer almaktadır.

Firmalar genç istihdamına önem veriyor mu? 
vermiyorsa sebebi nedir?
Dünya ișgücü piyasalarında karșılașılan en önemli 
problemlerden biri de gençlerde (15-24 yaș) görülen 
yüksek ișsizlik oranlarıdır. Genelde ülkeler için genç 
ișsizlik oranları genel ișsizlik oranlarından daha yüksektir. 
Gençler toplumun geleceği açısından en önemli 
unsurdur. Bu anlamda gençlerin istihdamının sağlanması 
dünyanın geleceği açısından son derece önemlidir. Genç 
ișgücü doğal olarak çalıșma hayatının vazgeçilmez 
öncelikleridir ve firmaların genç istihdam eğilimlerinin 
her zaman artıș eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 
istihdamın önündeki yapısal engellerden kaynaklan 
istihdam düșüklüğünden söz edebiliriz. Özetlemek 
gerekirse gençlerin istihdam oranının düșük olmasının, 
bir bașka deyișle istihdam edilmelerinin zor olmasının 
sebepleri șu șekildedir: çoğu gencin piyasaya ilk defa 
giriș yapıyor olması, ișgücü piyasasını yeterince 
tanımıyor olmaları, bilgi ve teknolojinin esas unsur olduğu 
yeni ekonomide, yüksek rekabetin nitelikli ișgücüne olan 
gereksinimi, eğitim sistemiyle ișgücü piyasası arasında 
etkin bir bağın kurulamaması.

// Erhan DEDE
İȘKUR Yalova Müdürü

Genç İstihdamında İȘKUR
Yalova
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Firmalar içinse yukarıda sayılan nedenler bir butun içinde 
değerlendirildiğinde; özellikle ișverenler nezdinde gençlerin 
bir iș tecrübesine sahip olmamaları nedeniyle ek maliyet 
olușturacağı kaygısı, gençlerin istihdamının önünde büyük 
bir engel olarak durmaktadır.

İȘKUR gençlere yönelik nitelik arttırıcı eğitim programları 
düzenliyor mu?
Genç istihdamının desteklenmesi ve artırılması için İȘKUR, 
gerek kendi sunduğu hizmetlerle gerek söz konusu katılımcı 
ve ișbirl ikçi çalıșmaların bizzat yürütülmesi veya 
desteklenmesi yoluyla, sorunların çözümü noktasında hızlı 
adımlar atmakta ve gençlerin istihdamının önündeki 
engellerin kaldırılmasına yönelik çok yönlü çalıșmalar 
yürütmektedir. Bu anlamda ișsizlik sorunuyla mücadelede 
uygulanan politikaların bir kısmını ișgücünün niteliğini 
artırmaya yönelik arz yönlü politikalar, diğer kısmını ise 
ișverenleri genç istihdamına yöneltmeye çalıșan ve genç 
istihdamını teșvik etmeye yönelik talep yönlü politikalar 
olușturmaktadır. Bu çerçevede, İȘKUR genç ișsizliğini 
azaltmada ve gençlerin istihdam oranlarının arttırılmasında 
sağlıklı bir ișgücü piyasası bilgi sistemine, piyasanın doğru 
ihtiyaç analizi ile ișgücü arz ve talebi karșılaștırmanın 
yanında etkin ve verimli aktif ișgücü piyasası politikalarını, 
ișgücü piyasasının yapısı ile örtüșen bir șekilde uygulamaya 
sokmuștur.

Yalova İȘKUR İl Müdürlüğü olarak gençlerin niteliğini 
arttırmak üzere aktif istihdam politikaları kapsamında 
Mesleki Eğitim Kursları ile İșbașı Eğitim Programları 
düzenlenmektedir. Mesleki eğitim kursları; İȘKUR'a kayıtlı 
herhangi bir mesleği olmayan, bir mesleği olmakla birlikte 
mesleğinde iș bulamayan veya mesleğinde yeterli 
olamayan ișsizlerin niteliklerini geliștirerek istihdam 
edilebilirliklerini artırmak amacıyla düzenlenen kurslardır. 
Kurslar ișverenlerden veya ișgücü piyasasından gelen 
taleplere bağlı olarak açılmaktadır. İșbașı Eğitim Programın 
temel amacı ise mesleki deneyimi veya iș tecrübesi 
olmayan kișilere mesleki deneyim ve iș tecrübesi 
kazandırılarak bu kișilerin istihdam edilebilirliklerinin 
arttırılmasıdır. Bir diğer amacı ise nitelikli ișgücü temin 
etmekte zorlanan ișverenlere ișe alacakları kișileri ișyerinde 
belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kișiler 
hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve ișe alma konusunda 
isabetli bir karar verme imkânı sunmaktır. İș arayan ancak iș 
tecrübesi olmadığı için iș bulamayan gençler, İșbașı eğitim 
programı ile iș tecrübesi kazanmakta, ișverenler ise ihtiyaç 

duydukları elemanı kendileri yetiștirerek nitelikli personel 
çalıștırma imkânına kavușmaktadırlar.

Yaptığınız ișgücü analiz ve anket çalıșmalarında, genç 
istihdamı özelinde bulgularınız nelerdir?
Gençlerin ișgücü piyasasında istihdamda olmayan, eğitim 
süreci içerisinde bulunmayan ve herhangi bir staj 
programında yer almayanların oranı NEET (Not in 
Employment, Education or Training-) olarak ifade 
edilmektedir. Bașta kamu istihdam kurumu olarak İȘKUR'un 
etkin ve verimli iș ve meslek danıșmanlığı faaliyetleri ile 
NEET oranlarının düșme eğiliminde olduğunu ifade 
edebilirim.  

İPA araștırmalarımız kapsamında Yalova ilinde 20+ çalıșanı 
olan ișletmelerin, genç personel seçerken aradıkları 
kriterler incelenmiștir. İșverenlerin yüzde 80,5'i pratik 
beceri, yüzde 59,9'u iș deneyimi ve yüzde 35'i ise 
diploma/sertifika aramaktadır. Türkiye genelinde ise en 
yüksek tercih edilen kriter, Yalova ilinde olduğu gibi yüzde 
72,6 ile pratik beceri kriteridir. Bunu sırasıyla yüzde 64,7 ile 
iș deneyimi ve yüzde 35,7 ile diploma / sertifika kriterleri 
izlemektedir. Çıkan sonuçlar ișverenlerin genç personel 
seçerken en çok pratik beceriyi önemsediklerini 
göstermektedir. 

Covid-19 salgını genç istihdamını nasıl etkiledi?
Gençlerin COVID-19 krizinden orantısız bir șekilde 
etkilendiğini, hem eğitim ve öğretimde (yüz yüze eğitimde) 
aksama hem de istihdamda gelir elde etmede ve iș bulmada 
daha büyük zorluklar yașadığını görmekteyiz. Genel 
anlamda COVID-19'un iș hayatı için olușturduğu riskler 
arasında istihdam ve gelir kaybı, çalıșma koșullarıyla ilișkili 
sağlık riskleri ve verimlilikteki düșüșler en önemli riskler 
olarak gündeme gelmektedir.

Pandemi salgını tüm iș piyasası taraflarını etkilediği gibi 
pandemiden kaynaklı istihdamdaki daralmanın etkileri, 
dezavantajlı kesim üzerinde daha ağır hissedilmektedir. 
Part-time, belirli süreli çalıșan günlük ișler bulan kesim 
COVİD-19 salgınından en çok etkilenen grupların 
bașındadır. 

Gençlerin iș fırsatlarına erișim noktasında yașadıkları 
sorunlara değinir misiniz? Tavsiyeleriniz nelerdir?
Aslında iș fırsatlarına erișim gibi bir sorunun konușul-
maması gereken bir süreç yașıyoruz. 

YALOVA
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İș arama kanallarına ulașmanın anlık, kolay olduğu 
dönemlerde ișe uyum ve bilgi ve yetkinliğin öne çıktığını 
söyleyebiliriz. Genç ișsizliğinin ortaya çıkıșında konjonktürel 
dalgalanmaların önemli bir faktör olduğu görülmektedir. 
Özellikle ekonomilerin durgunluk dönemine girdiği 
durumlarda, gençler arasında ișsizlik oranları genel ișsizlik 
oranlarına göre daha fazla artmaktadır. Okuldan henüz 
mezun olmuș, yeni iș arayanların deneyimsizlikleri, uygun iș 
bulmalarının süre alması, lise mezunlarının mesleki 
formasyonlarının eksik olması, üniversiteden yeni mezun 
olanların ücret beklentilerinin yüksek olması gibi faktörler, 
genç ișsizliğinin yüksek olmasını etkileyen unsurlar olarak 
ifade edilebilmektedir. Vasıflarına uygun iș bulamamak ya 
da bu vasıfların altındaki ișlere razı olmak gençler arasında 
öncelikle iș tatminsizliğini olumsuz yönde etkileyen 
hususların bașında gelmektedir. Dolayısı ile istihdam 
ciddiye alınması gereken uzun süreli bir olgudur. Genç 
ișgücünün tüm yașam biçimini șekillendirecek, iși ve 
mesleğinde; sabırlı, yetkin, girișimci ve inovatif olması 
gerektiğini söyleyebilirim.  

İȘKUR desteklerinde genç istihdamına pozitif ayrımcılık 
sağlanıyor mu?
İȘKUR bireylerin, özellikle ișgücü piyasasına giriș sorunları 
yașayan ve piyasada tecrübesizlik sebebiyle tutunamayan 
gençlerin ișgücü piyasasında yer edinebilmeleri, rekabet 
edebilir vasıflara sahip olmaları için mesleki eğitime büyük 
önem vermektedir. Bu kapsamda İȘKUR tarafından organize 
edilen ișbașı eğitim programları, ișgücü piyasasının hem arz 
tarafının hem de talep tarafının ihtiyaçlarını karșılamak 
üzere tasarlanmıș olup, özellikle bu programlarla ișgücü 
piyasasına tecrübe yetersizliği nedeniyle girmekte ya da 
tutunmakta zorluk yașayan genç ișsizlerimize destek 
olunmaktadır. Program süresince aylık 26 gün katılım 
sağlanması halinde asgari ücret tutarındaki gider ile iș 
kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri ve genel sağlık 
sigortası primi de Kurumumuz tarafından ödenmektedir.

Son dönemde genç istihdamına ilișkin olarak getirilen en 
kapsamlı ve önemli teșvik 4447 sayılı Kanunun geçici 19 ve 
21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır. Söz konusu 
yasa ile 18-29 yaș arası gençler, ilave istihdama ilișkin ișe 
alımlar yönünden her bir sigortalının, prime esas kazanç alt 
sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primleri ișsizlik sigortası 
fonundan karșılanmaktadır. 1/1/2018 ile 31/12/2022 
tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 
aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yașından büyük 

25 yașından küçük erkek, 18 yașından büyük kadın veya 
İȘKUR'a kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay 
süreyle uygulanmaktadır. Yine kadın, genç ve mesleki 
yeterlilik belgesi olanların teșviki kapsamında;  18-29 yaș 
arası gençleri, istihdam eden ișverenlere 12 ila 54 ay 
boyunca prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal 
güvenlik primi ișveren payları İșsizlik Sigortası Fonundan 
karșılanmaktadır.

Son olarak üniversitede okuyan gençlere yönelik 
uygulamaya koyduğumuz sosyal çalıșma programları ile 
gençlerimizin bir yandan kamu kurumlarında toplumsal 
faydası olan ișlerde çalıșmaları sağlanmakta, diğer yandan 
mesleki niteliklerini arttırmalarına yardımcı olunmaktadır.

İș ve meslek danıșmanlığı kapsamında gençlere ne gibi 
hizmetler sunuyorsunuz?
İș ve meslek danıșmanlarımız, iș arayan portföylerinde 
bulunan gençlerle hem bireysel hem de grup halinde 
danıșmanlık görüșmeleri yaparak, kișilerin kendilerini 
tanımalarına, kișisel ve mesleki özelliklerini fark etmelerine, 
meslekler hakkında bilgi edinmelerine ve edindikleri 
bilgileri bireysel bazda değerlendirerek kendilerine uygun 
iș/meslek seçimi konusunda karar vermelerine yardımcı 
olmaktadır. Ayıca öğrencilere mesleki rehberlik hizmetleri 
sunarak, onların iș arama becerileri edinmelerine katkı 
sağlanmaktadır. İș ve meslek danıșmanlığı hizmetlerimizle; 
öğrencilere meslek seçiminde ve ișgücü piyasasına geçiște 
destek sunulmaktadır. Meslek seçimi așamasında olan 
öğrencilere yönelik meslek seçiminin önemi ve meslek 
seçiminde dikkat edilecek noktaların, bir üst eğitim öğretim 
seçeneklerinin tanıtıldığı bireysel ve grup bilgilendirme 
çalıșmaları yapılmaktadır.

Ayrıca üniversitelerde olușturduğumuz  “Üniversite İrtibat 
Noktası'' dinamik genç nüfusumuzun ihtiyaçlarını da 
dikkate alarak daha etkin İș ve Meslek Danıșmanlığı hizmeti 
sunmak amacıyla “İȘKUR Kampüs” adı altında yeni bir yapı 
olușturarak Üniversite Kariyer Merkezleri ile İș Kulüplerimizi 
merkeze alan hizmet sunumunu yeni bir model olarak 
hayata geçirildi. Yine ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET) 
gençlerimize yönelik “İș Avcılığı Danıșmanlık Modeli” hayata 
geçirdi. Model kapsamında, Kurumumuza kayıtlı 15-24 yaș 
aralığındaki NEET gençlere etkili danıșmanlık hizmetleri 
sunarak onların iș gücü piyasasına girișleri amaçlan-
maktadır.

YALOVA

Hazırlayan: Murat ÖZKAN

MARKA - Yalova Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü
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NİSGEM
(Nitelikli İstihdam Merkezi)

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1968 yılında Düzce'de doğdum, ilkokul ve ortaokulu 
Çilimli ilçesinde okudum. Lise eğitimimi șu anda okul 
müdürlüğünü yaptığım Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve 
Teknik Anadolu lisesinde yer alan Makine Ressamlığı 
bölümünde tamamladım. Üniversite lisans eğitimimi Gazi 
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine, Resim ve 
Konstrüksiyon bölümünde tamamladım. 1992 yılından 
beri șu an çalıștığım okulda öğretmenlik, atölye șefliği, 
müdür yardımcılığı, müdür bașyardımcılığı görevlerinde 
bulundum. 2015 yılından beri okul müdürlüğü görevimi 
sürdürmekteyim. 

NİSGEM projesinin amacını ve ortaklarını anlatır 
mısınız? 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı  (MARKA) tarafından 
finanse edilen Düzce Nitelikli İstihdam ve Strateji 
Geliștirme Merkezi (NİSGEM),  okulumuz Düzce Borsa 
İstanbul MTAL bünyesinde olup bölgemizdeki nitelikli 
istihdamın arttırılmasına büyük katkılar sağlayacak, 
mes lek i  eğ i t imin üst sev iye lere ç ıkar ı lmas ın ı 
sağlayacaktır.

Projenin bașvuru sahibi Düzce Valiliği olup proje ortakları 
Düzce İl Özel İdaresi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası,  
Düzce Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Düzce İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü,  Düzce Borsa İstanbul MTAL Döner 
Sermaye İșletmesi, Düzce Çalıșma ve İș Kurumu İl 
Müdürlüğü'dür. 

Projenin Amaçları:

-Düzce ilindeki imalat sektörünün nitelikli eleman 
açığının giderilmesine katkı sunulması,

-Nitelikli Mesleki Eğitim Kurslarının yapılması,

-İlimizdeki Mesleki Eğitim ile istihdam arasındaki 
fonksiyonel ilișkinin güçlendirilmesi,

-İstihdamda en fazla tercih edilen profesyonel meslek 
mensuplarının (meslek lisesi ve yüksek okul mezunları) 
niteliğinin arttırılması,

-Hedeflenen sektörlerdeki ișe yeni giren elemanların 
oryantasyon süresinin düșürülmesi için eğitimler 
yapılması,

-Özel sektör ile üretim alanında ortak çalıșmaların 
yapılması,

-İlimize akredite edilmiș Mesleki Yeterlilik Belgelendirme 
kurulușu kazandırılmasıdır. 

Belirt i len bu amaçlar doğrultusunda çalıșmalar 
yapılmaktadır. 

Eğitim verdiğiniz hedef gruplar kimlerden oluș-
maktadır?  
Hedef gruplarımız Düzce OSB firmalarında çalıșanlar, 
Düzce ve çevre illerdeki imalat sektöründeki diğer 
çalıșanlar, profesyonel meslek mensupları (meslek lisesi, 
yüksekokul ve üniversite mezunları), Düzce Borsa 
İstanbul MTAL öğrencileri, İȘKUR İl Müdürlüğü (iș bașı 
eğitim çalıșanları) ve ilimizdeki tüm MTAL öğrencileridir.

// Osman KUTLU
Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü

Projenin Adı:  Düzce Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliștirme Merkezi

Programın Adı: Güdümlü Proje Desteği

Yararlanıcı Kurum Adı: Düzce Valiliği
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Örnek Projeler

///////////////////////////////////////////////////////////////////

NİSGEM'de hangi alan ve sektörlere yönelik eğitim 
veriyorsunuz?
Merkezimizde makine imalat sanayi (CNC), metal sanayi 
(ileri seviye kaynakçılık), endüstriyel tasarım (tasarım 
programları), bilișim ve yazılım gibi alanları kapsayacak 
eğitimler verilmektedir.

Hangi alanlarda hangi meslek standartları için 
yeterlilik belgelendirme hizmeti veriyorsunuz? 
Metal alanında [Metal Levha İșleme Tezgah İșçisi Seviye 
3(Rev.02), Metal Levha İșleme Tezgah Operatörü Seviye 
4(Rev.02),Metal Kesimci Seviye 3(Rev.02)], kaynak 
alanında  (Çe l ik Kaynakç ıs ı  Sev iye 3(Rev.04) , 
Kaynakçıların Belgelendirilmesi), elektrik alanında 
[Elektrik Pano Montajcısı Seviye 3(Rev.02)], inșaat 
alanında [İnșaat İșçisi Seviye 2(Rev.00), Alçı Levha 
Uygulayıcısı Seviye 3(Rev.00), Alçı Sıva Uygulayıcısı 
Seviye 3(Rev.01), Ahșap Kalıpçı Seviye 3(Rev.03), 
Betonarme Demircisi Seviye 3(Rev.03)], makine 
alanında [Makine Bakımcı Seviye 4 (Rev.03), Makine 
Bakımcı Seviye 3 (Rev.03), Makine Montajcısı Seviye 3 

(Rev.01), NC/CNC Tezgah İșçisi Seviye 4 (Rev.01), 
NC/CNC Tezgah İșçisi Seviye 3 (Rev.01), ulaștırma 
alanında (Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3(Rev.00)] 
yeterlilik belgelendirme hizmeti verilmektedir. 

NİSGEM'in istihdam ayağı ile ilgili bilgi verir misiniz?
Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından Düzce 
Organize Sanayi Bölgesi ile eșleștirilmiștir. Okul olarak 
orada NİSGEM irtibat bürosu açmıș bulunmaktayız. 
Organize sanayi ile yapılan protokoller kapsamında ve 
mesleki eğitim irtibat büromuz aracılığı ile firmaların 
eleman ihtiyacını karșılamaktayız. Mesleki eğitim irtibat 
büromuz ve NİSGEM'in misyonu doğrultusunda firmalara 
yerleștirilen elemanların sigortası devlet tarafından 
ödenmekte ve asgari ücretin 1/3 oranında teșvikten 
yararlanmaktadırlar.

Düzce Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 
yaklașık 60 firma ile ortak hareket ederek NİSGEM 
faaliyetlerinin daha verimli yürütülmesi kapsamındaki 
faaliyetlerimize devam etmekteyiz. 

Hazırlayan: Hayriye SEZER

MARKA - Düzce Yatırım Destek Ofisi Uzmanı
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Ecole 42 nedir? Bașvuru ve kabul așaması nasıl 
olmaktadır? 
Born to Code sloganı ile tamamıyla ücretsiz pratikten 
yetișme yazılımcıları mezun eden Fransa merkezli 
uluslararası yeni nesil kodlama okulu. Ülkemize kısa bir 
süre önce kurulmasında öncülük eden bakanlık ve 
ajanslarımız sayesinde Türkiye'de yeni nesil yazılımcılar 
yetișecek. Ülkemizin teknoloji alanında gelișmesine 
katkıda bulunacak bu proje sayesinde yazılımcı açığının 
da kapanmasına yardımcı olacak.

Bașvuru için adayların kendilerine uygun bir kampüsün 
sitesinden bașvuru yapması gerekiyor. Bu bașvuruda 
adayları 2 saatlik hafıza ve algoritma testi bekliyor 
olacak. Bu testlerden geçerli puan alan adaylara 
bașvurdukları mailler üzerinden dönüș sağlanıyor. Eğer 
aday bașarılı olduysa site üzerinden açılan uygun bir 
toplantı saati seçmesi gerekiyor. Bu toplantı da 42 
okullarında sistemin ișleyișten, havuzdaki ve ana 
eğitimdeki sistemden bahsediliyor. Adaylar bu toplantı 
ardından açılan 28 günlük havuzlardan kendilerine 
uygun olanı seçip kendilerine gelen kayıt ve tanıșma 
toplantısı günlerinden birine gitmesi gerekiyor. Bu 28 
günlük sürecin ilk gününde adaylar kendilerini çok farklı 
bir sisteme dahil ettiklerini anlayacaklar ve ilerleyen 
günlerde kendilerini o sisteme bağlanmıș hissedecekler, 
o tempo ile ana eğitime geçiș hakkını kazanmak için her 
șeylerini vereceklerdir.   

42 Kocaeli'de oyunlaștırılmıș bir program olduğu 
söyleniyor. Oyunlaștırılmıș programdan ne 
anlamalıyız? 
Program da kolaydan zora doğru dizilmiș projeler var. Bu 
projeleri aynı oyun gibi birini yapmadan diğerine 
geçemiyorsunuz. Her ilerlediğinizde bir önceki projedeki 
deneyiminiz ile bir üst projede kullanıyorsunuz. Bu 

projeleri yaparken bir yerde takılıp kalacağınız anlamadığız 
kısımlar oluyor. Bu sayede kiși araștırarak sorunu kendi 
kendine çözmeye, etrafındaki insanlara sorarak bilgi 
alıșveriși yaparak bir șekilde anlamaya çalıșıyor. 
Değerlendirme puanı sistemi sayesinde öğrenciler 
projelerini verip bir üst projeye geçmek öğrenciler ve yapay 
zeka tarafından değerlen-dirilmesi gerekiyor. Bu 
öğrencilerin her birinin gelmesi için sistem üzerinden bir 
puan harcayarak çağırması gerekiyor. Tabi harcamak için 
de puan toplaması gerekiyor. Kendisi de aynı șekilde bașka 
bir öğrencinin değerlendirmesini yaparak puan kazanıyor. 
Sistem bu șekilde bir döngü içinde devam ediyor.Sistem 
içinde aktif bir rol izlemediğin sürece ilerleme kaydede-
miyorsun. Bu program sayesinde kișinin sorunlarla nasıl 
baș edebileceğini, nasıl bir yol izlemesi gerektiğini kendi 
kendine kafasında harita olușturuyor. Program da kolaydan 
zora doğru dizilmiș projeler var. Bu projeleri aynı oyun gibi 
bir ini yapmadan diğerine geçemiyorsunuz. Her 
ilerlediğinizde bir önceki projedeki deneyiminiz ile bir üst 
projede kullanıyorsunuz. Bu projeleri yaparken bir yerde 
takılıp kalacağınız anlamadığız kısımlar oluyor. Bu sayede 
kiși araștırarak sorunu kendi kendine çözmeye, etrafındaki 
insanlara sorarak bilgi alıșveriși yaparak bir șekilde 
anlamaya çalıșıyorsunuz. Değerlendirme puanı sistemi 
sayesinde öğrenciler projelerini verip bir üst projeye 
geçmek öğrenc i le r  ve yapay zeka tara f ından 
değerlendirilmesi gerekiyor. Bu öğrencilerin her birinin 
gelmesi için sistem üzerinden bir puan harcayarak 
çağırması gerekiyor. Tabi harcamak için de puan toplaması 
gerekiyor. Kendisi de aynı șekilde bașka bir öğrencinin 
değerlendirmesini yaparak puan kazanıyor. Sistem bu 
șekilde bir döngü içinde devam ediyor. Sistem içinde aktif 
bir rol izlemediğin sürece ilerleme kaydede-miyorsun. Bu 
program sayesinde kișinin sorunlarla nasıl baș 
edebileceğini, nasıl bir yol izlemesi gerektiğini kendi 
kendine kafasında harita olușturuyor.    

KOCAELI

İyi Uygulama Örneği 
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Akran Öğrenmesi ne anlama geliyor? Birbirinden 
öğrenmenin size katkısını anlatır mısınız? 
Bu öğrenme șekli sayesinde kiși hem kendisinin hem de 
bir bașkasının öğretmeni oluyor. Bir kișinin bildiği bir șeyi 
bir bilmeyene aktarması șeklinde devam ediyor. Eğer bir 
sorun var ise sağındaki kișiye olmadı solundaki kișiye 
sormalısın prensibi ile ilerliyor. Bu șekil ile birlikte 
kișilerdeki merak duygusunu ve soru sorma kabiliyetini 
maksimum seviyeye getirmesini sağlıyor.

Ecole 42 programının diğer eğitim modellerinden 
farkları nedir? 
Ecole 42 okullarının en büyük farkı alıșılagelmiș eğitim 
modellerinin dıșında öğretmen olmaması. Bu fark 
sayesinde kișideki merak duygusunu geliștirmesini, 
sorular sormasını, bu sorulara cevap bulmasını sağlıyor. 
Hiçkimse kendi içlerinde birbirinin rakibi değil.42 
okullarındaki her öğrenci hem kendisinin hem diğer 
öğrencilerin öğretmeni. Bu șekilde iletișim herkes için 
maksimum seviyede oluyor. En önemli farklarından birisi 
teorik eğitim olmaması. Sadece kodlamaya odaklanıp 
yani sadece pratik yönünde tecrübe kazarak gelișim 
sağlanması amaçlanmaktadır. En önemli farklardan 
birisi daha okulların 7/24 açık olması. Evet yanlıș 
anlamadınız her gün her saat açık herhangi bir yoklama 
ve kısıtlama yok.

Okula katılım șartları nelerdir? Programa katılım 
için eğitim düzeyi șartı, mezuniyet gibi koșullar 
aranmakta mıdır?  
42 okullarına katılmak için gereken tek șart 18 yaș ve 
üstünde olmak gerekliliğidir. Her yaștan, her düzeyde 
olan birisi bașvurabilir. 

Ecole 42 müfredatından kısaca bahsedebilir 
misiniz? 
Ana eğitim süresince verilen müfredatta herkesin 
ortalama 1 yıl boyunca ortak yapacağı ortak bir C proje 

havuzu bulunmakta. Bu ortalama sürede herkesin ilk 
günden itibaren  okulla ilișkisi kesilmesine kalan bir sayaç 
oluyor. Bu sayaç için verilen süre herkeste aynı olarak 
bașlıyor. Kiși proje yaptıkça, ilerleme kaydettikçe o sayaca 
ek günler eklenecek. Bu sayaç sayesinde kișiyi sistemden 
uzaklaștırmadan rayda tutmasına yarıyor. Ortak eğitimden 
sonra sayaç kalkıyor ve okul tarafından anlașmalı 
șirketlerde staj yapma imkânı sunuluyor. Stajdan sonra 
istediğin bir alana yönelip oradaki projeler ile devam 
ediyorsun. Tek bir alan ile kalmayıp istediğin herhangi 
bașka bir alanda da kendini geliștirebiliyorsun.

Program sürecinde kodlama, yazılım vb. konularda 
belli bir bilgi seviyesine sahip olmak gerekli midir? 
Hayır gerekli değil. Kendimden örnek vermek gerekirse 
ben üniversite sınavına hazırlanırken kendimi burada 
buldum. Bașvurduğum zaman 0'dım.Herhangi bir bilgi 
birikimim yoktu. Fakat șu anda ana eğitimi kazanmıș 1 
olma yolunda ilerliyorum.

Okuldan mezun olmak ne kadar sürmektedir? 
21. seviyeye ulaștıktan sonra mezun oluyorsun. Bu 
yaklașık 3-5 yıl arasında değișebiliyor. Bu kișiden kișiye 
değișmekte. Fakat mezun olduktan sonra okul ile ilișkin 
kesilmiyor. Bu okullardan mezun olan herkese ömrü 
boyunca kampüse gelip çalıșmalarına devam etme hakkı 
sunuluyor.

Bu program sayesinde kazandığınız yetkinliklerin 
ileride sizlere faydası neler olacağını düșünüyor-
sunuz? 
Bu programın, insanlar ile olan iletișimi çok geliștireceğini, 
sorunlar karșısında nasıl bir yol izleyeceğini, arkadașlık 
ilișkilerini, takım ruhunu, profesyonel iș hayatında aktif bir 
rol oynama gibi yetkinlikler kazandıracağına inanıyorum.

İyi Uygulama Örneği 
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Ecole 42 nedir? Bașvuru ve kabul așaması nasıl 
olmaktadır? 
Ecole 42 zaman, bașarı, sınav, öğrenme, öğretme ve 
daha birçok kavramın alıșagelmișin dıșında olduğu; tüm 
öğrencilerin birer öğretmen, isteyenler için her 
dakikasının birer kazanım/öğrenim olduğu, öğrenmenin 
öğrenildiği yeni nesil yazılım okuludur. Bașvuruların 
internetten yapıldığı Ecole 42'de eğitim, 1 aylık havuz 
eğitimi(Piscine) ve ana eğitim olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. Havuz eğitimine internet üzerinden 
gerçekleștirilen hafıza ve oyunlaștırılmıș algoritma bilgisi 
sınavlarından alınan puanlarla kabul alınılır. Havuz 
eğitiminde verilen yazılım görevlerini ve sınavlarını 
bașarıyla tamamlayanlar, aynı zamanda Ecole 42'nin 
kültürüne uyum sağlayabilenler (bașkalarına öğretebilen 
ve bașkalarından öğrenebilenler) ana eğitime katılmaya 
hak kazanırlar. 

42 Kocaeli'de oyunlaștırılmıș bir program olduğu 
söyleniyor. Oyunlaștırılmıș programdan ne 
anlamalıyız? 
Buradaki oyunlaștırılmıș programın belirli yazılım 
görevleri üzerinden ilerlediğini söyleyebiliriz. Adım adım 
ilerleyen görevlerde, bir sonraki görev için önceki 
görevlerin bașarıyla tamamlanması gerekmektedir.   

Akran Öğrenmesi ne anlama geliyor? Birbirinden 
öğrenmenin size katkısını anlatır mısınız? 
Akran öğrenmesi, genellikle birbirlerine yakın yașlarda 
olan insanların birbirlerinden öğrendikleri eğitim modeli 
olarak akla gelsede bence akran öğrenmesindeki temel 
olay, yaștan bağımsız olarak yeni bilgileri öğrenmek 
isteyenlerin karșılıklı bilgi alıșveriși yapabildikleri bir 
sistem olması. 

Ecole 42 programının diğer eğitim modellerinden 
farkları nedir? 
Klasik eğitim modelinde öğrenci, bilgileri öğretmenden 
almaya koșullanıyor. Belirli bir süre sonra kendi çabaları 
sonucunda yeni bilgilere ulașmak için çaba göstermiyor. 
Ecole 42'de arkadaștan öğrenme, birbirinden öğrenme, 
beraber öğrenme, öğretirken öğrenmeyi gerçekleștirmek 
için önce kendi çabalarınla öğrenmen gerekiyor. Daha 
sonra bașkalarına öğretme așamasında kavram 
pekișmeye bașlıyor. Hem iki taraflı kazanç sağlanıyor hem 
de sağlıklı bir öğrenme gerçekleșiyor. Ayrıca farklı yașlarda, 
farklı disiplinlerde tecrübe edinmiș insanların bir araya 
gelmesiyle farklı bakıș açılarının aktarılması Ecole 42'yi 
diğer eğitim modellerinden ayırmaktadır.

Okula katılım șartları nelerdir? Programa katılım 
için eğitim düzeyi șartı, mezuniyet gibi koșullar 
aranmakta mıdır?  
Okulun tek katılım șartı 18 yașından büyük olmak. 

Ecole 42 müfredatından kısaca bahsedebilir 
misiniz? 
1 aylık havuz eğitim ve ana eğitimin ilk kısmı c 
programlama di l i  üzer inden i ler l iyor. C di l in in 
kütüphanelerinde bulunan fonksiyonlar öğreniliyor. Ana 
eğitimin ilk etabını tamamlayanlar (4 aylık staj süresinden 
sonra) eğitimlerine kendi istedikleri alan ve yazılım 
dili(web, yapay zeka, mobil programlama) üzerinden 
devam ediyorlar.

KOCAELI

İyi Uygulama Örneği 
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Program sürecinde kodlama, yazılım vb. 
konularda belli bir bilgi seviyesine sahip olmak 
gerekli midir? 
Ben programa bașlamadan önce 2 yıllık bilgisayar 
programcılığı bölümünü okumuștum. Bundan kaynaklı 
bir takım konularda kolaylık yașadığımı düșünüyorum. 
Bununla birlikte herhangi bir yazılım alt yapısı olmayan 
arkadașlarımla konuștuğum zaman eğitim esnasında 
zorluk yașasalar bile buradaki ortam sayesinde 
zorlukların üstesinden geldiklerini gördüm. Keza aynı 
șekilde ben de eğitim aldığım halde bilmediğim birçok 
konuda yașadığım zorlukların üstesinden gelmeyi 
öğrendim. Bu yüzden herhangi bir kodlama, yazılım 
bilgisi olmadan da bu programa kayıt yaptırılabilir.

Okuldan mezun olmak ne kadar sürmektedir? 
Okul süresi kișinin kendi performansına göre değișiyor. 
Eğitim așamalı olarak devam ettiği için, așamaları hızlı 

bir șekilde tamamlayan daha erken, yavaș bir șekilde 
tamamlayan daha geç mezun olabiliyor. Ana eğitimin ilk 
dönemi ortalama 8 aylık okul dönemi ve 4 aylık staj 
dönemiyle birlikte 1 yıl sürüyor. İlk dönemden sonra 
öğrenmeye devam etmek isteyenler için okul tıpkı ilk 
dönemdeki gibi 7 gün 24 saat açık. 

Bu program sayesinde kazandığınız yetkinliklerin 
ileride sizlere faydasının neler olacağını düșünüyor-
sunuz? 
Bu programın öğrenmeyi öğrenmek, bașkalarından 
öğrenmek, zaman planlaması, süreç yönetimi, grup içi 
çalıșma gibi birçok beceri sağladığını düșünüyorum. Gerek 
profesyonel hayatta gerek sosyal hayatta herbirinin birer 
karșılığı olduğuna inanıyorum. 

İyi Uygulama Örneği 
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Ecole 42 nedir? Bașvuru ve kabul așaması nasıl 
olmaktadır? 
Ecole 42 kısa ve net bir cümle ile açıklamak gerekirse bir 
yazılım okulu ama bu zamana kadar gelmiș yazılım okulları 
gibi değil yapısında öğretmen bulunmayan ve yazılım 
öğrenmeye gönül vermiș insanların birbirine öğretmenlik 
yaptığı bir öğrenme modeline sahip bir okul.

Kabul așaması 2 Așamalı oyun tarzında bir testten geçiyor bu 
oyun tarzındaki testler öğrencinin analitik zekasını ölçüyor. 
Bu testi geçen öğrenciler 1 aylık havuz dönemi adını 
verdiğimiz bir demo eğitiminden geçmekte ve bu 1 aylık 
dönem içerisinde öğrencinin buradaki bir birinden öğrenme 
modeline uygun olup olmadığı deneyimlenir ve 1 aylık 
dönem içerisinde yaptığı proje ve sınavlardan aldığı puanlar 
yapay zeka sistemi tarafından karar verilerek kișinin uygun 
olması durumunda ana eğitim sürecine girmeye hak kazanır.

42 Kocaeli'de oyunlaștırılmıș bir program olduğu 
söyleniyor. Oyunlaștır ı lmıș programdan ne 
anlamalıyız? 
Sistemde birden fazla oyunlaștırma șekilde var  mesela 
sistem içerisinde belli bașarımlar var bu bașarımları 
gerçekleștirdikçe wallet dediğimiz bir para birimimiz var. 
Proje yapıp bașarıları kazandıkça para kazanıp sistem 
içindeki mağazadan hediye tarzı ürünleri kazanıyoruz. Diğer 
bir örnek sistemde bir level sistemi var ve proje yaptıkça level 
kazanıyorsun. Yani kısacası bir oyun gibi bölüm geçtikçe 
hem ödül kazanıyorsun hem de seviye artıyorsunuz. 

Akran Öğrenmesi ne anlama geliyor? Birbirinden 
öğrenmenin size katkısını anlatır mısınız? 
Akran öğrenmesi bir konuyu senin akranın olan kișiden 
senin gündelik dilin ve gündelik örneklerle anlatması diye 
açıklanabilir. 

Birbirinden öğrenme modeli bize hem birden fazla kișinin 
bakıș açısından bir sorunun çözüm yoluna bakmamıza 
olanak sağlıyor hem de farklı algoritma ve kod çeșitliliklerini 
görmemize olanak sağlamakta.

Ecole 42 programının diğer eğitim modellerinden 
farkları nedir? 
Farkı öğretmensiz olușu ve birbirinden öğrenme modeli 
içerdiğinden hem daha özgün kod yazmayı hem de teknoloji 
geliștikçe yeni teknolojilere adapte olmamızı sağlıyor. 

Okula katılım șartları nelerdir? Programa katılım için 
eğitim düzeyi șartı, mezuniyet gibi koșullar aranmakta 
mıdır?  
Okula katılım șartı 18 yașından büyük olmanız ve ön 
oyunlaștırılmıș algoritma sınavını geçmek yeterli; okula kayıt 
olmak için eğitim düzeyi șartı aranmamaktadır.

Ecole 42 müfredatından kısaca bahsedebilir misiniz? 
Temel eğitim sürecinde yoğunlukla C programlama eğitimi 
veriliyor. Temel eğitim bittikten sonra istediğiniz alanı seçip 
kendinizi bu alanda geliștirmeye devam ediyorsunuz.

Program sürecinde kodlama, yazılım vb konularda belli 
bir bilgi seviyesine sahip olmak gerekli midir? 
Gerekli değil sadece öğrenmek istemeniz yeterli. Belli bir gayret 
ile çalıșırsanız öğrenemeyeceğiniz hiçbir șey kalmıyor.

Okuldan mezun olmak ne kadar sürmektedir? 
Açıkcası bu kișinin kendi çalıșma süreci ile alâkalı bir durum. 
Ortalama çalıșan biri temel eğitimi 1 yıl içinde bitiriyor. Ardından 
staj yapıyorsunuz. Stajdan sonra isterseniz mezun olabilirsiniz 
fakat diğer alanlarda uzmanlașırsanız 21. seviyeye gelince 
mezun oluyorsunuz ama mezun olmanız okula gelmenizi 
etkilemiyor ömrünüz boyunca istediğiniz zaman okula gelip 
kendinizi geliștirmeye devam edebilirsiniz.

Bu program sayesinde kazandığınız yetkinliklerin 
ileride sizlere faydası neler olacağını düșünüyorsunuz? 
Yeni teknolojik gelișmelere daha çabuk uyum sağlayıp buradan 
aldığımız sağlam temelli eğitimle çalıștığımız sektörün en iyi 
yazılımcısı olabileceğimizi düșünüyoruz.

KOCAELI

İyi Uygulama Örneği 
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Ecole 42 nedir? Bașvuru ve kabul așaması nasıl 
olmaktadır? 
Ecole 42 yeni nesil yazılım eğitimi veren bir okuldur. 
Bașvuruları internet sitesi üzerinden yapılıyor. Siteye 
kayıt oluyorsunuz. Karıșınıza çıkan iki adet testi 
tamamlıyorsunuz ve bașvurunuz alınıyor. Kısa sürede 
mail ile dönüș yapılıyor.

42 Kocaeli'de oyunlaștırılmıș bir program olduğu 
söyleniyor. Oyunlaștırılmıș programdan ne 
anlamalıyız? 
Yapmamız gereken projelerin bir puanı var. Projeleri 
tamamladığımızda puan kazanıyoruz. Bu puana göre 
tıpkı oyunlarda olduğu gibi seviyemiz artıyor.

Akran Öğrenmesi ne anlama geliyor? Birbirinden 
öğrenmenin size katkısını anlatır mısınız? 
Akran öğrenmesi, öğrencilerin birbiri ile etkileșim 
halinde olup birbirlerine bilgi ve tecrübelerini aktarması 
olarak tanımlanıyor. Öğretmensiz bir eğitim modeli 
olduğundan dolayı bilgileri araștırarak ve birbirimize 
sorarak öğrenmemiz gerekiyor. Bu sayede herkesle 
iletișime geçiyoruz. Birbirimizle bilgi paylașımı yapıyoruz. 
İster istemez sosyal bir çevremiz oluyor. İletișim kurma 
becerimiz artıyor. Burada öğrenmeyi öğrendim 
diyebilirim. 

Ecole 42 programının diğer eğitim modellerinden 
farkları nedir? 
Ecole 42'nin en temel farkı öğretmensiz, sınıfsız bir okul 
olması. Kampüste bulunmanız gereken belli bir saat 
sınırı yok. İstediğiniz zaman kampüse erișiminiz oluyor. 
7/24 olarak burada projelerinize ve öğrenmeye devam 
edebiliyorsunuz.

Okula katılım șartları nelerdir? Programa katılım için 
eğitim düzeyi șartı, mezuniyet gibi koșullar 
aranmakta mıdır?  
Katılım için sadece 18 yașını doldurmuș olmanız yeterli. Ön 
bilgi, diploma gibi șartlar aranmıyor. Yazılım öğrenmek 
isteyen herkes katılabiliyor.

Ecole 42 müfredatından kısaca bahsedebilir 
misiniz? 
 Genel olarak alan seçene kadar C dili üzerine eğitim 
görüyoruz. Staj dönemi bittiğinde alan seçip kendi 
alanımızın gereksinimlerine göre farklı dillere de 
yöneleceğiz. 

Program sürecinde kodlama, yazılım vb konularda 
belli bir bilgi seviyesine sahip olmak gerekli midir? 
Bu konularda belirli bir bilgiye sahip olmak sizi ileri tașır. 
Ama yazılım öğrenmeye hevesli olup hiç bilgisi olmayan 
kișiler de buradaki projelerle belirli bir düzeye erișebiliyor.

Okuldan mezun olmak ne kadar sürmektedir? 
Ortalama 9-12 level arası ana eğitimin zorunlu projeleri 
bitiyor. Bu da yaklașık 1.5 seneye denk geliyor. Zorunlu 
projeler bittiğinde staja gidiliyor. Daha sonra alan seçip 
projelere devam edilebiliyor. 

Bu program sayesinde kazandığınız yetkinliklerin 
ileride sizlere faydası neler olacağını düșünüyor-
sunuz? 
Ecole 42'yi iș hayatının bir simülasyonu olarak görebiliriz. 
Burada ileitișim, kendini anlatma, sorun çözme gibi 
becerilerilerimizi geliștiriyoruz. Bu da bizi her zaman bir 
adım öne çıkaracaktır.

KOCAELI
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Ecole 42 nedir? Bașvuru ve kabul așaması nasıl 
olmaktadır? 
Ecole 42 ana üssü fransa olan uluslararası bir kodlama 
okuludur.Fransız milyarder Xavier Niel tarafından 
kurulmuștur. Burası 7/24 açık olan ve bir öğretmeni ya 
da teneffüsü veya ders saati olmayan kesinlikle özgün, 
kaliteli ve özgür bir okul. Bașvuru için her okulun kendi 
web sayfasına girmeniz ve bașvuru adımlarını izlemeniz 
gerekli, internet üzerinden 2 adet mantık ve hafıza oyunu 
ile ilk sınavınıza daha bașvurmadan giriyorsunuz fakat 
endișelenmenize gerek yok çünkü gayet eğlenceli ve 
tekrar tekrar deneyebilirsiniz. Bu testleri bitirdikten 
sonra bașvuru așamanız gerçekleșmiș olup size uygun 
bir tarihdeki havuz eğitimine bașvurduğunuz. Oturum 
üzerinden kayıt olmanız gerekmektedir. Havuz eğitiminiz 
1 ay sürecektir bu süreç içinde çok güzel arkadașlar 
edinecek güzel vakit geçirecek ve en önemlisi 
öğrenmeyi öğrenecek ve bașarının ne demek olduğunu 
hissedeceksiniz. Ayrıca her hafta bir sınava gireceksiniz 
fakat gerilmenize gerek yok okulun kabul sistemi sadece 
sınavlara bakmıyor 42 ye yakıșan etik, kültürlü ve 
hoșgörülü bireyler olmaya çalıșın.

42 Kocaeli'de oyunlaștırılmıș bir program olduğu 
söyleniyor. Oyunlaștırılmıș programdan ne 
anlamalıyız? 
Bu konu en dikkat etmeniz gereken nokta çünkü 
i lerlemeniz oyunlaștırı l ıșmıș, projeleriniz veya 
sınavlarınız gayet kodlama bilincinde olmanız gerekecek 
düzeyde, oyun oynamaya ayırdığınız süre kadar 
çalıșırsanız buradan mezun olursunuz çünkü burası 
düșünme üretme ve sorgulama yeri kesinlikle ciddiye 
alınması gerekir.

Akran Öğrenmesi ne anlama geliyor? Birbirinden 
öğrenmenin size katkısını anlatır mısınız? 
En etkili öğrenme metodlarından biri bu olabilir ama akran 
kelimesine çok takılmayın burda her yaș grubundan 
insanlar olacak ve bu insanlarla her gün konușup bilgi 
alıșveriși yapacaksınız ve École 42'nin değerlendirme 
sisteminde evolation (değerlendirme) olarak adlandırılan 
sizi okuldaki arkadașlarınızın değerlendireceği bir sistem 
var ve  proje ilerlemenizde bu adım gerekli olduğu için 
sosyal bir insan olmanız gerekmektedir ve bu iyi bir șey 
çünkü bu sistem sizi hem iș hayatına hazırlıyor hem de etkili 
bir șekilde araștırmayı düșünmeyi ve bașarmayı öğretiyor.

Ecole 42 programının diğer eğitim modellerinden 
farkları nedir? 
7/24 açık olan bir okul, herhangi bir öğretmen yada devam 
zorunluluğu yok, bütün ișiniz bilgisayarda ve Ecole 42 
okullarında standart düzeyde belirlenen sistem ve sayıda 
gayet güzel bilgisayarlar var kısaca tek bir benzerliği var o 
da zaman ayırmanız gerektiği ve fiziksel olarak faal 
bulunmanız gereken bir okul.

Okula katılım șartları nelerdir? Programa katılım için 
eğitim düzeyi șartı, mezuniyet gibi koșullar 
aranmakta mıdır?  
18 yașından büyükseniz  Ecole 42 ye bașvurmak için tek 
sorununuz internete erișimizin olup olmadığıdır :)

Ecole 42 müfredatından kısaca bahsedebilir 
misiniz? 
Oyunlaștırılmıș ilerleme sistemi burada devreye giriyor 
seviye seviye proje görevleriniz var ve bunları bitirmeden bir 
üst projeye geçemezsiniz; değerlendirme sistemindede 
eğer 2. soruda hatanız varsa 2 soru kadar puan alırsınız.

KOCAELI

İyi Uygulama Örneği 
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Program sürecinde kodlama, yazılım vb. 
konularda belli bir bilgi seviyesine sahip olmak 
gerekli midir? 
Herhangi bir bilgiye sahip olmanıza gerek yok sadece 
isteğinizin olması yeterli içinizdeki merak ve öğrenme 
duygusu buradaki en büyük yardımcınız olacaktır geri 
kalanını Ecole 42 ve buradaki insanların olușturduğu 
ekosistem tamamlayacaktır.

Okuldan mezun olmak ne kadar sürmektedir? 
Burda farklı birkaç opsiyon var havuz eğitiminde bașarılı 
olduktan sonra ana eğitime geçme hakkı kazanırsanız 1 
yıl içinde belirli bir seviyeye geldiğinizde bir staj projeniz 
olacak onu tamamladıktan sonra ( yarı zamanlı veya tam 
zamanlı ) bir staj olacak șekilde süresi değișiyor ve sonra 
isterseniz mezun sertifikanızı alıp mezun olabilirsiniz 
kısaca minimum 1,5 yıl sonra mezun olabiliyorsunuz 
ama uzmanlık istediğiniz alanda gelișmek isterseniz 
istediğiniz branștaki projeleri yapmaya devam ederek 
tahmini olarak toplam 3 veya 4 yıl içinde daha yüksek 
seviye bir mezun sertifikası alabilirsiniz.

Bu program sayesinde kazandığınız yetkinliklerin 
ileride sizlere faydası neler olacağını düșünüyor-
sunuz? 
Çok fazla madde var burası sizin kișisel ilișkilerinizi 
güçlendirir, sosyalliğinizi arttırır, kendinizi daha iyi 
tanımanızı sağlar, yardımlașmanın ne kadar güçlü bir duygu 
olduğunu öğretir,  Bilginin paylaștıkça ne kadar arttığını 
canlı olarak görebileceğiniz en iyi yer burası diyebilirim, 
grup halinde çalıșmayı öğrenirsiniz, bașkasına öğretmeyi 
öğrenirsiniz, kopya çekmenin ne kadar gereksiz ve 
anlamsız olduğunu burda öğrenebilirsiniz. Kariyer hayatınız 
ile ilgili olarak eğer gerçekten çalıșırsanız ve kendinizi 
güncel tutabilirseniz buradan mezun olduğunuzda 
öğrendiğiniz bilgiler ve yetkinlikler doğrultusunda iș 
bulmanız bir bilgisayar oyununda oturum açmak kadar 
kolay olacak. Yazılıma ilginiz varsa ve bunu yaparken sosyal 
olmak istiyorsanız Ecole 42 sizin için güzel bir geçiș 
platformu olabilir.

İyi Uygulama Örneği 

Hazırlayan: Eray CAVLAK

MARKA - Kocaeli Yatırım Destek Ofisi
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Genç Dostu İșveren Projesi 
Kapsamında Elde Edilen Sonuçlar

İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Șubesi'nin bașvuru sahibi 
olduğu 2020 yılı Kasım-Aralık dönemi Teknik Destek 
Programı kapsamında desteklenen Genç Dostu İșveren 
Projesi kapsamında; genç ișsiz oranının yüksek 
olmasının sebepleri ile bu sorunun çözümüne yönelik 
bilgilendirme faaliyetleri, saha çalıșması, araștırma ve 
danıșmanlık sağlanmıștır. Proje kapsamında; saha 
çalıșması așamasında 12 ișveren (insan kaynakları 
yetkilisi) ile görüșme yapılmıștır. Anketin yanı sıra 100 
kișilik genç ișsiz grubu ile anket yapılarak her iki kesimin 
beklentileri ölçülmüștür. Akabinde ise yine her iki kesime 
problemler ve çözüm önerileri ile ilgili bilgilendirme 
yapılmıștır.

Projede vurgulanan genç dostu ișveren yaklașımı ile 
ișverenlerin gençlere sunacakları imkânlarla (gerek 
çalıșma șartları, gerek gençlere sunacakları sosyal 
imkânlar, gerekse eğ i t imler ine devam ederek 
kariyerlerinde ilerleme vb.) gençler için tercih edilebilir bir 
konuma gelmeler i , gençler i ișgücü piyasasına 
çekebileceği gibi aynı zamanda ișverenlerin nitelikli 
ișgücü ihtiyacını da karșılamaya yardımcı olacaktır.

Genç ișsizliği ortaya çıkardığı sosyal, kültürel, ekonomik 
ve siyasal sonuçları ile toplumların tamamını derinden 
etkileyen ve toplumsal düzeni sarsan niteliklere sahiptir. 
Günümüzde ulusal ve uluslararası kurulușlar (ILO, UN, EU 
vb.) genç ișsizliğine çözüm arayıșı içindedir. Ancak henüz 
bu konuda köklü çözümler getirilemediği de bir bașka 
gerçektir.

Proje kapsamında gerçekleștirilen nicel ve nitel 
araștırmaların sonuçları incelendiğinde gerek genç 
ișsizlerin ve gerek ișveren/ișveren temsilcilerinin 
konunun ciddiyetinin farkında olduklarını ve çözüm 

arayıșlarına girdikleri söylemek mümkündür. Proje ile 
bağlantılı olarak gençlerin ișgücü piyasasına girmelerini 
ve kalıcı olmalarını sağlamak adına “ișyerlerini gençler 
için nasıl daha cazip hale getirebiliriz?” sorusuna cevap 
aranmıștır.

Gençlerin ișsizlik algısını ölçmeye yönelik olarak 
gerçekleștirilen anketin sonuçları incelendiğinde 
katılımcıların % 70'inin erkek ve % 30'unun kadın 
olduğu, ayrıca katılımcıların tamamının lisans mezunu 
oldukları görülmektedir. Dikkat çeken sonuç ise 
katılımcıların tamamının ișsizlik kaygısının beklentinin 
aksine 2.15 ortalama ile orta düzey olmasıdır. Genç 
ișsizliği rakamları tüm dünyada artıyor olmasına rağmen 
gençlerin bu konuda kaygı düzeyleri bu çalıșma özelinde 
orta düzey gerçekleșerek beklentilerin tersine bir durumu 
ortaya çıkarmıștır. İșsizlik kaygısı en yüksek düzeyde ise 
“Aileme, arkadașlarıma karșı itibarımı yitireceğimi 
düșünürüm” önermesi ile dikkat çekmektedir. Gençlerin 
maddi beklentilerinden ziyade itibarlarını düșünmeleri 
ilgi çekicidir. Bu durumun nitel araștırma verileri ile de 
desteklendiğini görmekteyiz.

Erkek katılımcılar ile kadın katılımcılar karșılaștırıldığında 
ise ișsizlik kaygısı açısından cinsiyetin bu çalıșma 
özelinde anlamlı bir değișken olmadığı görülmektedir. Bu 
durumda özellikle 1970'li yıllardan sonra kadınların 
eğitim düzeylerini artması ve hizmet sektörünün 
yükselișe geçmesinin etkin olduğu düșünülmektedir. 
Katılımcıların tamamının eğitim durumunun ve medeni 
durumlarının benzer olması bu konuda bir değerlen-
dirmeyi ve karșılaștırmayı mümkün kılamamaktadır. 
Hane halkı geliri ve hane halkı kiși sayıları ise yine anlamlı 
sonuçlar ortaya koymamaktadır.



45

www.marka.org.tr

///////////////////////////////////////////////////////////////////

Örnek Projeler

///////////////////////////////////////////////////////////////////

Nitel araștırma sonuçları incelendiğinde ise katılımcıların 
ișveren bakıș açısıyla verdikleri cevaplar ve belirttikleri 
fikirler, gençlerin ișsizlik kaygısı ölçeğine verdikleri 
cevapları destekler niteliktedir. Özellikle maddi kaygıların 
dile getirilmemesi, bununla beraber sosyalleșme, kariyer 
ve eğitim fırsatlarından bahsedilmesi proje kapsamında 
beklentiler ile örtüșmektedir.

Gerek nicel araștırma ve gerek nitel araștırmaların 
sonuçları değerlendirildiğinde klasik çalıșan yaklașımının 
ve klasik ișveren yaklașımının günümüzde yavaș yavaș 
terkedilmeye bașlandığını, yeni çalıșan profilleri ve yeni 
yönetici anlayıșlarının hâkim olacağını söylemek 
mümkündür. İșverenler için gençleri ișyerlerine çekmek 
günümüzde sadece maddi imkânlar ve para ile 
ölçülebilen değerlerle mümkün olmayacaktır. Özellikle 
gençlerin sosyal leșmeleri için zaman ve f ırsat 
yarat ı lması, bununla beraber gençler in kișisel 
gelișimlerine devam etmeleri için ortam olușturularak, 
çalıșma saat ve sürelerinin bu duruma uygun biçimde 
düzenlenmesi gerekliliği kaçınılmazdır.

Proje kapsamında gerçekleștirilen araștırma ile cevap 
alınan sorulara bakıldığında ise ulașılan cevaplar șu 
șekildedir:

1. “İșyerlerini gençler için daha cazip hale getirmek 
mümkün müdür?” sorusu çerçevesinde ulașılan 
cevabın, gerek ișverenlerin ve gerek gençlerin 
çabaları ile olumlu șekilde sonuç bulacağı yönündedir. 

Ancak bu doğrultuda klasik yönetim anlayıșının 
terkedilmesi ve modern yönetim anlayıșının çalıșma 
hayatının genelinde hâkim olması șarttır. Diğer 
t a ra f t an  i se  genç le r i n , ça l ı șma haya t ı n ı n 
beklentilerine uygun șekilde kendilerini geliștirmeleri 
de beklenen bir durumdur.

2. “İșyerlerini gençler için daha cazip hale getirmek 
adına ișverenlerin ve/veya ișveren temsilcilerinin 
(İnsan Kaynakları Departmanı yetkilileri) neler 
yapması gerekir?” sorusu doğrultusunda ise 
ișverenlerin gençlerin beklentilerini doğru tespit 
etmeleri önem tașımaktadır. Doğru șekilde tespit 
edilen beklentilerin karșılanması da bir o kadar kolay 
ve doğru olacaktır. Bu çerçevede gençlerin sosyal alan 
ve zaman beklentileri ile eğitimlerine devam ederek 
kișisel gelișimlerini tamamlama arzularının dikkate 
alınması gerekir.

3. “İșyerlerini gençler için daha cazip hale getirmek 
adına gençlere düșen görevler var mıdır?” sorusu ise 
yine olumlu olarak cevaplanmıștır. Soru çerçevesinde 
gençlerin emek piyasasının yapısından kaynaklı 
ihtiyaçları iyi șekilde analiz ederek kendilerini 
geliștirmeleri ve emek piyasasına hazırlanmaları 
gerekmektedir. Bunun dıșında kișisel gelișimlerini 
sürdürerek emek piyasası beklentilerinin üzerine 
çıkmaları da beklenen bir diğer durumdur.

 İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Șubesi'nin bașvuru sahibi,  olduğu 2020 yılı Kasım-Aralık dönemi Teknik Destek Programı kapsamında 
desteklenen Genç Dostu İșveren Projesi'nde Doç. Dr. Bora YENİHAN, Doç. Dr. Doğa Bașar SARIİPEK ile Doç. Dr. Gökçe CEREV tarafından 
hazırlanan sonuç raporunda tespit edilen bulgulardan ibarettir.

Hazırlayan: Kazım ORHAN

MARKA - İzleme Değerlendirme Birimi Uzman
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“Genç İstihdam” 
Genç MÜSİAD Kocaeli Șubesi
Hoș geldiniz. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?
İsmim Samet PALA, 1993 Kocaeli Derince doğumlu olup 
aslen Gümüșhaneliyim. Evli ve 1 çocuk babasıyım. 
Kocaeli Genç MÜSİAD Șube Bașkanı olarak faaliyetlerde 
bulunuyorum. Bunun yanında, PVC alüminyum kompozit 
cephe giydirme sektöründe faaliyet göstermekteyim.

Genç MÜSİAD'ın kurulușundan, vizyon ve misyo-
nundan biraz bahseder misiniz? 
Genç MÜSİAD; geleceğin ișadamlarını ve MÜSİAD 
üyelerini yetiștirmek, onları hayata hazırlamak, sahip 
olunan değer ve tecrübeleri gençlerle paylașmak 
amacıyla MÜSİAD Yönetim Kurulu tarafından 2002 
yılında kurulmuștur. MÜSİAD bünyesindeki çalıșmalar, 
hızla ülkemize yayılmakta ve bugün 3500'e yakın 
üyesiyle Türkiye ve dünya çapında faaliyetlerini 
sürdürmektedir. MÜSİAD Gençlik Kurulu bugün 
Türkiye'de 56, yurtdıșında 30 temsilcisi ile ülke 
ekonomisine ve sosyokültürel yapısına faydalı olabilme 
gayreti ile gençler için faaliyet göstermektedir. 

Vizyonumuz, millî ve manevi değerler ıșığında evrensel 
gelișmeleri değerlendirerek, toplumun yașam standardı 
ile sosyokültürel bilgi düzeyinin yükseltilmesi için 
çalıșmak ve bu çerçevede faaliyet gösteren genç 
girișimcilerin temsilcisi olmaktır. Misyonumuz, MÜSİAD 
tecrübesini yüksek ahlak ve yüksek teknoloji ilkesi ile 
birleștirerek, genç girișimci ve yöneticilere aktaran; 
toplumsal dayanıșma ve paylașma kültürü ile gençliğin 
sosyal ve ekonomik anlamda kalkınması yolunda 
mücadele eden; geleneğine bağlı, geleceğe yön veren, 
genç ve șuurlu bakıșı olușturmaktır. 

Genç ist ihdamı konusunda Genç MÜSİAD' ın 
faaliyetleri nelerdir?
Genç Müsiad İstihdam Merkezi (GEMİ) Projesi Genel 
Merkezimiz öncülüğünde bașlatılmıș olup web sitemizin 
(www.gencmusiadkocaeli.org) projeler bölümü altındaki 

Genç İstihdam Merkezi bașlığı altında; gençlerimizin 
bașvuru yapmaları sağlanarak, üye firmalarımızda 
istihdam edilmeleri adına genç personel veri tabanı 
olușturulmaktadır. Veri tabanımızdaki gençlere tam 
zamanlı, yarı zamanlı ve stajyer alternatifleri ile üye 
firmalarımızdan yararlanması sağlanmaktadır.

Young Business Academy (YBA); Genel Merkezimizin 
öncülüğünde Genç MÜSİAD nișane Projesi olarak 
bașlatılmıș girișimci ve inovatif genç iș insanlarını 
yetiștirme merkezidir. İlk olarak 2016 yılında İstanbul 
Șehir Üniversitesinde bașlatılan, 2017 yılında İstanbul 
Haliç Üniversitesinde ikincisi düzenlenen YBA, bu yıl 
İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde eğitime devam 
etmektedir. Diğer illerde ise șubelerimizin bölgelerindeki 
üniversitelerinde gerçekleștirilmektedir. YBA ekibi 
tarafından her yıl, son gelișmelere göre yeni bir akademi 
programı olușturulur. İș insanları, akademisyenler, 
girișimciler ve alanında uzman tanınmıș pek çok 
konușmacı tarafından, katılımcılara sınıf ortamında 
eğitim verilir; bilgi aktarımı ve tecrübe paylașımı ile 
birebir tanıșma alanı olușturulur.

// Samet PALA
Genç MÜSİAD Kocaeli Șube Bașkanı
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24 Çok Geç Projesi ile Genç MÜSİAD üniversitede okuyan 
öğrencilere gerek staj gerek iș gerekse saha çalıșmasına 
katılma gibi fırsatlar sunmaktadır.

Geleceğin Ticaret Elçileri Projesi, Kocaeli Uluslararası 
Öğrenci Derneği ile paydaș olarak yürütülmektedir. Proje 
kapsamında, genç uluslararası öğrenciler girișimcilik, 
sunum teknikleri, dıș ticaret istihbaratı, dijital pazarlama 
gibi eksik olduklarını düșündükleri alanlarda eğitil-
mektedir. Bu sayede, genç ve ana kademe MÜSİAD'ın 
ihracat yapan ve yapmayı hedefleyen firmalarında 
ihracatı güvenli adımlarla geliștirmeyi hedeflemekteyiz.

Genç İș Adamları Geleceğin İș Adamları İle Bulușuyor Projesi 
kapsamında, 3 mesleki ve teknik eğitim lisesinde 500'ün 
üzerinde öğrencinin iș hayatını planlamak ve mesleki 
kaygılarını gidermek adına gerçekleștirilecek etkinliklerin 
ilki 7-14 Șubat 2022'de düzenlenecektir.

Bölgede genç ișsizliği sorununu çözmek için ne gibi 
hedeflere sahipsiniz?
Türkiye'de genç ișsizliğinin bașlıca nedeni, ekonomik ve 
sosyal politikaların istihdam yaratmada yetersizliği ve 
sorunun çözümünün kalıcı politikalarda aranmamasıdır. 
Bir diğer sorunun ise eğitim politikalarındaki yetersizlik 
olduğu değerlendirilmektedir. Ülkemizde çok sayıda 
üniversite ve üniversite mezunu olmasının yanında genç 
ișsizlik de yüksek bir seviyededir. Genç ișçilerin 
sorunlarının çözümü için öncelikli olarak devletin günlük 
veya kısa süreli istihdam yaratan politikalar yerine; 

gençler için güvenceli ve sürdürülebilir istihdam 
politikalarını olușturması gerekmektedir. 

Genç ișsizliğin önemli bir sorun teșkil etmesinin 
sebeplerinden bir diğeri de firmaların gençlere karșı olan 
tutumudur. Pek çok șirket iș tecrübesi ve mesleki bilgisi 
yeterli olmayan gençleri, kendilerince haklı sebeplerle, 
ișe almamaktadır. Ancak ișe alınmazlarsa bu deneyimsiz 
ve yeni mezun gençler meslek öğrenemeyecek ve iș 
tecrübesi elde edeceklerdir. Bu bakımdan, firmaların 
personel yetiștirme politikalarını yeniden ele alarak 
gençleri istihdam ederek; ișbașı eğitimleri düzenleme, 
staj programları olușturma ve geliștirme konularında 
daha aktif rol oynamaları hem gençlerin niteliklerinden 
daha fazla istifade etmelerini hem de gençlerin daha 
kolay iș bulmasını sağlayacaktır.

Bu sayılanlara ek olarak, genç istihdamını arttırıcı kamu 
yatırımları yapılmalı ve gençlerin düzenli iș yașamına 
geçișleri kolaylaștırılmalıdır. Gençlerin sendika hakkını 
özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler 
yapılmalı ve sendikal örgütlenme önündeki engeller 
kaldırılmalıdır. Gençler için ișsizlikle mücadele ve 
istihdam yaratmaya yönelik uygulanacak politikalarla 
birlikte özellikle genç kadınların erkeklerle eșit biçimde 
ișgücüne dâhil olabilmeleri için kadın istihdamının 
artırılmasına yönelik kamu politikaları hayata geçiril-
melidir. Son olarak, gençlerin ucuz ișgücü olarak 
görülmesi ve kayıt dıșı çalıșmaları engellenmelidir.
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Gençlerin istihdamına yönelik il genelinde düzen-
lediğiniz veya katkı sağladığınız etkinlikler hakkında 
bilgi verir misiniz?
 MÜSİAD'dan İstihdam Seferberliğine Destek
İlk kez Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
açıklanan KOSGEB destekli Mikro ve Küçük İșletmelere 
Hızlı Destek Programı, binlerce gence iș kapısı açmayı 
hedefleyen bir istihdam seferberliği olarak görülmektedir. 
Program ile hizmet ve ticaret sektöründeki ișletmelere 
önemli katkı sağlanırken, 75 bin mezuna iș fırsatı 
sunulması hedeflenmiștir. Program kapsamında faizsiz 
ve teminatsız her çalıșan için 100 bin TL geri ödemeli 
destek verilmesi öngörülmektedir.

Konuya ilișkin değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD 
Genel Bașkanı Mahmut Asmalı, Yeni Ekonomi Modeliyle 
paralel hâlde sunulan devlet desteklerinin önemine vurgu 
yapmıș, bu istihdam seferberliğinin binlerce gence iș 
imkânı sağlayacağını belirtmiștir. Bu kapsamda, MÜSİAD 
olarak üyelerimiz ile birlikte payımıza düșen sorumluluğu 
yerine getirmeyi, 2023 hedeflerimize ulașmada önemli 
bir basamak olarak görmekteyiz. 

Bölgesel İș Geliștirme BİG22 Bilișim Vadisinde
 Kocaeli Genç MÜSİAD'ın, Gebze Genç MÜSİAD ile birlikte 
organize ettiği bölgesel iș geliștirme toplantısı 19 Mart 
2022 tarihinde Bilișim Vadisi kongre merkezinde 

gerçekleștirilecektir. İlgili toplantıda, alanında uzman 
katılımcıların sunum ve tecrübe paylașımlarıyla, ikili iș 
geliștirme görüșmeleri gündeme alınacaktır. Fuaye 
alanında sponsor ve destekçi firmaların stantlarının 
olacağı, “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi” mottosu ile çıkılan 
Bölgesel İș Geliștirme Zirvesinde aynı zamanda ülkemizin 
gündeminde olan genç istihdam temasına da yer 
verilecektir. 

Kalkınma Ajansından genç ișsizliğinin azaltılması ve 
genç istihdamı temalarında bir destek aldınız mı veya 
herhangi bir iș birliğiniz oldu mu? 
Hâlihazırda Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile destek 
programları hakkında bilgilendirme görüșmelerimiz 
devam etmektedir. MARKA Genel Sekreteri Doç. Dr. 
Mustafa ÇÖPOĞLU çabası ve motivasyonu ile bu alanda 
kentimiz ve gençlerimiz için değer yaratmaktadır. MARKA 
ekibinden ilgili uzman ve temsilciler; üyelerimizin 
bilgilendirilmesi, katkı süreçlerinin hızlı bir șekilde 
ilerlemesi ve paydaș derneklerimizin desteklerden 
istifade edebilmesi adına gerekli çabayı sarf etmektedir. 
Kalkınma Ajansı ve paydaș derneklerimiz ile birlikte 
yürütülmekte olan Genç İstihdamı Destekleme, 
Geleceğin Ticaret Elçileri ve Gençlik İhracatta Projeleri 
kısa zaman içerisinde üyelerimizin ve kamuoyunun 
bilgisine sunulacaktır.

Hazırlayan: Yasemin DİLEK

MARKA - Kocaeli Yatırım Destek Ofisi Uzmanı
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DOMİOSB
Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas OSB'yi 
tanıyabilir miyiz? Hangi hedefler ıșığında kuruldunuz?
Kuruluș amacı; makine ve makine aksamları imalat 
sektöründe öncülük yaparak, Ar-Ge ve inovasyona dayalı, 
katma değeri yüksek bir sektör olan makina imalat 
sektörünün yönlendiricisi olmaktır. Doğu Marmara 
Makina İmalatçıları İhtisas OSB olarak önceliğimizi 
çevreye ve yeni teknolojilere veriyoruz. Yeni Nesil OSB 
ünvanını uluslararası boyutta kazanmak temel 
hedeflerimizdendir.

Ortak çalıșma kültürünün olușmasını sağlamak ve 
bölgeye katma değer olușturmak üzere așağıdaki 
çalıșmaların yapılması hedeflenmektedir.

Bu amacı gerçekleștirmek üzere Sakarya'nın stratejik bir 
noktasında Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi kurulması planlanmıștır. Bu bölgede ortak 
amaçları gerçekleștirmek üzere yeni bir olușum 
içerisinde olunacaktır. 

Karayoluna, limana, havayoluna ve önemli noktalara 
yakın bir lokasyonda konumlanıyorsunuz... Bunun 
yatırımcı için avantajları neler olacak?
İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara gibi önemli sanayi ve 
ticaret merkezlerine yakın konumumuz ile sanayinin 
gelișmiș olduğu ve ana sanayilerin bulunduğu jeolojistik 
bir konumda yer alıyoruz.

Karadeniz sahil yoluna 500 mt.
Sakarya'ya 12 km
Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya Gișelerine 12 km
D-100 Karayolouna 34 km
TEM Otoyolu Sakarya Gișelerine 36 km
İstanbul Havaalanına 200 km 

Avantajlı lokasyonunuz, OSB yatırımcısının lojistik 
maliyetlerine nasıl etki edecek? 
OSB katılımcısı firmalarımızın nakliye lojistik maliyetlerini 
minimize etmek için, limana demiryolu bağlantısı yapmak 
suretiyle azaltmayı hedefliyoruz.

Yeni teknolojilere yatırımlarınız nasıl șekillenecek? 
İstihdam ve ihracat hedefleriniz nelerdir?
Dünyanın değișen koșulları karșısında ülkemizin 
savunma sanayi ihtiyaçlarını en üst düzeyde karșılamak 
amacıyla, DOMİOSB'de savunma sanayi firmalarına da 
yer temini sağlanmaktadır.

Ar-Ge yapılabilmesi için , teknoloji geliștirme bölgelerinin 
kurulumuna imkan sağlanacaktır.  Üniversite ve 
Teknokent için, yer tahsisi yapılması planlanmaktadır. 
OSB içinde teoriyi pratikle birleștiren Meslek Kariyer 
Merkezi, Meslek Lisesi ve Meslek Yüksek Okulu yer 
alması planlanmaktadır.

15.000 kișilik istihdam hedefimiz bulunmaktadır. OSB 
içinde Yaklașık olarak 170 civarında sanayi kurulușunun 
yer alması planlanmaktadır.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Röportaj

///////////////////////////////////////////////////////////////////

Ortak Üretim 
Ortak Tedarik
Ortak Finansman
Ortak Pazarlama

Ortak Eğitim
Ortak Laboratuvar
Ortak Tasarım
Ortak Ar-Ge - İnovasyon

// Aylin ÖZDEMİR
Düzce OSB Bölge Müdürü 
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OSB'nin üretim donatılarının yanı sıra, sosyal alanları 
ve eğitim yapıları üzerine bir kurgunuz var mı? 
OSB içinde Teknoloji Geliștirme Bölgesi ve OSB'yi ikiye 
bölen yaklașık 24 hektarlık orman bulunmaktadır. Yasal 
mevzuata uygun șekilde korunacak ve sanayi yatırım 
alanı olarak kullanılmayacaktır.

Doğayı koruyarak üretim yapılacak olup, peyzaj alanları 
yer alacaktır. OSB'de ticari alanlar, bankalar, dijital ve 
fiziksel fuar alanı, sergi alanları ve konaklama alanı yer 
alacaktır. Aynı zamanda idari ve sosyal tesis alanı, 
merkezi çarșı, yașam alanı gibi kamusal alanlar, 
Sanayiciler ve bölgede istihdam edilecek çalıșanlar için 

spor merkezi,dini tesis alanı ve kreș gibi donatıların 
olması da düșünülmektedir. OSB içinde tır-kamyon 
,servis aracı parkı, helikopter pisti , itfaiye teșkilatı 
kurulması planlanmaktadır.

DOMİOSB, önümüzdeki 2, 5 ve 10 yıl içerisinde kendini 
nerede konumlandırıyor?
DOMİOSB , önümüzdeki dönem içinde , Bölgenin ve 
Ülkemizin makine ve savunma sanayi üssü olma yolunda 
iddialı bir konumda olacak, sahip olduğu avantajlar ile 
parlayan bir yıldız olarak yerini alacaktır.
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Bolu'da
Önemli Kamu Yatırımları 
ve Özel Yatırımlar

Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Eskișehir gibi 
sanayileșmiș ve büyük nüfus barındıran bölgelerin 
ortasında, ülkemizin en önemli yatırım aksı üzerinde yer 
alan Bolu hem bu stratejik konumu hem nitelikli istihdam 
kaynağı hem de sunduğu önemli avantajlar i le 
yatırımcıların ilgisini çekmeye devam etmektedir. İlde 
kamu yatırımları da hız kesmeden sürüyor.

Assan Group Makine Savunma Sanayi AȘ tarafından 
Gerede ilçesinde bomba, bomba gövdesi ve havan 
mühimmatı üretecek yatırıma Proje Bazlı Destek 
verilmesine yönelik Cumhurbașkanlığı kararı Resmi 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu çerçevede 
Ankara, Bolu ve Kırıkkale'de bomba, bomba gövdesi ve 
havan mühimmatı üretim tesisi yatırımı yapılacak. 

Söz konusu yatırımın toplam sabit yatırım tutarı 808 
milyon 702 bin 814 lira olup yatırımın 288 kișilik ek 
istihdam sağlayıp 30 nitelikli personel istihdamı 
sağlaması beklenmektedir. Bolu ve diğer illerde yatırım 
çalıșmaları bașlanan tesiste tamamlandığında yıllık 11 
bin 200 bomba, yıllık 43 bin 770 bomba gövdesi, yıllık 75 
bin havan mühimmatı üretilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca Alman cam üretim șirketi Schott tarafından Bolu 
Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde 100 
Milyon TL tutarındaki yatırımın temeli 2021 yılı ikinci 
yarısında atılmıștır. Ülkemizdeki üretim tesislerinde 700 
kișiye istihdam sağlayan șirket bu ek yatırım ile 20 bin 
metrekarelik yeni bir kapalı alana sahip olacak. Ocak 
ayında açılması hedeflenen tesisle beraber șirket 
ülkemizdeki istihdam sayısını 1000'in üzerine çıkarmayı 

planlamaktadır. Beyaz eșya sektörüne yönelik cam 
üretilecek tesisin üretiminin %60'ının ihraç edilmesi 
amaçlanıyor.

Buna ek olarak Bolu Karma ve Tekstil İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesinde 2021 yılı içerisinde Alfa Kalıp San. ve 
Tic. Ltd. Ști. tarafından 3 Milyon Euro tutarında, İstanbul 
Teknik İnșaat San. ve Tic. AȘ tarafından 6,5 Milyon Euro, 
Zengin Döküm AȘ tarafından 18 Milyon Euro ve Apriva 
Tekstil Giyim San. ve Tic. AȘ tarafından 1,5 Milyon Dolar 
tutarında yatırım yapılmıș olup söz konusu bu tesisler 
faaliyete bașlamıștır.

Bolu'da deri ve deri ürünleri sektörünün kalbi Gerede 
ilçesinde atmaktadır. Gerede Deri Sanayi 900 yıllık bir 
geçmișe sahiptir. Eski yerinden tașınarak faaliyete geçen 
Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde ise her 
geçen gün yeni tesisler kurulum așamalarını tamamlayıp 
faaliyete bașlamaktadır. 2021 yılı içerisinde OSB'de 9 
tesis faaliyete bașlamıș olup yıl için OSB'de yapılan 
toplam yatırım yaklașık 70 Milyon TL'yi bulmuștur. 
Faaliyete geçen tesislerle beraber OSB istihdamı 135 kiși 
artmıștır. Önümüzdeki yıl yeni tesislerin tașınma ve 
kurulum çalıșmalarını tamamlayıp faaliyete geçmeleri 
beklenmektedir. 

Gerede Organize Sanayi Bölgesinde ise bölge 
kapasitesinin dolması sebebiyle genișleme çalıșmaları 
devam etmektedir. 680.000 metrekarelik genișleme 
alanında kamulaștırma süreci %15 i geçmiș olup devam 
etmektedir. 
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OSB'de 2021 yılı ikinci yarısında Halavet Gıda ișletmesi 
tarafından Avrupa'nın en büyük ikinci jelatin fabrikasının 
açılıșı yapılarak faaliyete geçmiștir. 25 Milyon Dolar 
tutarındaki tesis Avrupa'nın en büyük jelatin üretim 
kapasitesine sahip olarak yıllık 12.000 ton kapasite ile 
sığır jelatini üretecek. Sağlık, ilaç, gıda endüstrilerine 
izlenebilirlik standartları yüksek, sağlıklı ve güvenilir 
hammadde üretecek fabrika ilk etapta 200 kișiye 
istihdam sağlayacak.

Ayrıca OSB 'de ek 6,000 metreküplük su arıtma 
kapasitesi sağlayacak arıtma tesisinin inșaat çalıșmaları 
devam etmektedir.

Boluda kamu yatırımları da hız kesmeden devam ediyor. 
2020 yılında inșaatı bașlanan Bolu Olimpik Yüzme 
Havuzu pro jes inde sona yak laș ı ld ı . Karaçay ı r 
Mahallesi'nde yapımına devam edilen Olimpik Yüzme 
Havuzu toplam proje alanı 23 bin 312 metre kare olup 
içerisinde olimpik havuz ile atlama havuzu olmak üzere 
toplam iki adet havuz bulunmaktadır. Tesis toplam 933 
seyirci kapasitesine sahiptir. Tesisin 2022 yılı ilk 
çeyreğinde hizmete açılması beklenmektedir.

Gerede, Dörtdivan ve Yeniçağa ilçelerine yıllık 9,21 hm³ 
içme suyu sağlayacak olan Tekke Barajı projesinin de 
sona yaklașıldı ve tesisin 2022 yılında açılması 
bekleniyor. 101 Milyon TL yatırım bedeli olan barajın 
tamamlanması ile beraber ilde 155.230 dekar tarım 
arazisi sulanacak ve Dörtdivan, Gerede ve Yeniçağa 
İlçeleri ile bunlara bağlı köylerin ihtiyacı olan içme suyu 
temin edi lecek. Tesis in tamamlandığında ülke 
ekonomisine yıllık 48,1 Milyon TL fayda sağlaması 
beklenmektedir.

Ayrıca Bolu Seben Tașlıyayla Göleti Sulaması projesinde 
de çalıșmalar devam ediyor. Sulama projesinin 
tamamlanması ile beraber Seben Tașlıyayla Göletinde 

depolanacak su ile 32 bin 800 dekar tarım arazisinin 
sulanmasının sağlanması amaçlanıyor. Projenin 
tamamlanması ile beraber ülke ekonomisine yıllık 26 
Milyon TL katkı sağlaması bekleniyor.

2021 yılının ilk 9 aylık döneminde il genelinde kamu 
tarafından; 81'i Merkez, 6'sı Dörtdivan, 32'i Gerede, 
26'sı Göynük, 12'si Kıbrıscık, 15'i Mengen, 10'u 
Mudurnu, 10'u Seben, 8'i Yeniçağa ve 55'i Muhtelif yani 
birden fazla İlçelere ait olmak üzere toplam 255 proje 
yürütülmüștür. Bu projelerin toplam proje bedeli 4 Milyar 
751 Milyon TL olup 2021 yılı ödenekleri 484 Milyon 
TL'dir. 

Bunlara ek olarak Bolu Belediyesinin Mantar Üretim 
Tesisi projesi tamamlanarak 2021 yılı eylül ayında 
hizmete açıldı. Karacasu yolu üzerinde yaklașık 13 
dönümlük araziye kurulan tesiste yaklașık 20 ton 
kompost kapasiteli çadırlar, sözleșmeli üreticilere teslim 
edilerek, üretime bașlanıldı. Tesislerin tam kapasiteyle 
üretime bașlamasıyla günlük 10 Ton mantar üretimi 
yapılması bekleniyor.

Covid19 pandemisinin etkilerine rağmen 2021 yılında 
turizm sektöründe de yatırımlar devam etti. İl genelinde 
2021 yılı içerisinde toplam 276 yatak kapasitesine sahip 
6 yeni konaklama tesisi hizmete girdi. Buna ek olarak 
kamu tarafından turizm sektöründe yapılan yatırımların 
2021 ödeneklerinin 12 Milyon TL olduğu göz önüne 
alındığında il ekonomisi için turizmin öneminin sürdüğü 
görülebilir.

İl genelinde alınan yatırım teșvik belgeleri incelendiğinde 
2021 yılının ilk 11 ayında toplam 38 adet yatırım teșvik 
belgesi alındığı görülebilir. Yaklașık 1 Milyar TL 
tutarındaki bu teșvik belgelerindeki yatırımların 
tamamlanmasıyla Bolu’da toplam 840 kișiye ek istihdam 
sağlanması beklenmektedir.

Bilgilendirme Yazısı

///////////////////////////////////////////////////////////////////

Hazırlayan: Ali DİZMAN
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KÖȘE BUCAK YALOVA-Altınova

Marmara Bölgesi'nin güneydoğusunda, İzmit Körfezi'nin 
en dar yeri olan bölgede bulunan Altınova; doğuda ve 
güneyde Karamürsel, batıda Çiftlikköy ilçesi, kuzeyde 
İzmit Körfezi ve Marmara Denizi ile çevrilidir. Tarihi, 
kültürel, turistik, tarımsal ve ekonomik değerlerinde sahip 
olduğu çeșitlilik ile ön plana çıkan ilçe sınırları içerisinde; 
Tavșanlı, Kaytazdere ve Subașı olmak üzere 3 belde ve 13 
köy bulunmaktadır.

İlçenin tarihi çok eskilere dayanmakla birlikte yapılan 
arkeolojik çalıșmalar sonucunda Helenistik döneme kadar 

gidebildiği görülmüștür. Altınova; 1930 yılında Kocaeli'nin 
Karamürsel İlçesine bağlı bir köy konumunda iken, 
yașanan nüfus artıșı ile belde statüsü kazanmıștır. 6 
Haziran 1995 tarihli ve 550 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile de İlçe statüsü kazanarak Yalova İli'ne 
bağlanmıștır.

Altınova adının Bulgaristan'dan göç eden 40 ailenin satın 
aldığı ve genișlettiği Altınzade Çiftliğinden aldığı 
bilinmektedir.

YALOVA ALTINOVA İLÇESİ

Yalova'nın tarih kokan ilçesi Altınova;

Hersek Lagünü Kuş gözlem Kulesi

HERSEK LAGÜNÜ VE KUŞ GÖZLEM KULESİ 
Türkiye'nin tek tapulu gölü olan Hersek Lagünü çok 
değerli bir sulak alan ekosistemidir. Bașta su kușları 
olmak üzere pek çok türün barınma, beslenme ve üreme 
alanı olarak büyük önem tașımaktadır. Lagün, Osmangazi 
köprüsünün hemen yanında yer almakta olup kuș 
gözlemciliği bașta olmak üzere önemli bir turizm noktası 
olarak öne çıkmaktadır.

Kıș mevsiminde kuș popülasyonunun yoğun olduğu 
Lagün, Avrupa ve Afrika kıtaları arasındaki yüz binlerce 
kușun geçtiği göç yolu üzerinde bulunmaktadır. 200'den 
fazla kuș türünün ziyaret ettiği Lagündeki önemli kuș 
türleri; Sumru, Kara Gagalı Sumru, Akdeniz Martısı, 

Poyraz Kușu, Halkalı Küçük Cılıbıt ve Gümüș Martı olarak 
sayılabilir. Ayrıca Lagün kıș mevsiminde barındırdığı çok 
sayıda Flamingo ile turistlerin özel ilgisini çekmektedir.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı mali destek programları 
kapsamında 2016 yılında desteklenen Altınova 
Belediyesinin “Altınova, Altın Kușlarıyla Ekoturizmde 
Kanatlansın” projesi kapsamında bölgede bir kuș gözlem 
kulesi ve Doğa Tanıtım ve Eğitim Merkezi yapılmıștır. 
Bununla birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğünce yapılmıș bir gözlem kulesi karșı kıyıda yer 
almakta olup kule engellilerin kullanımına uygundur.

/////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////
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Aromatik bitkiler Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi

HERSEK LAGÜNÜ DOĞA EĞİTİM MERKEZİ VE TIBBİ
AROMATİK BİTKİLER BAHÇESİ
Tarım ve Orman Bakanlığı, Altınova Belediyesi ve Atatürk 
Bahçe Kültürleri Merkez Araștırma Enstitüsü ișbirliğinde 
olușturulan merkezde çoğunluğu endemik bitkiden 
olușan 200'den fazla ağaç, çalı ve tıbbi ve aromatik bitki 
yetiștirilmektedir. Burada bitkiler ziyaretçilere açık bir 
șekilde sergilenmekte olup merkez engellilerin erișimine 
uygun șekilde tasarlanmıștır.

Bunun yanında Eğitim Merkezinde ziyaretçilere yönelik 
tıbbi ve aromatik bitki yetiștiriciliğine dair bilgilendirme 
faaliyetleri ile birlikte yetiștiricilik ve bakıma dair eğitimler 
düzenlenmektedir. 

HERSEKZADE AHMET PAŞA CAMİİ

15'inci yüzyıl Osmanlı Dönemi eserlerinden biri olan 
Camii devrin ünlü sadrazamlarından Hersekzade Ahmet 
Pașa tarafından 17. yüzyılda yaptırılmıștır. Tek kubbeli ve 
taș yapılı tipik bir klasik Osmanlı camiisi olup mimarisinde 
kesme taș örmeciliği öne çıkmaktadır.  1999 depreminde 
cami ve minaresi kısmen yıkılmıș ve 2008 yılındaki 
tamirine kadar uzun süre öyle kalmıștır.

Camiinin bahçesinde Hersekzade Ahmet Pașa'nın türbesi 
ve Osmanlı dönemine ait mezarlar bulunmaktadır. Ayrıca 
Hersekzade Ahmet Pașa tarafından yaptırılan külliyeden 
kalan hamam ve su deposu da burada bulunmakta olup 
yapılar harabe durumundadır.

Hersekzade Ahmet Paşa Camii

/////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////
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Bugün önemli bir arkeolojik çalıșma alanı olan ve tarihi 
İpek yolu üzerinde bulunan Çoban Kale çeșitli dönemlerde 
Türk ve dünya tarihinde stratejik rollere sahip olmuștur. 
İstanbul'dan bașlayıp Anadolu içlerine giden yolun 
kenarında ve yola hâkim bir noktada bulunan kale önemli 
bir kontrol ve güvenlik kalesi konumundadır. 10-11. 
Yüzyılda inșa edildiği tahmin edilen Kale birinci Haçlı seferi 
mücadelesi ve Prof. Dr. Halil İnalcık'ın öne sürmüș olduğu 
șekliyle Osmanlı Devleti'nin Yalova'da kurulması 
süreçlerine șahitlik etmiștir.

150 metre yüksekliğindeki bir tepe üzerinde kurulu olan 
150x120 metre boyutlarındaki kalenin günümüzde 
yalnızca kalıntıları bulunmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ve Altınova 
Belediyesinin desteği ile Çobankale'de kazı çalıșmaları 
yoğun bir șekilde devam etmektedir. Ayrıca Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansınca 2019 yılında desteklenen 
Altınova Kaymakamlığının bașvuru sahibi olduğu 
“Yalova/Altınova Çobankale Sur Sisteminin Restorasyon 
Projelerinin Hazırlanması” projesi ile alanın restitüsyon ve 
restorasyon projeleri hazırlanmaktadır.

Çoban Kale

ÇOBAN KALE 

KÖȘE BUCAK YALOVA-Altınova

“Yalova Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araștırması" 
çalıșması kapsamında, Marmara Denizinde Altınova 
kıyılarında Batık Kale ve gemi keșfedilmiștir. Kalenin, 1. 
Haçlı seferinde Selçuklu orduları karșısında yenilen Haçlı 
ordularının sığındığı kale olduğu bilinen Kibatos (Civetot) 

Kalesi olduğu tahmin edilmektedir. Helenopolis Antik 
Kentinin bölgede bulunduğu tahminiyle birlikte diğer batık 
yapıların keșfedilmesine dair çalıșmalar devam 
etmektedir.

BATIK KEŞİFLERİ

/////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////

Batık Keşif Çalışmaları Batık Keşif Çalışmaları
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FEVZİYE KÖYÜ TARİHİ YAĞLI GÜREŞLERİ

KÖȘE BUCAK YALOVA-Altınova

Kafkasya göçmenlerinden olușan Fevziye köyünde, 1901 
yılından beri yağlı güreșler her yıl düzenli olarak 
gerçekleștirilmektedir. Öncelerde köy düğünlerinde 
gençlerin güreș tutmasıyla bir gelenek halini alan yağlı 
güreșler, zamanla tüm çevre köylerinin toplandığı, etli 
pilav ikram edilen ve yağlı güreș tutulan özel bir gün haline 
getirilmiștir. 

Her yıl coșkuyla gerçekleștirilen ve Türkiye'nin birçok farklı 
yerinden pehlivanların katıldığı Fevziye Güreșleri aynı 
zamanda Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreșleri için de bir 
antrenman özelliği tașımaktadır.

/////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////

Fevziye Güreşleri Fevziye Güreşleri

SUBAŞI GÖÇ MÜZESİ
Kafkasya göçmenlerinden olușan Fevziye köyünde, 1901 
yılından beri yağlı güreșler her yıl düzenli olarak 
gerçekleștirilmektedir. Öncelerde köy düğünlerinde 
gençlerin güreș tutmasıyla bir gelenek halini alan yağlı 
güreșler, zamanla tüm çevre köylerinin toplandığı, etli 
pilav ikram edilen ve yağlı güreș tutulan özel bir gün haline 
getirilmiștir. 

Her yıl coșkuyla gerçekleștirilen ve Türkiye'nin birçok farklı 
yerinden pehlivanların katıldığı Fevziye Güreșleri aynı 
zamanda Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreșleri için de bir 
antrenman özelliği tașımaktadır.

Fevziye Güreşleri Fevziye Güreşleri
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SERMAYECİK ÇİLEĞİ VE YALOVA KİVİSİ

KÖȘE BUCAK YALOVA-Altınova

Altınova'nın Sermayecik köyü yılardır çileği ile 
tanınmaktadır. Aroması, lezzeti ve uzun raf ömrüyle 
bölgede yüksek ilgi gören "Sermayecik çileği” köyde 50 
yılı așkın süredir üretilmektedir. 2011 ve 2013 yıllarında 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan 
destekler ile köyde yetiștirilen çilek çeșitliliği artırılmıș, köy 
çileğinin markalașması ve tanıtımına yönelik çalıșmalar 
gerçekleștirilmiștir.

Köyde her yıl Temmuz ayı sonunda bir çilek festivali 
yapılmakta ve yerli yabancı birçok ziyaretçi festivale 
katılım sağlamaktadır.

Ayrıca Türkiye'nin kivi üretiminin %30'u Altınova'da 
gerçekleștirilmektedir. Üretiminin büyük çoğunluğu 
Altınova'da gerçekleștirilen Yalova kivisi 10.08.2020 
tarihinde coğrafi ișaret ile tescillenmiștir.

/////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////
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GSYİH, 2021 yılı 

üçüncü  çeyreğinde,

önceki yıl aynı

 dönemine göre  
%7,4

artmıștır.

Ulusal Gelișmeler

Kaynak:TÜİK, Dönemsel Gayr�safi Yurt İç� Hasıla, III. Çeyrek Temmuz-Eylül  2021;   *: Rev�ze ed�lm�şt�r.

Üret�m yöntem�ne göre car� fiyatlarla GSYİH, 2021 yılı üçüncü çeyreğ�nde b�r öncek� yılın aynı 
dönem�ne göre  artarak oldu.%35,5 1 tr�lyon 915 m�lyar 467 milyon ₺ 
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GSYİH

2020’de TR42 Doğu

Marmara Bölgesi 

11.044 $ kiși bașına

GSYİH değeri ile 

26 Düzey-2  Bölgesi

arasında  sıradadır. 3.

Düzey 2 Bazlı K�ş� Başına GSYİH ($)

Kaynak:  TÜİK, İl Bazında Gayr�safi Yurt İç� Hasıla, 2020

İl Bazlı Kişi Başına GSYİH

3 332

3 686

4 218

4 536

5 399

5 530

5 545

5 876

5 960

6 026

6 162

6 238

6 597

6 718

6 781

7 084

7 163

7 259

7 440

8 160

9 385

9 945

10 470

11 044

12 130

13 914
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TR52

TR61

TR32

TR33

TR22

TR41

TR31

TR21

TR42

TR51

TR10

İl Sırası (2020) İl 2020 ($)

1 İstanbul 13.914

2 Kocaeli 13.742

3 Ankara 12.130

9 Yalova 9.565

11 Bolu 9.296

18 Sakarya 8.195

23 Düzce 7.439
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Tüketici Fiyat Endeksi
aylık %13,58; yıllık 

%36,08 artmıştır.

Kaynak: TÜİK, TÜFE

www.marka.org.tr
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Tüketici Fiyat Endeksi (Aralık’21; %)
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Yurt İçi Üretici Fiyat
 Endeksi aylık %19,08; 
yıllık  artmıştır.%79,89

Kaynak: TÜİK, Yİ-ÜFE

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Aralık’21; %)
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2021’de Aralık ayı 

ișsizlik oranı bir önceki 

yıl aynı ayına göre 

1,7 puan azalarak 

%11,3 seviyesinde 

gerçekleșmiștir.

Ÿ İşgücü 2021 yılı Aralık ayında 33 m�lyon 298 b�n k�ş�, �şgücüne katılım oranı �se 
%51,9 olarak gerçekleşt� ( Aralık’20: %47,9)

Ÿ İst�hdam ed�lenler�n sayısı 29 m�lyon 550 b�n k�ş�, �st�hdam oranı �se  oldu %46,0
(Aralık' 20: %41,7).
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B�r öncek� yılın Aralık ayında  açık veren car� �şlemler hesabı, bu 3.440 m�lyon $

yılın aynı ayında  artarak  olarak gerçekleşm�şt�r. 401 m�lyon $ 3.841 m�lyon $

Bunun sonucunda 12 aylık car� �şlemler açığı  olmuştur.14.882 m�lyon $

Kaynak: TCMB, Ödemeler Denges� İstat�st�kler�; *Rev�ze

Ödemeler Dengesi (Aralık'21)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 2018* 2019* 2020* 2021

Seri 1 -2, -2, -3, -3, -5, -3, -4, -0, -4, -3, -4, -7, -7, -4, -5, -5, -6, -3, -2, 1,8 1,8 3,0 1,5 -1, -0, -0, -0, -0, 0,9 -0, 1,8 3,1 2,6 2,7 -0, -2, -1, -1, -5, -5, -3, -2, -1, -4, -2, -0, -3, -3, -1, -2, -3, -1, -3, -1, -0, 0,9 1,7 3,0 -2, -4
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+
•Hizmetler Dengesi 
1.710 milyon $

-
•Dış Ticaret Dengesi 4.989 
milyon $

•Birincil Gelir Dengesi 666 
milyon $
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İmalat sanayi kapasite 

kullanım oranı, 2020 yılı  

Aralık ayında %75,6

iken 2021 yılı aynı 

ayında %78,7 

(3,1 puan artıș)

 seviyesinde gerçekleșmiștir

(Aralık’21)

k

Kaynak: TCMB, Reel Sektör İstatistikleri
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Kaynak: TÜİK, Dış T�caret İstat�st�kler�, Genel T�caret S�stem� ver�ler� referans alınmıştır

Dıș Ticaret- İhracat (Aralık 2021)

1.780

Almanya

1.335

ABD

1.519

Birleşik Krallık

0 5 10 15 20

17 Milyar 837 Milyon

22 Milyar 277 Milyon

En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler (milyon $)

İhracat İthalat
%76,6

Karşılama Oranı

%79,6

2021 2020

Milyar $

% 24,9
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0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

169 Milyar 637 Milyon

225 Milyar 291 Milyon

En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler (milyon $)

İhracat İthalat
%83,0

Karşılama Oranı

%77,2

2021 2020

Milyar $

19.321

Almanya

14.722

ABD

13.704

Birleşik Krallık

%32,8

Dıș Ticaret –İhracat (Ocak-Aralık 2021)
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Kaynak: TÜİK, Dış T�caret İstat�st�kler�, Genel T�caret S�stem� ver�ler� referans alınmıştır.

0 5 10 15 20 25

22 Milyar 386 Milyon

29 Milyar 069 Milyon

En Fazla İthalat Yapılan Ülkeler (milyon $)

2021 2020

milyar $

%29,8

3.156

ÇHC

3.390

Rusya

2.016

Almanya

Dıș Ticaret –İthalat (Aralık 2021)



70

www.marka.org.tr

/////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////

En Fazla İthalat Yapılan Ülkeler (milyon $)

2021 2020

milyar $

%23,6

32.240

ÇHC

28.959

Rusya

21.756

Almanya

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

219 Milyar 516 Milyon

271 Milyar 424 Milyon

Dıș Ticaret –İthalat (Ocak-Aralık 2021)
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Aralık ’21

Ocak-Aralık ‘21

Sıra
(135

Gümrük)
Gümrük Adı İhracat (bin Dolar) %

1 Murat Bey Güm. Md. 27 363 062 %12,15

2 Aliağa Güm. Md. 18 541 401 %8,23

3 Mersin Güm. Md. 14 425 594 %6,40

4 Derince Güm. Md. 13 169 821 %5,85

9 İzmit Güm. Md. 10 215 177 %4,53

12 Dilovası Güm. Md. 7 955 369 %3,53

17 Körfez Petrokimya Güm. Md. 2 648 136 %1,18

26 Yalova Güm. Md. 1 406 397 %0,62

34 Gebze Güm. Md. 1 065 709 %0,47

43 Sakarya Güm. Md. 795 861 %0,35

74 Bolu Güm. Md. 169 773 %0,08

Doğu Marmara 37 426 244 %16,61

Türkiye 225.291.385

Sıra
(132

Gümrük)
Gümrük Adı İhracat (bin Dolar) %

1 Murat Bey Güm. Md. 2 490 629 %11,18

2 Aliağa Güm. Md. 1 909 285 %8,57

3 Mersin Güm. Md. 1 498 843 %6,73

4 Derince Güm. Md. 1 353 524 %6,08

9 İzmit Güm. Md. 1 099 765 %4,94

12 Dilovası Güm. Md. 789 841 %3,55

19 Körfez Petrokimya Güm. Md. 222 668 %1,00

31 Gebze Güm. Md. 112 734 %0,51

38 Yalova Güm. Md. 86 695 %0,39

42 Sakarya Güm. Md. 76 774 %0,34

76 Bolu Güm. Md. 11 788 %0,05

Doğu Marmara 3 753 790 %16,85

Türkiye 22.277.985

Bölgesel Gelișmeler
İhracat (Gümrüklere Göre)

Kaynak: TÜİK, Dış T�caret İstat�st�kler�

Gümrük ver�ler�ne göre, Aralık 2021’de TR42 Doğu Marmara Bölges� yaklaşık 3,75 
m�lyar $ �hracat tutarı �le Türk�ye toplam �hracatının %16,85’� gerçekleşt�rm�ş, Ocak-
Aralık dönem�nde �se bu oran %16,61 düzey�nde gerçekleşm�şt�r.
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Bölgesel Gelișmeler

2021 yılı Aralık ayında 22,2 m�lyar $ olan Türk�ye toplam �hracatının  (1,9 m�lyar $)  %8,5’i
Doğu Marmara Bölges�’nden gerçekleşm�şt�r.

2021 yılı Ocak-Aralık dönem� 225 m�lyar $ olan Türk�ye toplam �hracatının  (18,9 %8,4’ü
m�lyar $)  Doğu Marmara Bölges�’nden gerçekleşm�şt�r. 

Kaynak: TÜİK, Dış T�caret İstat�st�kler�, Genel T�caret S�stem� ver�ler� referans alınmıştır.

İhracat, Aralık 2021

TR42 Bölgesi en çok 
ihracat yapan 2. düzey 

2 bölgesidir.

TR31
%6,3

TR41
%5,4

TRC1
%4,6

TR10
%47,5

Bolu
14 130
%0,1

Kocaeli
1 173 452

%5,3

Sakarya
564 505
%2,5

Yalova
117 496
%0,5

Düzce
30 978
%0,1

TR42 
%8,5

TR42 Bölgesi en 
çok ihracat yapan

2. düzey 2 
bölgesidir.

TR41
%5,7

TR31
%6,6

TRC1
%4,7

TR10
%48,3

Bolu
164 406
%0,1

Kocaeli
12 197 018

%5,4

Sakarya
5 332 866

%2,4

Yalova
927 870
%0,4

Düzce
280 773
%0,1

TR42 
%8,4

İhracat, Ocak-Aralık 2021
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Kaynak: TOBB Kurulan Kapanan Ş�rket İstat�st�kler�

Kaynak: TÜİK, TÜFE 

TR42 Doğu Marmara

Bölgesi 715,67 
endeks değeri ile 26

düzey 2 bölgesi 

   arasında  sıradadır.14.

67

Türkiye

TR42 Bölgesi

Kurulan

Kapanan

2021 2020 2019 2018

4.132 3.853 3.065 3.147
572 524 388 378

2021 2020 2019 2018

109.695 101.318 84.102 85.279
16.222 15.366 13.197 12.564

715,67

686,95

TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)

TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)

TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,…
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)

TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)

TR62 (Adana, Mersin)
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir,…

TR22 (Balıkesir, Çanakkale)
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)

TR52 (Konya, Karaman)
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)

TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)
TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)

TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)
TR31 (İzmir)

TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)

TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)

TR Türkiye-Turkey
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)

TR51 (Ankara)
TR10 (İstanbul)

TÜFE (Aralık’21)

Kurulan Kapanan Șirket İstatistikleri (Ocak-Aralık)
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Yatırım Teşvik İstatistikleri, 2020

Yatırım Teşvik İstatistikleri, 2021 (Ocak-Aralık)

Hazırlayan: Yasemin DİLEK
MARKA - Kocaeli Yatırım Destek Ofisi Uzmanı

381

13.033 m�lyon ₺ 

9.065

113

7.742 m�lyon ₺ 

3.105

68

2.638 m�lyon ₺ 

2.665

Belge

Yatırım

İstihdam

Türkiye
10.427

271.146 m�lyon ₺ 

295.779

61

4.337 m�lyon ₺ 

3.619

49

1.368 m�lyon ₺ 

980

39

1.035 m�lyon ₺ 

840
55

6.751 m�lyon ₺ 

3.923

Belge

Yatırım

İstihdam

Türkiye
12.745

269.214 m�lyon ₺ 

381.397
425

13.179 m�lyon ₺ 

10.121

144

4.765 m�lyon ₺ 

3.556

76

2.068 m�lyon ₺ 

1.944

Kaynak: STB, Teşv�k Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü; Er�ş�m Tar�h�: 02.12.2021

Kaynak: STB, Teşv�k Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü; Er�ş�m Tar�h�: 02.12.2021



themarkatr42


