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Trabzon’da işsiz gençlere bilişim eğitimi 
Bilişim eğitim sertifikasyon programına katılan 50 işsiz genç, 
girişimlerin bilgi çalışanı ihtiyacına katkıda bulunacak.
Gençlerin işgücü piyasasına katılımlarında yaşanan zorlukların yanı sıra girişimler 
(kurum, kuruluş, KOBİ, kooperatif, dernek v.b) bilişim ve hukuk hizmetleri konusunda 
ihtiyaç duydukları kalifiye eleman ihtiyacını Trabzon, bir proje ile giderilmeye çalışıyor. 
Özellikle Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) yasalaşması ile bu ihtiyacın giderilmesi 
zorunlu hale gelecek. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Trabzon Ticaret ve Sanayi 
Odası (TTSO) ile ortaklaşa Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) sürecine gençliğin katkısını 
sağlayacak bir projeyi yürütüyor. KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF ) İşletme 
Bölümü Öğretim Elamanı Ali Haydar Doğu’nun fikir sahibi ve danışmanı olduğu “AB 
Yolundaki Türkiye’ye Bilişim Gençliğinin Katkısı” başlıklı proje, 10 Kasım 2010’da 
başladı. Alınan 111.831,05 Euro hibe ile yürütülen proje, 10 Kasım 2011’de bitecek. 

Projenin temelini, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Elektronik İşlemler ve Bilgi Toplumu 
Hizmetleri başlığı altındaki 1524.maddesi oluşturuyor.  Proje kapsamında seçilen 
25 bayan ve 25 erkek işsiz genç, eğitimden geçirilip yeni kanunun kriterlerine uygun 
hareket edebilen, şirket, kooperatif, hukuk ve muhasebe bürolarında çalışabilecek 

bilgi çalışanları olarak yetiştiriliyor. Bölgede 
işgücü arz ve talep noktasındaki aktörler (işsiz 
gençler ve çalışana ihtiyaç duyan girişimler) bir 
araya getiriliyor. 50 işsiz genç, bilişim eğitim 
sertifikasyon programına katılarak istihdamları 
ve girişimlerin ihtiyaç duyacağı bilgi çalışanı 
ihtiyacına katkı sağlanıyor. Ayrıca bilişim 
konularının yanında temel hukuk bilgilerini de 
içeren eğitimler verilerek hukuk bürolarında 
eksikliği hissedilen yetişmiş elaman sıkıntısına 
da çözüm bulunmaya çalışılıyor. 
İş gücü piyasasında nitelikli bir iş bulmaya 
çalışan genç işsizlerin iş bulmalarını 
destekleyen proje kapsamında verilen 
eğitim sonunda kursiyerler ülke genelinde 
geçerliliği olan KTÜ-SEM onaylı sertifika 
alıyorlar. Eğitimini tamamlayan kursiyerlerin 
yüzde 50’sinin proje sonunda, yüzde 90’ının 
ise yasalaşan TTK’nın yürürlüğe girmesi ile 
girişimlerde, web hizmeti veren firmalarda, 
kooperatif, baroya bağlı avukatlık ile Serbest 
Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 
bürolarında  istihdam edilmeleri bekleniyor. 
15-29 yaş arası, en az lise mezunu ve İşkur’a 
kayıtlı olan işsiz gençlerin başvurabileceği 
Web Tasarımı; Web Programlama; Veri Tabanı 
Yönetimi; Grafik Tasarımı; Ftp, İnternet, Mail 
Yönetimi ve Hukuk konularındaki eğitimler, 
ayda 75 saat olmak üzere 3 ay boyunca toplamda 
225 saat olarak veriliyor. 
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