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1. Öğrencilere ve velilere yönelik olarak yürütülen meslek tanıtım, rehberlik ve 

danışmanlık faaliyetlerinin etkinliği artırılacaktır. 

1.1 Üniversite öğrencilerine çeşitli kariyer fırsatlarının ulaştırılması ve danışmanlık hizmeti 

sunulabilmesi için geliştirilen Yetenek Kapısı’nın dijital eğitim platformu ytnk.tv 

(Yetenek TV)’nin kullanımı yaygınlaştırılacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Üniversite öğrencilerine yönelik çeşitli kariyer fırsatlarının 

ulaştırılması ve danışmanlık hizmeti sunulabilmesi için 2020 yılında faaliyete geçirilen 

Yetenek Kapısı'nın dijital eğitim platformu ytnk.tv (Yetenek TV)’nin kullanımı 

yaygınlaştırılacaktır. Gençlerin kariyerlerine katkı sağlayacak canlı yayın etkinliklerini, 

kariyer söyleşilerini ve sisteme yüklenen video ders modüllerini takip edilmesi amacıyla 

oluşturulmuş olan platformunun içerikleri geliştirilecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Üniversiteler 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Gençlerin kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim ve etkinliklerin yer aldığı 

YTNK TV platformunun kullanıcı sayısını artırmaya yönelik olarak platformun eğitim 

/ etkinlik içerikleri artırılmakta ve üniversite Kariyer Merkezleri ile iletişim 

kurulmaktadır. 

e. İDK Kararı:  

f. Performans Göstergesi: 

1. YTNK TV içeriklerinden faydalanan kullanıcı sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  210000  268000  %127,61  

2022  400000  --  --  

2023  500000  --  --  

______________________________________________________________________ 

1.2 Danışman Bilgi Sistemi (DABİS)’nin kullanımı yaygınlaştırılacaktır. 

 Tedbir Açıklaması: Türkiye’deki kariyer danışmanlığı faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, 

objektif veriler ile ulaşılabilirliğinin artırılması, standartlaştırılması, gençlerin 

memnuniyetinin artırılması, kariyer danışmanlığı hizmeti veren profesyonellerin mesleki 

tatmin düzeyinin yükseltilmesi, insan kaynağının doğru yönlendirilmesi ve verimliliğin 

artırılması amacıyla 2020 yılında hayata geçirilen, DABİS’nin kullanımı 

yaygınlaştırılacaktır. 



 

 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu 

Genel Müdürlüğü, Üniversiteler 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda sistem kullanımına ve sistemdeki veriye 

yönelik geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. MEB’e bağlı çalışan psikolojik danışman 

ve rehber öğretmenlerin sisteme dâhil edilme süreci devam etmektedir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. DABİS üzerinden kariyer danışmanlığı hizmeti veren uzman sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  9000  9000  %100,00  

2022  12000  --  --  

2023  15000  --  --  

______________________________________________________________________ 

1.3 İş ve meslek danışmanlarına, üniversite kariyer merkezlerinde kariyer danışmanlığı 

hizmeti verebilmeleri için yüz yüze, çevrim içi ve uygulamalı eğitimler verilecektir. 

Tedbir Açıklaması: Üniversiteler bünyesinde görev alan İŞKUR’a bağlı iş ve meslek 

danışmanlarının (İMD), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin vereceği 

eğitimleri tamamlayarak Üniversite Kariyer Merkezlerinde öğrenci ve mezunlara kariyer 

danışmanlığı hizmeti vermeleri sağlanacaktır. Ayrıca İMD’lerin işveren ilişkileri ve 

etkinlik planlama hizmetleri kapsamında kariyer merkezleri ile işbirliği içinde çalışması 

etkin hale getirilerek, üniversitelerde genç istihdamına yönelik gerçekleştirilen 

faaliyetlerin güçlendirilmesi sağlanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Üniversiteler 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Danışman Bilgi Sistemi’ne (DABİS) tanımlanan iş ve meslek danışmanlarına yönelik 

çeşitli Webinar etkinlikleri yapılmış ve DABİS tanıtılmıştır. Ayrıca gençlerin kariyer 

gelişimini desteklemek amacıyla kurulan diğer dijital araçlarla ilgili bilgi paylaşımı 

yapılmıştır. 

e. İDK Kararı: 



 

 

f. Performans Göstergesi: 

1. Toplam eğitim materyali sayısı.  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  10  10  %100,00  

2022  15  --  --  

2023  20  --  --  

______________________________________________________________________ 

1.4 Yetenek Kapısı Çevrim İçi Platformunun kullanımı yaygınlaştırılacaktır. 

 Tedbir Açıklaması: Üniversite Kariyer Merkezlerinin, öğrencilere çeşitli kariyer 

fırsatlarını ulaştırabilmesi ve danışmanlık hizmeti sunabilmesi, ülkemizin her köşesindeki 

üniversiteli genç yeteneklerin fırsat eşitliği çerçevesinde istihdam olanaklarına erişiminin 

sağlanması ve kariyer danışmanlığı faaliyetlerinden ve kariyer gelişimine ilişkin çeşitli 

etkinlik ve eğitimlerden yararlanması için geliştirilen ve 2019 yılında faaliyete geçen 

Yetenek Kapısı Çevrim İçi Platformunun kullanımı yaygınlaştırılacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, 

Üniversiteler, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Meslek Kuruluşları, Sosyal 

Taraflar, Özel Sektör 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Üniversite Kariyer Merkezlerinin, öğrencilere çeşitli kariyer fırsatlarını ulaştırabilmesi 

ve danışmanlık hizmeti sunabilmesi amacıyla Yetenek Kapısı Çevrim İçi Platformu 

tüm üniversitelerin hizmetine sunulmuştur. Bilindiği üzere, 2021'de pandemi koşulları 

sebebiyle ülkemizde yükseköğretimde uzaktan eğitme geçilmiştir. Uzaktan eğitime 

devam eden gençlerimizin kariyer gelişimlerinin desteklenmesine yönelik 2021 yılı 

boyunca birçok kurum/kuruluşun iş, staj, etkinlik, burs vb. ilanları platformda 

yayımlanmıştır. Ayrıca bu ilanlara ilişkin tüm üniversitelerin Kariyer Merkezleri 

aracılığıyla öğrenci/mezunlara duyurular yapılmış ve adaylar niteliklerine uygun 

fırsatlar hakkında kısa mesaj ve e-posta aracılığıyla düzenli olarak bilgilendirilmiştir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergeleri: 

1. Platformu kullanan toplam öğrenci ve mezun sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  850000  858272  %100,97  



 

 

2022  1200000  1152437  %96,03  

2023  1400000  --  --  

2. Platformu kullanan işveren sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  4300  4958  %115,30  

2022  5000  6473  %129,46  

2023  6000  --  --  

______________________________________________________________________ 

1.5 Genç istihdamına katkı sağlanması amacıyla Bakanlıklar ve kurumlar tarafından 

verilecek eğitimler, Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden verilecektir. 

Tedbir Açıklaması: Genç istihdamına katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak, 

gençlerin eğitim ve gelişim faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarını karşılamak, bu 

faaliyetlerin niceliğini ve niteliğini artırmak, eğitimlerin yaygınlaştırılmasını sağlamak, 

insan kaynağını ve kamu kaynaklarını verimli şekilde kullanmak için Bakanlıklar ve 

kurumlar tarafından faaliyet alanları ile ilgili olarak gençlere verilecek eğitimler, 

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen Uzaktan Eğitim Kapısı 

üzerinden verilecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sosyal 

Taraflar 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Genç istihdamına katkı sağlayan ve bu alanda görev yapan kamu personeli Uzaktan 

Eğitim Kapısı üzerinden eğitimler almaktadır. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Genç istihdama katkı sağlamaya yönelik çalışan kamu personeline sunulacak 

eğitim sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  5  5  %100,00  

2022  15  --  --  



 

 

2023  30  --  --  

______________________________________________________________________ 

1.6 Kariyer Planlama Dersi tüm üniversitelerde yaygınlaştırılacaktır. 

 Tedbir Açıklaması: Üniversite öğrencilerinin iş hayatının dinamikleri ve beklentileri 

konusunda henüz üniversite eğitimi başında kariyer farkındalığı oluşturmaları ve öğrenim 

süreçlerini en iyi şekilde değerlendirerek mezuniyet sonrası çalışma hayatlarını 

planlamaları; kendi beceri, yetenek ve yetkinliklerine uygun alanlarda kariyerlerini 

şekillendirmeleri amacıyla 2020 yılında üniversitelerin müfredatlarına eklenen ve 14 

haftalık içerikten oluşan Kariyer Planlama Dersi, dijital platform üzerinden yaygın olarak 

verilecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler 

c. Süre: 2022 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Öğrencilerin kariyer gelişimini desteklemek, kendi yetenek, yetkinlik ve becerilerine 

göre kariyer planlamalarını yapmaları konusunda farkındalık oluşturmak ve onları 

çeşitli sektörlerde iş hayatına hazırlamak amacıyla verilen Kariyer Planlama Dersi, 

üniversite müfredatlarına eklenmeye devam etmektedir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Dersin verildiği üniversite sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  130  130  %100,00  

2022  170  --  --  

______________________________________________________________________ 

1.7 Bölgesel kariyer fuarları, 10 farklı ilde bölge üniversitelerinin işbirliği ile düzenlenecektir. 

Tedbir Açıklaması: Gençlere birer yetenek olduklarının hissettirilmesi temel hedefi ile 

2019 yılında “Yetenek Her Yerde” temasıyla ilki gerçekleştirilen; ülkemizin her 

bölgesindeki üniversiteli gençler için istihdam konusunda fırsat eşitliği sağlanması ve 

bilinçlerinin artırılması, üniversitelerin kariyer merkezlerinin aktif hale getirilerek 

işverenler ile ilişkilerinin güçlendirilmesi, kamu kurumlarının nitelikli işgücü arasındaki 

bilinirliğinin ve işveren marka değerinin artırılması ile nitelikli öğrenci ve mezunların 

kamu kurumlarına kazandırılması, ülkemizde istihdamın büyük oranını oluşturan 

KOBİ’lerin insan kaynakları ve yetenek kazanımı süreçleri hakkında farkındalıklarının ve 



 

 

kapasitelerinin artırılması amaçlarıyla düzenlenen Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer 

Fuarları yaygınlaştırılacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, 

Üniversiteler, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar, 

Özel Sektör 

c. Süre: 2022 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

COVID-19 salgını etkilerinden korunmak amacıyla ülke genelinde alınan önlemler 

çerçevesinde, 2021 yılı Bölgesel Kariyer Fuarları gerçekleştirilememiştir. 2022 yılında 

11 ilde gerçekleştirilen fuarların her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmesi 

planlanmaktadır. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergeleri: 

1. Düzenlenecek fuar sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  0  --  

2022  11  11  %100,00  

2. Fuarlara katılım gösteren toplam işveren sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  0  --  

2022  2000  3086  %154,30  

3. Fuarlara katılım gösteren toplam öğrenci sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  0  --  

2022  150000  267383  %178,25  

______________________________________________________________________ 



 

 

1.8 Üniversite öğrencilerinin mezuniyet sonrasında işgücü piyasasına geçişlerini sağlanmak 

amacıyla kariyer merkezlerinin etkinliği artırılacak, üniversite ve sektör işbirliklerinin 

geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Üniversitelerde düzenlenen kariyer, istihdam fuar ve günlerinin yanı 

sıra ilgili merkezler aracılığı ile öğrencilerle sektörün buluşması sağlanacaktır. Bu 

kapsamda istihdam fuar günlerinin kurulmasına İŞKUR tarafından katkı sağlanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Yükseköğretim Kurulu 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

2022 Yılında Bayburt, Zonguldak Bülent Ecevit ve Demiroğlu Bilim Üniversitelerinde 

Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur.  

Kurulan Merkezlerde gerçekleştirilen etkinlik bilgileri, yılda 2 sefer toplanmakta olup 

2022 yılının veri girişleri Temmuz ayı itibarıyla toplanacaktır. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Kariyer merkezlerinde gerçekleştirilen sertifika programı, kurs ve proje sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  32250  32264  %100,04  

2022  32300  13941  %43,16 

2023  32500     

______________________________________________________________________ 

1.9 Temel eğitimlerini tamamladıktan sonra farklı sebeplerle eğitimine devam edememiş 

gençlerin Mesleki Eğitim Merkezlerine (MEM) yönlendirilmeleri yapılarak, 

kalfalık/ustalık belgesi ile lise diplomaları almaları sağlanacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Mesleki Eğitime Kazandırma Programı (MEK) ile 14-17 yaşları 

arasında temel eğitimlerini tamamladıktan sonra farklı sebeplerle eğitimlerine devam 

edememiş çocukların Mesleki Eğitim Merkezlerine yönlendirilmeleri yapılarak 

eğitimlerine devam etmeleri sağlanacak, eğitimlerinin sonunda Kalfalık/Ustalık 

belgelerine erişmeleri ve fark derslerini vererek lise diploması almaları için çalışmalar 

yürütülecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı 



 

 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: İçişleri Bakanlığı, Meslek Kuruluşları, 

Üniversiteler, Uluslararası Kuruluşlar 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Farklı nedenlerle temel eğitimden sonra eğitime devam edemeyenlerin mesleki eğitime 

yönlendirmeleri için başkanlığımız tarafından iki önemli çalışma yapılmaktadır. Bunlar: 

1- Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP) başlatılmış olup 

illerdeki TESK ve TOBB’a bağlı oda temsilcileri, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, 

Sektör Temsilcileri, Mesleki Eğitim Merkezi programı uygulayan okul ve kurumların 

yöneticilerine mesleki eğitimdeki yeni gelişmeler ve bu gelişmelerin işletmeler 

açısından faydaları hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Mesleki Eğitimin 

Tanıtılması, Mesleki Eğitime Yönlendirme ve Rehberlik çalışmalarına devam 

edilmektedir.  

 

2- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye temsilciği ile 

Ülkemiz arasında imzalanan 2021-2025 Ülke Programına dâhil edilen “MEB-UNICEF 

İşbirliği Çalışma Planı” kapsamında yürütülen Mesleki Eğitime Kazandırma Programı 

(MEK) 01 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanmaktadır. MEK Programı ile 14-17 

yaşları arasında temel eğitimlerini tamamladıktan sonra farklı sebeplerle eğitimlerine 

devam edememiş çocukların Mesleki Eğitim Merkezlerine kazandırılması 

amaçlanmaktadır. Program Türk vatandaşı çocuklar ile birlikte ülkelerinde çıkan 

çatışma ortamı nedeniyle Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmış ve geçici koruma 

altında bulunan Suriyeli ve diğer ülke vatandaşı çocukları hedeflemektedir. Ev ziyareti, 

işyeri ziyaret yapılarak bu çocukların ve MEM’lere kayıt olmadan işletmelerde çalışan 

çocuk işçilerin MEK ekipleri tarafından tespit edilerek eğitim sistemine 

kazandırılmaları yoluyla çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarına da katkı 

verilmektedir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptıran öğrenci sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  160000  220089  %137,55  

2022  1000000  635227  %63,52  

2023  1250000  --  --  

______________________________________________________________________ 

1.10 Mezun olmuş engelli gençlerin istihdam süreçleri takip edilecektir. 

Tedbir Açıklaması: Engelli mezun takip sistemi kurularak, engelli gençlerin 

mezuniyetleri sonrası istihdam edilme süreçleri takip edilecektir. 



 

 

  

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim 

Kurulu, Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

1. “Mezun olmuş engelli gençlerin istihdam süreçleri takip edilecektir.” Tedbir 

içeriğine yönelik faaliyetler:  

1.1. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlardan mezun 

olan bireylerin izlenmesine yönelik oluşturulan e-Mezun Takip Sistemine özel eğitim 

meslek okulları ve özel eğitim meslek okulu programı uygulayan özel eğitim 

sınıflarından mezun olan bireylerin istihdam ve mesleki gelişim süreçlerinin izlenmesi 

amacıyla söz konusu sisteme entegre edilmelerini kapsayan çalışmalar Bilgi İşlem 

Genel Müdürlüğü ile devam etmektedir.  

1.2. 2017-2022 yılları arasında özel eğitim meslek okullarından mezun olan bireylerin 

sayısal veri havuzu oluşturulmuştur.  

1.3. 2017-2021 yılları arasında özel eğitim meslek okullarından mezun olan 

öğrencilerden alanlarında istihdam edilenlerin sayılarının okullar bazında belirlenmesi 

amacıyla analizler yapılmıştır. 

 

2. “Gençlerin yeteneklerini daha erken yaşlarda tespit etmek, mesleki rehberlik ve 

kariyer planlaması yapmalarını sağlamak amacıyla okul bünyesinde çalışmalar 

gerçekleştirilecektir.'' Tedbir içeriğine yönelik faaliyetler:  

2.1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak 81 ilde özel eğitim 

ihtiyacı olan bireyler ile velilerine yönelik mesleki ve teknik kurslar açılarak istidam 

öncesi mesleki yeterliliklerin kazandırılması çalışmaları yapılması amacıyla illere 

resmi yazılar gönderilmiştir.  

2.2. 09.03.2022 tarihinde 81 ildeki 188 özel eğitim meslek okulu yöneticisi ile veri 

havuzu oluşturmak amacıyla “özel eğitim meslek okullarının işleyişleri ürün ve 

üretimleri” konulu anket çalışması yapılmıştır. 

2.3. 21.04.2022 tarihinde Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanlığınca 81 ilde 

bulunan 188 özel eğitim meslek okulu yöneticisi ile“ Özel Eğitim Meslek Okullarının 

Kapasitelerinin Analizine Yönelik Veri İçeriklerinin İncelenmesi” konulu toplantı 

yapılmıştır. Toplantı sonucunda söz konusu okullarda 2017-2022 yılları arasında iş ve 

Meslek Ahlakı (11-12nci sınıf Staj) dersini işletmelerde uygulamalı görmekte olan 

öğrenciler, İş ve Meslek Ahlakı (11-12nci sınıf Staj) dersini okulda teorik olarak 

görmekte olan öğrencilerin sayısal veri havuzu oluşturulmuştur.  

2.4. Özel eğitimde mesleki eğitimin güçlendirilmesi amacıyla okulların meslek 

alanları, meslek edinme atölyelerinde yapılan ürünler, üretim, satış ve istihdam 

ilişkileri okul tabanlı analiz edilmiştir. 

2.5. 2016-2018- ve 2020 yıllarında “Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı” özel 

eğitim meslek okulu ve bu programın uygulandığı özel eğitim sınıflarından başvuruda 

bulunan adayların, puanı hesaplanan adayların ve puanıyla kadroya yerleştirilen 



 

 

adayların sayısal verileri analiz edilmiştir.  

2.4. Özel eğitim meslek okulları bünyesinde bulunan meslek edinme atölyelerinde 

üretilen ürünlerin seri üretim, satış ve pazarlama boyutlarına yönelik analizler 

yapılmıştır. Özel eğitimde üretime dayalı toplumsal bütünleşme bakış açısıyla farklı iş 

sektörlerinde özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin üretkenliklerini ortaya koymak 

suretiyle üretime dayalı farkındalık oluşturmak amacıyla katalog hazırlığı çalışmaları 

devam etmektedir. 

2.5. 07.07.2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Özel Eğitim 

Hizmetleri Yönetmeliği’nin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (m) bendinde yer 

alan “yükseköğretime devam etme ve” ibaresi 01.07.2021 tarihli ve 31528 sayılı 

Resmî Gazete' de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

Söz konusu düzenleme ile özel eğitim meslek okulları ve bu okulların programlarının 

uygulandığı özel eğitim sınıflarından mezun olan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin 

YKS' ye girmeleri mümkün kılınmıştır. 

2.6. Özel eğitim meslek okulları ve özel eğitim meslek okulu programı uygulayan özel 

eğitim sınıflarına YKS' ye girme hakkının tanınmasına binaen sınava hazırlık amacıyla 

ülke genelinde destekleme ve yetiştirme kurslarının açılması sağlanması amacıyla 

sisteme entegre edilme çalışmaları yapılmıştır.  

2.7. Özel eğitim meslek okulları ve özel eğitim meslek okulu programı uygulayan özel 

eğitim sınıflarında kullanılan akademik öğretim programları güncellenmiştir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin mezun takip sistemine entegrasyonun 

sağlanması için sistem kurulması  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  0  --  

2022  50  30  %60,00  

2023  100  --  --  

______________________________________________________________________ 

1.11 Gençlerin yeteneklerini daha erken yaşlarda tespit etmek, mesleki rehberlik ve kariyer 

planlaması yapmalarını sağlamak amacıyla okul bünyesinde çalışmalar 

gerçekleştirilecektir. 

Tedbir Açıklaması: Rehberlik öğretmenlerinin okullarda, gençlerin gelecekte doğru 

meslekleri seçmeleri ve kariyer planlaması yapabilmeleri adına daha etkili ve somut 

uygulamalar gerçekleştirmesi amacıyla çalışmalar yürütülecektir. Öğrencilere ve velilere 

yönelik olarak yürütülen meslek tanıtımı faaliyetlerinin etkinliği artırılacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı 



 

 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik 

ve Spor Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu, 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Öğrencilerimizin kendilerini tanıyabilme ve kariyer planlaması yapa bilmeleri 

amacıyla Hedef YKS adlı bir proje gerçekleştirdik. Proje kapsamında her okulda 

projeyi sürdürecek bir okul koordinatörü belirledik. Okul koordinatörüne okulda takip 

edeceği aylık eylem planları hazırlandı. Üniversiteye Doğru Hedef 2022 Projesi 

kapsamında Anadolu imam hatip lisesinde uygulanan çalışmalar aşağıda sıralanmıştır. 

1. EBA TV programıyla çakışmadan öğrencilere yönelik haftalık ders programı 

hazırlandı.  

2. Öğrencilerin her testten eksik olduğu konular tespit edildi, bu konulardaki 

eksiklikler canlı dersler aracılığıyla tamamlanmaktadır.  

3. Öğrenci programlarının daha etkili bir biçimde gerçekleşmesi için Rehber ve Sınıf 

Rehber öğretmenleri tarafından belirli aralıklarla velilerle görüşme yapılmaktadır.  

4. Okul kütüphanesi, dijital kütüphaneye dönüştürülerek öğrencilerin evden kullanımı 

için erişime açıldı. 

5. Hedef 2023 okul müdürleri ve okulda bu süreci koordine eden koordinatörlerle ayrı 

zamanlarda birkaç sefer dijital iletişim araçları kullanılarak toplantı gerçekleştirildi. 

Bu toplantılarda okulların bu süreçte okul yönetimi, öğretmen, öğrenci ve veliler için 

ne gibi hazırlıklar ve eylem planları yaptığı istişare edildi. İyi örnekler diğer 

okullarımızla paylaşıldı.  

6. Pandemi sürecinde il milli eğitim müdürlüklerine bağlı ölçme ve değerlendirme 

merkezleri tarafından hazırlanan materyaller okullarımızla paylaşıldı, bunun yanı sıra 

bakanlığımız tarafından hatırlanan bilgilendirme afişleri ve içerikleri okullarımızla 

paylaşıldı. Ayrıca birçok yayınevi Online deneme sınavları ve soru bankalarını 

öğrencilerin erişimine ücretsiz açtı ve bu içerikler yine okullarımızla paylaşıldı. 

7. Rehber öğretmenlerle ortak iletişim grupları oluşturularak uzaktan eğitim sürecinde 

uygulanabilecek ortak etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve iyi örneklerin paylaşılması 

sağlandı. 

8. Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak uzaktan eğitim 

seminerleri hazırlandı.  

a. Etkili Koçluk Becerileri 

b. Web 2.0 araçları 

c. Online sınav hazırlama teknikleri 

d. Stres ve Kaygı Yönetimi 

e. Yeni Nesil Sorular ve Soru Analizleri…. 

9. Mesleki rehberlik ve tercih danışmanlığına yönelik veli ve öğrencilerin takip ettiği 

canlı yayın buluşmaları gerçekleştirildi. 

10.2021 yılında UNICEF desteği ile projelendirilen ve sınava hazırlanan “Sınav ve 

Soru Rehberliği” kitabı 2022 yılında hazırlanarak, 20.000 adet bastırılıp her okula en 

az birer adet olmak üzere dağıtımı yapılmış. Geriye kalanların dağıtımı ise imkanı çok 

kısıtlı öğrencilere dönük gerçekleştirilmiştir 

11. Bireysel kariyer psikolojik danışmanlığında dizgi çalışmaları tamamlanmış olup 

300 adet basıma hazırlık aşamasındadır. 



 

 

12. Grupla psikoeğitim programında içerik kısmı oluşturularak son okuma ve edit 

işlemleri yapıldıktan sonra dizgi ve basım için ihale sürecinde geçilecektir. 

13. Bilim ve sanat merkezlerine devam eden özel yetenekli öğrencilerimizin kariyer 

gelişimlerini destekleyip onların potansiyellerine en uygun mesleği seçmelerine 

yardımcı olmak amacıyla bilim ve sanat merkezleri kariyer rehberlik programları 

oluşturulmuştur.  

Bu kapsamda bilim ve sanat merkezlerine devam eden, 

a) ilkokul öğrencilerine yönelik “Gelecek Farkındalığı Kazandırma Psikoeğitim 

Programı”  

b) ortaokul öğrencilerine yönelik “Gelecek Hazırlığı Psikoeğitim Programı” 

c) lise öğrencilerine yönelik olarak da “Gelecek Planlama Psikoeğitim hazırlanmıştır.  

Uygulama kolaylığı sağlaması amacıyla psikoeğitim programlarının her biri için 

“Öğrenci Uygulama Kitabı” oluşturulmuş olup Kariyer Gelişim Programları 300 Bilim 

ve Sanat Merkezinde uygulanmaya başlanmıştır. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Kariyer farkındalığı ve planlama becerisi kazandırılan hazırlık sınıfı ve 9. sınıf 

öğrenci sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  160000  160000  %100,00  

2022  165000  165000  %100,00  

2023  170000    

______________________________________________________________________ 

1.12 Mesleki eğitimdeki gelişmeler ve bu gelişmelerin işletmeler açısından faydalarına 

ilişkin olarak mesleki eğitimin tanıtılması, yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi 

amacıyla çalışmalar yürütülecektir. 

Tedbir Açıklaması: Belirlenecek illerde TESK ve TOBB’ye bağlı oda temsilcileri, 

Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Sektör Temsilcileri, Mesleki ve Teknik Eğitim 

Ortaokul yöneticilerine yönelik olarak mesleki eğitimdeki yeni gelişmeler ve bu 

gelişmelerin işletmeler açısından faydaları hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 

Uluslararası Kuruluşlar, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Tedbire ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 



 

 

e. İDK Kararı: Tedbir ilerlemelerine ilişkin daha detaylı bilgi verilmesi beklenmektedir. 

f. Performans Göstergeleri: 

1. Öğrencilere yönelik düzenlenen beceri yarışması sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  0  --  

2022  0  0  --  

2023  1  --  --  

2. Mesleki rehberlikle ilgili eğitim verilen öğretmen sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  0  --  

2022  1022  0  %0,00  

2023  0  --  --  

3. Mesleki eğitimde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen foruma katılan 

kişi sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  0  --  

2022  450  450  %100,00  

2023  0  --  --  

4. Mesleki eğitimde farkındalık oluşturmak amacıyla velilere yönelik düzenlenen 

toplantı sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  0  --  

2022  0  0  --  

2023  25  --  --  

5. Mesleki eğitimde farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan toplantılara katılan 

kişi sayısı  



 

 

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  0  --  

2022  0  0  --  

2023  3750  --  --  

______________________________________________________________________ 

1.13 Genç işçilerin İş Kanunu ile ilgili bilgilendirilmesine yönelik faaliyetler 

gerçekleştirilecektir. 

Tedbir Açıklaması: Sosyal taraflar ile işbirliği halinde çalışma hayatındaki genç 

işçilerin, İş Kanunu'nda yer alan çalışma biçimleri, hakları ve sorumlulukları ile ilgili 

farkındalıklarını artırmak amacıyla çalışmalar yapılacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Radyo 

ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Türkiye Radyo 

Televizyon Kurumu, Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar, Uluslararası Kuruluşlar, 

Sivil Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Twitter, Instagram gibi gençlerin sıklıkla takip ettiği iletişim araçları vasıtası ile 

Bakanlığımız faaliyetlerine ve İş Kanunu’nda yer alan düzenlemelere ilişkin 

kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, genç işçiler; ALO 170, 

CİMER, posta, resmi yazı yoluyla Bakanlığımıza başvurmaları halinde İş Kanunu ile 

ilgili bilgilendirilmektedir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Ulaşılan genç veya işçi sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  0  --  

2022  100000  65000  %65,00  

2023  100000  --  --  

______________________________________________________________________ 



 

 

1.14 Gençlerin işgücü piyasasına girişlerine katkı sağlayacak becerileri destekleyen gençlik 

merkezlerinin ihtiyaca göre sayısı artırılacak ve benzer faaliyetler yürütülen kuruluşlarla 

ortaklıklar geliştirilecektir. 

Tedbir Açıklaması: Gençlik Merkezlerinde gerek kişisel gelişim gerek mesleki beceri 

alanlarında gençlerin kendilerini geliştirmek istedikleri alanlarda pek çok kurs, proje ve 

atölyeler açılmaktadır. Bu kapsamda gençlerin yoğun olduğu il ve ilçelerde, kolaylıkla 

ulaşabilecekleri lokasyonlarda Gençlik Merkezlerinin açılması desteklenecek, gençlerin 

sosyal, kültürel ve mesleki anlamda becerilerini artırmalarına imkan sağlayacak 

fırsatların artırılabilmesi için ilgili kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve ilgili 

STK'lar ile işbirlikleri artırılacaktır. Genç istihdamının artılması amacıyla genç 

istihdamına yönelik proje destek çağrısına çıkılacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Gençlik ve Spor Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli 

Eğitim Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Meslek Kuruluşları, 

Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Sektör 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Gençlik Merkezlerinde gerek kişisel gelişim gerek mesleki beceri alanlarında 

gençlerin kendilerini geliştirmek istedikleri alanlarda pek çok kurs, proje ve atölyeler 

açılmıştır. Bu kapsamda gençlerin yoğun olduğu il ve ilçelerde, kolaylıkla 

ulaşabilecekleri lokasyonlarda Gençlik Merkezlerinin açılması desteklenmiş, gençlerin 

sosyal, kültürel ve mesleki anlamda becerilerini artırmalarına imkan sağlayacak 

fırsatların artırılabilmesi için ilgili kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve ilgili 

STK'lar ile işbirlikleri geliştirilmiştir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Açılan gençlik merkezi sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  25  25  %100,00  

2022  10  10  %100,00  

2023  10  --  --  

______________________________________________________________________ 

1.15 Gençler, işgücü piyasına geçişte önemli bir araç olan gönüllülük faaliyetleri kapsamında 

bilinçlendirilecek ve yönlendirilecek, gençlerin gönüllü faaliyetlere katılımı teşvik 

edilecektir. 



 

 

Tedbir Açıklaması: Gençlik merkezlerinde ve genç ofislerde "Gönüllülük Kulübü 

Gençlerin İyilik Ağacı" faaliyetleri kapsamında geri dönüşüm, sıfır atık, pil toplama, ilk 

yardım uygulamaları, afet yönetimi ve insani yardım gibi alanlarda bilinçlendirme ve 

yönlendirmeye dönük uygulamalı etkinlikler gerçekleştirilecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Gençlik ve Spor Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri 

Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Sivil Toplum 

Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Gençlik merkezlerinde ve genç ofislerde "Gönüllülük Kulübü Gençlerin İyilik Ağacı" 

faaliyetleri kapsamında geri dönüşüm, sıfır atık, pil toplama, ilk yardım uygulamaları, 

afet yönetimi ve insani yardım gibi alanlarda bilinçlendirme ve yönlendirmeye dönük 

uygulamalı etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Yapılan faaliyetlere katılan genç sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  220000  220000  %100,00  

2022  240000  200000  %83,33  

2023  260000  --  --  

______________________________________________________________________ 

1.16 Gerçekleştirilecek Uluslararası Tarih-Kültür Programları/Gençlik Değişimleri 

aracılığıyla, gençlerin yurtdışı deneyimi elde ederek yabancı dil gelişimlerine katkıda 

bulunulması ve donanımlarının artması sağlanacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Gerçekleştirilecek faaliyetler ve etkinliklerle gençlerin, işgücü 

piyasasına girişlerine katkı sağlamak amacıyla yurtdışı deneyimi kazanmalarına, olası 

fırsatlar için iletişim ağlarını genişletmelerine ve yabancı dil pratiği yapmalarına fırsat 

verilecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Gençlik ve Spor Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 

Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 

Başkanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 



 

 

Gençlik Çalışmaları Daire Başkanlığı olarak, gençlere yönelik uluslararası tarih-kültür 

programları, uluslararası hareketlilik programları ve uluslararası gençlik ve uzman 

değişimleri düzenlemekteyiz. Gerçekleştirdiğimiz programların ana amacı gençlerin 

hem bilgi ve görgülerine olumlu katkı sağlamak ve ayrıca yabancı dil yeteneklerini 

geliştirmek olarak söylenebilir. Tüm bunlara ek olarak gerçekleştirilen uluslararası 

gençlik ve uzman değişimi programlarında ülkemizde misafir ettiğimiz gençlere 

yönelik yaptığımız faaliyetlerle gençlerimizin uluslararası alanda rekabet edebilecek 

düzeye ulaşmalarını amaçlamaktayız. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergeleri: 

1. Gençlik/Uzman Değişimi  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  10  9  %90,00  

2022  20  12  %60,00  

2023  28  --  --  

2. Yapılan uluslar arası kültür tarih faaliyeti sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  2  2  %100,00  

2022  10  2  %20,00  

2023  12  --  --  

3. Değişim programlarına katılan genç/gençlik çalışanı sayısı.  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  130  136  %104,61  

2022  600  179  %29,83  

2023  840  --  --  

4. Uluslar arası tarih kültür programlarına katılan genç sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  90  96  %106,66  



 

 

2022  450  165  %36,66  

2023  540  --  --  

______________________________________________________________________ 

1.17 Gençlik Merkezleri ve genç ofisler aracılığıyla gençlerin işgücü piyasasına erişimlerini 

kolaylaştırmak amacıyla ilgi duydukları alanlarda gençlerin kişisel gelişimleri 

desteklenecektir. 

Tedbirin Açıklaması: Gençlik Merkezlerinde, Kişisel Gelişim Atölyesi kapsamında 

"İletişim, Diksiyon ve Hitabet, Görgü Kuralları, Mülakat Teknikleri, Proje Uygulama ve 

Geliştirme Becerileri" ile İnovasyon Atölyesi ve Bilim ve Teknoloji Kulübü 

kapsamında "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" alanlarında yürütülecek faaliyetler ile 

gençlerin kişisel gelişimleri desteklenecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Gençlik ve Spor Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye İş 

Kurumu Genel Müdürlüğü, Sivil Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2021 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Gençlik merkezlerinde, genç ofislerde öğrencilere ve velilere yönelik olarak yürütülen 

meslek tanıtım, rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerinin etkinliği artırılmıştır. Gençlik 

Merkezleri ve genç ofisler aracılığıyla gençlerin işgücü piyasasına erişimlerini 

kolaylaştırmak amacıyla ilgi duydukları alanlarda gençlerin kişisel gelişimleri 

desteklenerek gençlerin işgücü piyasasına adaptasyonunda kolaylık sağlanması 

hedeflenmiştir. 

e. İDK Kararı: Tedbirin başarıyla tamamlandığı görülmüştür. 

f. Performans Göstergesi: 

1. Yapılan faaliyetlere katılan genç sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  44000  44000  %100,00  

______________________________________________________________________ 

1.18 Sınavlara hazırlanan gençlerin kariyer planlaması yapabilmelerine yönelik eğitim 

etkinlikleri düzenlenecektir. 

Tedbir Açıklaması: Gençlerin ilgi ve yetenek alanlarını tespit etmek, doğru meslek 

seçimi ve kariyer planlaması yapmalarını sağlamak amacıyla sınavlara hazırlanan 



 

 

gençler için halk kütüphanelerinde seminer, toplantı, konferans v.b. etkinlikler 

gerçekleştirilecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, 

Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Bireylerin hayatına dokunan edebi, kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetlerin 

gerçekleştirildiği merkezler olan halk kütüphanelerinde; robotik, keçe, origami, örgü, 

seramik, ebru, dikiş, ahşap, takı tasarımı, ayraç ve şapka yapım atölyeleri, Karagöz ve 

Hacivat gösterileri, Anadolu masalları, dünya dillerinden masallar ile edebiyat, kültür, 

sanat, kişisel gelişim ve sağlık alanlarında söyleşiler, aile seminerleri ve farkındalık 

eğitimleri düzenlenmektedir. Gençlerin ilgi ve yetenek alanlarını tespit etmek, doğru 

meslek seçimi ve kariyer planlaması yapmalarını sağlamak amacıyla sınavlara 

hazırlanan gençler için halk kütüphanelerinde seminer, toplantı, konferans vb. 

etkinlikler gerçekleştirilmektedir. 

 

Bu kapsamda; 01/01/2022 ile 30/06/2022 tarihleri arasında halk kütüphanelerinde 

8.323 kişinin katılımı ile konuya ilişkin 48 etkinlik düzenlenmiştir. Pandemi 

önlemlerinin kaldırılmasıyla birlikte ilerleyen dönemlerde etkinliklerin artırılmasına 

yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergeleri: 

1. Etkinlik Sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  10  5  %50,00  

2022  90  48  %53,33  

2023  100  --  --  

2. Katılımcı Sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  500  252  %50,40  

2022  5000  8323  %166,46  

2023  6000  --  --  



 

 

______________________________________________________________________ 

1.19 Genç kadınlar için kariyer günleri düzenlenecektir. 

Tedbir Açıklaması: Kadınların ekonomik ve toplumsal statüsünün güçlendirilmesi için 

bilinç ve farkındalık oluşturmak, nitelikli istihdam, eğitim, danışmanlık ve teşviklerden 

genç kadınların faydalanmasını sağlamak amacıyla düzenlenecek etkinliklerde, genç 

kadınlar ile özel sektör rol modelleri bir araya getirilerek bilgi ve deneyim paylaşımı 

yapılacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli 

Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye 

Sermaye Piyasaları Birliği, Meslek Kuruluşları, Üniversiteler, Sivil Toplum 

Kuruluşları, Özel Sektör 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

11 Şubat 2022 tarihinde, “Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü” 

kapsamında, Sayın Bakanımızın da katılımıyla Aksaray Bilim Merkezinde kız 

çocuklarını bilime teşvik etmek ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla bilimde 

başarılı rol model kadınlar ve kız çocuklarını bir araya getiren bir program 

düzenlenmiştir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Etkinlikten yararlanan kadın sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  --  --  

2022  200  250  %125,00  

2023  200  --  --  

______________________________________________________________________ 

1.20 Başarılı öğrencileri tespit ve teşvik ederek, kariyer gelişimlerine destek olmak ve 

hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamak adına çalışmalar yürütülecektir. 

Tedbir Açıklaması: TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) 

tarafından desteklenen bursiyerlerin ve olimpiyat öğrencilerinin kariyer gelişimlerine 

destek olmak ve hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamak amacıyla verilen mentorluk 

desteği yaygınlaştırılacaktır. 



 

 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, 

Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

2248 Mentorluk Desteği Programı 2021 yılı 1. Çağrı dönemi 24.09.2021 tarihinde 

başvuruya kapanmış olup başvuru yapan 462 kişiden, 371 kişi mentor desteği almaya 

hak kazanmıştır. 2022 yılı 1. dönem çağrısı 25.07.2022- 30.09.2022 tarihleri arasında 

başvuruya açılacaktır. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Mentorluk desteği alan öğrenci sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  400  371  %92,75  

2022  400  --  --  

2023  400  --  --  

______________________________________________________________________ 

1.21 Gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak için gençlerin kendilerini doğrudan ifade 

edebilmelerini sağlayacak panel/konferans/çalıştaylar düzenlenecektir. 

Tedbir Açıklaması: HAK-İŞ Konfederasyonu ve üye sendikaları, gençlik komitesi 

aracılığıyla gençlerin kendilerini ifade etmeleri için konferans/panel/çalıştay 

düzenleyecektir. Bu panellerde ortaya çıkan görüşler istihdam özelinde gençlik 

sorunlarına ışık tutacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 

Üniversiteler, Sosyal Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

24 Haziran 2021 - 25 Haziran 2022 tarihinde Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Avrupa 

Birliği Erasmus+ programı kapsamında yürüttüğü, “Genç Kadın Emekçilerin Yaygın 

Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Gençlik Etkileşim Platformu 

Toplantıları düzenlenmiştir.  

 

HAK-İŞ Genel Merkezinde Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen 

toplantılara HAK-İŞ’e üye sendikalarımızın genç temsilcileri ile TİSK, ILO, Aile ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden genç 



 

 

emekçiler yoğun bir katılım gösterdi. Ayrıca zoom üzerinden Uluslararası Sendikalar 

Konfederasyonu başta olmak üzere ulus ötesi paydaş kurumların temsilcileri de 

katıldılar. İki farklı günde düzenlenen toplantılarda farklı gençlere ulaşılarak görüş 

alışverişinde bulunulmuştur. 

 

Gençlik Etkileşim Platformu toplantılarında, sendikaların ve sosyal tarafların genç 

temsilcileri söz alarak görüş, önerileri ve değerlendirmelerini sundular. Çalıştayımız, 

zoom üzerinden de takip edildi ve sosyal taraflar online olarak görüşlerini aktardılar. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Panel/Konferans/Çalıştay Sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  1  1  %100,00  

2022  1  --  --  

2023  1  --  --  

 

2. Aktif İşgücü Piyasası Programları, teknolojik gelişmelere paralel olarak, işgücü 

piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda nitelik ve nicelik yönüyle geliştirilecektir. 

2.1 İş ve meslek danışmanlığı ile iş kulübü hizmetleri aracılığıyla, gençlerin iş arama 

becerilerini geliştirmek, kariyer planlamalarını desteklemek ve çalışma hayatına 

uyumlarını sağlamak için çalışmalar yürütülecektir. 

Tedbir Açıklaması: İş ve meslek danışmanları tarafından iş arayanlara, iş arama 

becerilerinin geliştirilmesi süreci, becerilerin tanımlanması, işveren beklentileri, iş 

olanakları, iş talep formu, etkili özgeçmiş hazırlama yöntemleri, takdim mektubu, 

görüşme esnasında işveren tarafından onaylanmayan davranışlar ve benzeri konuların 

anlatıldığı iş arama becerilerinin geliştirilmesi eğitimi verilerek, gençlere yönelik iş 

arama becerileri seminerleri etkin bir şekilde yürütülecektir. Ayrıca iş kulüpleri 

aracılığıyla gençlere, kendini tanıma, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama 

kanalları hakkında teorik bilgilerin yanı sıra katılımcılara işverenlerle birebir mülakat 

uygulaması hizmeti verilerek, iş hayatına girmekte zorlanan gençlerin yoğun danışmanlık 

desteği ile daha kolay iş bulmaları sağlanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim 

Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Belediyeler Birliği, Meslek Kuruluşları, 

Sosyal Taraflar, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 



 

 

2022 yılı Yıllık Yatırım Programında yer almakta olan İş Kulüpleri; kadınlar, gençler, 

engelliler, uzun süreli işsizler, eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren gruplara 

yönelik yöntem ve motivasyon desteği vermeyi hedefleyen yoğunlaştırılmış bir iş ve 

meslek danışmanlığı programıdır. 

Halihazırda 81 ilde 95 birimde faaliyet gösteren İş Kulüplerinde iş arama kanalları, 

özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri gibi konularda hem teorik hem de uygulamalı 

eğitimler verilmekte, ayrıca işverenler İş Kulübüne davet edilerek iş arayanlarla 

buluşturulmaktadır. 

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde 15-24 yaş arasındaki 27.693 genç İş Kulüpleri 

eğitiminde faydalanmıştır. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. İş Kulübü eğitimi alan 15-24 yaş arasındaki genç sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  25000  28062  %112,24  

2022  30000  27693  %92,31  

2023  35000  --  --  

______________________________________________________________________ 

2.2 Oda ve borsalarda Avrupa Birliği ülkelerindeki JOB centerlar benzeri işçi ve işverene 

destek veren bürolar açılması sağlanacaktır. 

Tedbir Açıklaması: İŞKUR hizmetlerine kolay erişimin sağlanması amacıyla mevcut 

hizmet noktalarına ilaveten ihtiyaç duyulan yerlerde yeni hizmet noktalarının 

açılabilmesi için Sanayi/Ticaret odalarıyla protokoller yapılacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim 

Kurulu, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar, Sivil 

Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

İnternet üzerinden sağlanan hizmetlerden yararlanmakta güçlük çeken vatandaşlarımız 

İl Müdürlüklerimize/Hizmet Merkezlerimize gelerek çalışanlarımız aracılığı ile 

hizmetlerimizden yararlanmayı tercih etmektedirler. Bu durum vatandaşlarımızın 

kendilerine uzak olan Kurum birimlerimize gelmelerinde zorluklar yaşamasına 

sebebiyet vermekte ve hizmet birimlerinizin iş yükünü artırmaktadır. 

İŞKUR faaliyetlerinin etkinliği ve ulaşılabilirliği ile kurumun tanınırlığının 

arttırılması, işbirliği kültürünün geliştirilmesi amaçlarıyla başta belediyeler olmak 

üzere; vakıflar, SHÇEK, SGK, VGM, Kaymakamlıklar, OSB Bölge Müdürlükleri, 



 

 

Kariyer Merkezleri, Teknoloji Geliştirme Merkezler ve Sanayi/ Ticaret Odaları ile 

yakın işbirliğine gidilmesi gerekliliği ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsam da yıllardır süren 

çalışmalar sonucunda belirtilen kurumlarla 2200 üzerinde hizmet noktası faaliyete 

geçmiş bulunmaktadır. Ulusal Genç İstihdam Stratejisi Eylem Planı kapsamında 

İŞKUR hizmetlerine kolay erişimin sağlanması amacıyla mevcut hizmet noktalarına 

ilaveten ihtiyaç duyulan yerlerde yeni hizmet noktalarının açılabilmesi için 

Sanayi/Ticaret odalarıyla gerekli çalışmaların yapılması konusunda Çalışma ve İş 

Kurumu İl Müdürlüklerine bilgilendirme yazısı yazılacak ve tarafların ihtiyaç duyması 

halinde oluşturulacak olan yeni protokollerin süreçleri bu tedbir kapsamında 

bildirilecektir. 

e. İDK Kararı: Tedbir sorumlusu kurumun tedbire ilişkin sayısal göstergeleri 

belirlemesi beklenmektedir. 

______________________________________________________________________ 

2.3 Öğrencilerin ve mezunların yükseköğretim (önlisans ve lisans) bölümlerine ilişkin 

bilgilerini artırmak amacıyla "E-Mezun Kariyer Aracı" oluşturulacak ve bu portalın 

online kullanıma açılması sağlanacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Ön lisans veya lisans tercihinde bulunacak ortaöğretim 

öğrencilerinin, yükseköğretim program tercihlerini doğru yapabilmelerini, yükseköğretim 

(ön lisans ve lisans) ve üzeri eğitim seviyesine sahip bireylerin ise işgücü piyasasına 

girişte kullanabilmelerini sağlamak amacıyla yükseköğretim bölümlerinin özellikleri, 

mezuniyet sonrası iş imkânları ve alternatiflerine ilişkin analizlerin yer aldığı bir online 

"E-Mezun Kariyer Aracı" geliştirilecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik 

Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Yükseköğretim 

Kurulu, Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

"E-Mezun Kariyer Aracı" faaliyet kapsamında iş ve meslek danışmanlığı hizmeti 

kapsamında, hem ortaöğretim hem de yükseköğretim öğrenci ve mezunlarına ilişkin 

danışmanlık hizmetlerini daha kapsamlı ve etkin bir şekilde sunabilmesine imkân 

sağlayacak, yükseköğretim bölümlerini içerecek veri tabanı oluşturulması 

planlanmıştır. Veri tabanının içeriğini oluşturmak amacıyla analiz çalışmaları 

yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında 619 yükseköğretim bölümü hakkında çalışma 

yapılmıştır. Analiz çalışmasının ilk aşaması tamamlanmış olup analiz çalışması 

sonucu elde edilen bilgilerin İŞKUR sistemine entegre edilerek dış kullanıcılara 

açılması hedeflenmektedir. Bu çalışmanın çıktıları ile bu çalışmayı destekleyici 

nitelikte olan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 

tarafından yürütülen Danışman Bilgi Sistemi (DABİS - https://dabis.cbiko.gov.tr/) ve 

ÜNİ-VERİ (https://www.cbiko.gov.tr/projeler/uni-veri)’nin kullanıcılara birlikte 

sunulmasının daha etkin olacağı değerlendirilmektedir. Sonuç olarak İŞKUR 



 

 

tarafından gerçekleştirilen saha çalışması ile DABİS ve ÜNİ-VERİ’nin internet 

sayfalarının linklerinin yer alacağı bir online internet sayfasının oluşturulması 

planlanmaktadır. Ayrıca bu çalışmanın İŞKUR bünyesinde yürütülen meslek bilgi 

dosyalarında da girdi olarak kullanılması planlanmaktadır. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Tamamlanan portal sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  --  --  

2022  0  --  --  

2023  1  --  --  

______________________________________________________________________ 

2.4 İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarında genç istihdamı konusunda yıllık çalışmalar 

değerlendirilerek sonraki yılın planlaması yapılacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Genç istihdamı konusu yılda en az bir kez İl İstihdam ve Mesleki 

Eğitim Kurulu toplantı gündemine alınacak, bu konulara ilişkin politikalar geliştirilecek 

ve yerel kurum ve kuruluşların işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmaları sağlanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yerel Yönetimler, Kalkınma Ajansları, Üniversiteler, 

Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları (İİMEK), çok taraflı sosyal diyalog 

mekanizmalarının önemli bir örneğini oluşturmaktadır. Kurullar, ilin işgücü, istihdam 

ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim kurumları ile 

işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği 

artırmak maksadıyla yerel düzeyde politikalar oluşturmak, plan yapmak ve karar 

almak, ilgili kurum ve kuruluşlara görüş ve önerilerde bulunmak gibi büyük öneme 

sahip görevleri bulunmaktadır. Kurulun görevleri kısaca ilin istihdam ve mesleki 

eğitim politikasını oluşturmak şeklinde açıklanabilir. Kurullar tarafından 

gerçekleştirilen toplantı kararları esas alınarak her yıl faaliyet raporu düzenlenir. Yıllık 

olarak hazırlanan faaliyet raporları İŞKUR Yönetim Kurulunca değerlendirildikten 

sonra Mart ayı içerisinde ilgili bakanlıklara gönderilir.  

Kurullar yıl içinde Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere dört defa 

toplanmaktadır. Ulusal Genç İstihdam Stratejisi Eylem Planı kapsamında genç 

istihdamının kurul gündemine alınması, genç istihdam stratejisine ilişkin politikalar 



 

 

geliştirilmesi ve yerel kurum ve kuruluşların işbirliği içinde çalışmaları için Çalışma 

ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine bilgilendirme yazısı yazılacak ve yıllık faaliyet raporu 

hazırlandıktan sonra Kurullarda geliştirilen politikalar ve öneriler hakkında bilgi ve 

güncellemeler bu tedbir kapsamında bildirilecektir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Gerçekleştirilen toplantı sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  --  --  

2022  1  --  --  

2023  1  --  --  

______________________________________________________________________ 

2.5 Sanayi kesiminin üzerindeki enerji, girdi, istihdam başta olmak üzere üretim 

maliyetlerinin azaltılması ve istihdamın üretken yatırımlara yönlendirilmesi için 

istihdamı dönüştürücü politikalar hayata geçirilmesi ve işgücünün değişen ve dönüşen 

piyasa ihtiyaçlarına tam uyumunun sağlanması için kamu-özel sektör işbirliğinde 

çalışmalar yürütülmesi sağlanacaktır. 

Tedbir Açıklaması: İşgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün 

yetiştirilebilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde gençlere yönelik mesleki eğitim 

kursları düzenlenecektir. Bu kapsamda, TOBB ile işbirliği içerisinde yürütülen MEGİP 

protokolünden daha fazla sayıda kişinin yararlanması sağlanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim 

Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Yükseköğretim 

Kurulu, Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

İşsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak ve bu kişileri 

işgücü piyasasına kazandırmak amacıyla kamu-özel sektör işbirliğinde mesleki eğitim 

kursları düzenlenmekte olup 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde düzenlenen mesleki 

eğitim kurslarından 15-29 yaş grubunda yer alan 5.762 kişi yararlanmıştır. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. İŞKUR tarafından düzenlenen Mesleki Eğitim Kurslarından Yararlanan 

Kişilerin Sayısı  



 

 

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  10000  10294  %102,94  

2022  12000  5762  %48,01  

2023  15000  --  --  

______________________________________________________________________ 

2.6 Silahaltında olan gençlere meslek sahibi olmaları için çeşitli işkollarında sertifikalı 

eğitimler verilmesi sağlanacaktır. 

Tedbir Açıklaması: En az ortaöğretim mezunu silahaltında olan gençlere, çeşitli 

işkollarında (bahçıvanlık, kaynakçılık, elektrik ve sıhhı tesisat, iş makineleri operatörlüğü 

vb.) beceri kazandırılarak, sertifika ve meslek sahibi olabilmeleri için kurslar 

düzenlenecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Milli Savunma Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu 

Genel Müdürlüğü, Üniversiteler 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Vatani görevlerini yapmakta olan erbaş ve erlere, sivil yaşamlarında istifade 

edebilecekleri bir mesleği kazandırmak maksadıyla; 08 Şubat 2000 tarihli 

“Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı İş Birliğinde Silah Altında 

Bulunan Erbaş ve Erlere Yönelik Okuma Yazma ve Meslek Kursları Açılmasına Dair 

Esasları Belirleyen Protokol”, 08 Ekim 2001 tarihinde “Genelkurmay Başkanlığı, 

Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı İş Birliğinde Silah Altında 

Bulunan Erbaş ve Erlere Yönelik Modern Tarım ve Hayvancılık Kursları 

Düzenlenmesine Dair Esasları Belirleyen Protokol” imzalanmıştır. 

 

İhtiyaç duyulan kurslar yetkili komutanlıkların kendi bölgelerinde yapacakları ihtiyaç 

belirleme çalışmalarıyla belirlenerek İl Halk Eğitim Başkanlığı ile koordine kurularak 

açılmaktadır. 

Bahse konu kurslar; askerî birliklerin kendi bünyesinde, halk eğitim merkezlerinde 

özel sınıflar şeklinde veya halk eğitim merkezlerinin mevcut kurslarına devam etmek 

şeklinde açılmaktadır. Açılacak özel kurslara katılım sayısı en az 10 olacak şekilde 

planlanmaktadır. Halk eğitim merkezlerindeki kurslarda sayı şartı aranmamaktadır.  

 

Erbaş ve erlere meslek kazandırma kurslarında kazandırılan bu yeteneklerin iş sahaları 

ve istihdamla buluşturulmasına yönelik Genelkurmay Başkanlığı, Millî Eğitim 

Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak, “sektörler 

itibarıyla en çok eleman ihtiyacı duyulan iş ve meslek alanları” tespit edilmiş açılan 

kurslar buna uygun olarak düzenlenmiştir. 



 

 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Kursları başarı ile bitiren erbaş/er sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  10743  10743  %100,00  

2022  8165  7041  %86,23  

2023  8165  --  --  

 

3. Eğitim planlama ve yönetme süreçlerinde sektör işbirliği artırılarak, mevcut 

mekanizmaların etkinliği geliştirilecektir. 

3.1 Sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının, üniversite 

sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi sağlanacak ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamı 

teşvik edilecektir. 

Tedbir Açıklaması: Sanayi Doktora Programı ile sanayide ihtiyaç duyulan doktora 

derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite - sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, 

sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma 

altyapısı - sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütülecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Yükseköğretim Kurulu, Özel Sektör 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Sanayi Doktora Programı ile ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide 

ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi 

işbirliği ile yetiştirilmesi ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamı firmaların 

ihtiyaçları merkeze alınarak teşvik ediliyor. Programın ilk iki çağrısı ile 49 farklı 

üniversitenin 210 farklı sanayi kuruluşuyla yaptığı 308 iş birliği projesi 

desteklenmektedir. Bu projeler kapsamında 1.162 doktora öğrencisi yetiştirilmesi 

planlanmıştır. Doktora öğrencilerine öğrenimleri boyunca aylık 6.000 TL burs, 

mezuniyeti sonrasında ise üç yıl süre ile istihdam desteği sağlanacaktır. Haziran 2022 

itibari ile 604 doktora öğrencisi yetiştirilmekte olup 1 kişi istihdam aşamasına 

geçmiştir. 1 Ağustos 2022 itibariyle Burs aylık 8.000 TL olmuştur. 

2244 Sanayi Doktora Programı 25.03.2022 tarihinden itibaren 365 gün açık olacak 

şekilde başvuruya açık hale getirilmiştir. Başvurular geldikçe değerlendirme süreçleri 

eş zamanlı yürütülecektir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 



 

 

1. Sanayide istihdam edilen doktoralı araştırmacı sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  0  --  

2022  10  --  --  

2023  50  --  --  

______________________________________________________________________ 

3.2 Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak organize sanayi bölgelerinde 

yeni özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri açılması teşvik edilecektir. 

Tedbir Açıklaması: Yüksek teknolojiye dayalı ürün üretimini desteklemek ve firmaların 

ihtiyaç duyduğu nitelikli teknisyen/teknikeri yetiştirmek için organize sanayi 

bölgelerinde yeni meslek liselerinin açılması yönünde çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Meslek 

Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu, Sivil Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Özel öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 

olduğu için işlem yapılamamıştır 

e. İDK Kararı: Sorumlu kurumun tedbire ilişkin kendi iç koordinasyonunu yaparak 

ilerleme raporlarının detayları bir şekilde sekretaryaya göndermesi beklenmektedir. 

f. Performans Göstergesi: 

1. OSB'lerde üniversite ile ortak açılan özel mesleki ve teknik anadolu 

lisesi/mesleki eğitim merkezi sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  3  --  --  

2022  3  --  --  

2023  3  --  --  

______________________________________________________________________ 

3.3 Kurum ve kuruluşlar ile sektörden gelen talepler doğrultusunda yaygın eğitim 

programları hazırlanacaktır. 



 

 

Tedbir Açıklaması: Yaygın eğitim programları, vatandaşlara temel bilgi ve beceri 

kazandırmak, en son devam ettikleri öğrenim kademesinde edindikleri bilgi ve 

becerilerini geliştirmek, onlara hayatlarını kazanmalarını sağlayacak imkânlar 

hazırlayabilmek amacıyla Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının çerçeve programı 

esaslarına göre MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 

hayat boyu öğrenme kurumlarında uygulanan öğretim programlarıdır. Bu kapsamda 

kamu kurum kuruluşları ile sektörden gelen ihtiyaçlar dikkate alınarak, eğitim 

programlarının hazırlanması adına çalışmalar yapılacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Yükseköğretim Kurulu, Meslek Kuruluşları, 

Sosyal Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

01/01/2022-01/06/2022 tarihleri arasında 96 yeni kurs programı onaylanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

e. İDK Kararı: Tedbir ilerlemelerine ilişkin daha detaylı bilgi verilmesi beklenmektedir. 

f. Performans Göstergesi: 

1. Talep doğrultusunda hazırlanan yaygın eğitim kurs programı sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  20  10  %50,00  

2022  70  89  %127,14  

2023  90  --  --  

______________________________________________________________________ 

3.4 Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Türkiye’deki sektör liderleri ile iletişim ve 

işbirliği hâlinde olması sağlanacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Mesleki ve teknik eğitimde gerçekleştirilen düzenlemelerin sektöre 

aktarılması amacıyla 81 ilde eğitim-sektör istişare toplantıları yapılacak ve organize 

sanayi bölgelerinde mesleki ve teknik eğitim okullarının ve alanların açılmasına yönelik 

çalışmalar yürütülecektir. Bununla birlikte Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 

teknolojik açıdan yenilenmesi amacıyla özel sektörle işbirliği çalışmaları 

gerçekleştirilecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli 



 

 

Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel 

Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu, Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar, 

Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Ocak-Haziran 2022 döneminde sektörle 32 protokol imzalanmıştır. Tedbire ilişkin 

çalışmalar devam etmektedir. 

e. İDK Kararı: Tedbir ilerlemelerine ilişkin daha detaylı bilgi verilmesi beklenmektedir. 

f. Performans Göstergesi: 

1. Sektörle imzalanan protokol sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  40  44  %110,00  

2022  30  32  %106,66  

2023  15  --  --  

______________________________________________________________________ 

3.5 Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, engelli bireylere yönelik yaygın eğitim kapsamında 

meslek edindirme kursları düzenlenecektir. 

Tedbir Açıklaması: Engelli gençlerin aldıkları mesleki eğitim ile sektör talepleri analiz 

edilerek, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda engelli bireylere sunulan mesleki ve teknik 

kurs programları hazırlanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, 

Yükseköğretim Kurulu, Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

01/01/2022-01/06/2022 tarihleri arasında hayat boyu öğrenme kurumlarında 

engellilere yönelik 1.226 meslek kursu açılmıştır. 4.453 kursiyer bu kurslara 

katılmıştır. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Kursiyer sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 



 

 

2021  3000  2955  %98,50  

2022  10700  4453  %41,62  

2023  11200  --  --  

______________________________________________________________________ 

3.6 Mesleki Eğitim Mükemmelliyet Merkezleri yaygınlaştırılacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Eğitim Vizyonu 2023 doğrultusunda, mesleki eğitim ve öğretimde 

performansı artırma amacıyla kurulmaya başlayan Mesleki Eğitim Mükemmelliyet 

Merkezlerinin ağı genişlecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler, Kalkınma Ajansları, Meslek 

Kuruluşları, Sosyal Taraflar 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Mesleki ve teknik eğitimin sektörle iş birliğinin artırılması amacıyla Türkiye'de 15 

"sektörel mükemmeliyet merkezi" kurulması ile ilgili çalışma devam etmektedir. Bu 

merkezler, 14'ü 25 mesleki alanını, 1'i ise mesleki yabancı dil, mesleki eğitime yönelik 

matematik ve fen bilimleri alanlarını kapsayacak şekilde planlanan sektörel 

mükemmeliyet merkezleri, mesleki ve teknik eğitim ile sektör arasındaki bağı kurarak 

öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimini sağlayarak sektörde yaşanan gelişmelere 

öğretmenlerin uyumunu artıracak mekanizmaları hayata geçirecektir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergeleri: 

1. Eğitim ihtiyaç analizi yapılan öğretmen sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  8000  8000  %100,00  

2022  0  0  --  

2023  0  --  --  

2. Eğitim verilen personel sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 



 

 

2021  0  0  --  

2022  80  0  %0,00  

2023  0  --  --  

3. Mesleki yabancı dil, matematik ve fen uygulamalarıyla ilgili düzenlenen 

eğitimlere katılan öğretmen sayısı.  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  0  --  

2022  1200  1200  %100,00  

2023  0  --  --  

4. Kurulan Sektörel Mükemmeliyet Merkezi sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  0  --  

2022  0  0  --  

2023  15  --  --  

5. Kalite Güvence Sisteminde kalite uygulamalarının sürdürülebilirliğini 

artırmaya yönelik düzenlenen eğitimlere katılan personel sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  0  --  

2022  0  0  --  

2023  2500  --  --  

6. İşbaşı eğitimi verilen öğretmen sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  --  --  

2022  0  --  --  

2023  300  --  --  



 

 

______________________________________________________________________ 

3.7 OSB'lerde bulunan meslek yüksekokullarının sayıları artırılacak; programlar, sektörün 

talepleri dikkate alınarak yeniden yapılandırılacaktır. 

Tedbir Açıklaması: OSB'lerde meslek yüksekokullarının sayıları artırılacak, kurulmuş 

olan meslek yüksek okullarındaki öğrenci sayıları dikkate alınarak, OSB'lerde bulunan 

mesleki ve teknik eğitim kurumlarına eğitim desteği verilmeye devam edilecektir. 

Bununla birlikte, MYO'lardaki Danışma Kurulları daha etkin hale getirilecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Yükseköğretim Kurulu 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar, Üniversiteler, Organize Sanayi 

Bölgeleri Üst Kuruluşu 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

"1.Organize Sanayi Bölgelerinde Kurulmuş olan Meslek Yüksekokulu Sayısı" 

göstergesi ile ilgili olarak, 2022 yılında Ankara, Bolu Abant İzzet Baysal, Çukurova, 

Eskişehir Osmangazi, Fırat, Gazi, Gaziantep, Hacettepe, Harran, Isparta Uygulamalı 

Bilimler, İnönü, İzmir Demokrasi, Karabük, Ondokuz Mayıs ve Tarsus Üniversitesi 

olmak üzere 15 üniversitede 16 MYO'ya destek verilmiştir.  

"2.Organize Sanayi Bölgelerinde Kurulmuş olan Meslek Yüksekokullarındaki 

Program Sayısı" ile ilgili olarak Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi, Biyomedikal 

Cihaz Teknolojisi, Dijital Fabrika Teknolojileri, Elektrik/Elektrik Enerjisi Üretim, 

İletim ve Dağıtımı, Elektronik Teknolojisi, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel 

Kalıpçılık, Gıda Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Kaynak 

Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Lojistik, Makine, Mekatronik, Otomotiv Teknolojisi, 

Polimer Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi, 

Silah Sanayi Teknikerliği, Uçak Teknolojisi, Metalurji programları olmak üzere 16 

MYO’da toplam 73 programa destek verilmiştir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergeleri: 

1. Organize Sanayi Bölgelerinde Kurulmuş olan Meslek Yüksekokulu Sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  15  15  %100,00  

2022  18  16  %88,88  

2023  21  --  --  

2. Organize Sanayi Bölgelerinde Kurulmuş olan Meslek Yüksekokullarındaki 

Program Sayısı  



 

 

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  62  62  %100,00  

2022  71  73  %102,81  

2023  80  --  --  

______________________________________________________________________ 

3.8 Öncelikli sektörlerde ve kritik teknolojilerde çalışacak nitelikli işgücünü artırmak 

amacıyla araştırma üniversitelerinde, bu sektörlerin ve teknolojilerin ihtiyaç duydukları 

yetkinliklere yönelik lisansüstü eğitim programları artırılacaktır. 

Tedbir Açıklaması: 11. Kalkınma Planında yer alan öncelikli sektörlerde ve kritik 

teknolojilerde nitelikli insan gücünün geliştirilmesine yönelik öncelikle yetkinlik analizi 

gerçekleştirilecek, bu analizlere dayalı olarak araştırma üniversitelerinde lisansüstü 

eğitim programlarının açılmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek ve kontenjan hedefleri 

belirlenecektir. Ayrıca araştırma üniversitelerinin bu alanlarda yurt dışındaki yetkin 

üniversitelerle ortak lisansüstü eğitim programları açmaları teşvik edilecektir. Bununla 

birlikte, yeni YÖK bağlamında ülkemizin ihtiyacı olan öncelikli alanlara ve geleceğin 

mesleklerine yönelik YÖK 100/2000 projesi ile yürülen lisansüstü programların sektörle 

buluşturulması için çalışmalar yapılacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Yükseköğretim Kurulu 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Üniversiteler 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

11. Kalkınma Planında öncelikli sektörler kimya, ilaç ve tıbbi cihaz, elektronik, 

makine-elektrikli teçhizat, otomotiv ve raylı sistemler olarak belirlenmiştir. Araştırma 

Üniversiteleri 2021 yılında 23 Üniversite olarak belirlenmiş olup bu Üniversiteler ise; 

20 Devlet Üniversitesi (ODTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, 

İstanbul Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi 

Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Atatürk Üniversitesi, Bursa Uludağ 

Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Fırat 

Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik 

Üniversitesi; 3 Vakıf Üniversitesi (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Koç 

Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi)'dir. 

e. İDK Kararı: Tedbir ilerlemelerine ilişkin daha detaylı bilgi verilmesi beklenmektedir. 

f. Performans Göstergeleri: 



 

 

1. Araştırma üniversitelerinin; Kimya, ilaç-tıbbi cihaz, makine-elektrikli teçhizat, 

otomotiv, elektronik, raylı sistem araçları öncelikli sektörlere ilişkin alanlarda 

açılacak lisansüstü program sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  1  1  %100,00  

2022  3  3  %100,00  

2023  1     

2. Öncelikli sektörlere ilişkin alanlarda açılacak lisansüstü programlarda kayıtlı 

öğrenci sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  7290  7290  %100  

2022  14000  14331  %102,36  

2023  7350     

3. Araştırma üniversitelerinin; kimya, ilaç-tıbbi cihaz, makine-elektrikli teçhizat, 

otomotiv, elektronik, raylı sistem araçları öncelikli sektörlere ilişkin alanlarda 

YÖK 100/2000 projesi kapsamında desteklenen öğrenci sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  127  127  %100,00  

2022  130  155  %119,23  

2023  140     

______________________________________________________________________ 

3.9 Yükseköğrenim mezunlarına yönelik düzenli olarak istihdam izleme araştırmaları 

yapılacaktır. 

Tedbir Açıklaması: TÜİK tarafından düzenli olarak yükseköğrenim mezunlarının 

işgücü piyasasında yer alıp almadıkları, hangi sektörlerde çalıştıkları, mezun oldukları 

alan doğrultusunda çalışıp çalışmadıkları vb. konuları içeren istihdam izleme 

araştırmaları yapılacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Türkiye İstatistik Kurumu 



 

 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, 

Sosyal Güvenlik Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, 

Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Hanehalkı İşgücü Araştırması kapsamında fertlerin eğitim durumları, mezun oldukları 

bölüm, işgücü durumu ve istihdam edilenlerin sektör detayına ilişkin veriler düzenli 

olarak aylık olarak derlenmektedir. 

e. İDK Kararı:  

f. Performans Göstergesi: 

1. Yükseköğretim mezunlarına yönelik yayımlanan gösterge sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  20  10  %50  

2022  20  20  %100 

2023  20  --  --  

______________________________________________________________________ 

3.10 ÜNİ-VERİ Projesi güncel verilerle her yıl düzenli olarak yapılacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Türkiye’de yükseköğretim sisteminin işgücü piyasası performansını 

değerlendirmek, bu değerlendirmeleri baz alarak ülkemiz beşeri sermaye yapısını 

güçlendirecek politika tavsiyeleri üretilmesine destek olmak ve gençlere ve ilgili 

profesyonellere veriye dayalı karar verme süreçlerinde yol göstermek amacıyla 2019 

yılında hayata geçirilen ÜNİ-VERİ Projesi her yıl yapılacaktır. 

  

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik 

Kurumu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Üni-Veri projesinde yer alan "Başlangıç Ücreti" göstergesi enflasyon ile tekrar 

hesaplanarak 2021 yılı seviyesine getirilmiş ve ücret aralıkları güncellenmiştir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. ÜNİ -VERİ projesi internet sitesini ziyaret eden kişi sayısı  



 

 

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  100000  146684  %146,68  

2022  110000  80474  %73,15  

2023  120000  --  --  

 

4. Stajların etkinliği artırılacaktır. 

4.1 Genç istihdamının desteklenmesi amacıyla düzenlenen Ulusal Staj Programı, her yıl 

düzenli olacak gerçekleştirilecektir. 

Tedbir Açıklaması: Genç istihdamının desteklenmesi amacıyla 2020 yılında başlanan, 

2021 yılında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından uygulama birliği 

sağlanan Staj Seferbirliği Programı, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilecektir. 

Üniversite öğrencilerinin “akademik/mesleki”, “sosyal/sanatsal” ve “sportif” yetkinlikleri 

esas alınarak yararlanmalarını hedefleyen; e-Devlet ile entegre yerli ve milli yazılım 

“Kariyer Kapısı Çevrim İçi Platform” üzerinden yürütülen; liyakat esaslı, şeffaf, 

ölçülebilir ve fırsat eşitliğine dayanan “Staj Seferbirliği Programı” sürdürülecektir. Söz 

konusu program, aynı zamanda kamu kurumlarının marka bilinirliğinin artırılmasına ve 

kurum imajının güçlendirilmesine hizmet edecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Üniversiteler, 

Meslek Kuruluşları, Özel Sektör 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Yenilikçi yöntemi ve sağladığı imkânlarla OECD tarafından üye ülkelere örnek 

gösterilen Staj Seferbirliği Programı, yükseköğretimde 2 yıldır başarıyla 

yürütülmektedir. 2020 yılında pilot uygulaması gerçekleştirilen Program, 2021 yılı 

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na dâhil edilmiş, programın kamu kurumlarında 

uygulama birliği sağlanarak yaygınlaştırılması uygun görülmüştür. Bu kapsamda 2021 

yılında Program’a 135 binin üzerinde yükseköğretim öğrencisi başvuru yapmış; 

işverenlerce 90 bine yakın gence staj teklifi gönderilmiş, 45 bine yakını staj yapacağı 

kurum ile irtibatlandırılmıştır.  

Böylece, fırsat eşitliği ve objektif değerleme yöntemleri temelinde gençlerimizin 

mezun olmadan önce iş yaşamını deneyimleyebilmeleri ve çalışma hayatının 

gerektirdiği beceri ve bilgileri edinmeleri sağlanarak istihdam edilebilirlikleri 

desteklenmektedir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergeleri: 

1. Başvuran öğrenci sayısı  



 

 

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  120000  135953  %113,29  

2022  250000  289171  %115,66  

2023  300000  --  --  

2. İletilen staj teklifi sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  70000  88972  %127,10  

2022  200000  177381  %88,69  

2023  250000  --  --  

3. Platforma kayıtlı toplam işveren (kamu/özel) sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  3000  3930  %131,00  

2022  4000  3978  %99,45  

2023  4700  --  --  

______________________________________________________________________ 

4.2 Üniversite öğrencilerinin, kamu kurum ve kuruluşlarında kısmi süreli olarak istihdam 

edilmesini sağlayacak bir sistem oluşturulması amacıyla çalışmalar yapılacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Kamu kurum ve kuruluşlarında, yetkinlik ve liyakatin sağlanmasına 

yönelik süreçlerin geliştirilebilmesi ve üniversite öğrencilerinin mezuniyetleri öncesinde 

deneyim kazanması amacıyla yarı zamanlı olarak istihdam edilebilecekleri bir sistem inşa 

edilmesi üzerinde çalışmalar yapılacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel 

Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler, Meslek 

Kuruluşları, Sosyal Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 



 

 

Ofis tarafından kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları, üniversiteler vb. 

kuruluşların insan kaynakları süreçlerinde eşgüdüm sağlanmasına yönelik iş birliği 

çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, düzenli olarak Bakanlıkların Personel 

Genel Müdürleri, ilgili Daire Başkanları ile koordinasyon toplantıları 

gerçekleştirilmektedir. Bu toplantılar ile birlikte Bakanlıklar arası iş birliğinin 

sağlanması ve yetenek yönetimiyle ilgili çeşitli konularda yol gösterici olunması ve 

tecrübe aktarımı yapılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede gerçekleştirilen 

toplantılarda Ofis tarafından yürütülen staj ve yarı zamanlı programı hakkında 

kurumlara bilgi verilmiş ve öğrencilerin kamu kurumlarımızda kısmi süreli istihdama 

yönelik yürütülebilecek çalışmalar görüşülmüştür. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Toplantı sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  4  5  %125,00  

2022  4  3  %75,00  

2023  6  --  --  

______________________________________________________________________ 

4.3 Yükseköğretim öğrencilerinin istihdam edilebilirliklerini desteklemek üzere, uzun dönem 

staj/ kısmı zamanlı çalışma imkânlarının kurumlarda yaygınlaştırılmasına yönelik 

yetenek yönetimi çalışmaları yürütülecektir. 

Tedbir Açıklaması: Üniversiteli gençlerin profesyonel hayata adaptasyonlarını 

kolaylaştırmak, istihdam edilebilirliklerini artırmak ve kurum/kuruluşların ihtiyaç 

duyduğu yeteneklere ulaşabilmesini kolaylaştırmak amacıyla yetenek yönetimi sistemi 

teşvik edilecektir. Bu kapsamda, öğrencilere uzun dönem staj ve yarı zamanlı istihdam 

imkânı sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Yükseköğretim 

Kurulu, Üniversiteler, Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Ülkemizin insan kaynakları vizyonu, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda, kamu ve 

özel sektör arasında insan kaynakları süreçlerinde koordinasyon ve iş birliği 

sağlanması amacıyla özel sektör kuruluşlarının üst düzey insan kaynakları yöneticileri 

ve ilgili Bakanlıkların Personel Genel Müdürlerinin katılımıyla “Mabeyn Toplantıları” 

düzenlenmektedir. Toplantılarda Ofis tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı ve 



 

 

yarı zamanlı çalışma programları hakkında kurum/kuruluşlara bilgi verilmiş ve 

öğrencilere yönelik yürütülebilecek ortak çalışmalar hakkında görüşmeler yapılmıştır. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Yetenek yönetimi çalışmalarına yönelik kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilen 

toplantı sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  2  3  %150,00  

2022  6  8  %133,33  

2023  12  --  --  

______________________________________________________________________ 

4.4 Yükseköğretim öğrencilerinin gerçek iş ortamlarında uygulamalı eğitim yapmaları 

desteklenecektir. 

Tedbir Açıklaması: Mesleki eğitim programları belirlenecek, bu programlarda öğrenim 

gören öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj yapmaları teşvik edilecektir. 

Üniversite öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere, öğrenim 

gördükleri programlardaki uygulamalı eğitimlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek, 

işyerinde mesleki uygulama eğitimini teşvik etmek amacıyla “Yükseköğretim Kurumları 

Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” uygulamaya konularak, tüm üniversitelerin 

söz konusu Yönetmelik kapsamında alt mevzuatlarının düzenlenmesi sağlanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Yükseköğretim Kurulu 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, 

Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Meslek Kuruluşları, Sosyal 

Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Fen-Mühendislik alanında "İşyeri Uygulama Eğitimi" kapsamında 2021 yılı toplam 

4.538 öğrenci uygulama eğitimlerini tamamlamıştır. 2022 yılı ilk altı aylık dönem 

süresince 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Bahar dönemi 28 Üniversiteden 140 

program uygun bulunmuş olup 4.788 öğrencinin faydalanması beklenmektedir. 

e. İDK Kararı: Tedbir ilerlemelerine ilişkin daha detaylı bilgi verilmesi beklenmektedir. 

f. Performans Göstergesi: 

1. Üniversitelerin Fen ve Mühendislik Programlarında zorunlu İş Yeri Eğitimi 

kapsamında desteklenen öğrenci sayıları.  



 

 

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  4538  4538  %100,00  

2022  4600  4788  %104,08  

2023  4700     

______________________________________________________________________ 

4.5 Stajların ve mezuniyet sonrası işgücüne katılımın daha cazip hale getirilebilmesi için 

ilgili kurumların oluşturacağı bir çalışma grubu bünyesinde konunun değerlendirmesi 

sağlanacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Zorunlu stajlar için geçerli hakların, gönüllü stajlar için de geçerli 

olacak şekilde genişletilmesi (orta öğretim ve yüksek öğretim için ayrı ayrı olmak üzere, 

toplamda en fazla 2 şirket değiştirme hakkı olacak şekilde, teknolojiyle ilgili olması 

durumunda 12 aya, diğer durumlarda 6 aya uzatılması, sadece sağlık sigortasının değil 

emekliliğinin de başlatılması) konularının değerlendirilebilmesi için bir çalışma grubu 

oluşturulması sağlanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim 

Kurulu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 

Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 

c. Süre: 2022 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

İşbirliği yapılacak Kurum/Kuruluşlara 29/11/2021 tarihinde 3102190 sayılı yazımız ile 

tedbir maddesi bildirilerek görüşleri ve temsilci bilgileri istenmiştir. Konuyla ilgili 

olarak görüşlerine ihtiyaç duyulan Sosyal Güvenlik Kurumu ve T.Odalar Borsalar 

Birliği Başkanlığı'na da yazı yazılmış ve paydaşların katılımı ile 22/12/2021 tarihinde 

Bakanlığımız 8. kat toplantı salonunda ilk Çalışma Grubu toplantımız 

gerçekleştirilmiştir. O toplantıda ortaya konan hususlar doğrultusunda çalışmalar 

yapılarak paydaşların görüşüne sunulacak bir sunum hazırlanmıştır. 15 Haziran 2022 

tarihinde gerçekleşen 2. Çalışma grubu toplantısında paydaşların görüşüne sunulmuş 

ve olup olmayacağı konusunda görüşler alınmıştır. 

 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda 28.01.2021 tarih 31384 sayılı 

Resmi Gazete'de yer alarak yürürlüğe giren Kanun değişikliği ile stajyer istihdam eden 

firmalar, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekle sınırlı olmak üzere, Bakanlıkça 

yönetmelikle belirlenen şartlar çerçevesinde desteklenebilecektir. Kanun kapsamında 

Staj Desteği verilecek firmaların, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12 nci 

maddesinin kapsamına da gireceği göz önüne alındığında; mükerrer bir ödemeye 

sebebiyet verilmemesi için Staj Desteği ile ilgili Türkiye İş Kurumu ve Milli Eğitim 



 

 

Bakanlığının da görüşlerinin alınması suretiyle yeniden değerlendirilmesine karar 

verilmiş olup Türkiye İş Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığının görüşü talep edilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 21.01.2021 

tarihli ve 41814074 sayılı yazısında ilgili Kanun hükümleri doğrultusunda işletmelerde 

mesleki eğitim ve staj yapan öğrenciler için işletmelere ödenen Devlet Katkısına 

ilaveten aynı öğrenciler için 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 

gereğince staj desteği ödenmesi durumunda mükerrer staj desteği ödemesi olacağı 

değerlendirildiğinden Yönetmelikten Staj Desteği ile ilgili kısım çıkarılmıştır. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergeleri: 

1. Yapılan toplantı sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  1  1  %100,00  

2022  1  1  %100,00  

2. Yapılan öneri sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  --  --  

2022  1  --  --  

______________________________________________________________________ 

4.6 Araştırma deneyimine sahip nitelikli insan kaynağının artırılmasını teminen AR-GE 

projelerinde, daha fazla öğrencinin yer alması sağlanacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) ile TÜBİTAK merkez 

ve enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde 

görev alacak lisans öğrencileri desteklenecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Yükseköğretim Kurulu 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) 2021 Yılı 1. Dönem çağrısı 

04.10.2021-15.10.2021 Tarihleri arasında başvuruya açılmıştır. 1.543 Bursiyer Ar-Ge 

projelerinde yerini almıştır. 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) 2021 

Yılı 2. Dönem çağrısı 31.03.2022-09.05.2022 Tarihleri arasında başvuruya açılmıştır.  

Başvuruların değerlendirme süreci tamamlanarak 1.512 bursiyer Ar-Ge projelerinde 

staj yapmaya hak kazanmıştır. 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) 



 

 

2022 Yılı 1. Dönem çağrısı arkeoloji özelinde 31.03.2022-09.05.2022 tarihleri 

arasında başvuruya açılmıştır.  

834 başvurunun 113’ü onaylı başvuru olup başvuruların değerlendirme süreci devam 

etmektedir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Araştırma projelerinde görev alacak lisans öğrenci sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  1500  1543  %102,86  

2022  1500  --  --  

2023  1500  --  --  

______________________________________________________________________ 

4.7 Gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak için spor bilimleri alanında öğrenim gören 

öğrencilere nitelikli staj yaptırılacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Spor bilimleri alanında eğitim veren üniversitelerin antrenörlük 

eğitimi bölümlerinin akademik programında zorunlu uzmanlık dalı antrenörlük uygulama 

dersleri bulunmaktadır. Bu dersler kapsamında antrenörlük eğitimi bölümü öğrencilerinin 

zorunlu uzmanlık spor dalı antrenörlük uygulamalarını, Gençlik ve Spor Bakanlığının 

YÖK ve ilgili diğer kurumlar ile birlikte belirleyeceği program çerçevesinde yapmaları 

sağlanacaktır. Antrenörlük eğitimi bölümü öğrencilerinin ihtisas branşında beden eğitimi 

öğretmeni ve Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenörleri nezaretinde okul takımı çalıştırması 

planlanmaktadır. Yapılacak bu stajla öncelikli olarak gençlere istihdam tecrübesi 

kazandırılacak, gençlerin akademik program ile edindikleri bilgi ve becerileri 

uygulayarak deneyim kazanmaları ve gençlerin kariyer planlarını şekillendirmelerine 

imkan sağlanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Gençlik ve Spor Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Yükseköğretim Kurulu 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Spor bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilere nitelikli staj yaptırmak ile ilgili 

gerekli mevzuat çalışmaları yapılmaktadır. 

e. İDK Kararı: Tedbir ilerlemelerine ilişkin daha detaylı bilgi verilmesi beklenmektedir. 

f. Performans Göstergeleri: 

1. Hazırlanacak mevzuat sayısı  



 

 

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0      

2022  1  1  %100  

2023  0  --  --  

2. Pilot uygulama sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  --  --  

2022  1  --  --  

2023  0  --  --  

3. Staj yaptırılacak öğrenci sayısı:  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  --  --  

2022  0  --  --  

2023  5300  --  --  

 

5. Girişimcilik kültürü gençler arasında yaygınlaştırılacaktır.  

 

5.1 Meslek lisesi öğrencilerinde girişimcilik kültürü yaygınlaştırılacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Meslek lisesi öğrencilerine KOSGEB'in girişimcilik desteklerinin 

tanıtılması yoluyla girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 

Destekleme İdaresi Başkanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Bakanlığı, Meslek Kuruluşları, 

Sosyal Taraflar 

c. Süre: 2022 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023) kapsamında KOSGEB’e 

tevdi edilen görevler arasında yer alan meslek lisesi öğrencilerinde girişimcilik kültürü 



 

 

yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda çevrimiçi/yüz yüze eğitimler düzenlenerek 

KOSGEB'in girişimcilik ile ilgili destekleri tanıtılmıştır. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik girişimcilik kültürü ve girişimcilik 

destekleri konulu  organizasyonlar düzenlenecektir.  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  100  106  %106,00  

2022  81  --  --  

______________________________________________________________________ 

5.2 Girişimcilik konusunda üniversite öğrencilerine eğitim verilmesi teşvik edilecektir. 

Tedbir Açıklaması: İstihdam artışı ve yeni iş olanaklarının yaşama geçmesi için 

fikirlerin ürüne dönüşmesini sağlamak üzere girişimcilik bilincinin oluşması amacıyla 

eğitim faaliyetleri yürütülecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Yükseköğretim Kurulu 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli 

Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye İş 

Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Meslek Kuruluşları, 

Sosyal Taraflar, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

2021/2022 eğitim öğretim yılının Haziran ayı itibarıyla yükseköğretim kurumlarımız 

tarafından sisteme işlenen transkript verileri esas alınarak söz konusu dersi alan 

öğrenci sayısına ulaşılmıştır. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Girişimcilik Dersini alan öğrenci sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  23352  23352  %100,00  

2022  90000  97044  %107,82  

2023  27000     

 



 

 

 

 

 

 

 

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlerin 

İstihdamının Artırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. NEET grubunda yer alan kişilerin istihdamını artırmaya yönelik araştırma, 

yönlendirme ve tanıtım faaliyetleri artırılacaktır.  

1.1 Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlere ilişkin yerel düzeyde araştırma ve proje 

faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

Tedbir Açıklaması: Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlere ilişkin yerel düzeyde 

araştırma ve proje faaliyetleri desteklenecektir. Söz konusu projelere, Sosyal Gelişmeyi 

Destekleme Programı (SOGEP)'nın istihdam önceliği kapsamında kaynak tahsis 

edilecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yerel 

Yönetimler, Kalkınma Ajansları, Meslek Kuruluşları, Özel Sektör 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında eğitimde ve istihdamda olmayan 

gençlere yönelik desteklenen projelere 

ilişkin 2021 yılında projelerin desteklendiği tüm illerde Bakanlık uzmanları 

tarafından yerinde izleme ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. 2022 yılında da söz konusu 

projelere ilişkin ağustos ayı itibarıyla izleme ziyaretlerine başlanılmıştır. Ayrıca 

Kalkınma 

Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) tarafından projeler aktif bir şekilde takip 

edilmektedir. Yine bu dönemde projelere ilişkin gelen zeyilname talepleri 

Bakanlık uzmanları tarafından değerlendirmeler yapılmıştır. Desteklenen her projenin 

performans göstergelerinin gerçekleşme düzeyi KAYS üzerinden takip edilmekte olup 

söz konusu projeler tamamlandığında gerekli değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. 

Program kapsamında eğitim ve istihdamda yer almayan gençlere yönelik olarak 2021 

yılında 42 proje, 2022 yılında ise 45 proje desteklenmiştir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Kapsamında eğitimde ve 

istihdamda yer almayan gençlere yönelik desteklenen proje sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  42  42  %100,00  

2022  45  45  %100,00  

2023  10     

______________________________________________________________________ 



 

 

1.2 Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin, işgücüne ve istihdama katılımlarının 

desteklenmesi adına mevcut durum ve politika önerilerine ilişkin çalışma yapılacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin profilleri 

belirlenerek, eğitim ve\veya istihdamda yer almama nedenlerinin tespit edilmesi, çıkacak 

nedenlere ve sorun alanlarına dair çözümler üretilmesi amacıyla politika önerileri içeren 

bir rapor hazırlanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli 

Eğitim Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu, 

Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler, Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar, 

Uluslararası Kuruluşlar 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin, işgücüne ve istihdama katılımlarının 

desteklenmesi adına mevcut durum ve politika önerilerine ilişkin yapılacak çalışma 

kapsamında Başkanlığımızca, çalışmanın Uluslar arası bir kuruluş, üniversite veya bir 

araştırma kuruluşu tarafından mı yapılmasının yararlı olacağı yönünün de görüşmeler 

devam etmekte olup olası kurumlar tespit edilmekte ön görüşmeler yapılmaktadır. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Hazırlanacak Rapor Sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  0  --  

2022  0  0  --  

2023  1  --  --  

______________________________________________________________________ 

1.3 Eğitimde ve istihdamda yer alamayan gençlerin, yeteneklerini keşfetmeleri ve 

deneyimlerini artırmaları amacıyla gönüllülük faaliyetlerine yönlendirilerek toplumsal 

katılımları desteklenecektir. 

Tedbir Açıklaması: Gençlik ve Spor Bakanlığının gönüllülük çalışmaları kapsamında 

gençlerin gönüllülük yoluyla kişisel ve sosyal gelişimlerinin sağlanması; mesleki 

yeterliliklerinin ve istihdam edilebilirliliklerinin desteklenmesi sağlanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Gençlik ve Spor Bakanlığı 



 

 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Meslek 

Kuruluşları, Sosyal Taraflar 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin ve gençlik gruplarının ihtiyaçlarını dikkate 

alarak gençlerin sosyal katılımının artırılması; cinsiyet, ırk, din, fiziksel engel, 

ekonomik, coğrafi ve kültürel farklılıklar sebebiyle dezavantajlı konumdaki gençlik 

gruplarının sosyal uyumlarının desteklenmesi; gençler arasındaki kültürel ve 

ekonomik farklılıkların ayırıcı değil birleştirici bir vasıta olarak kullanılması amacıyla 

gönüllülük faaliyetlerini desteklemektedir.  

 

Bu bağlamda, Bakanlığımıza bağlı birimlerin gönüllülük alanında devam eden ve 

yapılması planlanan çalışmalarına ilişkin hazırlanan ve yürütülen 2019 Gönüllülük 

Yılı Eylem Planı, 2020 yılında pandemi sebebiyle yenilenememiştir. 2021 yılında 

kapsamı genişletilerek Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunda temsil edilen 12 

farklı kurum ve kuruluşun da katılımlarıyla 2021 Gönüllülük Eylem Planı hazırlanarak 

uygulanmıştır. Bu kapsamda, yeni dönemde 2022 Gönüllülük Eylem Planı bahse konu 

kurum ve kuruluşların katılımıyla tamamlanarak uygulamaya konulmuştur. 

 

Gönüllülük çalışmaları kapsamında kurumlar arası işbirliğini geliştirmeye yönelik 

ortak çalışmalar yürütülmesi hedeflenmiş ve bu amaçla çeşitli kurumlarla imzalanan 

“Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolleri” ne yenileri eklenmiştir. 24 Ağustos 2021 

tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile 12 Nisan 2022 tarihinde Aile ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı ile protokol imzalanmıştır. Böylece, Belediyelerin, 

Üniversitelerin, Kızılay’ın ve MEB’e bağlı kuruluşların da içinde bulunduğu çeşitli 

kurum ve kuruluşlarla 36 adet gönüllülük alanında iş birliği protokolü İl 

Müdürlüklerimiz tarafından imzalanarak hayata geçirilmiştir. 

Gönüllülük konusunun ülkede gündem haline getirilmesi ve başta gençler olmak üzere 

toplumun tüm kesimlerinde konuya ilişkin farkındalık oluşturulması amacıyla 5 Aralık 

Dünya Gönüllüler Günü her yıl olduğu gibi bu yıl da Bakanlık Konferans Salonunda 

bir programla kutlanmış ve 81 ilde eş zamanlı çeşitli gönüllülük faaliyetleri 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Gönüllülük konusunda sivil toplum-kamu işbirliğinin teşvik edilmesi ve gençlerin 

katılımcılıklarının desteklenmesi amacıyla Bakanlık Konferans Salonunda 31 Mart 

2022 tarihinde "Gönüllülük Projeleri Ödül Töreni" programı 55 STK ve yaklaşık 600 

gencin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Programda, Bakanlığımızca Gençlik Projeleri 

Destek Programı (GPDP) kapsamında gönüllülük konulu projeleriyle destek alan sivil 

toplum kuruluşlarının (STK) yer aldığı fuarın ardından katılımcı gençlerin oylarıyla 

seçilen başarılı faaliyetler yapmış ilk 5 STK’ya plaketleri takdim edilmiştir. 

“Sen de gönül ver!” sloganıyla ülkede gönüllülük kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla 

Bakanlığımız bünyesinde hizmete başlayan Genç Gönüllüler Platformu 

www.gencgonulluler.gov.tr internet sitesi ile yaklaşık 7 (yedi) yıldır gönüllü arayan 

kuruluşlarla gönüllü olmak isteyenleri bir araya getirmektedir. Program gençlerin 

hiçbir karşılık beklemeden sadece topluma faydalı olmak arzusuyla katıldıkları 

gönüllü faaliyetler yoluyla, almadan vermenin zevkine vararak kendilerini toplumun 



 

 

etkin bir parçası olarak görmelerini sağlamayı amaçlanmaktadır. 

 

Eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik anlayışına dayanan ve üyelik 

esasına göre çalışan GönüllüyüzBİZ Platformu, gençler için altı farklı kategoride 

yüzlerce gönüllülük fırsatı sunmaktadır. Sitede gönüllü arayan kuruluşlar ilanlarını 

yayınlama imkânı bulurken, gönüllü olmak isteyenler de spor, kültür ve turizm, çevre, 

afet ve acil durum, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler kategorileri altındaki bütün 

ilanlara aynı anda erişme ve başvurma şansına kavuşmaktadır. Ayrıca, GönüllüyüzBİZ 

mobil uygulaması sayesinde gönüllü ilanlarını anında görerek, istenen ilana her yerden 

başvuru yapmak da mümkün olmaktadır. 2020 yılında gerçekleştirilen yıllık bakım, 

destek ve ek geliştirme hizmet alım işi kapsamda Platformun var olan İngilizce dil 

desteğinin yanına, Arapça, Rusça ve Almanca dil desteği de eklenmiştir. 2021 yılının 

ikinci yarısında gerçekleştirilen yıllık güncelleme, bakım ve destek hizmet alım işi 

kapsamda ise kurumsal bir karar ile sistemin alan adı “gonulluyuzbiz.gov.tr” olarak 

değiştirilmiş, mobil uygulamaların adları, simgeleri, tasarımda kullanılan logo isimleri 

buna göre revize edilmiştir.  

GönüllüyüzBİZ Platformunda Haziran 2022 tarihi itibariyle; 

• Gönüllü sayısı 291.048,  

• Gönüllü arayan kurum sayısı 3.058, 

• Site üzerinden verilen ilan sayısı ise 29.183 olarak gerçekleşmiştir.  

Sistem, gençlerin katıldıkları gönüllülük faaliyetlerini belgeleyerek, ileride iş ve burs 

başvurularında referans sunmalarını sağlamaktadır. Böylece bir yandan gönüllülük 

faaliyetleriyle topluma karşılık beklemeksizin hizmet ederek kişisel ve sosyal 

becerilerini geliştiren gençler, diğer taraftan kariyer planları için önemli referanslar 

elde etmektedir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergeleri: 

1. Genç Gönüllüler Platformu Gönüllü Üye Sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  250000  259546  %103,81  

2022  270000  291048  %107,79  

2023  300000  --  --  

2. Genç Gönüllüler Platformu Kurumsal Üye Sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  2800  2955  %105,53  

2022  2850  3058  %107,29  

2023  2900  --  --  



 

 

3. Genç Gönüllüler Platformu Yayınlanan Gönüllülük İlanı Sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  27000  27846  %103,13  

2022  30000  29183  %97,27  

2023  35000  --  --  

______________________________________________________________________ 

1.4 Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin ve farklı genç gruplarının işgücü 

piyasasına girmeleri, istihdam edilmeleri, istihdamda kalmaları ve işgücü piyasasının 

değişen ihtiyaç ve taleplerine uyum sağlayabilmeleri amacıyla güçlendirici ve 

yönlendirici çalışmalar ve faaliyetler yürütülecektir. 

Tedbir Açıklaması: CBSBB tarafından yapılacak profil çalışmasından çıkan sonuçlar 

doğrultusunda gençlerin, eğitim ve istihdama katılmama nedenleri dikkate alınarak; 

işgücü piyasasına geçişleri ve istihdamda kalmaları için İŞKUR'a program önerileri 

geliştirilecek ve bu alanda özel sektör ile STK'ların potansiyelerinden yararlanılması 

sağlanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, 

Üniversiteler, Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar, Uluslararası Kuruluşlar, Sivil 

Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

CBSBB başkanlığı tarafından yapılacak olan profil çalışması tamamlanmadığı için, 

Bakanlığımız tarafından bu alanda hazırlanmış akademik, kurumsal çalışmalar ve 

yürütülen projelere incelenerek alanyazın inceleme faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan çalışmalar doğrultusunda politika ve program üretme süreci devam 

etmektedir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. İŞKUR'a önerilen program ve politika sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  --  --  

2022  0  --  --  



 

 

2023  3  --  --  

 

2. Potansiyel NEET olarak tespit edilen gençlere, iş ve meslek danışmanlığı hizmeti 

öncelikli olmak üzere İŞKUR hizmetleri sunulacaktır. 

2.1 Genç kadınların işgücüne ve istihdama katılımını artırmak amacıyla uygulanan 

mekanizmalar güçlendirilecektir. 

Tedbir Açıklaması: NEET oranının yüksek olduğu genç kadınların, zorunlu eğitimden 

mezun olduktan sonra kaliteli ve güvenceli istihdam olanaklarına erişebilirliğini 

destekleyecek şekilde, başta dijital beceriler olmak üzere, geleceğin mesleklerine yönelik 

beceriler kazanmaları amacıyla mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programları ile 

danışmanlık faaliyetlerinden daha fazla yararlanmaları sağlanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Yerel Yönetimler, Meslek Kuruluşları, 

Sosyal Taraflar 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

İŞKUR belirlenen hedefler doğrultusunda Sanayi 4.0 ile ortaya çıkacak beceriler ve 

mesleklerde nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamaya yönelik özel politikalar ve 

uygulamalar geliştirmektedir. İŞKUR tarafından dijital ekonominin ihtiyaçlarını 

karşılayacak nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yönelik mesleki eğitim kursları ve 

işbaşı eğitim programları düzenlenmektedir. Bu kapsamda düzenlenen kurs ve 

programlardan 2021 yılında 1.289 kadın katılımcı yararlanmış olup, 2022 yılı Ocak-

Temmuz döneminde 567 kadın katılımcı yararlanmıştır. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Geleceğin Mesleklerinde Düzenlenen Mesleki Eğitim Kursları ve İşbaşı Eğitim 

Programlarına Katılan Genç Kadın Sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  450  454  %100,88  

2022  1000  567  %56,70  

2023  1250  --  --  

______________________________________________________________________ 



 

 

2.2 İş ve meslek danışmanlığı hizmeti aracılığıyla gençlerin kariyer planlamaları 

desteklenecektir. 

Tedbir Açıklaması: Kişiye özel yaklaşımla, gençlerin kendilerine en uygun mesleği 

seçebilmeleri ve işgücü piyasasına en etkin şekilde erişebilmelerini mümkün kılacak 

hizmetler sunulacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim 

Kurulu, Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Gençlere yönelik iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması 

adına İŞKUR olarak 2019 yılında potansiyel NEET hesaplama sürecine başlanmıştır. 

Burada, “potansiyel” kelimesinin yer almasının sebebi tüm eğitim süreçlerinin 

tamamının sistemsel olarak tespit edilememesidir (örneğin; yaygın eğitim). Hayat 

boyu öğrenme çatısı altında değerlendirilen yaygın eğitim; belediyeler, özel kurslar 

vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen her türlü kurs vb. programları 

kapsayabilmektedir. Mevcut durumda NEET hesabı sadece Kurumumuza kayıtlı 

bireyler üzerinden yapılmaktadır. 

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde potansiyel NEET özelliği olan 52.259 kişiye iş ve 

meslek danışmanlığı hizmeti sunulmuştur. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Potansiyel NEET olarak tespit edilen gençlere yönelik sunulan iş ve meslek 

danışmanlığı hizmeti  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  60000  80730  %134,55  

2022  70000  52259  %74,65  

2023  80000  --  --  

______________________________________________________________________ 

2.3 İŞKUR tarafından sunulan hizmetlerin, gençler arasındaki bilinirliğini artırmak ve 

gençlerin işverenlerle buluşmalarını sağlamak adına çalışmalar yapılacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Gençlerin işverenlerle buluşarak iş hayatına geçişlerinin 

desteklenmesi adına gençlere yönelik olarak, etkinlik yapılması ve materyaller 

hazırlanması, İŞKUR hizmetlerinin sosyal medya da kullanılarak tanıtılması ve ayrıca 

istihdam fuarları ile kariyer günlerinin düzenlenmesi sağlanacaktır. 



 

 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, 

Üniversiteler, Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

İstihdam fuarları işçi, işveren ve ilgili kuruluşları aynı çatı altında buluşturmak, 

işverenlerin işgücü taleplerini değerlendirmelerine imkân vermek, adaylarla firma 

temsilcileri arasında ön görüşme imkânı sağlamak, istihdam ortamı yaratmak, 

İŞKUR’un hizmetlerinin vatandaşlar tarafından tanınırlığını arttırmak amaçlarıyla 

düzenlenmektedir. Kariyer günleri; yerel düzeyde faaliyet gösteren kurum ve 

kuruluşlar ile çalışma hayatına yeni atılacak olan eğitimli/nitelikli gençleri 

buluşturarak, gençlerin sektörler ve firmalar hakkında bilgi sahibi olmasına ve iş 

bulmasına aracılık etmek, düzenlenecek etkinlikler vasıtasıyla öğrencilerin kariyer 

planlamalarına yardımcı olmak, aynı zamanda kurum ve kuruluşların nitelikli 

işgücüne erişimini kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 

İŞKUR hizmetleri, iş arama becerileri, kariyer planı yaparken dikkat edilmesi gereken 

hususlar, gençlere yönelik istihdam ve işbaşı eğitim olanakları gibi konularda da 

sunum ve seminerler gerçekleştirilmektedir. 2022 yılı içerisinde 46 adet kariyer günü 

etkinliği düzenlenmiştir. Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında Türkiye İş Kurumu 

sanal kariyer günleri ve sanal istihdam fuarları düzenleyebilmek için gerekli altyapı 

çalışmalarına başlamıştır. Çalışmaların sona ermesi ile fiziksel olarak düzenlenen 

kariyer günleri ve istihdam fuarlarının yanı sıra dijital olarak da etkinlikler 

düzenlenecek ve gençler ile işverenler bir araya getirilerek genç istihdamının 

arttırılması için etkinlikler düzenlenebilecektir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Gerçekleştirilen istihdam fuarı ve kariyer günü sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  --  --  

2022  50  46  %92,00  

2023  60  --  --  

______________________________________________________________________ 

2.4 Gençlerin işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan mesleki becerileri kazanarak, istihdama 

dâhil edilmeleri amacıyla aktif işgücü piyasası programlarından yararlanmaları 

sağlanacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Yaşanan dijital dönüşüm sürecinde, Türkiye'nin sahip olduğu 

genç ve dinamik nüfustan verimli bir şekilde yararlanılabilmesi için işgücü piyasasında 



 

 

ihtiyaç duyulan becerilerin ve mesleki deneyimlerin gençlere kazandırılması hedefi 

doğrultusunda, İŞKUR tarafından düzenlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim 

programlarından gençlerin etkin bir şekilde yararlanması sağlanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, 

Üniversiteler, Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

İŞKUR tarafından düzenlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim 

programlarından 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde 15-29 yaş grubunda yer alan 

81.694 kişi yararlanmıştır. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Mesleki Eğitim Kursları ve İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanan 15-29 

Yaş Grubundaki Kişilerin Sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  50000  51423  %102,85  

2022  140000  81694  %58,35  

2023  150000  --  --  

______________________________________________________________________ 

2.5 NEET grubunun istihdam piyasasına erişimini artırabilmek amacıyla, İŞKUR ve 

hizmetlerinin kamuoyunda görünürlüğünü artırıcı sosyal medya projeleri geliştirilecektir. 

Tedbir Açıklaması: NEET grubunun İŞKUR'un hizmetleri konusunda bilgilendirilmesi 

ve söz konusu hizmetlerden yararlanmasını sağlamak amacıyla, İŞKUR'un 

görünürlüğünün artırılması amacıyla faaliyetler gerçekleştirilecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim 

Kurulu, Medya Kuruluşları 

c. Süre: 2022 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

2021 yılında İŞKUR sosyal medya hesaplarında Kurumun gerçekleştirdiği aktif işgücü 

programları ve e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetlere ilişkin olarak gençleri 

bilgilendirici seri paylaşımlar yapılmıştır. 2022 yılında da benzer bir yaklaşımla aktif 



 

 

işgücü programları mevzuatının değişmesinin akabinde bu kapsamda sunulan 

hizmetlere ilişkin bilgilendirici içerikler paylaşılmış, iş arama sürecindeki gençlere iş 

arama motivasyonu artırmayı hedefleyen bir iş ve meslek danışmanlığı programı olan 

iş kulüplerinde sunulan hizmetlere yönelik bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca, 

Kurumun yürütmekte olduğu Avrupa Birliği ve Türkiye eş finansmanıyla hayata 

geçirilen 15-29 yaş grubundaki eğitime devam etmeyen, çalışmayan veya iş aramayan 

gençler için hazırlanan Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasası 

Destek Programı Teknik Destek Projesi kapsamında sunulan hizmetlerin tanıtımı için 

projenin sosyal medya hesapları aracılığıyla sosyal medya çalışması düzenlenmeye 

başlanmıştır. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Sosyal Medyada Yapılan Kampanya Sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  1  1  %100,00  

2022  1  1  %100,00  

 

3. NEET grubunda yer alan kişilerin istihdamını artırmaya yönelik altyapı ve eğitim 

faaliyetleri artırılacaktır. 

3.1 Göçün ve işsizliğin yüksek olduğu bölgelerde, emek yoğun sektörlere yönelik altyapılar 

geliştirilecektir. 

Tedbir Açıklaması: Çalışan ve Üreten Gençler Programı ile genç işsizliğinin yüksek 

olduğu bölgelerde gençlerin, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek ve istihdam 

edilebilirliklerini artırmak hedeflenmektedir. Bu kapsamda, STB koordinasyonunda 

faaliyet gösteren kalkınma ajanslarının geliştirdiği projeler desteklenerek, emek yoğun 

sektörlerde istihdam artışının sağlanması amacıyla faaliyetler gerçekleştirilecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik 

ve Spor Bakanlığı, Kalkınma Ajansları 

c. Süre: 2021 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Program kapsamında 36 ilde toplam 119 proje onaylanmış olup bu projelere 

1.211.517.407 TL destek sağlanmaktadır. Sağlanan bu desteklerle emek yoğun 

sektörlere yönelik altyapıyı geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Kalkınma 

ajanslarının bölgelerinde tespit ettikleri potansiyeller ve ihtiyaçlar çerçevesinde 

projeler desteklenmektedir. 



 

 

e. İDK Kararı: Tedbirin tamamlanma süresi 2021 yılı olarak güncellenerek tedbirin 

başarıyla tamamlandığı görülmüştür. 

f. Performans Göstergesi: 

1. Göçün ve işsizliğin yüksek olduğu bölgelerde, emek yoğun sektörlere yönelik 

altyapılar geliştirilecektir.  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  90  120  %133,33  

______________________________________________________________________ 

3.2 Gençlerin beceri ve yetenekleriyle uyumlu, özellikle yazılım gibi yenilikçi alanlarda, kısa 

süreli sertifika ve diploma programlarının düzenlenmesi sağlanacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Günümüzde talep edilen ve gelecekte talep edilecek yenilikci, 

teknoloji ağırlıklı iş alanları dikkate alınarak, gençlerin beceri ve yetenekleriyle uyumlu, 

özellikle yazılım gibi alanlarda kısa süreli sertifika ve diploma programları düzenlenerek 

bu alanlardaki işgücü talep ve arzı karşılanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Ülkemizin Ulusal Genç İstihdamı Stratejisiyle uyumlu olarak, genç işsizliği hedef 

alacak biçimde lise veya üst öğrenimden mezun olan gençlerimize kısa süreli mesleki 

eğitim merkezi telafi eğitim programlarıyla mesleki beceriler ve yetkinlik 

kazandırılması amacıyla program düzenlemesi yapılmıştır. Bu kapsamda lise ve dengi 

okul mezunlarının kısa sürede ustalık belgesi alabilmeleri için 2021 yılında 24 alan 97 

dalda uygulamaya konulan programlara 2022 yılında ise ilk defa 9 alanda toplamda ise 

24 alanda 86 dal programının daha kapsama alınmasıyla toplamda 33 alan 183 dalda 

“Mesleki Eğitim Merkezi Telafi Çerçeve Öğretim Programları” Talim ve Terbiye 

Kurulu tarafından onaylanarak uygulamaya konulmuştur.  

Bir tane Bilişim Teknolojileri alanı olup alan MEM Bilişim Teknolojileri telafi 

programlarının içerisine 2022 yılında Yazılım Geliştirme dalı öğretim programı 

eklenmiştir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergeleri: 

1. Sertifika programı sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  --  --  



 

 

2022  0  --  --  

2023  2  --  --  

2. Diploma programı sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  90  98  %108,88  

2022  80  86  %107,50  

2023  0  --  --  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GELECEĞİN İŞLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Gelecekte dönüşüm geçirecek veya yeni ortaya çıkacak sektör, meslek ve becerilerin 

tespit edilmesi için orta ve uzun vadeli projeksiyon çalışmaları yapılacaktır.  

 

1.1 Geleceğin işleri konusunda öne çıkan sektörlerde, işgücü arz ve talebine ilişkin bilimsel 

ve teknik araştırmalar yapılacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Geleceğin işleri yaklaşımı kapsamında işgücü taleplerini, 

becerilerini ve mesleklerini belirlemek için seçilecek sektörlerde çalışmalar yapılacaktır. 

Bu doğrultuda, seçilen sektörler için, geleceğin önde gelen meslekleri, ihtiyaç duyulacak 

işgücünün nitelikleri, kaybedilen meslekler, geleceğin işleri ile uyumlu politika önerileri 

vb. perspektifi çerçevesinde incelemeler yapılacaktır. İş hukuku mevzuatında yeni 

gelişmelere uyumu sağlamak için ihtiyaçlar tespit edilecek, geleceğin işlerinin çalışma 

mevzuatına etkilerine ilişkin araştırmalar yapılacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu, 

Kalkınma Ajansları, Üniversiteler, Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar, Uluslararası 

Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Sektör 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Genel Müdürlüğümüz tarafından geleceğin iyi işleri yaklaşımında istihdam ve 

istihdam edilebilirliğin desteklenmesi ile Bakanlığımızın ve ilgili tüm 

kurum/kuruluşların politika yapma ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla 

"Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının 

Desteklenmesi Projesi" yürütülmektedir.  

 

Projede, geleceğin insana yakışır iyi işleri yaklaşımının yaygınlaştırılması, söz konusu 

alanlarda çalışmalar yürüten kurum/kuruluşların kurumsal kapasitesinin artırılması ve 

yürütülen politikalara katkı sağlanması adına eğitim, araştırma, farkındalık, işbirliği ve 

koordinasyon faaliyetleri yer almaktadır.  

 

Faaliyetler arasında geleceğin işleri yaklaşımıyla işgücü taleplerini, becerilerini ve 

mesleklerini belirlemek maksadıyla sektör araştırması yapılması bulunmaktadır. 

Araştırma faaliyeti kapsamında belirlenen sektörler eğitim, enerji, bilgi ve iletişim, 

finans ve bankacılık ile sağlık sektörleridir. Araştırma kapsamında, 2022 yılı Haziran 

ayı itibariyle uluslar arası ve Türkiye perspektifleri dikkate alınarak kapsamlı masa 

başı araştırması, SWOT analizi çalıştayları (18-20 Ocak 2022), kurum ve kuruluşların 

katkı ve değerlendirmelerinin alınması için ön ve son çalıştaylar (8 Şubat ve 20 

Haziran 2022) ile 5 ilde 870 yüz yüze görüşme (Ankara, İzmir, Adana, Bursa, 

İstanbul) gerçekleştirilmiş olup araştırma raporu hazırlanma süreci devam etmektedir. 

 

Proje faaliyetlerinden bir diğeri geleceğin iyi işleri yaklaşımıyla engelli bireylerin 

istihdamına dair mevcut durumun analiz edilmesi ve geleceğe ilişkin politika 

önerilerinin ortaya konması adına araştırma yapılmasıdır. Bu kapsamda yapılan 



 

 

analizlerde engelli bireyler için geleceğin meslekleri üzerinde de durulacaktır. Söz 

konusu araştırma kapsamında, 2022 yılı Haziran ayı itibariyle uluslar arası ve Türkiye 

perspektifleri dikkate alınarak kapsamlı masa başı araştırması, ilgili kurum ve kuruluş 

temsilcileriyle derinlemesine görüşmeler ile kurum ve kuruluşların katkı ve 

değerlendirmelerinin alınması için ön ve son çalıştaylar (15 Mart ve 31 Mayıs 2022) 

gerçekleştirilmiş olup araştırma raporu hazırlanma süreci devam etmektedir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergeleri: 

1. Yapılan araştırma sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  0  --  

2022  2  --  --  

2023  0  --  --  

2. Gerçekleştirilen toplantı sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  0  --  

2022  4  5  %125,00  

2023  0  --  --  

______________________________________________________________________ 

1.2 Yükseköğretimde, geleceğin meslekleri yol haritası hazırlanacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Geleceğin meslekleri konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, 

sosyal taraflar, akademisyenler, meslek profesyonelleri ve iş dünyasının katılımıyla 

çalıştaylar düzenlenecek olup, bu çalıştaylar sonucunda yükseköğretimde geleceğin 

meslekleri hususunda yol haritası belirlenecek ve raporlar hazırlanacaktır. 

Yükseköğretimde yeni program açılımında bu raporlar dikkate alınacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Yükseköğretim Kurulu 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, 

Üniversiteler, Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 



 

 

Lisansüstü programlar yükseköğretim kurumlarımızdan gelen talepler doğrultusunda 

değerlendirilerek açılmakta olup güncel sayımız 13'tür, 2022 yılı sonuna kadar yeni 

program açılması hâlinde sayı güncellenecektir. 

e. İDK Kararı: Tedbir ilerlemelerine ilişkin daha detaylı bilgi verilmesi beklenmektedir. 

f. Performans Göstergesi: 

1. Yükseköğretimde, geleceğin meslekleri yol haritası çalışmaları kapsamında 

açılan yüksek lisans program sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  25  25  %100,00  

2022  27  13  %48,14  

2023  30     

 

2. Meslek kategorileri güncellenecek ve bu doğrultuda gerekli mevzuat çalışmaları 

yapılacaktır. 

2.1 Yazılım ve donanım alanlarında Ulusal Meslek Standardı (UMS) ve Ulusal Yeterlilikler 

(UY) hazırlanacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Bilgisayar yazılımı ve donanımı alanlarında yer alıp meslek 

tanımları ve belgelendirmenin yapılmasına ihtiyaç duyulan mesleklerde ulusal meslek 

standartları ve ulusal yeterlilikler hazırlanacaktır/güncellenecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Mesleki Yeterlilik Kurumu 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Kurumu 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), ülkemizde nitelik insan kaynağının tanımlanması 

ve çalışma hayatına nitelikle işgücünün kazandırılması için 2006 yılından bu yana 

faaliyetlerini sürdürmektedir. MYK tarafından kurulan ve işletilmekte olan ulusal 

yeterlilik sistemi kapsamında öncelikle mesleklerin tanımlandığı ulusal meslek 

standartlarının hazırlanması sağlanmakta, ulusal meslek standartları veya uluslararası 

standartları temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını 

belirlenmekte; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve 

sertifikalandırmaya ilişkin kural ve faaliyetler ile Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine 

ilişkin faaliyetler yürütülmektedir. 

Bu kapsamda bilgisayar donanımı ve yazılımı ile ilgili olarak bilişim teknolojileri 

sektöründe 2021 yılı itibari ile gerçekleştirilen ve devam eden çalışmalar: 



 

 

Bilgisayar Donanım Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardının 01 no’lu 

revizyonu 20/8/2021 tarihli ve 31574 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

Bilgisayar Donanım Elemanı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliğinin 01 no’lu revizyonu 

07.04.2021 tarih ve 2021/44 sayılı MYK Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

Bilgi İşlem Teknik Destek Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı 11/8/2021 

tarihli ve 31565 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bilgi İşlem Teknik Destek Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 29/09/2021 tarihli 

MYK Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yazılım Geliştirici (Seviye 4) ve Yazılım Geliştirici (Seviye 5) Ulusal Meslek 

Standartlarının 01 no’lu revizyonları 23/5/2022 tarihli ve 31844 (Mükerrer) sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yazılım Uygulamaları Destek Elemanı (Seviye 4) ve Yazılım Uygulamaları Destek 

Sorumlusu (Seviye 5) ulusal meslek standardı revizyonları MYK Yönetim Kurulu’nun 

01.06.2022 tarih ve 2022/116 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Resmi Gazete süreci 

devam etmektedir. 

Yazılım Geliştirici (Seviye 4), Yazılım Geliştirici (Seviye 5), Yazılım Uygulamaları 

Destek Elemanı (Seviye 4) ve Yazılım Uygulamaları Destek Sorumlusu (Seviye 5) 

yeterlilik taslakları hazırlanmış olup yayınlanmasına yönelik süreç devam etmektedir. 

 

Yayınlanan ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklere 

https://portal.myk.gov.tr/index.php web adresinden ulaşılabilmektedir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergeleri: 

1. Hazırlanan ve Güncellenen Ulusal Meslek Standardı Sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  2  2  %100,00  

2022  4  2  %50,00  

2023  0  --  --  

2. Hazırlanan ve Güncellenen Ulusal Yeterlilik Sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  2  2  %100,00  

2022  4  0  %0,00  

2023  0  --  --  

3. Sınav ve Belgelendirme Faaliyeti Gerçekleştirilen Ulusal Yeterlilik Sayısı  



 

 

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  --  --  

2022  0  1  --  

2023  4  --  --  

______________________________________________________________________ 

2.2 Dijital dönüşüm çerçevesinde geliştirilen meslek haritası kapsamında belirlenen 

alanlarda, ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler geliştirilerek, sınav ve 

belgelendirme faaliyetleri başlatılacak ve kalite güvencesi sağlanan yeterlilikler Türkiye 

Yeterlilikler Çerçevesi'ne (TYÇ) yerleştirilecektir. 

Tedbir Açıklaması: Dijital dönüşüm ile değişime uğrayacak üretim süreçlerinde ihtiyaç 

duyulan insan kaynağının sahip olması gereken niteliklerin belirlenmesi ve 

belgelendirilmesi amacıyla ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler 

geliştirilecektir. Söz konusu ulusal yeterliliklere dayalı sınav ve belgelendirme yapmak 

üzere kuruluşlar yetkilendirilecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Mesleki Yeterlilik Kurumu 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli 

Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel 

Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler, Meslek Kuruluşları, Sosyal 

Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), ülkemizde nitelik insan kaynağının tanımlanması 

ve çalışma hayatına nitelikle işgücünün kazandırılması için 2006 yılından bu yana 

faaliyetlerini sürdürmektedir. MYK tarafından kurulan ve işletilmekte olan ulusal 

yeterlilik sistemi kapsamında öncelikle mesleklerin tanımlandığı ulusal meslek 

standartlarının hazırlanması sağlanmakta, ulusal meslek standartları veya uluslararası 

standartları temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını 

belirlenmekte; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve 

sertifikalandırmaya ilişkin kural ve faaliyetler ile Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine 

ilişkin faaliyetler yürütülmektedir. 

Sanayi 4.0 ile birlikte gündemimize oturan dijitalleşme, yapay zeka, büyük veri, bulut 

bilişim gibi uygulamaların iş süreçlerine entegre olması ile birlikte tasarımdan 

üretime, eğitimden sağlığa bir çok alanda bireylerden beklenen beceri ihtiyaçlarını da 

değişmektedir. Beraberinde de birçok yeni iş alanı ve birçok yeni meslek ortaya 

çıkmaktadır. Mesleki Yeterlilik Kurumu çağın gerekleri doğrultusunda ve ulusal 

yeterlilik sistemi kapsamında geleceğin meslekleri olarak ifade edilen mesleklerde bir 

yandan ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması süreçlerinin 

koordinasyonunu sağlamakta bir yandan da sektörlerde dijitalleşme ve otomasyona 

geçilmesi konularını dikkate alarak ulusal meslek standardı ve ulusal yeterliliklerin 



 

 

güncellenmesi çalışmalarını yürütmektedir.  

Bu kapsamda dijital dönüşüm alanı ile ilgili olarak bilişim teknolojileri sektöründe 

2021 yılı itibari ile gerçekleştirilen ve devam eden çalışmalar: 

Blok Zinciri Analisti (Seviye 5), Bulut Bilişim Analisti (Seviye 5), Gömülü Sistem 

Geliştirici (Seviye 5) ve Yapay Zeka Sistem Analisti (Seviye 5) Ulusal Meslek 

Standartları 22.02.2022 tarih ve 31758 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Blok Zinciri Programcısı (Seviye 5), Dijital Dönüşüm Personeli (Seviye 5), Etik 

Hacker (Seviye 5) ve Yapay Zeka Programcısı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standartları 

23/5/2022 tarih ve 31844 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. 

Ayrıca, bilişim teknolojileri sektöründe Sistem İşletmeni (Seviye 4), Sistem İşletmeni 

(Seviye 5), Yazılım Geliştirici (Seviye 4), Yazılım Geliştirici (Seviye 5), Veritabanı 

Yöneticisi (Seviye 5), Sistem Yöneticisi (Seviye 5) ulusal meslek standartlarının 01 

nolu revizyonları 2022 yılında Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yazılım 

Uygulamaları Destek Elemanı (Seviye 4), Yazılım Uygulamaları Destek Sorumlusu 

(Seviye 5), Veri Giriş Elemanı (Seviye 4), Veritabanı Teknik Elemanı (Seviye 4) ve 

BT İş Analizi Elemanı (Seviye 5) ulusal meslek standardı revizyonları MYK Yönetim 

Kurulu’nun 01.06.2022 tarih ve 2022/116 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Resmi Gazete 

süreci devam etmektedir. 

Blok Zinciri Analisti (Seviye 5), Bulut Bilişim Analisti (Seviye 5), Gömülü Sistem 

Geliştirici (Seviye 5), Yapay Zeka Sistem Analisti (Seviye 5), Blok Zinciri 

Programcısı (Seviye 5), Dijital Dönüşüm Personeli (Seviye 5), Etik Hacker (Seviye 5) 

ve Yapay Zeka Programcısı (Seviye 5) yeterlilik taslakları hazırlanmış olup 

yayınlanmasına yönelik süreç devam etmektedir.  

Benzer şekilde Yazılım Geliştirici (Seviye 4), Yazılım Geliştirici (Seviye 5), 

Veritabanı Yöneticisi (Seviye 5), BT İş Analizi Elemanı (Seviye 5), Yazılım 

Uygulamaları Destek Sorumlusu (Seviye 5), Yazılım Uygulamaları Destek Elemanı 

(Seviye 4) ve Veritabanı Teknik Elemanı (Seviye 4) yeterlilik taslakları da hazırlanmış 

olup yayınlanmasına yönelik süreç devam etmektedir. 

Yayınlanan ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklere 

https://portal.myk.gov.tr/index.php web adresinden ulaşılabilmektedir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergeleri: 

1. Hazırlanan Ulusal Meslek Standardı Sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  0  --  

2022  8  8  %100,00  

2023  0  --  --  

2. Hazırlanan Ulusal Yeterlilik Sayısı Sınav ve Belgelendirme Faaliyeti  



 

 

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  0  --  

2022  9  0  %0,00  

2023  0  --  --  

3. Gerçekleştirilen Ulusal Yeterlilik Sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  0  --  

2022  0  0  --  

2023  8  --  --  

4. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi 'ne (TYÇ) Yerleştirilen Ulusal Yeterlilik Sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  0  --  

2022  0  0  --  

2023  8  --  --  

 

3. Kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, üniversiteler, sosyal taraflar ve 

STK’ların bu alanda kurumsal kapasitelerinin artırılması, çalışma hayatının geleceğinin 

değerlendirilmesi ve konuya ilişkin çalışmaların desteklenmesi sağlanacaktır. 

3.1 Geleceğin insana yakışır işleri anlayışının yaygınlaştırılması ve çalışma hayatının 

geleceğinin değerlendirilmesi amacıyla kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun 

güçlendirilmesi sağlanacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Geleceğin insana yakışır işleri anlayışıyla, günümüzde ve gelecekte 

istihdamı ve istihdam edilebilirliği artırmak adına, ilgili tüm taraflar arasında işbirliği ve 

koordinasyonun güçlendirilmesi, bilgi paylaşımı, politika üretme ve ortak çalışma 

kültürünün geliştirilmesi amaçlarıyla oluşturulacak yapılar vasıtasıyla toplantı, komisyon, 

çalıştay, vb. çalışmaları yapılacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel 



 

 

Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler, Kalkınma Ajansları, 

Üniversiteler, Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar, Uluslararası Kuruluşlar, Sivil 

Toplum Kuruluşları, Özel Sektör 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Bakanlığımız Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından geleceğin iyi işleri yaklaşımında 

istihdam ve istihdam edilebilirliğin desteklenmesi ile Bakanlığımızın ve ilgili tüm 

kurum/kuruluşların politika yapma ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla 

"Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının 

Desteklenmesi Projesi (2021-2023)" yürütülmektedir. Projede, geleceğin insana 

yakışır iyi işleri yaklaşımının yaygınlaştırılması, söz konusu alanlarda çalışmalar 

yürüten kurum/kuruluşların kurumsal kapasitesinin artırılması ve yürütülen 

politikalara katkı sağlanması adına eğitim, araştırma, farkındalık, işbirliği ve 

koordinasyon faaliyetleri bulunmaktadır. Projede yer alan işbirliği ve koordinasyon 

faaliyetleri kapsamında; 

 

* Projenin tanıtımı, içeriğinin aktarılması ve faaliyetlerin hayata geçirilmesi sürecinde 

kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi amaçlarıyla 22 Haziran 2021 tarihinde açılış 

Konferansı yapılmıştır. 

 

* Geleceğin işleri yaklaşımına uygun olarak yeni stratejileri ve mevzuatları tartışmak 

için oluşturulan ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sosyal taraflar, akademisyenler, 

meslek kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin katılım sağladığı 

Geleceğin İşleri Komisyonu kapsamında “Genç İstihdamı ve Geleceğin İşleri” konu 

başlığıyla 7 Temmuz 2021 tarihinde; “Kadın İstihdamı ve Hane içi Bakım 

Yükümlülüğü İlişkisi” konu başlığıyla ise 19 Ocak 2022 tarihinde 2 toplantı 

gerçekleştirilmiştir. 

 

* Proje faaliyetlerinde kaydedilen ilerlemeyi ve gelecek dönemde planlanan 

faaliyetleri gözden geçirmek üzere 25 Ağustos 2021 ve 4 Mart 2022 tarihlerinde 2 

Yönlendirme Komitesi Toplantısı düzenlenmiştir. 

 

* İstihdamın geliştirilmesine ilişkin Bakanlığımızca oluşturulacak strateji belgeleri ve 

eylem planlarına katkı sağlamak üzere çalışma hayatı ve istihdama ilişkin yerelin 

ihtiyaçlarını tespit etmek ve geleceğin insana yakışır işleri odağında yeni politika 

önerileri geliştirmek üzere 6 Temmuz 2021 tarihinde Ankara'da, 21 Ekim 2021 

tarihinde Bursa'da ve 12 Ocak 2022 tarihinde Adana'da "Yeni İstihdam Stratejileri 

Çalıştayları" düzenlenmiştir. 

 

* Sosyal diyalog anlayışı çerçevesinde yapılan araştırmalara ilgili kurum ve 

kuruluşların katkı ve değerlendirmelerini almak üzere Şubat-Haziran 2022 döneminde 

toplam 8 Çalıştay (ön ve son) gerçekleştirilmiştir. 

 

* Kadın istihdamının desteklenmesine ilişkin çalışma mevzuatına getirilen maddelerin 

etki analizinin yapılması çalışması kapsamında 15-23 Aralık 2021 tarihleri arasında 

kamu kurum ve kuruluşları, sosyal taraflar ve meslek kuruluşlarından oluşan ana 



 

 

paydaş kurumların temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

 

* 28-29 Eylül 2021 tarihlerinde insana yakışır iş ve geleceğin işleri yaklaşımıyla ilgili 

kamu kurum ve kuruluşları, sosyal taraflar, meslek kuruluşları ve uluslar arası kuruluş 

temsilcilerinin katılımlarıyla Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırma Eğitimi 

gerçekleştirilmiştir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Yapılan toplantı sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  7  7  %100,00  

2022  15  11  %73,33  

2023  4  --  --  

______________________________________________________________________ 

3.2 Geleceğin insana yakışır işleri kapsamında yapılabilecek politikalara ilişkin kurumsal 

kapasitenin geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Tedbir Açıklaması: ÇSGB ve ilgili kuruluşları ile sosyal taraflar ve meslek 

kuruluşlarının temsilcilerine, çalışma hayatında insana yakışır iş ve geleceğin işleri 

yaklaşımını destekleyecek politikaların üretilmesi, hayata geçirilmesi, izlenmesi ve takibi 

alanlarında eğitimler verilecek olup söz konusu alanlarda çalışma yapan kurumların 

teknik kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Üniversiteler, Meslek Kuruluşları, Sosyal 

Taraflar, Uluslararası Kuruluşlar 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Genel Müdürlüğümüz tarafından geleceğin iyi işleri yaklaşımında istihdam ve 

istihdam edilebilirliğin desteklenmesi ile Bakanlığımızın ve ilgili tüm 

kurum/kuruluşların politika yapma ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla 

"Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının 

Desteklenmesi Projesi" yürütülmektedir.  

 

Projede, geleceğin insana yakışır iyi işleri yaklaşımının yaygınlaştırılması, söz konusu 

alanlarda çalışmalar yürüten kurum/kuruluşların kurumsal kapasitesinin artırılması ve 

yürütülen politikalara katkı sağlanması adına eğitim, araştırma, farkındalık, işbirliği ve 

koordinasyon faaliyetleri bulunmaktadır. 

 



 

 

Proje kapsamında kurumsal kapasite geliştirme faaliyetleri altında yapılan çalışmalar 

aşağıda yer almaktadır: 

 

* Kadınlar için İnsana Yakışır İşin Teşvik Edilmesi Eğitimi (21 Şubat-31 Mart 2022) 

verilmiştir. 

* Geleceğin İşleri ve Kadın İstihdamı Üzerine Etkileri Eğitimi (16 Mayıs-9 Haziran 

2022) verilmiştir. 

* Proje Döngüsü Eğitimi (21-30 Haziran 2022) verilmiştir. 

* Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırma Eğitimi (28-29 Eylül 2021) verilmiştir. 

* Var olan ya da oluşturulacak strateji belgeleri ve eylem planlarının izlenmesi ve 

takibi amacıyla bilgi işlem temelli sistem kurulması (izleme.csgb.gov.tr) 

* Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının tüm politikalara dercedilmesi yol ve 

yöntemlerini içeren Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırma Rehberi hazırlanmıştır. 

* Yapılacak farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerine yön verilmesi amacıyla 

Savunu ve Farkındalık Stratejisi oluşturulmuştur. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergeleri: 

1. Verilen eğitim sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  1  1  %100,00  

2022  6  3  %50,00  

2023  1  --  --  

2. Kurulan IT sistem sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  0  --  

2022  1  1  %100,00  

2023  0  --  --  

3. Oluşturulan strateji belgesi sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  0  --  

2022  2  2  %100,00  

2023  0  --  --  



 

 

______________________________________________________________________ 

4. Geleceğin işlerine yönelik eğitim, tanıtım ve aktif işgücü piyasası programları 

faaliyetleri artırılacaktır.  

 

4.1 Uygun olan mesleki alanlara ilişkin lisans ve lisans üstü programların müfredatlarına 

yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlilk/bilgi güvenliği vb. derslerin eklenmesi teşvik 

edilecektir. 

Tedbir Açıklaması: Mühendislikle sınırlı olmadan, çeşitli alanlarda lisans ve lisans üstü 

programlara, gelecekte giderek daha çok ihtiyaç duyulacak olan yapay zeka, veri bilimi, 

yazılım, siber güvenlilk/bilgi güvenliği vb. derslerin eklenmesi ve bu derslere katılımın 

teşvik edilmesi sağlanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Yükseköğretim Kurulu 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Kurumu, Üniversiteler, Meslek 

Kuruluşları, Sosyal Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Yükseköğretim kurumlarımızın geçmişe yönelik sisteme işlenmemiş transkriptleri 

işlemesi ile beraber ilgili dersleri transkriptinde aldığı görülen öğrenci ve program 

sayılarında artış gözlemlenmiştir. 

e. İDK Kararı: Tedbir ilerlemelerine ilişkin daha detaylı bilgi verilmesi beklenmektedir. 

f. Performans Göstergeleri: 

1. Yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlilk/bilgi güvenliği vb derslerin açıldığı 

program sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  648  648  %100,00  

2022  1200  1207  %100,58  

2023  660     

2. Bu programlarda öğrenim gören öğrenci sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  4790  4790  %100,00  



 

 

2022  21000  21700  %103,33  

2023  5000    

______________________________________________________________________ 

4.2 Sanayide dijital dönüşüm teknolojileri ve uygulama alanlarındaki yüksek lisans ya da 

doktora programlarına, bu alanda istihdam edilen genç çalışanların katılımının 

desteklenmesi sağlanacaktır. 

Tedbir Açıklaması: 11. Kalkınma Planı doğrultusunda, öncelikli sektörlere ve 

dijitalleşmeye yönelik olarak sanayinin gelişmesine katkı sağlayacak lisansüstü 

programların açılması teşvik edilecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Yükseköğretim Kurulu 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu, Özel Sektör 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

2021 yılı itibariyle 100/2000 YÖK Doktora Burs programı kapsamında 3 öğrenci 

çalışan statüsünde burs programından yararlanmışlardır. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. YÖK ve ASELSAN arasında imzalanan protokol kapsamında Gebze Teknik 

Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ortadoğu 

Teknik Üniversitesi olmak üzere dört araştırma üniversitesinde sanayide dijital 

dönüşüm teknolojileri ve uygulama alanlarındaki yüksek lisans ve doktora 

programlarına katılan çalışan sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  10  3  %30,00  

2022  170  0  %0,00  

2023  200     

______________________________________________________________________ 

4.3 Dijitalleşen işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda, yükseköğretimde siber güvenlik 

programları yaygınlaştırılacaktır. 



 

 

Tedbir Açıklaması: Siber güvenlik/bilgi güvenliği ve bilişim hukuku ile ilgili ön lisans, 

lisans, yüksek lisans ve doktora programı ile akademisyen sayısının artırılması yönünde 

çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Yükseköğretim Kurulu 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Bilgi 

Teknolojileri Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 

Üniversiteler 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Yükseköğretim kurumlarımızdan Siber Güvenlik Programı açılması yönünde herhangi 

bir talep gelmediği anlaşıldığından 2022 yılı Haziran ayı itibarıyla ilgili alanda 

lisansüstü program açılmamıştır. 

e. İDK Kararı: Sorumlu kurumun tedbire ilişkin ilerleme raporlarını detaylı bir şekilde 

sekretaryaya göndermesi beklenmektedir. 

f. Performans Göstergesi: 

1. Siber güvenlik program sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  4  4  %100,00  

2022  5  0  %0,00  

2023  6     

______________________________________________________________________ 

4.4 Siber Güvenlik İhtisas Üniversitelerinin belirlenmesi sağlanacaktır. 

 Tedbir Açıklaması: Siber Güvenlik İhtisas üniversitelerinin belirlenmesi amacıyla 

çalışmalar yürütülecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Yükseköğretim Kurulu 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Kurumu, Türkiye Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Kurumu 

c. Süre: 2022 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 



 

 

2022 yılı itibariyle Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma programı 

kapsamında 4 Üniversite (Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul 

Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Sabancı Üniversitesi) "siber güvenlik" alanında 

ihtisaslaşmak üzere belirlenmiştir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Belirlenen Siber Güvenlik İhtisas Üniversite sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  0  --  

2022  4  4  %100,00  

______________________________________________________________________ 

4.5 Eğitim ve öğretim kurumlarında öğretmenlerin, çocukların ve gençlerin bilgi teknolojileri 

alanındaki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla çevrimiçi hizmet veren platform 

geliştirilecektir. 

Tedbirin Açıklaması: İlköğretimden itibaren eğitimin her kademesinde gelişen ve 

değişen şartlara göre adaptasyon sağlanacaktır. Bunun yanı sıra, müfredeta uygun olarak 

öğretmen ve öğrencilerin bilgi teknolojilerinin farklı alanlarında yetkinliklerinin 

çevrimiçi olarak artırılmasını sağlayacak platform geliştirilecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri 

Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Uluslararası Kuruluşlar 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Eğitim ve öğretim kurumlarında öğretmenlerin, çocukların ve gençlerin bilgi 

teknolojileri alanındaki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla; 

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Autodesk SA 

şirketi arasında “Dijital Tasarım Eğitiminde Teknoloji İş birliği Protokolü” 

yapılmıştır. Bu protokol mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ve öğrencilerinin 

dijital tasarım ve mühendislik yazılımlarının “eğitim kurumu” versiyonlarına çevrim 

içi olarak ücretsiz erişimine, eğitici personele bilgi aktarımı yapılmasına ve ilgili 

teknik öğretim programlarının yeni teknolojiler doğrultusunda geliştirilmesine imkân 

sağlamaktadır. 

 

Millî Eğitim Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında “Yapay Zekâ” 

konusunda iş birliği Protokolü yapılmıştır. Bu protokol ile yapay zekâ uygulamalarına 

yönelik Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılacak yapay zekâ uygulamalarının 

desteklenmesi için ortak çalışma ve teknik eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 



 

 

amaçlanmaktadır. 

 

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Bilgi ve 

Teknoloji Grubu Bilişim Eğitim Danışmanlık İç ve Dış Ltd. Şti. arasında Mesleki 

Eğitim İş birliği Protokolü yapılmıştır. Bu protokolle; mesleki ve teknik Anadolu 

liselerinin Bilişim Teknolojileri, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Elektrik-Elektronik 

Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji 

Teknolojileri alanlarında okul bilgisayar laboratuvarlarına Embarcadero Delphi 

yazılımının kurulması ve bu alanlarda öğrenim gören öğrencilerin bilgisayar 

yazılımları konusunda beceri seviyelerini yükselterek yeterliklerini ve istihdam 

edilebilirliklerini artırmak amaçlanmaktadır. 

 

Millî Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Dijital Dönüşüm 

için Mesleki ve Teknik iş birliği Protokolü yapılmıştır. Bu protokolle; imalat 

sanayinde nitelikli istihdamın artırılmasına yönelik olarak belirlenecek okullardaki 

öğretmenlerin ve öğrencilerin dijital dönüşüm konusundaki eğitimlerinin 

desteklenmesi ile mesleki ve teknik eğitimdeki niteliğin artırılması amaçlanmaktadır. 

 

Millî Eğitim Bakanlığı ile İnova Akademi Bilişim Eğitim Hiz. San. Tic. A.Ş. arasında 

iş birliği protokolü yapılmıştır. Bu protokolle; Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 

yürütülen “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi” kapsamındaki okullarda bilgisayar 

kodlama, üç boyutlu tasarım, elektronik tasarım ve kodlama, modern ve geleneksel 

sanatlar alanlarını kapsayacak pilot uygulama eğitimlerinin yapılmasını ve çevrimiçi 

çoklu ortam eğitim içeriği, akademik ve teknik danışmanlık, yüz yüze ve çevrimiçi 

öğretmen eğitimleri, uygulama saha ziyaretleri ve elektronik malzeme desteği 

konularında İNOVA’nın bedelsiz destek sağlaması amaçlanmaktadır. 

 

Millî Eğitim Bakanlığı ile İDE Yazılım Donanım Bilişim Hizmetleri Danışmanlık Ltd. 

Şti. arasında Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Oyun ile Öğrenme “Minecraft 

Education Edition ile Phyton Kullanımı” projesi iş birliği protokolü yapılmıştır. Bu 

protokolle; İDE’nin Oyun ile öğrenme “Minecraft Education Edition ile Phyton 

Kullanımı” alanında farkındalık ve beceri gelişimini destekleyen, Microsoft firmasının 

dünya genelinde uyguladığı müfredat ve sertrifikasyon kapsamında öğretmenlere 

uzaktan çevrimiçi Microsoft Teams platformu üzerinden eğitim verilmesi 

hedeflenmektedir. 30 Nisan 2022 son 

 

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Acrome 

Robotik Mekatronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında Mesleki ve Teknik 

Eğitim İş birliği Protokolü yapılmıştır. Bu protokolle; “Robot Yarışması”nın ön 

elemelerinin Riders platformunda yapılması, konuya ilişkin eğitimler verilmesi ve 

robotik uygulama, yapay zekâ vb. alanlardaki öğretim programlarına destek verilmesi 

amaçlanmaktadır. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Kurulan çevrimiçi hizmet veren platform sayısı  



 

 

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  1  1  %100,00  

2022  2  2  %100,00   

2023  1  --  --  

______________________________________________________________________ 

4.6 Dijital dönüşüm çerçevesinde eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmek amacıyla 

eğitim-sektör işbirliği protokolleri yapılacaktır. 

Tedbir Açıklaması: İşletmelerde dijital becerinin kazandırılmasına yönelik 

dijitalleşmenin etki edeceği alanlarda, Meslekî Eğitim İşbirliği Protokolü imzalanarak; 

işbaşı eğitimi, staj, beceri eğitimi, atölye laboratuvar desteği sağlanacak ve meslek dersi 

öğretmen ve öğrencilerinin alan yeterlilikleri geliştirilecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi 

Teknolojileri Kurumu, Üniversiteler, Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar, Uluslararası 

Kuruluşlar, Organize Sanayi Bölgeleri 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Ocak-Haziaran 2022 döneminde sektör ile 32 iş birliği protokolü imzalanmıştır. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Sektörle imzalanan protokol sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  40  44  %110,00  

2022  30  32  %106,66  

2023  15  --  --  

______________________________________________________________________ 

4.7 Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde eğitim verilirken; 47 alanda geleceğin meslekleri 

ile uyumlu seçmeli meslek dersleri ve sertifika programlarının hazırlanması 

sağlanacaktır. 



 

 

Tedbir Açıklaması: Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden mezun olan öğrencilerin 

meslekler arası geçişlerinin kolaylaştırılması ve öğrencilerin geleceğin meslekleriyle 

ilgili yeterliklere sahip olarak mezun olmaları sağlanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Üniversiteler, Meslek Kuruluşları, Özel 

Sektör 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

İş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslek ve alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesini 

sağlamak, meslekî eğitimin kalitesini artırmak ve eğitim-istihdam-üretim bağlantısının 

sağlıklı bir zeminde yürütülmesini sağlamak amacıyla mesleki ve teknik ortaöğretim 

programları güncellenmiştir. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde 2020-2021 

öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan 47 alana ait çerçeve öğretim 

programları bölgesel ve sektörel ihtiyacı karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. 

Güncellenen çerçeve öğretim programlarında temel becerilerin kazandırılmasına 

yönelik uygulamaları ve becerileri pekiştirmeye yönelik tekrarları içeren 

uygulama/laboratuvar dersleri ile uygulama becerilerini destekleyen ve alanlara ait 

bilgi/beceri tabanını yansıtan meslek dersleri oluşturulmuştur. Öğrencilere; 9, 10 ve 

11. sınıfta her iki kategorideki derslerde alana ait geniş tabanlı, aktarılabilir ve transfer 

edilebilir temel mesleki becerilerin kazandırılması ön görülmüştür.  

Alan öğretim programlarında ayrıca meslek alanlarındaki teknolojik gelişimlere hızlı 

adaptasyonu ile öğrencilerin ilgi ve tercihleri doğrultusunda ve sektörün bölgesel 

ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilecek şekilde seçmeli meslek dersleri ve sertifika 

programları oluşturulmuştur. 11. ve 12. sınıfta seçilebilecek seçmeli dersler/sertifika 

programları ile öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun olarak seçtiği bir meslek 

dalında ve gerçek iş ortamında uzmanlaşmasına fırsat verilmektedir. 

Ayrıca öğretim programları; öğrencilerin dijital okuryazarlık becerilerini, meslek 

alanlarındaki yeni teknolojilere uyumlarını güçlendirecek sertifika programları ve 

içeriklerle zenginleştirilmiştir. 

Mesleki ve teknik eğitim ile sektörün güncel işgücü ihtiyacına uyumlu bir eğitim 

sunmak, geleceğin meslekleri konseptini mesleki ve teknik eğitim sisteminde 

güçlendirmek amacı ile yapılan iş piyasası taraması sonucunda yeni sertifika 

programları belirlenmiştir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergeleri: 

1. Seçmeli meslek dersi sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  0  --  

2022  20  2  %10,00  



 

 

2023  50  --  --  

2. Sertifika programı sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  0  --  

2022  10  1  %10,00  

2023  25  --  --  

3. Öğrenme materyallerinin geliştirilmesi ve mevcut materyallere erişim ve 

kullanım hakkında eğitim alan öğretmen sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  --  --  

2022  0  --  --  

2023  2750  --  --  

______________________________________________________________________ 

4.8 Hayat boyu öğrenme kurumlarında siber güvenlik eğitimleri gerçekleştirilecektir. 

Tedbir Açıklaması: Hayat boyu öğrenme kurumları düzeyindeki eğitim öğretim 

müfredatlarında; bilgi güvenliği/siber güvenlik içeriklerinin gözden geçirilerek 

güncellenmesi ve geliştirilmesi sağlanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Kurumu, Türkiye Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Kurumu 

c. Süre: 2022 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Hayat boyu öğrenme kurumlarında 01/01/2022- 01/06/2022 tarihleri arasında 8 Siber 

Güvenlik Atölyesi kursu düzenlenmiştir. 100 erkek 40 kadın olmak üzere toplam 140 

kursiyer bu kurslara katılmıştır. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Kursiyer sayısı  



 

 

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  0  --  

2022  150  140  %93,33  

______________________________________________________________________ 

4.9 2020 yılında faaliyete geçirilen Söz Yetenekte Projesi kapsamında Türkiye'nin mega 

projelerinin ve bu alandaki kariyer imkanlarının gençlere tanıtılması amacıyla dijital 

platformlar üzerinden canlı yayınlar yapılacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Söz Yetenekte Programı ile başta Türkiye’nin mega projeleri olmak 

üzere, farklı kurum ve meslekler tanıtılacak ve üniversite öğrencilerine çeşitli çalışma 

alanlarını tanıma fırsatı sunulacaktır. Bu sayede üniversite öğrencileri ve mezunlarının, 

mesleki ve sektörel bilgilerini artırarak, yetkin birer birey olmaları hedeflenmektedir. 

Bunların yanı sıra, büyük projelerde yer alan genç yeteneklere söz hakkı verilerek, 

üniversite öğrencisi ve mezunlarının onlardan ilham almaları, özgüven kazanarak 

potansiyellerini keşfetmeleri ve motive olmaları amaçlanmaktadır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, 

Üniversiteler, Özel Sektör 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Söz Yetenekte canlı yayınları, ülkemizde yürütülen mega projeleri ve söz konusu 

mega projelerdeki kariyer imkanlarını genç yeteneklere aktarmak amacıyla 2020 

yılında başlatılmıştır. Yayınlar kapsamında mega projeler ziyaret edilmekte, mezun 

olduğu üniversite ve bölümlere bakılmaksızın projelerde yer alan genç yeteneklerin 

başarı hikâyelerini anlatan röportajlar gerçekleştirilmektedir. Bu sayede, bahsi geçen 

projelerde görev alan genç yeteneklerin başarı hikâyeleri ön plana çıkarılarak, 

ülkemizin her bir köşesindeki gençlerimizin yeteneklerini keşfederek kariyerlerini 

yönlendirebilecekleri ve büyük başarılara imza atabilecekleri mesajı verilmektedir. 

2021 yılında toplam 3 canlı yayın gerçekleştirilmiştir: 

- Akkuyu Nükleer Güç Santrali 

- TCG Anadolu 

- Yunusun Sözü Türkçenin Özü 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Düzenlenen program sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  3  3  %100,00  



 

 

2022  4  0  %0,00  

2023  6  --  --  

______________________________________________________________________ 

4.10 Siber Güvenlik alanında, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üye firmalarından 

konunun uzmanı eğitmenlerce verilecek eğitim programlarına, düzenlenecek 

yarışmalara, destekler sağlanacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Siber Güvenlik alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağını 

yetiştirmek ve niteliklerini geliştirmek amacıyla Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi 

tarafından düzenlenen Eğitim Programları, Yaz ve Kış Kampları, Bootcampler, 

Sertifika Programları, Fikir Yarışmaları ve Hackathonlara destek verilecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel 

Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Küçük ve Orta 

Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Üniversiteler, Meslek 

Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından Ekim 2021 yılından bu yana 17 

eğitim gerçekleştirilmiştir. Eğitimler Küme firmalarının ve paydaşların destekleriyle 

verilmiştir. Ayrıca Girişimcilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla Endüstriyel 

Kontrol Sistemlerinin Güvenliği alanında ScadaSec Siber Güvenlik Hackathonu 

düzenlenmiştir. TECHSTARS Startup Weekend – Batı Karadeniz, CyberCube Siber 

Güvenlik Girişimlerini Hızlandırma Programı ve Siber Lise Bayrağı Yakala 

Yarışmasına destek sağlanmıştır. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergeleri: 

1. Destek sağlanan program sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  15 15               %100,00   

2022  11  5  %45,45  

2023  10  --  --  

2. Destek sağlanan etkinlik sayısı  



 

 

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  1  1  %100,00   

2022  3  4  %133,33  

2023  1  --  --  

______________________________________________________________________ 

4.11 Siber Güvenlik alanında eğitim-istihdam- üretim ilişkisini güçlendirmek amacıyla 

eğitim-sektör işbirliği protokolleri yapılacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Siber Güvenlik alanında sektörle işbirliği protokolleri yapılarak, 

protokol kapsamında siber güvenlik öğreticileri gelişimini sağlamak üzere; konunun 

uzmanı öğretmenlere uzaktan ve/veya yüz yüze eğitimler verilecek ve öğrencilere staj 

programları düzenlenecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel 

Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Küçük ve Orta 

Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Üniversiteler, Meslek 

Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

1. İnsan Kaynakları Ofisi Staj Seferberliği kapsamında 2021 yılında 4 öğrenci 

istihdam edilmiş, 2022 yılında 8 öğrenci Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Daire 

Başkanlığında stajyer olarak istihdam edilecektir. 

2. 2021 yılında SSB ile imzalanan protokol kapsamında Türkiye Siber Güvenlik 

Kümelenmesi faaliyetleri SSB ile birlikte yürütülmektedir. Bu çerçevede Türkiye 

Siber Güvenlik Kümelenmesi üye firmaları staj dönemlerinde öğrenci almak üzere 

teşvik edilmektedir. Üye 6 firma tarafından 10 öğrencinin 2022 yılında staja alınmış; 

2021 itibariyle 8 kişi 5 firma tarafından staja alınmıştır. Kümelenme dijital ortamda 

staj talep edenlerin CV'leri alarak küme üyesi firmalar ile paylaşmaktadır. 

3. 2021 yılında Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi işbirliği ile üniversite 

öğrencilerine yönelik siber güvenlik yaz kampı düzenlenmiştir. Bilgi Güvenli Derneği 

işbirliği ile Lise öğrencilerine yönelik eğitim kampı düzenlenmiştir. 

4. MEB- MTEGM (Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü) ile 2021 yılında 

imzalanan ve hâlâ yürürlükte olan " Siber Güvenlik Eğitiminde İş Birliği Protokolü" 

kapsamında, Siber Güvenlik Lisesi öğrencilerine uygulamalı eğitimler 2021 ve 2022 

yıllarında devam etmektedir. Protokol kapsamında meslek liselerinde "siber güvenlik" 

konusunun "alan" olarak kabul edilmesine müteakip müfredat çalışmalarına da destek 

verilmektedir.  

5. 2021 yılında Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi aracılığı ile “Kritik altyapılar 



 

 

siber güvenlik staj programı gerçekleştirilmiştir. 

6. Bunlara ek olarak istihdamın desteklenmesi kapsamında İnsan Kaynakları Ofisi'nin 

düzenlediği Kariyer fuarlarına ve Gençlik-Spor Bakanlığı "Gençlik ve Bilişim 

Festivali"ne katılım sağlanmıştır. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergeleri: 

1. Staj Programları sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  2  2  %100,00   

2022  1  2  %200,00  

2023  1  --  --  

2. Protokolle veya protokolsüz düzenlenen eğitim programları sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  2 2  %100,00   

2022  1  1  %100,00  

2023  1  --  --  

______________________________________________________________________ 

4.12 Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinde, sanayinin ihtiyaç duyduğu konular ile 

dijital dönüşüm konusunda eğitimlerin verilmesi sağlanacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Yeni mezun ve işsiz gençlere dijital dönüşüm konularında 

yetkinliklerin kazandırılması amacıyla eğitimler verilecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, 

Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Organize 

Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu, Sivil Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Bakanlığımızca, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün artırılmasına yönelik 

çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda, üniversite bünyesinde bulunan sürekli 

eğitim merkezlerinde (SEM); sanayimizin ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda eğitim 

programlarının düzenlenmesi planlanmıştır. Sektör ile yapılan ihtiyaç analizi 

neticesinde öncelikli olarak “Proje Yönetimi, Ar-Ge, Teknoloji ve İnovasyon 



 

 

Yönetimi” ve “Bilgi Teknolojileri Yönetimi” “Dördüncü Sanayi Devrimi Farkındalık 

ve Uzmanlık Eğitimi” konularının ele alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. 

Bu doğrultuda, üniversiteler ile yapılan protokoller çerçevesinde 15 Sürekli Eğitim 

Merkezinde 26 ders verilmiştir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. P.G.1. Tasarlanan yeni eğitim programı sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  0  --  

2022  5  5  %100,00  

2023  10  --  --  

______________________________________________________________________ 

4.13 Gençlik merkezleri bünyesinde bulunan Dene-Yap Teknoloji Atölyeleri aracılığıyla 

teknolojiye ilgi duyan gençlerin kişisel gelişimleri desteklenecektir. 

Tedbir Açıklaması: Gençlik merkezleri aracılığıyla algoritma, programlama, web ve 

mobil uygulama geliştirme, robotik ve elektronik eğitimleri ile diğer teknoloji uygulama 

ve faaliyetler yoluyla gençlerin kişisel gelişimleri desteklenecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Kurumu, Kalkınma Ajansları, Üniversiteler, Sosyal Taraflar, 

Uluslararası Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Bakanlığımız bünyesinde 2022 yılı itibarıyla 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi 

kurulması hedefine ulaşılmıştır. Deneyaplarda, ortaokul ve liseye başlangıç çağındaki 

gençlerimiz Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve 

Nesnelerin İnterneti, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, Havacılık ve Uzay 

Teknolojileri gibi toplam 11 başlıkta 36 ay süreli ücretsiz eğitimler almaktadırlar.  

 

2022 yılında toplam 26 ilde 34 atölye açıldı ve öğrenci başvuruları alındı. Öğrencilerin 

e-sınav süreci tamamlanmıştır. Eylül ayında uygulama sınavları gerçekleştirilerek 

ekim ayı itibariyle derslere başlanması planlanmaktadır. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergeleri: 

1. Kurulan Dene-yap Atölye sayısı  



 

 

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  30  30  %100,00  

2022  20  34  %170,00  

2023  20  --  --  

2. Yapılan faaliyetlere katılan genç saysı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  78000  114335  %146,58  

2022  79000  86765  %109,82  

2023  78000  --  --  

3. P.G.1. Kişisel gelişimi destekleyici eğitim verilen öğrenci sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  4800  3776  %78,66  

2022  10560  --  --  

2023  16000  --  --  

______________________________________________________________________ 

4.14 Dijital ekonominin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli işgücünün yetiştirilmesi amacıyla 

gençlere yönelik mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları uygulanacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Dijital dönüşümle ortaya çıkacak beceriler ve mesleklerde, genç 

kadınlar başta olmak üzere nitelikli genç işgücünün yetiştirilmesini sağlamaya yönelik 

olarak; veri analizi, yazılım, siber güvenlik, robotik uygulamalar, dijital iş süreçleri gibi 

alanlarda mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları uygulanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Üniversiteler, 

Uluslararası Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Sektör 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

İŞKUR belirlenen hedefler doğrultusunda Sanayi 4.0 ile ortaya çıkacak beceriler ve 

mesleklerde nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamaya yönelik özel politikalar ve 



 

 

uygulamalar geliştirmektedir. İŞKUR tarafından dijital ekonominin ihtiyaçlarını 

karşılayacak nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yönelik mesleki eğitim kursları ve 

işbaşı eğitim programları düzenlenmektedir. Bu kapsamda düzenlenen kurs ve 

programlardan 2021 yılında 15-29 yaş grubunda 3.443 genç katılımcı yararlanmış 

olup, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde 1.697 kişi yararlanmıştır. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Geleceğin Mesleklerinde Düzenlenen Mesleki Eğitim Kursları ve İşbaşı Eğitim 

Programlarına Katılanların Sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  2200  1363  %61,95  

2022  2500  1697  %67,88  

2023  3000  --  --  

______________________________________________________________________ 

4.15 Genç işçilerin gelecekte yaşayacakları muhtemel iş değişikliklerinde, yeni işlerine ve 

gelecekteki işlerine uyumlarını kolaylaştıracak eğitimler verilecektir. 

Tedbir Açıklaması: TÜRK-İŞ' e bağlı sendikaların eğitim programlarına, genç işçilerin 

yeni işlere uyum yeteneklerini ve özellikle dijital altyapıları kullanarak bilgiye ulaşma 

becerilerini geliştirecek eğitimler eklenecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Bilgi Teknolojileri 

Kurumu, Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Geleceğin Ekseni başlıklı politika ekseninin alt bileşeni olan "Genç işçilerin gelecekte 

yaşayacakları muhtemel iş değişikliklerinde, yeni işlerine ve gelecekteki işlerine 

uyumlarını kolaylaştıracak eğitimler verilecektir" hedefine ulaşmada alınacak 

tedbirlerden biri, TÜRK-İŞ' e bağlı sendikaların eğitim programlarına, genç işçilerin 

yeni işlere uyum yeteneklerini ve özellikle dijital altyapıları kullanarak bilgiye ulaşma 

becerilerini geliştirecek eğitimler eklenmesi olmuştur. Bu hedefin belirlenmesinin 

ardından konu Türk-İş Başkanlar Kurulunda sendika genel başkanları ile paylaşılmış 

bu hususta bilgilendirme yapılmıştır. Sendikalarımız eğitim içeriklerini güncellemeye 

başlamış ve bu konuda farkındalık çalışmaları yapılmaya başlanması planlanmıştır. 

Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda eğitim faaliyeti gerçekleşmiş henüz istenilen 

seviyeye ulaşılamamıştır. Ancak pandeminin azalmasıyla birlikte eğitimlerin ivedilikle 

artması beklenmektedir. 



 

 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Verilen Eğitim Sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  1  1  %100,00  

2022  2  1  %50,00  

2023  3  --  --  

______________________________________________________________________ 

4.16 İşin geleceği anlayışı doğrultusunda sendika üyesi gençlere yönelik proje ve eğitim 

faaliyetleri düzenlenecektir. 

Tedbir Açıklaması: HAK-İŞ Konfederasyonu üye sendikalar ile birlikte geleceğin 

işleri anlayışı doğrultusunda, gençlerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi, gençlere bilgi, 

beceri, yetkinlik kazandırılması ve kapasitelerinin artırılması amacıyla genç odaklı 

projelerini ve eğitimlerini artıracaktır. Bu doğrultuda, işin geleceği anlayışının 

ihtiyaçları doğrultusunda gençler için insan onuruna yakışır işlerin hayata geçirilmesi, 

çalışma hayatındaki sorunlarının tespit edilmesi, gençlere örgütlenme bilincinin 

kazandırılması, gençlerin sivil toplumda daha aktif yer almaları eğitim ve projeler 

aracılığıyla desteklenecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli 

Eğitim Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal Taraflar, 

Üniversiteler, Uluslararası Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

1-) Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi 

 

HAK-İŞ’in koordinatörlüğünde, Avrupa Birliği'nin Erasmus+ programı kapsamında 

Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi 

yürütülmüştür.  

 

Proje faaliyet dönemi boyunca, Konfederasyonumuzun koordinatörlüğünde; 

Arnavutluk, Bulgaristan ve Fransa’dan proje ortaklarımız ile birlikte gençlere yönelik 

birçok faaliyet düzenlenmiştir.  

 

Projemizde kadın-erkek genç emekçilerin kapasitelerini geliştirilmelerine, yeterlilik ve 

yetkinliklerini artırabilmelerine destek olabilmek amacıyla alanında uzman 

akademisyenlerin, ulusal ve uluslararası kuruluşların katkılarıyla eğitim modülleri 

hazırlanmıştır. 



 

 

 

Birinci eğitim modülü Endüstriyel İlişkiler Sisteminde Yetkinlik ve Hakimiyetin 

Kazandırılması Rehberi, ikinci eğitim modülü Sendikal Kültüre Hakimiyet Rehberidir. 

 

Söz konusu eğitim modüllerinin uygulanması için 4-8 Ekim 2021 tarihlerinde 

Ankara'da konfederasyonumuza bağlı sendikalarımız ile proje ortağı kuruluşlarımızın 

genç kadın ve erkek temsilcilerinin katılımıyla eğitim programı gerçekleştirilmiştir. 

 

Tamamen gençlerin katılımıyla düzenlenen eğitim programı 4 Ekim 2021 tarihinde 

başlayarak, 5 gün boyunca devam etmiştir. Eğitimde, işin geleceği, dijitalleşme, 

Endüstri 4.0, Platform ekonomisi konularında akademisyenler eğitim vermişlerdir. 

 

Ayrıca, eğitim modül kitapları ve gençlerin ihtiyaç duyacağı temel dokümanlar e-

öğrenme şeklinde tasarlanan mobil uygulama aracılığıyla gençlerin kullanımına 

sunulmuştur. "new young generation" adıyla telefonlara indirilebilen mobil uygulama 

ile gençler için dijital bir uygulama geliştirilmiştir. 

 

 

2-) Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması 

 

Konfederasyonumuz HAK-İŞ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile birlikte 5 

yıldır geleneksel bir şekilde Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması 

düzenlemektedir. 

 

Her yıl farklı bir tema başlığı ile düzenlediğimiz fikir projesi yarışmasına, Türkiye'de 

ve KKTC'de bulunan üniversitelerin lisans ve lisansüstü eğitim yapan gençler 

başvurmaktadır. Bu proje yarışması sendika üyesi gençlerimiz de başvuru 

yapmaktadır. 

 

Bu yıl beşincisini gerçekleştirdiğimiz proje yarışmasına başvurular 9 Kasım 2021 

tarihinde başlamış olup, Proje Ödül Töreni ise 31 Mart 2022 tarihine 

gerçekleştirilmiştir. Bu proje ile hem sendika üyesi gençlerimiz hem de üniversitelerde 

okuyan gençlerimizi yaratıcılıklarının ve ortaya çıkarılması için onları teşvik ediyoruz.  

 

Yarışma kapsamında dereceye giren proje sahibi gençlere Konfederasyonumuz 

bünyesinde staj imkanı sunuyoruz. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Proje ve eğitim sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  1  1  %100,00  

2022  1  --  --  



 

 

2023  1  --  --  

 

5. Geleceğin işleri alanında destek faaliyetleri artırılacaktır. 

5.1 Dijital dönüşümün yoğun olarak yaşandığı sektörlere yönelik desteklerin artırılması 

sağlanacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Bütçe kısıtları dikkate alınarak, dijital dönüşümün yoğun olarak 

yaşandığı ve özellikle genç istihdamına katkı sağlanması beklenen sektörlerde yer alan 

işletmelere, çalışmalarını ve üniversiteler ile ortak geliştirdikleri mesleki eğitim 

programlarını teşvik etmek amacıyla destekler verilecek ve/veya verilen destekler 

artırılacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret 

Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu, Küçük ve 

Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Kalkınma Ajansları, Meslek Kuruluşları, 

Sosyal Taraflar, Uluslararası Kuruluşlar, Özel Sektör 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Yerlileştirilecek ürün sayısı göstergesine ilişkin olarak Teknoloji Odaklı Sanayi 

Hamlesi Programı kapsamında 2021 yılının dördüncü üç aylık dönemi içerisinde 

Dijital Dönüşüm Çağrısı (30 Eylül 2021) başvuru süreçleri tamamlanmış olup, 

değerlendirme süreçleri ise devam etmektedir. 

e. İDK Kararı: Tedbirin tamamlanma süresi 2023 olarak güncellenmiştir. 

f. Performans Göstergesi: 

1. Yerlileştirilecek Ürün Sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  0  --  

2022  0  0   

2023 15   

______________________________________________________________________ 



 

 

5.2 Yenilikçi fikirlerin hayata geçmesine yönelik yeni nesil girişimciliklerin teşvik edilmesi 

sağlanacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Ekonomik ve teknolojik gelişmelerin işgücü piyasalarına 

yansımalarının belirlenmesi, yeni iş kollarına ve proje fikirlerine yönelik destekleyici 

proje yarışmalarının düzenlenmesi sağlanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 

ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 

Uluslararası Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

1)Yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine yönelik yürütülen destek programları için 

2022 yılı içerisinde TÜBİTAK BİGG Programı kapsamında 2 adet çağrıya çıkılmıştır. 

Bunun dışında KOSGEB'in sürekli açık girişimcilik programı yürütülmektedir.  

 

2)Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, yenilikçi fikir sahibi gençlerin ve çevik 

startupların firmalarla işbirliği yaparak piyasa ihtiyaçlarına odaklı gerçek sorunlara 

yenilikçi çözümler geliştirmeleri için dataton yarışması yapması hedefi bulunmaktadır. 

Bu amaçla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında dataton yarışmalarının 

düzenlenmesi için çalışmalara başlanmıştır. İlk olarak ülkemizde gerçekleştirilen 

hekaton, dataton ve ideaton yarışmaları incelenmiştir. İnceleme kapsamında yarışmaya 

başvuru, yarışma süresi, başvuran kitlenin yaş ortalaması,ödüller, yarışmanın tanıtımı 

gibi başlıklar göz önünde bulundurulmuştur. İncelemeler sonrasında taslak yarışma 

model önerisi geliştirilmiştir. Dataton yarışması yapılması konusunda bir firma ile 

hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergeleri: 

1. P.G.1. Yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine yönelik yürütlen program sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  --  --  

2022  2  2  %100,00  

2023  3  --  --  

2. P.G.2. Proje yarışmalarının sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  --  --  



 

 

2022  2  --  --  

2023  5  --  --  

______________________________________________________________________ 

5.3 Teknoloji Geliştirme Merkezlerinin yaygınlaşması desteklenecektir. 

Tedbir Açıklaması: Yerlilik ve millilik temelinde, bilim ve teknolojiye dayalı, 

sürüdürlebilir yeni fikir ve buluşlara sahip girişimcilerin, girişimcilik ekosistemi 

içerisinde katma değeri yüksek işletmeleri hayata geçirmek amacıyla Teknoloji 

Geliştirme Merkezlerinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 

Destekleme İdaresi Başkanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 

Üniversiteler, Meslek Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

TEKMER Destek Programı: Girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği 

ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve 

sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması 

ve işletilmesine destek sağlanmaktır. 2019 yılında yürürlüğe alınan destek programı 

kapsamında işletici kuruluşa mobilya ve donanım, ortak kullanıma yönelik makine-

teçhizat ve yazılım giderleri, personel giderleri, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve 

tanıtım giderleri için destek sağlanır. destek süresi 5 yıl ve destek oranı % 75 olmak 

üzere 3.800.000 TL'ye varan destekler sağlanmaktadır. Mevzuat revizyon çalışmaları 

yürütülmektedir. 

Haziran 2022 itibariyle gerçekleştirilen kurullarda 17 adet TEKMER kurulmasına 

karar verilmiş olup 15 adet TEKMER için destek süreci başlamıştır. 

TEKMER Destek Programı kapsamında 2020 yılında 3 TEKMER, 2021 yılında 7 

TEKMER, 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde ise 5 TEKMER işletici kuruluşlarını 

kurarak TEKMER faaliyetine başlamıştır.  

2021 yılında 5 işletici kuruluşa 2.652.797,94 TL, 2022 Ocak-Haziran döneminde 8 

işletici kuruluşa 6.603.291,20 TL destek ödemesi gerçekleştirilmiştir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Kurulmasına ve işletilmesine destek sağlanan yeni TEKMER sayısı (adet)  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  7  7  %100,00  



 

 

2022  5  5  %100,00 

2023  3  --  --  

______________________________________________________________________ 

5.4 İnovaTİM faaliyetleri kapsamında gençlere destek verilecektir. 

Tedbir Açıklaması: İnovaTİM faaliyetleri kapsamında; yapay zeka ve inovasyon 

eğitimleri, Ar-Ge projeleri ve proje takımları ile bilimsel araştırmalara daha fazla gencin 

dahil edilmesi adına çalışmalar yürütülecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Türkiye İhracatçılar Meclisi 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Meslek 

Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

LİSELERDE YAPAY ZEKA VE İNOVASYON EĞİTİMLERİ 

Türkiye’de inovasyonu merkez noktasına alarak üreten, gelişen ve geliştiren bir kültür 

oluşturma hedefine “Liselerde Yapay Zeka ve İnovasyon Eğitimi” projesi ile devam 

edilmektedir. Mart 2019’dan bu yana Türkiye’nin 32 farklı ilinden toplam 224 lisede 

11.208 lise öğrencisine 1.193 İnovaTİMli eğitmen ile orijinal içerikli ve 10 hafta süren 

eğitimler gerçekleştirildi. 

 

Eğitimler 2021 yılı itibariyle tamamen dijital alt yapıya taşınmıştır. 

32 farklı ilde belirlenen 330 liseden toplamda 15.000 lise öğrencisine yapay zeka, IoT 

ve inovasyon konularında eğitimler kesintisiz bir şekilde verebileceği dijital altyapı 

oluşturulmuştur. 

 

NANO, MİKRO VE KÜP UYDULARDA ÇOK FONKSİYONLU GÜNEŞ PANELİ 

GELİŞTİRİLMESİ AR-GE PROJESİ 

İTÜ USTTL (Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı) ile başlatılan projeyle 

birlikte Nano/Mikro/Küp uydularda kullanılan güneş panellerinin ekonomik üretim 

teknikleri ve geliştirme süreçleri üzerine kabiliyet kazanılmasını amaçlamaktadır. Bu 

sayede yurt dışına bağımlı olduğumuz çok maliyetli bir uzay alt sisteminin 

geliştirilerek ülkemize katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamında 65 lise ve 

89 üniversite öğrencisi proje süreçlerinde yer almaktadır. 

 

İNOVATİM PROJE TAKIMLARI 

İnovaTİMli öğrencilerinin kurduğu veya belkemiğini oluşturduğu proje takımları 

uluslararası birçok alanda yarışmaya katılarak ülkemizi başarıyla temsil etmektedir. 

İnovaTİM proje takımları Uzay ve Havacılık, Otomotiv, Robotik, gibi birçok konuda 

proje geliştirmektedir. 

 

Başarılarımız; 



 

 

İTÜ ROV – MATE ROV’2021 Dünya 3.lüğü  

İTÜ APİS – CANSAT’2019 Dünya 1.liği  

SNEAKY SNEAKS - 2019 World Championship 6.lığı  

AtaUni Racing – Formula Student’2019 Dünya 3.lüğü  

ODTÜ Formula – Formula Student’2018 Dünya 1.liği  

İTÜ ROV – MATEROV’2018 Dünya 11.liği  

 

İNOVATİM İNOVASYON YARIŞMASI 

2020 yılında ilki gerçekleştirilen İnovaTİM İnovasyon Yarışması Özgelecek isimli 

algoritma ile yarışmacıları birlikte verimli çalışabilecekleri takım arkadaşlarıyla 

buluşturdu. Tamamen dijital ortamda gerçekleşen İnovaTİM İnovasyon Yarışması 

takımları çözümcü projeler üreterek pandeminin olumsuz etkileri ile mücadele etti. 

Türkiye’nin 103 farklı üniversitesinin 86 farklı bölümünden, 3.218 yarışma başvurusu 

alındı ve toplam 180.000 TL ödül yarışmacılarla buluştu.  

 

2021 yılında ikincisi düzenlenen yarışma, Yapay Zeka ve Gelecek Tahminleme, 

Sürdürülebilirlik ve Doğanın Korunması kategorilerinde gerçekleşmektedir. Süreçleri 

halen devam eden yarışmada toplam ödül 300.000 TL olarak belirlenmiştir. Türkiye 

genelinde 77 farklı üniversiteden 3.513 başvuru alınmıştır. 

 

İNOVATİM İNOVASYON ATÖLYELERİ 

İnovaTİM ekosistemi güncel teknolojiler hakkında İnovaTİMli öğrencileri 

bilgilendirmek adına İnovaTİM İnovasyon Atölyelerini gerçekleştirmektedir. 3D 

Printer, Model Uydu, Sensörden Buluta, Android 101, Devre Çizimi, Giyilebilir 

Teknoloji, Design Thinking, Raspberry Pi, Python ile Hareket Takibi ve Görüntü 

İşleme, Android ile Uygulama Geliştirme, Flutter ve Firebase ile Mobil Uygulama 

Geliştirme gibi birçok önemli konuda atölyeleri 3.000’in üzerinde İnovaTİMli lise ve 

üniversite öğrencisi ile buluşturuldu. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. İnovaTİM proje takımlarının sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  11  11  %100,00  

2022  15  15  %100,00  

2023  18    
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Bilişim 

1 İlköğretimden itibaren bilişim okur-yazarlığının/bilişim becerilerinin geliştirilmesine 

yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

Tedbir Açıklaması: Uluslararası geçerliliği olan sertifikaları kapsayan eğitim 

programlarının ilköğretim çağından başlayarak yürütülmesi sağlanacaktır. Bununla birlikte 

yaygın eğitim programları, bilgi ve iletişim teknolojileri ile desteklenecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Üniversiteler, Meslek 

Kuruluşları, Sosyal Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

PG1 için; 

Dijital Kanatlar Projesi kapsamında belirlenen 100 pilot okula 2019 Aralık ayı itibari 

ile 100 adet Dizüstü Bilgisayar (13-inch MacBook Air 1.8GHz ) ve 1100 adet Tablet 

Bilgisayar (iPad Wi-Fi 32 GB) proje amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere 

protokol gereği Arçelik Pazarlama A.Ş. tarafından dağıtılmıştır. 

Proje kapsamında 5. ve 6. Sınıf seviyesinde “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” 7. ve 

8. Sınıf seviyesinde “Teknoloji ve Tasarım” konularında öğretmen ve öğrenciler için 

ayrı olmak üzere eğitim destek materyalleri daha önce gönderilen tablet ve dizüstü 

bilgisayarlara yüklenmek üzere geliştirilmiş olup içeriklerle ilgili onay süreci devam 

etmektedir. 

Projeye ait eğitim içeriklerinin onay süreci tamamlandığında Arçelik Pazarlama A.Ş. 

tarafından pilot okullara toplam 100 adet 3D Yazıcı, 100 adet tablet bilgisayar şarj 

ünitesi ve 1100 adet kodlama seti “Twin Bilimseti” nin dağıtımı yapılacaktır. 

Dağıtılan tüm proje materyalleri ile pilot okullarda bilişim, teknoloji ve tasarım 

konularını destekleyici eğitimler gerçekleştirilecektir. 

2022 yılında henüz materyal dağıtımı gerçekleşmemiştir. Projeye ait eğitim 

içeriklerinin onaylanması ile yukarıda belirtilen materyallerin dağıtımı yıl içerisinde 

gerçekleştirilebileceğinden veri girişi yapılmamıştır. 

 

PG 2 için; 

Siber Güvenlik, Teknoloji Okuryazarlığı ve Dijital Ürün Oluşturma ve Yazılım 

Geliştirme Akademisi ana başlıklarında mevcut içeriklerin tasnifi ve yeni içerik üretim 

/ temin çalışmaları devam etmektedir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergeleri: 



 

 

1. Dijital kanatlar projesi' kapsamında pilot okullardaki 5,6,7 ve 8. sınıf 

öğrencilerinin bilişim ve tasarım becerilerinin arttırılmasına yönelik sağlanan 

destek materyallerin sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  --  --  

2022  200  --  --  

2023  200  --  --  

2. İlköğretimden itibaren bilişim okuryazarlığının /bilişim becerilerinin 

geliştirilmesine yönelik EBA Kütüphane alanında yayımlanan içerik sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  171  171  %100,00  

2022  50  50  %100,00  

2023  50  --  --  

______________________________________________________________________ 

2 Bilişim eğitimlerinin etkinliği artırılacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Ortaokullarda öğrenim gören öğrencilere yazılım (programlama ve 

kodlama), donanım ve üretim konularında eğitimler verilmesi ve bu sayede teknolojiyi 

etkin olarak kullanabilme becerilerinin kazandırılması amacı ile öğretmen eğitimleri 

yapılacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Bilgi 

Teknolojileri Kurumu, Üniversiteler, Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar, Sivil 

Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü olarak ortaokullarda görev 

yapan öğretmenlere modülde yer alan tedbir kapsamında uzaktan ve yüzyüze 

hizmetiçi eğitimler açılmıştır. Başarılı olan katılımcılara belge verilmiştir. 

Tedbirdeki eğitim alanlarına yönelik 2021 yılında 132.131 belge verilmiştir (uzaktan 

eğitim:129.799, yüzyüze eğitim:2.333). 2022 yılının Ocak-Hziran döneminde 91.248 

belge verilmiştir (uzaktan eğitim:86.002, yüzyüze eğitim:5.246) 



 

 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Bilişim alanında eğitim alan öğretmen sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  200000  132132  %66,06  

2022  225000  91248  %40,55  

2023  250000  --  --  

______________________________________________________________________ 

3 BTK Akademi aracılığıyla gençlere yazılım alanında eğitimler verilecektir. 

Tedbir Açıklaması: BTK Akademi Çevrimiçi Eğitim Platformunda yazılım teknolojileri 

alanında 23 adet öğrenim yolu oluşturulmuştur. Bu kapsamda söz konusu rollere ait online 

eğitimler vasıtasıyla genç yeni yazılımcılar yetiştirilecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Bilgi Teknolojileri Kurumu, Aile ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, 

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Yükseköğretim Kurulu, Meslek 

Kuruluşları, Sosyal Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Sektör 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

BTK AKADEMİ Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bilimsel, 

teknolojik ve sürekli kendini yenileyen eğitim alanında öncü, anlayışı ile 

Kurumumuza, sektöre ve Ülkemize katkı sağlayacak tanınmış, güvenilir ve saygın bir 

eğitim merkezi oluşturmak amacıyla 2017 yılında kurulmuştur. “Bilginin Adresi” 

sloganıyla yola çıkan BTK Akademi, özellikle bilgi teknolojileri alanında oluşturduğu 

dijital eğitim portali ile tüm vatandaşlarımıza ulaşmayı hedeflemektedir. Online 

eğitimlerin yanı sıra gerçekleştirdiği sınıf içi eğitimlerle de BİT sektörüne yönelik 

konularda eğitim almak isteyen her kesimin mesleki ve teknik ihtiyaçlarını mekan ve 

zamandan bağımsız olarak karşılamaktadır. 

e. İDK Kararı: Tedbir sorumlusu kurumun 2021 performans göstergeleri 

gerçekleşmelerini raporlamadığı görülmüştür. 

f. Performans Göstergeleri: 

1. BTK Akademi Çevrim içi Eğitim Portalı Kullanıcı sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  750000  --  --  



 

 

2022  850000  926350  %108,98  

2023  900000  --  --  

2. Eğitim sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  175  --  --  

2022  220  204  %92,72  

2023  240  --  --  

3. Eğitim alan toplam katılım sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  1663751  --  --  

2022  2100000  3661570  %174,36  

2023  2500000  --  --  

4. Eğitimleri tamamlayan katılımcı sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  109087  --  --  

2022  150000  295650  %197,10  

2023  180000  --  --  

5. BTK Akademi Teknoloji Sınıflarında yüz yüze eğitime alınan öğrenci sayısı 

Akademi Teknoloji Sınıflarında yüz yüze eğitime alınan öğrenci sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  100  --  --  

2022  1000  1065  %106,50  

2023  1000  --  --  

______________________________________________________________________ 



 

 

4 Teknoloji geliştirme ve tasarım alanında gençlerin bilgi ve becerilerini geliştirecek 

eğitimler verilmesi sağlanacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Ürün, üretim metodları ve tüketici tercihlerinde hızlı değişim yaşanan 

günümüz dünyasında rekabet edebilmek için teknoloji ve tasarım konusunda çalışmalar 

yapılması sağlanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 

ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 

Üniversiteler, Özel Sektör 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Milli Teknoloji Akademisi kapsamında üniversite-sektör işbirliği için üniversiteler ile 

görüşülmektedir. İleri teknoloji eğitimleri için ise öncelikli 3 alan belirlenmiş ve 

müfredat oluşturulmuştur. Eğitmenlerin belirlenmesi, başvuruların alınması ve 

başvuru sonuçlarından sonra uzmanlık eğitimlerinin başlaması planlanmaktadır. İleri 

teknoloji eğitimlerinde öncelikli 6 uzmanlık alanı ile ilgili de anket çalışmaları 

yürütülmektedir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. P.G.1. Milli Teknoloji Akademisi bünyesinde yürütülecek program sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  0  --  

2022  5  3  %60,00  

2023  10  --  --  

 

Enerji 

5 Madencilik sektör temsilcileri ile düzenli işgücü gereksinim toplantıları yapılarak, sektörün 

gelecekte ihtiyaç duyacağı işler için planlamaların yapılması sağlanacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Madencilik sektörünün ihtiyaç duyduğu ve gelecekte ihtiyaç duyacağı 

niteliklerin belirlenmesi için sektör paydaşları ile toplantılar düzenlenerek, gelecek işgücü 

planlaması için gereksinimler ortaya çıkarılacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 



 

 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Yükseköğretim Kurulu, Türkiye İş Kurumu 

Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar, Sivil Toplum 

Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Madencilik sektörünün ihtiyaç duyduğu ve gelecekte ihtiyaç duyacağı niteliklerin 

belirlenmesi amacıyla 6 sektör paydaşıyla toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantılarda 

sektörün yeni mezunlardan beklentileri, işe alımlarda uygulanan başlıca kriterler, 

maden ve jeoloji mühendisleriyle çalışırken karşılaşılan sıkıntılar hakkında bilgi 

alışverişi yapılmıştır. Ayrıca istihdam sağlanırken sektörün karşılaştığı sıkıntılar, işe 

alım süreci tamamlanan çalışanlara verilen eğitimler, adaylık sürecinin kısaltılması 

için yapılması gerekenler, teknolojinin getirdiği yeniliklerin meslekler etkisi hakkında 

görüşler alınmıştır. Yapılan toplantılar neticesinde madencilik sektöründe gelecek 

işgücü planlaması için gereksinimlerin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergeleri: 

1. Madencilik sektörü iş gücü gereksinimi için yapılacak toplantı sayısı.  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  --  --  

2022  10  6  %60,00  

2023  2  --  --  

2. Sektör paydaşlarıyla yapılacak veri paylaşımı etkinliği adeti.  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  --  --  

2022  0  --  --  

2023  1  --  --  

______________________________________________________________________ 

6 Lisans öğrencilerine yönelik tabii kaynaklar sektörü özelinde seminer, toplantı, webinar vb. 

etkinlikler düzenlenerek, üniversite öğrencilerinin istihdama yönelik bilgilendirilmesi 

desteklenecektir. 

Tedbir Açıklaması: Lisans öğrencilerinde tabii kaynaklar sektörünün beklentileri 

noktasında farkındalık oluşturulması sağlanacaktır. Bu kapsamda öğrencilere yönelik 



 

 

toplantı, seminer, webinar vb. dijital veya fiziki etinlikler düzenlenerek, sektör hakkında 

bilgilendirmeler yapılacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler, Meslek 

Kuruluşları, Sosyal Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Sektörlerden alınan görüşler çerçevesinde lisans öğrencilerine yönelik tabii kaynaklar 

sektörü özelinde seminer, toplantı gibi organizasyon çalışmaları devam etmektedir. Bu 

kapsamda ilk etapta yeni eğitim öğretim döneminin Eylül ayında başlamasıyla birlikte 

2 devlet üniversitesiyle toplantı yapılması planlanmaktadır. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Madencilik sektörü paydaşlarından alınan iş gücü gereksinimlerinin 

üniversitelerin ilgili bölüm ve öğrencileriyle paylaşılması için en az 2 adet 

organizasyon yapılması  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  --  --  

2022  1  --  --  

2023  1  --  --  

______________________________________________________________________ 

7 Yenilenebilir enerji ile ilgili eğitim veren mesleki eğitim kurumlarının sayısı artırılacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Yenilebilir enerji teknolojileri alanının ihtiyaç analizleri 

doğrultusunda, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin bünyesinde açılması sağlanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Sivil Toplum 

Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

2021 Yenilenebilir enerji teknolojileri alanı açılan okul sayısı: 5 

2021 Yenilenebilir enerji teknolojileri alanı açılan iller 

(İzmir-Diyarbakır-Erzurum-Gaziantep-Tekirdağ)  

 



 

 

2022 Yenilenebilir enerji teknolojileri alanı açılan okul sayısı: 6 

2022 Yenilenebilir enerji teknolojileri alanı açılan iller 

(Ankara-İstanbul-İzmir-Manisa-Gaziantep-Şırnak) 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Yenilenebilir enerji teknolojileri alanı açılan okul sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  5  5  %100,00  

2022  5  6  %120,00  

2023  5  --  --  

 

İmalat 

 8 İmalat sektöründe gençlere yönelik aktif işgücü programları düzenlenecektir. 

Tedbir Açıklaması: İmalat sektöründe aktif işgücü programları aracılığıyla 15-29 yaş arası 

gençlere yönelik mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenlenecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Üniversiteler 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

İŞKUR tarafından imalat sektöründe düzenlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı 

eğitim programlarından 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde 15-29 yaş gurubunda yer 

alan 54.365 kişi yararlanmıştır. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. İmalat sektöründe düzenlenen Mesleki Eğitim Kursları ve İşbaşı Eğitim 

Programlarından Yararlanan 15-29 Yaş Grubundaki Kişilerin Sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  25000  25565  %102,26  

2022  80000  54365  %67,95  

2023  90000  --  --  



 

 

 

Otomotiv 

9 Otomotiv sanayinin yoğunlaştığı illerde, nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla ilin 

ihtiyaçları doğrultusunda, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde otomotiv sektörüyle 

ilgili alan açılarak, kapasitelerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Eğitimin yanı sıra staj imkanlarının da önemli olduğu otomotiv 

sektöründe, sanayinin yoğunlaştığı Kocaeli, İstanbul, Bursa, Sakarya, Ankara, İzmir, 

Aksaray, Adana illerinde meslek liselerinin kurulması ve/veya meslek liselerinde otomotiv 

sektörüyle ilgili alan açılarak, kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar 

yapılacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar, Sivil 

Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

2021 Motorlu Araçlar Teknolojisi alanı açılan okul sayısı: 7 

2021 Motorlu Araçlar Teknolojisi alanı alanı açılan iller 

(Osmaniye-Balıkesir-Bolu-Kütahya-Ordu-Antalya-Ankara)  

 

2022 Motorlu Araçlar Teknolojisi alanı açılan okul sayısı: 3 

2022 Motorlu Araçlar Teknolojisi alanı açılan iller (Kocaeli-Düzce-Eskişehir) 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Motorlu taşıtlar alanı açılan okul sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  5  7  %140,00  

2022  5  3  %60,00  

2023  5  --  --  

 

Kültür -Turizm 

10 Kültür - Sanat alanında faaliyet gösteren sektörlerde gençlerin istihdamına katkı sağlayan, 

bu alanda gençlerin üretimini teşvik eden projelerin desteklenmesi sağlanacaktır. 



 

 

Tedbir Açıklaması:  Kültürel ve sanatsal faaliyetlere ve projelere sağlanan destekler 

bağlamında bu yönde geliştirilecek projelere öncelik verilerek, kültür sanat alanında genç 

istihdamının artırılması sağlanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Üniversiteler, Meslek Kuruluşları, Sivil 

Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

“Gelecek Gençlerin” Kültür Endüstrileri Destek Programı kapsamında 66 adet projeye 

14.585.000 ₺ destek sağlanmış olup projeler halihazırda devam etmektedir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. “Gelecek Gençlerin” Kültür Endüstrileri Destek Programı sağlanan destek 

miktarı (milyon TL) 

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  --  --  

2022  15  14,6  %97,33  

2023  0  --  --  

______________________________________________________________________ 

11 Turizme nitelikli insan kaynağı kazandırılması amacıyla Mesleki ve Teknik Anadolu 

Liselerinde okuyan öğrencilere turizm işletmelerinde staj ve istihdam imkanı 

sağlanacaktır. 

Tedbir Açıklaması:  MEB'ye bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde, konaklama 

ve seyahat hizmetleri, yiyecek-içecek hizmetleri ve eğlence hizmetleri alanlarında 

öğrenim gören öğrencilerin otel ve işletmelerde yoğunlaştırılmış beceri eğitimlerini 

almaları, en az iki yabancı dil konuşarak mezun olmaları, okurken burs almaları, mezun 

olduktan sonra istihdam edilmeleri, öğretmenlerin yeterliliklerini ve mesleki 

gelişimlerinin artırılması amacıyla çalışmalar yürütülecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Kültür ve Turizm Bakanlığı 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Otellerle eşleştirilen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu sayısı 60'tır. 



 

 

e. İDK Kararı: Tedbir sorumlusu kurumun tedbire ilişkin ilerlemeleri daha detaylı 

raporlaması beklenmektedir. 

f. Performans Göstergesi: 

1. Otellerle eşleştirilen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  54  50  %92,59  

2022  50  60  %120,00  

2023  50  --  --  

______________________________________________________________________ 

12 Turizm sektöründe eğitim-özel sektör işbirliği artırılarak, staj ve istihdam imkanları 

geliştirilecektir. 

Tedbir Açıklaması:  Turizm alanında öğrenim gören turizm meslek lisesi ve 

üniversitelerin turizm bölümü öğrencileri ile TÜRSAB arasında sinerjinin ve 

işbirliklerinin artırılması, okullarda yapılacak proje yarışmaları (Gastronomi, Kültür 

Turizmi, Spor Turizmi, Destinasyon Gelişimi gibi konu başlıklarında yaratıcılıklarını ve 

girişimciliklerini arttırmaya yönelik proje yarışmaları) gibi etkinlikler ile farkındalığın 

artırılması, söz konusu proje yarışmaları gibi etkinler sonrasında bunun staj imkanına 

dönüştürülmesi, stajları süresince TÜRSAB akademi eğitimleri ile desteklenmeleri, 

öğrencilerin seyahat acentacılığı işgücü piyasasında deneyim kazanmaları sağlanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim 

Kurulu, Üniversiteler 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Kurumumuz da başlamış ve planlanan faaliyetler; 

 

- Boğaziçi Üniversitesi UBYO Turizm İşletmeciliği Bölümüyle Proje Yarışması ve 

Staj Uygulaması İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. 

 

- Balıkesir Üniversitesi, Eskişehir Üniversitesi, Boğaziçi Üniversiteleriyle işbirlikleri 

yapılmıştır. 

 

- Genç İstihdam desteklemek için ; Tursab TV üstünden acentelere, Türkiye'nin 

Seçkin Üniversiteleri Turizm Fakülteleri Hocalarından, sektör yetkilileri ve akademik 

kurul tarafından eğitimler verilmiştir. 

 

- Anadolu Üniversitesi ile yaptığımız protokol ile Enformasyon Memurluğu Online 

Eğitim setleri hazırladık. 



 

 

 

- Üye olan Seyahat Acentalara Online İngilizce Eğitim’’ programı 2020 Eylül ayında 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yaklaşık 200 kişinin katılmış olduğu Online 

İngilizce kurslarımız Eğitim Memnuniyet oranı %93,38 olarak katılımcılarımız 

tarafından değerlendirilmiştir. 

 

- ileri ki dönemlerde, Üniversitelerin turizm işletmeciliği, turizm ve otel işletmeciliği 

gibi bölümleriyle, meslek tanıtımı, eğitimler, faaliyetler, işbirlikleri gibi faaliyetler 

planlanacaktır. 

 

2 kişi, Boğaziçi Üniversitesi, Turizm Fakültesi öğrencisine 2 aylık staj imkanı tanındı. 

1 kişi Sakarya Üniversitesi, Rehberlik öğrencisine 2 aylık staj imkanı tanındı. 

e. İDK Kararı: Sorumlu kurum temsilcisinin tedbir görüşüldüğü sırada İzleme ve 

Değerlendirme toplantısında bulunmadığı görülmüştür. 

f. Performans Göstergeleri: 

1. Proje Yarışmalarına katılan kurum(üniversite -lise) sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  --  --  

2022  6  --  --  

2023  20  --  --  

2. Yapılandırılmış Staj Sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  --  --  

2022  90  --  --  

2023  300  --  --  

 

Savunma Sanayi 

13 Savunma sanayii sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü sağlamaya yönelik olarak, 

Mesleki Teknik Anadolu Meslek Liselerinin eğitim faaliyetleri, işgücü piyasasının 

mevcut ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilecek ve desteklenecektir. 

Tedbir Açıklaması:  Öğrencilere staj imkanlarının sağlanması, temrinlik malzeme ve 

burs verilmesi, okul atölye ve laboratuvarlarının donatılması/desteklenmesi gibi 

faaliyetler gerçekleştirilerek, savunma sanayii alanında aranılan niteliklere (bilgi, teknik 



 

 

uzmanlık, beceri ve/veya yetkinlikler) sahip personelin çekirdekten yetiştirilmesi ve 

ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün sağlanmasına yönelik teknik meslek liselerinin eğitim 

faaliyetleri desteklenecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi 

Başkanlığı 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Savunma sanayii sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü sağlamaya yönelik 

olarak, 

Makine ve Tasarım Teknolojisi alanında Savunma Mekanik Sistemleri dalı ve Elektrik 

Elektronik Teknolojisi alanında Savunma Elektronik Sistemleri dalı 2020-2021 

öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere hazırlanmıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 

Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme iş birliği Protokolü süresiz uygulanmak üzere 

yapılmıştır. Bu protokolün amacı; T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile T.C. 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğinde savunma sanayii 

sektörünün ihtiyacı olan nitelikli işgücünün yetiştirilmesidir. 

Millî Eğitim Bakanlığı ile ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında 

Mesleki ve Teknik iş birliği Protokolü yapılmıştır. Bu protokolle; MTEGM ile 

ASELSAN iş birliğiyle savunma sanayiinin ihtiyacı olan nitelikli işgücünün 

yetiştirilmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığı ile ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş. arasında Mesleki 

ve Teknik Eğitim iş birliği Protokolü yapılmıştır. Bu protokolle; MTEGM ile 

ASELSAN KONYA iş birliğiyle savunma sanayiinin üretim ve ürün geliştirmede 

ihtiyacı olan nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergeleri: 

1. Hazırlanan eğitim aracı sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  2  3  %150,00  

2022  7  5  %71,42  

2023  8  --  --  

2. Güncellenen öğretim programı sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  1  2  %200,00  



 

 

2022  0  0  --  

2023  1  --  --  

 

Ulaşım 

14 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca akredite edilen lise düzeyindeki eğitim kurumlarından 

proje okul olarak belirlenen okullardan mezun olacak öğrencilerin öğrenim süreçleri ve 

mezuniyet sonrası işgücü piyasasına geçişleri için destek sağlanacaktır. 

Tedbir Açıklaması:  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 

"Denizcilik eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum/Kuruluşlarına Yönelik İşirliği Protokolü" 

kapsamında 6 adet denizcilik dalı meslek lisesi belirlenmiş olup, bu okullara teknik ve 

denizci eğitimci vb. her türlü destek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 

sağlanacaktır. Söz konusu okullarda 2022 eğitim yılından itibaren MEB ve UAB işbirliği 

ile hazırlanan ingilizce ağırlıklı müfredat programı uygulanacaktır. Eğitim süreci boyunca 

stajlarını icra etmelerine destek sağlanacaktır. Mezun olacak öğrencilerin, denizcilik 

firmaları ve gemiadamı istihdam firmaları ile işbirliği içerisinde uluslararası denizcilik 

alanında faaliyet gösteren gemilerde işe başlamalarına destek verilecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Bakanlığı, Meslek Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Proje okullar ekipman ihtiyaçları belirlenmiş, söz konusu ihtiyaçların temin 

edilebilmesi için Bakanlığımız tarafından toplam 1.550.334 TL’nin Döner Sermaye 

İşletmesi tarafından proje okul hesaplarına gönderilmiş olup ihtiyaçlar giderildiği 

yerinde tespit edilmiştir. 

2021-2022 eğitim-öğretim yılında mezun olacak 6 adet proje okul öğrencilerinden dört 

(4)’er öğrencinin açık deniz stajlarının planlamaları Bakanlığımızca yapılmak üzere 

okullardan öğrenci ismi talep edilmiştir. 

e. İDK Kararı: 

Tedbire ilişkin performans göstergelerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

______________________________________________________________________ 

15 SHGM LMS üzerinden gençlere, ücretsiz/indirimli SHGM onaylı eğitim sertifikası elde 

etme imkanı sunulacaktır. 

Tedbir Açıklaması:  SHGM LMS (Eğitim Yönetim Sistemi) ile hem sektör hem kurum 

için bağımsız SHGM onaylı ücretsiz/indirimli eğitim sertifikası elde etme imkanını 



 

 

gençlere sunmak suretiyle, mezuniyetlerine bakılmaksızın havacılık sektöründe kabul 

gören ve istihdam olanaklarına kavuşan bireyler olmaları sağlanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim 

Kurulu, Üniversiteler 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Genel Müdürlüğümüz tarafından, hem kurum personeline hem de kurum dışına 

(havacılık özel sektör personeli, yabancı sivil havacılık otoriteleri çalışanları, sivil 

havacılıkla ilgili eğitim veren kurum/kuruluşlara yönelik vb.) eğitim verilmesi 

amacıyla bir eğitim yönetim sistemi (LMS-Learning Management System) 

oluşturulmaktadır. Bu konuda alt yapı oluşturulmasına başlanmış olup, çalışmalar 

hızla devam etmektedir. 

 

Gerçekleşen çalışmalara değinecek olursak; söz konusu LMS programı altında SHGM 

personeli için görev unvanları ile iş tanımları ve alınması gereken minimum eğitimler 

tanımlanmıştır. Program altında çevrimiçi (online) olarak düzenlenecek olan eğitimler 

için içerik hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Genel Müdürlüğümüzün her 

birimi için en az bir temel eğitimin içeriği el kitabı (e-book) olarak hazırlanmış, 

bunlardan bazıları ise e-learning eğitim paketi haline getirilmiştir. 

 

2022 yılı sonuna kadar ise; tüm birimler için temel (core) eğitimlerin içeriklerinin e-

book olarak hazırlanması planlanmakta olup, bazı temel eğitimler için ise e-learning 

paketlerinin tamamlanarak pilot uygulamaya geçilebileceği düşünülmektedir. Yine bu 

yıl sonuna kadar, tamamen tamamlanarak programa entegre edilen bazı eğitimlerin 

çevrimiçi olarak verilmesi planlanmaktadır. 

 

"Güvenli Bilinci" dijital eğitim tamamlanarak Öğrenme Yönetim Sistemine 

eklenmiştir. Bu kapsamda, 15 Ağustos 2022 tarihi itibari ile "21" stajyer öğrenci 

tarafından eğitim tamamlanmıştır. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Tamamlanan; LMS Programının aktif hale getirilmesini müteakip, program 

üzerinden gençlere ücretsiz/indirimli SHGM onaylı eğitim sertifikası verilmesi 

amacıyla yapılacak kullanıma açma çalışması  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  --  --  

2022  50  21  %42,00  

2023  100  --  --  



 

 

______________________________________________________________________ 

16 Akıllı ulaşım sistemleri alanında gençlerin farkındalığını artırıcı faaliyetler yapılacaktır. 

Tedbir Açıklaması:  Bilgi paylaşımı, verilecek eğitimler, düzenlenecek yarışmalar ve 

çevrimiçi oturumlar vb. faaliyetler yoluyla akıllı ulaşım sistemleri alanına gençlerin 

ilgisinin artırılması ve genç uzmanların yetişmesine katkı sağlanacaktır. Bu kapsamda, 

gençlerin sürdürülebilir hareketliliği desteklemeye ve dünya çapında ulaşımla ilgili 

fırsatları bulmaya aktif katılımının teşvik edilmesi amacıyla tanıtım, iletişim, eğitim, 

istihdam, katılımcılık vb. faaliyetler düzenlenecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 

Türkiye Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler, Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum 

Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

05.08.2020 tarih ve 31204 Sayılı Resmî Gazete’de, 2020/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Genelgesi ile yayımlanarak yürürlüğe giren "Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji 

Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı"nda yer alan; 

o "4.1. AUS Farkındalık ve Bilincinin Oluşturulması" eylemi ile; AUS kapsamında 

her yıl en az bir etkinlik yapılacaktır. Bu doğrultuda; 

• 6-8 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda 

AUS’un farkındalığını artırmaya yönelik etkinlikler yapılmıştır. Şura kapsamında 

akıllı ulaşım sistemlerine ilişkin stant açılmış ve panel düzenlenmiştir. 

• AUS Türkiye tarafından 9-10 Mart 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen 

“SUMMITS Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi”nin üçüncüsüne Bakanlık 

olarak katılım ve katkı sağlanmıştır. 

• Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 24-27 Mart 2022 tarihinde 

gerçekleştirilen Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü temalı Kartepe Zirvesi’nin 

“Dijital Şehirler Şehirlerimizi Akıllı Hale Getirmek İçin Nasıl Bir Yol Haritasına 

İhtiyacımız Var?” Panel oturumuna Bakanlık olarak katılım ve katkı sağlanmıştır. 

• TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından 4 

Haziran 2022 tarihinde düzenlenen, Akıllı Ulaşım Sistemleri ve bu alandaki 

uygulamalar ve gelişen teknolojik gelişmelerin ele alındığı Akıllı Ulaşım Sistemleri 

Paneline Bakanlık olarak katılım sağlanmıştır. 

• Okan Üniversitesi Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama 

ve Araştırma Merkezi tarafından 12 Haziran 2022 tarihinde Mikromobilite temasıyla 

çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Ulaşımın Geleceği 2 Çalıştayı’na Bakanlık olarak 

katılım sağlanmıştır. 

• Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı 

kapsamında, AUS konusunda bilgilendirme ve farkındalık oluşturma amacıyla 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan AUS eğitim videosu, 

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Uzaktan Eğitim Kapısı platformu üzerinden 

ve Haberleşme Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden yayınlanmıştır. ( Eğitim 



 

 

uzantısı https://hgm.uab.gov.tr/duyurular/akilli-ulasim-sistemleri-egitim-videosu-

yayinlandi) 

o "4.4. AUS Alanında Nitelikli İnsan Kaynağı Yetiştirilmesi" eylemi kapsamında; 

özellikle belediye çalışanları olmak üzere kamu personeline AUS konusunda yıllık 

eğitim programı oluşturulacak ve periyodik olarak eğitimler verilecektir. Bu 

doğrultuda; 

• TBB ve UAB tarafından koordineli çalışılarak eğitim başlıkları ve eğitimleri verecek 

akademisyenler belirlenmiştir. Toplamda 17 farklı konu başlığında planlanan 

eğitimler, çevrimiçi olarak geniş kapsamlı bir katılımla 23.11.2021- 20.01.2022 

tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen eğitimlerin videoları TBB’nin 

Youtube kanalında yayınlanmıştır. (Eğitim uzantısı 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLra_2RuYZDjJB9_Fv7N4-Fca6CD4xlc4W)  

o 2022'de de bu eylemler kapsamda çalışmalarımız devam etmektedir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. AUS kapsamında gençlere yönelik her yıl en az bir adet etkinlik yapılması  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  1  1  %100,00  

2022  1  1  %100,00  

2023  1  --  --  

 

Finans 

17 Finans sektörü-üniversite işbirliği kapsamında, finans sektöründe yer alan kurumların ve 

kariyer imkanlarının yeni mezun/öğrencilere tanıtılması sağlanacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Finans sektörüne yönelik farkındalığı artırmak, gençlerin meslek 

seçimlerine ve kariyer gelişimlerine katkıda bulunmak ve böylece finans sektörünün 

nitelikli personel istihdamına erişimini sağlamak amacıyla bilgilendirme seminerleri ve 

sertifika programları gerçekleştirilecektir. Kariyer fuarları, kariyer günleri etkinlikleri 

ile finans sempozyumlarına katılım sağlanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği, Özel Sektör 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

1. Katılım Sağlanan Fuarlar 

2022 Yılı 



 

 

* Batı Karadeniz Kariyer Fuarı 25-26 Mart 2022 tarihlerinde Bolu Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi ev sahipliğinde, 15 üniversitenin iş birliği 

ile Üniversite bünyesindeki Kongre Merkezi, Kültür Merkezi ve Kapalı Spor 

Salonu’nda düzenlendi. 

26 Mart 2022 tarihinde 09:50-11:40 saatleri arasında Mavi Salon’da düzenlenen 

“Finansal Piyasalar ve Finansal Teknoloji” konulu 

oturumda Eğitim Müdürü Dr. Gökhan Büyükşengür tarafından “Finans Sektöründe 

Dijital Dönüşüm ve Geleceğin Meslekleri” anlatıldı. 

İki gün boyunca fuar alanını 35.000’den fazla öğrenci ziyaret etti.  

* Ege Kariyer Fuarı 21-22 Mart 2022 tarihlerinde Ege Üniversitesi ev sahipliğinde, 19 

üniversitenin iş birliği ile İzmir Enternasyonel 

Fuar Alanında düzenlendi. Birliğimiz de açtığı stand ile ziyaretçilere sermaye piyasası 

araçları ve sermaye piyasası alanlarında kariyer 

olanakları konusunda bilgi verdi. 

Standımızda sermaye piyasası alanında sorulardan oluşan bilgi yarışması etkinliği 

düzenlendi. Soruları doğru cevaplayan ilk 25 öğrenciye kitap hediye edildi. Ayrıca, 

standımızı ziyaret edenler arasından yapılan çekiliş ile 125 öğrenci 1 gün süreli çevrim 

içi eğitimlerimize ücretsiz katılım hakkı kazandı. 

İki gün boyunca fuar alanında 70.000’den fazla ziyaretçi yer aldı.  

* Güney Kariyer Fuarı 18-19 Mart 2022 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi 

(SDÜ) ev sahipliğinde, 15 üniversitenin iş birliği ile SDÜ 

Doğu Yerleşkesi Atatürk Spor Salonu’nda düzenlendi. Birliğimiz de açtığı stand ile 

ziyaretçilere sermaye piyasası araçları ve sermaye 

piyasası alanlarında kariyer olanakları konusunda bilgi verdi. 

Standımızda sermaye piyasası alanında sorulardan oluşan bilgi yarışması etkinliği 

düzenlendi. Soruları doğru cevaplayan ilk 25 

öğrenciye kitap hediye edildi. Ayrıca, standımızı ziyaret edenler arasından yapılan 

çekiliş ile 25 öğrenci 1 gün süreli çevrim içi eğitimlerimize ücretsiz katılım hakkı 

kazandı. 

18 Mart 2022 tarihinde 14:00-14:45 saatleri arasında SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Zambak Konferans Salonu’nda planlanan etkinlik kapsamında Eğitim 

Müdürü Dr. Gökhan Büyükşengür tarafından “Finans Sektöründe Dijital Dönüşüm ve 

Geleceğin Meslekleri” anlatıldı. 

200’den fazla öğrencinin ilgi ile takip ettiği etkinlik soru cevap bölümü ile sona erdi. 

Etkinlik sonunda soru soran 10 öğrenciye 1 gün süreli çevrim içi eğitim hediye edildi. 

İki gün boyunca fuar alanına gelen öğrenci sayısı 35.000’i buldu. 

2. Üniversite Öğrencileri İçin Düzenlenen Webinar/Seminerler 

2021 Yılı 

1) Karadeniz Teknik Üniversitesi (18 Mart 2022-100 Katılımcı) 

2) Yeditepe Üniversitesi (30 Mart 2021-100 Katılımcı) 

3) İstanbul Aydın Üniversitesi (15 Nisan 2021-100 Katılımcı) 

4) Yıldız Teknik Üniversitesi (7 Mayıs 2021-100 Katılımcı) 

5) Yeditepe Üniversitesi (26 Mayıs 2021-50 Katılımcı) 

6) Balıkesir Üniversitesi (22 Haziran 2021-100 Katılımcı) 

7) Yıldız Teknik Üniversitesi (14 Aralık 2021-200 Katılımcı) 

8) Abdullah Gül Üniversitesi (16 Aralık 2021-20 Katılımcı) 

9) Uludağ Üniversitesi (24 Aralık 2021-200 Katılımcı) 



 

 

2022 Yılı 

1) Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü 

Doç. Dr. Ercan Özen'in moderatörlüğünde 12 Nisan 2022 tarihinde yüz yüze 

gerçekleşen "Finans Zirvesi" etkinliğinde Birliğimizi temsilen Genel Sekreterimiz 

Serdar Sürer ve Genel Sekreter Yardımcımız Elif Gönençer yer aldı. (200 Katılımcı)  

2) Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kariyer ve 

Mezunlar Ofisi Koordinatörü Öğretim Üyesi Dr. Eser Yeşildağ moderatörlüğünde 5 

Mayıs 2022 tarihinde çevrim içi gerçekleşen söyleşide Birliğimiz Eğitim Müdürü Dr. 

Gökhan Büyükşengür tarafından “Finans Sektöründe Kariyer Rotası” konusu ele 

alındı. (100 katılımcı) 

3) İstanbul Gedik Üniversitesi Gedik Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 

ile Dış Ticaret Bölümü'nce 10 Mayıs 2022 tarihinde çevrim içi gerçekleşen söyleşide 

“Yatırım ve Finansmanda Sermaye Piyasaları” konusu ele alındı. Öğretim Görevlisi 

Yücel Kamar’ın konuğu Birliğimiz Eğitim Müdürü Dr. Gökhan Büyükşengür oldu. 

(70 katılımcı)  

4) Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve 

Bankacılık Bölümü ile Mezun İstihdam Ofisi koordinatörlüğünde ve Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım’ın moderatörlüğünde 12 Mayıs 2022 tarihinde 

"Sermaye Piyasasında Yatırım ve Kariyer Olanakları” başlıklı seminer Şehit Savcı 

Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu’nda yüz yüze gerçekleşti. Birliğimizi temsilen 

Genel Sekreterimiz Serdar Sürer ve Eğitim Müdürü Dr. Gökhan Büyükşengür yer aldı. 

(160 Katılımcı)  

5) Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası Finans Bölümü 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sema Dube’nin moderatörlüğünde 25 Mayıs 2022 tarihinde 

çevrim içi gerçekleşen “Sermaye Piyasasında Yatırım ve Kariyer“ başlıklı söyleşinin 

konuğu Birliğimiz Eğitim Müdürü Dr. Gökhan Büyükşengür oldu. (70 Katılımcı)  

3. Düzenlenecek Yatırım ve Kariyer Eğitimi 

2022 Yılı 

Planlamaları devam etmekte olup Eylül ayında düzenlenecektir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergeleri: 

1. Katılım Sağlanacak Fuar Sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  --  --  

2022  3  3  %100,00  

2023  4  --  --  

2. Üniversite Öğrencileri İçin Düzenlenecek Webinar/Seminer Sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  9  9  %100,00  



 

 

2022  10  5  %50,00  

2023  12  --  --  

3. Düzenlenecek Yatırım ve Kariyer Eğitimi  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  --  --  

2022  1  --  --  

2023  1  --  --  

______________________________________________________________________ 

18 Yurtiçi ve yurtdışı kariyer fuarlarına katılım ile finans sektörünün yeni mezun/öğrencilere 

tanıtılması sağlanacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Genç yetenekleri keşfedebilmek, kariyer fırsatları ve staj olanakları 

hakkında bilgi vermek amacıyla yurtiçi ve yurtdışı kariyer fuarlarına katılım sağlanması 

yoluyla sektörün tanıtımı yapılacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Türkiye Bankalar Birliği 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Sermaye 

Piyasaları Birliği, Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

2021 yılında Pandemi nedeniyle kariyer günlerine fiziki katılım sağlanamamıştır. 

Türkiye Bankalar Birliği, Nisan 2021 ve Şubat 2022 aylarında, banka temsilcilerinin 

tanıtım sunumlarını içeren ve yurt sathında çeşitli üniversitelerden öğrencilerin yoğun 

katılımıyla "çevrimiçi" olarak "Bankacılık ve Finans Sektöründe Kariyer Günleri" 

etkinliklerini düzenlemiştir. 

e. İDK Kararı: Sorumlu kurum temsilcisinin tedbir görüşüldüğü sırada İzleme ve 

Değerlendirme toplantısında bulunmadığı görülmüştür. 

f. Performans Göstergeleri: 

1. Bankacılık ve Finans Sektörünün Tanıtımına Yönelik Gerçekleştirilen 

Konferans/Webinar Sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  2  3  %150,00  



 

 

2022  2  2  %100,00  

2023  2  --  --  

2. Bankacılık ve Finans Sektöründe İşe Alım//Kariyer Olanaklarının Anlatıldığı 

Kariyer Günleri Etkinliği Sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  1  1  %100,00  

2022  1  1  %100,00  

2023  1  --  --  

3. Bankaların Staj Olanakları Bilgilendirme Web Sayfasının 

Düzenlenmesi/Güncellenmesi  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  2  2  %100,00  

2022  2  2  %100,00  

2023  2  --  --  

 

Tarım 

19 Kırsal alanda yaşayan gençlerin istihdamının artırılmasını hedef alan, onların bilgi 

becerilerini geliştirecek, bölge ihtiyaçlarını ve yeni teknolojileri içeren programalar, 

teşvikler ve yeni iş alanları geliştirilecektir. 

Tedbir Açıklaması: Kırsal alanların daha çekici kılınması için sürdürülebilir büyüme 

teşvik edilerek özellikle gençler ve kadınlar için yeni istihdam olanakları geliştirilecek ve 

bölge ihtiyaçlarına yönelik eğitim, yayım ve destekleme programları uygulanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Tarım ve Orman Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, 

Üniversiteler, Meslek Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

2006 yılından itibaren uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 

desteklenmesi Programı (KKYDP) ile 2019 yılında pilot olarak başlatılıp 2022-2024 



 

 

yılları arasında 81 ilde uygulanacak olan Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesinde 

genç girişimcilerin öncelikli olması sağlanacaktır.  

 

Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD programı kapsamında Ekim 

2021’den bugüne kadar 875 genç yatırımcıya destek sağlamıştır. 

e. İDK Kararı: Tedbirin İşbirliği yapılan kurum/kuruluşlar kısmına Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın eklenmesi kararlaştırılmıştır. 

f. Performans Göstergesi: 

1. Kırsal alanda yaşayan gençlerin istihdamına yönelik tarımsal konularda verilen 

eğitimlere katılan genç sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  15000  16030  %106,86  

2022  16500  7017  %42,52  

2023  17500  --  --  

 

Diğer 

20 Ülkemizden diğer ülkelere olan “beyin göçü”nün en çok hangi meslek kollarında faaliyet 

gösteren bireyler tarafından, hangi sebeplerle gerçekleştirildiğini tespit edecek çalışmalar 

yapılacak; beyin göçünü önleyecek politikalar ve/veya yüksek vasıflı bireylerin belirli bir 

süre sonra ülkemize geri dönüşünü sağlayacak tersine beyin göçü mekanizmaları hayata 

geçirilecektir. 

Tedbir Açıklaması: TÜİK tarafından yayımlanan Uluslararası Göç İstatistiklerinde beyin 

göçü özelinde bir veri yer almamakta olup, bu kapsamda beyin göçüne dair istatistiğin 

tutulması, bireylerin göç etme sebeplerinin eğitim seviyeleri ile birlikte kayıt altına 

alınması yönünde çalışmalar yürütülecektir. Bununla birlikte, meslek kolları bazında 

beyin göçününün nedenlerinin araştırılarak, bunların önlenmesi yönünde çalışmaların 

yapılması (örneğin mühendisler için Ar-Ge olanaklarının artırılması, öğretim üyelerinin 

çalışma koşullarının iyileştirilmesi, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için ülkemizdeki 

üniversitelerin itibarlarının ve sıralamalarının artırılması, üniversite-özel sektör 

işbirliklerinin artırılması, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte işgücünün sağlanması vb.) 

sağlanacaktır. Ayrıca; tersine beyin göçünün teşvik edilmesiyle ilgili Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı'nın çalışmalarıyla entegre ve uyumlu çalışmaların yürütülmesi amacıyla 

faaliyetler gerçekleştirilecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm 

Ofisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim 



 

 

Kurulu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye İstatistik 

Kurumu, Üniversiteler 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

2019 yılında bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliği başlatıldı. Uluslararası 

Lider Araştırmacılar Programı ile dünyanın en iyi üniversitelerinde, araştırma 

merkezlerinde ve üst düzey şirketlerinde çalışan Türk ve yabancı akademisyenlerden 

98’i Türk, 29’u yabancı olmak üzere 127 üst düzey araştırmacı ülkemize gelerek 

çalışmalarına başladı. Her bir lider araştırmacı, araştırma ekibini kurarak 5 öğrenci 

yetiştirmektedir. 2021 yılında Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ve 

Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı olarak çağrıya açılmıştır. Programların 

2021 yılı çağrıları kapsamında 27 Lider ve 36 Genç Araştırmacı desteklenmiştir. Her 

bir lider araştırmacı, araştırma ekibini kurarak 5 öğrenci yetiştirmektedir. 2022 yılında 

program 365 gün sürekli başvuruya açık olacak şekilde çağrıya açılmıştır. Ayrıca 

17.08.2022 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında 

Teknoloji ve ARGE Alanında İşbirliği ve Veri paylaşımına ilişiklin protokol 

imzalanmıştır. Bu protokol ile yabancı uyruklu nitelikli insan kaynağı ve teknolojik 

imkanlar ülkemize kazandırılacaktır. 

e. İDK Kararı: Sorumlu kurum temsilcisinin tedbir görüşüldüğü sırada İzleme ve 

Değerlendirme toplantısında bulunmadığı görülmüştür. 

f.  

g. Performans Göstergesi: 

1. P.G.1. uluslararası lider araştırmacılar ve uluslararası genç araştırmacılar 

programları ile desteklenen araştırmacı sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  100  63  %63,00  

2022  100  135  %135,00  

2023  100  --  --  

______________________________________________________________________ 

21 Türkiye’de kırsal bölgelerden kentlere olan genç göçünün nedenleri araştırılarak, göç 

olgusunun (gerek göç veren gerekse göç alan bölgede) istihdam üzerindeki etkileri 

incelenecektir. 

Tedbir Açıklaması: Her ülkenin ekonomik koşullarının farklı olması, göç ve işsizlik 

arasındaki ilişki açısından da farklı sonuçlar doğurmaktadır. Göçün kırdan kente doğru 

olması ve göç edenlerin önemli kısmının iş bulmak amacıyla bulunduğu yeri terk etmesi, 

göç önleyici politikalarda kır-kent arası bölgesel farklılıkların ortadan kaldırılmasının 

öncelikli olduğu değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, öncelikle kent-kır tanımının 



 

 

ayrımının yapılması ve göç nedenlerinin tespit edilmesi, aktif işgücü politikalarının 

uygulanmasına yönelik çalışmaların yapılmasını sağlanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Türkiye İstatistik Kurumu 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: İçişleri Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel 

Müdürlüğü, Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2022 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

TÜİK tarafından ülke içi göç eden nüfusun göç etme nedenlerinin üretilmesine yönelik 

faaliyetler kapsamında 3 adet pilot çalışma yürütülmüştür. 2022 yılı içerinde yürütmek 

olduğumuz pilot çalışmanın da tamamlanmasının ardından çalışma kapsamında elde 

edilen bulgular, uygun görülmesi halinde kamuoyu ile paylaşılmak üzere makam 

onayına sunulacaktır. Çalışmanın tamamlanması durumunda göç eden nüfusun göç 

etme nedenlerine göre dağılımı bilgisi, idari yapıya ilişkin ilgili mevzuat uyarınca 

üretilebilecektir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Göç etme nedeni bilgisinin üretilmesine yönelik yapılan pilot çalışma sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  3  3  %100,00  

2022  1  --  --  

______________________________________________________________________ 

22 Öncelikli belirlenecek sektörlerde çalışan ve yeni istihdam edileceklerin nitelik ve nicelik 

olarak geliştirilmesine yönelik önlemler alınacaktır. 

Tedbir Açıklaması: İstihdam açığı olan veya kalifiye personel ihtiyacı bulunan, stratejik 

sektörlerde insan kaynağının geliştirilmesine yönelik programlar yürütülecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bilgi 

Teknolojileri Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Üniversiteler, Meslek 

Kuruluşları, Özel Sektör 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Türkiye Açık Kaynak Platformu, Türkiye’nin geleceği için yeni teknolojiler 

geliştirecek yazılımcılar yetiştirmek için kurulmuştur. Üçüncü yılın sonunda kayıtlı 



 

 

öğrenci sayısının 2 bin 500’e ulaşabileceği ifade edilmektedir. 2022 yılı itibarıyla da 

554 öğrenci eğitim görmüştür. 

e. İDK Kararı: Tedbir sorumlusu kurumun 2021 performans gerçeklemelerini 

raporlamadığı görülmüştür. Ayrıca sorumlu kurum temsilcisinin tedbir görüşüldüğü 

sırada İzleme ve Değerlendirme toplantısında bulunmadığı görülmüştür. 

f. Performans Göstergesi: 

1. P.G.1. 42 okullarındaki yeni öğrenci sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  750  0  %0,00  

2022  750  554  %73,86  

2023  750  --  --  

______________________________________________________________________ 

23 Kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izin hakkı ve kıdem tazminatı ile ilgili 

çalışmalar yapılacaktır. 

Tedbir Açıklaması: Kısmi süreli çalışanlara özgü açık bir düzenleme bulunmamakla 

birlikte, ilgili hususlardaki hak etme koşullarının sağlanmasına bakılmaktadır. Konu ile 

ilgili yerleşik yargı kararları da uygulamalara ışık tutmaktadır. Bu kapsamda, kısmi süreli 

çalışmanın tercih edilmesi amacıyla mevcut uygulamalar ile ilgili bir çalışma yapılacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar, Sivil 

Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

2021 yılında, kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izin hakkı ve kıdem 

tazminatına yönelik çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda, konuya ilişkin yargı 

kararları incelenerek mevzuatımızda yer alan düzenlemelere dair geliştirilebilecek 

genel hususlar saptanmaya çalışılmış ve konuya ilişkin oluşturulacak Raporun taslak 

hali hazırlanmıştır. 

2022 yılının ilk yarısında, kısmi süreli çalışanlara ilişkin dünya genelindeki uygulama 

örnekleri araştırılmış ve ülkemizdeki kısmi süreli çalışma biçimine uygunluk 

gösterebilecek modeller incelenmiştir.  

Üçlü sosyal diyalog mekanizması çerçevesinde, işçi ve işveren temsilcilerinin konuya 

ilişkin talepleri doğrultusunda Çalışma Grubu oluşturulmasına yönelik çalışmalara 

başlanmıştır. Bu kapsamda, Çalışma Grubunun faaliyetleri sonucunda 2023 yılı itibari 

ile Rapora son halinin verilmesi planlanmaktadır. 

e. İDK Kararı: 



 

 

f. Performans Göstergesi: 

1. Tamamlanan rapor sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  0  --  

2022  0  0  --  

2023  1     

______________________________________________________________________ 

24 Gençlerin sendikal faaliyetlere katılımlarının artırılmasına yönelik farkındalık artırıcı 

faaliyetler gerçekleştirilecektir. 

Tedbir Açıklaması: İstihdamda yer alan gençlere sendikal bilincin kazandırılması ve 

gençlerin sendikal faaliyetlere katılımının artırılması amacıyla farkındalık artırıcı 

faaliyetler gerçekleştirecektir. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal 

Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

HAK-İŞ Konfederasyonu, ağırlıklı üniversite öğrencisi olmak üzere, farklı yaş 

gruplarından ve eğitim düzeylerinden gençlere, ücret – sosyal haklar – sosyal güvenlik 

– iş sağlığı ve güvenliği gibi insan onuruna yakışır düzgün çalışma ortamları ve geniş 

imkanlar sağlayarak en az bir ay süreli staj imkanı sunmaktadır. 

 

Konfederasyonumuz genel merkezinde mesleki eğitim ve gelişim programı 

kapsamında lise, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik "staj programı" 

uygulanmaktadır. Gençlerin sendikal faaliyetlere katılımlarının artırılmasında staj 

programının önemli bir program olduğunu değerlendirmekteyiz. 

 

Her ay düzenli bir şekilde Konfederasyonumuzda staja kabul edilen gençler hem 

sendikal hareketi hem de Konfederasyonumuzu yakından tanıma fırsatı elde 

etmektedirler. Gençlere staj dönemleri boyunca aktif görevler verilmektedir. Gençler 

bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla Konfederasyonumuz Yöneticileri ve 

uzmanlarıyla bire bir görüşerek onların deneyimlerinden yararlanma fırsatı 

yakalamaktadır. 

 

2021 yılında, Konfederasyonumuzda toplam 42 genç staj yapmıştır. 

 

2022 yılında ise 20 öğrenci stajını başarıyla tamamlamıştır. Hali hazırda 14 genç de 

stajına devam etmektedir. 



 

 

 

Konfederasyonumuzun gençlere sunduğu staj imkanları, Avrupa Çıraklık İttifakı’nın 

Barselona’da gerçekleştirdiği “2022 Avrupa Gençlik Yılı: Çırakların Sesi” adlı 

programda, “iyi uygulama örnekleri” arasında yerini almıştır. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Faaliyet Sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  1  1  %100,00  

2022  1  1  %100,00  

2023  1  --  --  

______________________________________________________________________ 

25 Genç ihracatçı sayısının artırılmasına ilişkin bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları 

yürütülecektir. 

Tedbir Açıklaması: Gençlerin ihracat alanında bilgi sahibi olmaları ve daha aktif rol 

almaları amacıyla TİM Genç İhracat Seferberliği Eğitim Programları organize edilerek, 

muhtelif bilgilendirme & farkındalık faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Türkiye İhracatçılar Meclisi 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: İhracatçı Birlikleri 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

“Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” hedefine ulaşabilmek ve toplumun tüm 

kesimlerinin ihracata özendirilmesi ile ihracat bilincinin tabana yayılması için 

Meclisimizce kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda, ihracatımızın 

sürdürülebilirliğinin sağlanması, geleceğin ihracat ehli genç neslin yetiştirilmesi, genç 

ihracatçı sayısının artırılması, iş dünyasında genç girişimciliğinin geliştirilmesi ve 

gençlere yönelik ulusal ve uluslararası muadil kuruluşlarla iş birlikleri kurmaya 

yönelik vizyoner hedeflerin değerlendirilmesi amacıyla GENÇ TİM kurulmuş ve 10 

Ağustos 2021 tarihinde yapılan GENÇ TİM Basın Toplantısı ile kamuoyuna 

paylaşılmıştır. 

Başvurular https://tim.org.tr/genc-tim-basvuru adresinden üyeliğe açık olup, güncel 

üye sayısı 659'a ulaşmıştır. GENÇ ihracatçılarımız için ilk etkinlik olan 

Kolombiya&Panama Ticaret Heyeti 8-13 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergesi: 

1. Faaliyet Sayısı  



 

 

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  2  2  %100,00  

2022  2  2  %100,00  

2023  0  0  --  

______________________________________________________________________ 

26 Yerel Yönetimlerde Sıfır Atık Yönetimi sürecinde yeni mezun olmuş kişilerin 

çalıştırılması aracılığıyla gençlerin kariyer planlamaları desteklenecektir. 

Tedbir Açıklaması: Sıfır Atık Projesinin yaygınlaştırılması sürecinde kapasitenin 

güçlendirilmesi ve istihdam sağlanması amacıyla çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda, 

genç eğitimli personele iş imkanı sağlanarak gençlerin iş dünyasına hazır hale gelmesi 

sağlanacaktır. 

a. Sorumlu Kurum/Kuruluş: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

b. İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Türkiye Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler 

c. Süre: 2023 

d. Sorumlu Kurum/Kuruluşun Çalışmaları ve Önerileri: 

Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023) Birinci İzleme Dönemi 

çerçevesinde Bakanlığımızın sorumlu kurum olduğu “Yerel Yönetimlerde Sıfır Atık 

yönetimi sürecinde yeni mezun olmuş kişilerin çalıştırılması aracılığıyla gençlerin 

kariyer planlamaları destekleneceği” hususunda belirlenen tedbirin hayata geçirilmesi 

adına Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğümüzün faaliyeti belirlenmiştir. 

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğümüzce Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli 

İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik 

yaparak belediyelerin bünyesinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile 

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü birimlerinin kurulması zorunlu hale 

getirilmiştir. Bu birimlerin teşkil edilebilmesi için belediyelere gerekli süre tanınmış 

olup hali hazırda bir çok belediye bu hazırlıklarını tamamlamak üzeredir.  

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yayımlanarak yürürlüğe bu eylem planı kapsamında 

Bakanlığımızca belediye ve bağlı kuruluşlarına dağıtımlı yazı ile gönderilmek üzere 

bu kurumların İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile İklim Değişikliği 

ve Sıfır Atık Müdürlüğü birimleri bünyelerinde yeni mezun personel adaylarına staj ve 

sonrasında istihdam imkanı tanınmasını teşvik edecek tavsiye talepleri gönderilecektir. 

e. İDK Kararı: 

f. Performans Göstergeleri: 

1. Kurula İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 



 

 

2021  0  --  --  

2022  30  --  --  

2023  0  --  --  

2. Kurulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  --  --  

2022  325  --  --  

2023  0  --  --  

3. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi ve Müdürlüğünde istihdam edilen çevre 

mühendisi ve çevre görevlisi sayısı  

Yıl Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme % 

2021  0  --  --  

2022  2448  --  --  

2023  0  --  --  

___________________________________________________________________________ 


