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ATO, TBD ve HÜ’den 
“İşsiz Gençler İçin” 
y e n i  i ş  f ı r s a t ı

Bir aylık eğitim programıyla, bilgisayar ve İnternet alanında 
nitelikli eleman haline gelen 30 işsiz gençten 18’i, 155 
ülkede geçerli olan ECDL sertifikası da aldı.

T ürk Bilişim Derneği (TBD), Ankara Ticaret 
Odası (ATO) ve Hacettepe Üniversitesi’nin 
(HÜ) ortak yürüttükleri “İşsiz Gençler İçin Yeni 

bir İş Fırsatı: KOBİ’ler İçin e-Ticaret ve Veri Güvenliği 
Becerileri Kazandırılmış Gençler Projesi”nin ilk bölümü 
tamamlandı. Avrupa Birliği’nin (AB) Mesleki Eğitim 
Programı olan Leonardo da Vinci kapsamında finanse 
edilen projeyle, yeni iş fırsatlarının yaratılması için işsiz 
gençlere “E-Ticaret ve Veri Güvenliği” alanında  eğitim 
verilmesi, mesleki yetkinlik, eğitim metodolojisi ve 
materyalleri ile test ve sertifikalandırma  sisteminin 
geliştirilmesi yoluyla insan kaynaklarının yeterliliğinin 
arttırılması hedefleniyor. 
KOBİ’lerin, bilgisayar ve İnternet teknolojileri alanında 
çalışacak üniversite mezunu olmayan nitelikli eleman 
sıkıntısını çözmek amacıyla gerçekleştirilen proje pilot 
uygulaması kapsamında, 30 işsiz genç, bir aylık örgün 

ve yaygın eğitiminle “E-Ticaret Operatörü” olarak adlandırılan yeni meslekleri için nitelikli ele-
man oldular. 18 kursiyerler de, ECDL Vakfı tarafından akredite edilen “Bilgisayar İşletmenliği 
Sertifikası” aldı.
ATO, TBD, HÜ, Eğitim Danışmanlık ve Uzmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. EDUSER, İspanya San Valero 
Vakfı ve Danimarka Sidansk Teknik Okulu’nun işbirliğiyle gerçekleştirilen projenin yaygınlaştırma 
toplantısı, 20 Ekim 2010’de ATO’da yapıldı. ATO’da düzenlenen toplantıda konuşan ATO Başkanı 
Sinan Aygün, işsizlik rakamlarının her geçen gün arttığını, buna karşılık nitelikli eleman bulmak-
ta zorluk çekildiğini söyledi. Mevcut eğitim sistemi ile işgücü piyasasının beklentileri arasında 
derin bir uçurum olduğuna işaret eden Aygün, KOBİ’lerin modernleşmesi, ithalat ve ihracatı artık 
İnternet üzerinden yapması, bilişimde nitelikli işgücünü istihdam etmesi gerektiğine dikkat çekti. 
Aygün, bilişim sektörünün nitelikli ara eleman ihtiyacının giderilmesi için bu projenin, ilerley-
en aşamalarda, mesleki eğitim ve istihdam projeleri yürüten diğer kurum ve sektörlere model 
oluşturacağına inandıklarını da bildirdi. 
Toplantıda konuşan TBD Başkanı Turhan Menteş ise bir ay süren eğitim programında temel 
amaçlarının işsiz gençlere iş edindirmek ve sertifikalı hale getirmek olduğunu bildirdi. Program 
çerçevesinde verilen sertifikaların 155 ülkede geçerli olduğunu belirten Menteş, “Bu sertifika 
aynı zamanda Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde ve ileride serbest dolaşımda yetkinlik açısından 
sunulabilecek önemli belgelerden biri olacaktır” dedi. 
Türkiye’de işgücüne yönelik eğitim planlamasının hiçbir zaman yapılmadığına da değinen 
Menteş, gelişmiş ülkelerin artık 10-15 yıl sonrasının işgücü planlamasını yaptıklarını ve eğitim 
programlarını da buna göre hazırladıklarını, Türkiye’nin de bu şekilde bir eğitim planlaması 
yapması gerektiğinin altını çizdi. 
Türk Ulusal Ajansı Leonardo Program Koordinatörü Galip Küçüközyiğit’in proje hakkında bilgi 
aktardığı konuşmaların ardından programa katılan üniversite öğrencilerine sertifikaları ATO 
Başkanı Aygün, TBD Başkanı Menteş ve diğer katılımcılar tarafından verildi.

http://www.bilisimdergisi.org/s126

