TÜRKONFED YÖNETİM KURULU ÜYESİ &
GENÇLİK VE EĞİTİM KOMİSYONU EŞ BAŞKANI İREM ORAL KAYACIK
KONUŞMA METNİ-16 Ocak 2019
Değerli Protokol, Değerli Paydaşlarımız, Sevgili Gençler;
TÜRKONFED yönetim kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
5 ülkeden 8 kurumun paydaşlığında, kapsayıcı ve katılımcı bir anlayışla başlatılan Uzun Dönemli
‘İstihdam Becerileri ile İş Hayatında Genç İstihdamının Artırılması-WORTH Projesi’nin
kapanış toplantısına hepiniz hoş geldiniz.
Değerli katılımcılar;
Yeni bir dünyanın kurulduğuna şahitlik ettiğimiz dönemlerden geçiyoruz. TÜRKONFED olarak bu
dönüşümü, ekonomiden sosyal ve kültürel hayata kadar kodlarıyla yeniden yazmanın önemine
inanıyoruz. Bu değişimi gerçekleştirecek en önemli gücün de “gençlik ve eğitim” olduğu
konusunda hepimizin hemfikir olduğunu düşünüyorum.
Bireylerin kendini geliştirip potansiyellerini keşfetmesini sağlayan nitelikli bir eğitim sistemi hem
ekonomik hem de toplumsal gelişim için önem taşıyor. 21. yy dünyasının gerçeklerine uygun,
bilimin temel alındığı bir eğitim anlayışı ile gençlerimize analitik ve eleştirel düşünme, problem
çözme, yenilikçilik, işbirliği, iletişim ve yabancı dil gibi olmazsa olmaz görülen becerileri zaman
kaybetmeden kazandırmak gerekiyor.
İşte bu amaçla TÜRKONFED olarak çok paydaşlı ve çok katılımlı işbirlikleri ile sadece ülkemizde
değil, uluslararası alanda da projeler gerçekleştiriyoruz. İşte bu nedenle “bağımsızlık” ve
“gönüllülük” esasıyla bir araya gelen iş insanlarının kurduğu TÜRKONFED’in yeni dönem
vizyonunun odaklarından biri de gençlik ve eğitimdir. Bu önemli odak ile ilgili de
konfederasyonumuz bünyesinde oluşturulan 12 çalışma komisyonu arasında Gençlik ve Eğitim
Komisyonu da yer alıyor.
Değerli misafirler;
Türkiye’nin her bölgesinde 29 federasyon, 244 dernek ve 40 bini aşkın şirketi bünyesinde
barındıran konfederasyonumuz; son 3 yılda gençlik ve eğitim odaklarında çok öneli projeleri
hayata geçirdi. 2017 yılında gençlere; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik temelli
girişimcilik eğitimi kazandırmak için başlattığımız STEM ile Girişimde Yeni Ufuklar projesine
başladık.

Gençleri girişimci eko-sistemi ile tanıştırdığımız 2 günlük teorik ve pratik saha çalışmaları ile
projemizi 2018 yılında;’ İzmir, Ankara, Eskişehir ve Diyarbakır da STEM Anadolu ismiyle
yaygınlaştırdık. 200 liseli gencimiz, girişimci projelerini, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası
Girişimcilik Zirvesi’nde dünyanın önde gelen girişimci ve iş insanlarına anlatma fırsatı da
yakaladı. Bu gençlerimiz kurdukları takımlarla, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılırken,
aldıkları destekler ile hayallerini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım attı.
Gençlerin uzun dönemli istihdam edilmesini sağlamak üzere 2017 yılı Şubat ayında başladığımız
ve bugün finalini hep birlikte yaptığımız WORTH Projesi ile kapsayıcı ve katılımcı bir işbirliği
modeli ortaya koyduk. Erasmus + kapsamında Ulusal Ajans tarafından fonlanan; Türkiye,
Bulgaristan, Yunanistan, İtalya ve İspanya’nın da dahil olduğu proje sonunda önemli bir eğitim
modülü de hazırlandı. Bu modül ve proje detaylarını Bahçeşehir Üniversitesi Doktor Öğretim
Üyesi Serkan Yeşilyurt sunumunda ayrıntılarıyla aktaracak.
Ve son olarak yine Erasmus + kapsamında Ulusal Ajans tarafından desteklenen Sürdürülebilir
Bir Toplum İçin Genç Girişimler-YEP! (Youth Enterprises And Public Sector For A
Sustainable Society) projesine 2018 yılı Kasım ayında başladık. 4 ülkeden 5 kurumun
işbirliğiyle gençleri sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk konularında teşvik etmek üzere yola
çıktığımız projemizi de 2020 yılı Temmuz ayında sonuçlandıracağız.
Değerli Dostlar;
Çok bilinmeyenli denklemleri artık tek başına çözmek mümkün görünmüyor. Ancak kapsayıcı ve
katılımcı çok ortaklı programları hayata geçirmenin zamanı. TÜRKONFED olarak, TÜSİAD ve
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı-UNDP ile birlikte Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
doğrultusunda iş dünyasını harekete geçirdik. Hedefler İçin İş Dünyası Platformu’nun
kuruluşunu geçtiğimiz hafta Cuma günü geniş katılımlı bir etkinlik ile kamuoyuna duyurduk.
BM’nin 195 üye ülkesinin ortak imzasıyla 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi arasında yer alan
Eğitim ve Nitelikli İstihdam konularında da komisyon olarak platform bünyesinde etkili
çalışmalara imza atacağız.
TÜRKONFED olarak girişimcilikten istihdama, STEM’den genç işsizliğine kadar toplumsal faydayı
artıracak, sürdürülebilir kalkınmayı harekete geçirecek projelerle sadece ulusal değil uluslararası
işbirlikleri ile de farkındalık yaratmaya devam edeceğiz.

Bu vesile ile WORTH Projesi’nde birlikte çalıştığımız paydaşlarımıza teşekkür ederken, ortaya
konan eğitim modülünün nitelikli eğitim ve genç istihdamının geliştirilmesine katkı vereceğine
inanıyoruz. Projemizin finaline ev sahipliği yapan Bahçeşehir Üniversitesi yönetimine,
eğitmenlerimize ve siz değerli katılımlarınız için sevgili gençlere şükranlarımı sunuyorum.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.

