
  

 
  

 

TÜRKONFED YÖNETİM KURULU ÜYESİ &  

GENÇLİK VE EĞİTİM KOMİSYONU EŞ BAŞKANI  YİĞİT SAVCI 

KONUŞMA METNİ-16 Ocak 2019 

 

Değerli Protokol, Değerli Paydaşlarımız, Sevgili Gençler; 

 

TÜRKONFED yönetim kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.  
 

TÜRKONFED’in koordinatörlüğünde, Türkiye’nin de dahil olduğu 5 ülkenin işbirliğinde hayata 

geçirilen Uzun Dönemli ‘İstihdam Becerileri ile İş Hayatında Genç İstihdamının Artırılması-

WORTH Projesi’nin kapanış toplantısına hepiniz hoş geldiniz.  

 

Değerli dostlar; 

 

Bugün dünyada teknoloji ile birlikte yaşanan büyük dönüşüm ekonomiden toplumsal hayata köklü 

değişimler yaratıyor. Ülkelerin rekabetçilik gücü artışı yüksek teknoloji kullanabilme kapasiteleri 

kadar bu teknolojiyi kullanacak nitelikli insan kaynağını yetiştirmekten de geçiyor. Nitelikli insan 

kaynağı istihdamı için de geleceği emanet edeceğimiz gençlere nitelikli bir eğitim sistemi 

sunmamız gerekiyor. 

 

Ekonomik başarı, gençleri ne ölçüde ekonomiye katabildiğiniz ve hayallerine fırsat tanıdığınızla 

doğrudan ilişkili. Genç işsizliğiyle mücadele ve gençleri iş hayatına kalıcı şekilde entegre etmek, 

başta ülkemiz olmak üzere tüm ülkeler için de kritik önemde yer alıyor. Zira bugün bu sorunu 

çözmeye dönük adım atılmadığı takdirde genç işsizlik rakamlarının dünya genelinde artışı 

kaçınılmaz görünüyor.  
 

Dünyada ve ülkemizde genç işsizlik oranlarının yüksekliği, ekonomik ve toplumsal refah için 

gençlerin sistemin dışında kalmasına neden oluyor. Gelişmiş ülkelerde yüzde 5’in altında yer alan 

genç işsizlik rakamları AB genelinde yüzde 15’lere kadar çıkmaktadır. Genç işsizlik oranları genel 

işsizliğin iki katına kadar çıkıyor.  

 

Değerli Dostlar; 

 

Gençlerimizi geleceğin mesleklerine hazırlamak, sahip olmaları gereken beceri ve yetkinliği 

artırmak için TÜRKONFED koordinasyonunda başlatılan; Türkiye, Bulgaristan, İtalya, İspanya ve 

Yunanistan olmak üzere, 5 ülkeden 8 kurumun işbirliğiyle gerçekleştirilen Worth Projesi’nin ilk 

fazını tamamladık.  



  

 
  

 

 

Proje kapsamında, gençlere yönelik kalıcı istihdam becerileri geliştirilmesi ve bu yetenekler 

sayesinde genç işsizliği ile mücadelede Avrupa çapında bir etki yaratması hedeflendi. Genç 

işsizliğini çözmeyi hedefleyen ortak ülkeler tarafından uygulanan ilk fazda, mevcut durum analizi 

yapılarak ortak bir rapor meydana getirildi.  

 

Projede paydaşlık yaptığımız tüm ülkeler ortak amaçlara odaklandı.  

• Gençlerde istihdam becerilerinin geliştirilmesi,  

• genç istihdamının artırılması  

• ve elbette genç işsizliğine uzun dönemli çözümler bulabilmek.  
 

Bu projeyle, sürdürülebilir bir ekonominin inşasına ve geleceğimizin garantisi gençlerimizin kendi 

elleriyle kuracakları çok daha güzel bir yarına katkı sunabilmeyi hedefliyoruz.   

 

Proje çıktıları hakkında detaylı bilgiyi sunumlarda daha net göreceğiz. Ancak genel olarak ortaya 

çıkan bir tespiti iş dünyası içinden gelen biri olarak paylaşmak istiyorum. Günümüzde iş 

piyasasının ihtiyaçları ve önceliklerinin gençlerin gelecek hayalleri ve beklentileriyle örtüşmesi 

gerekliliği öne çıkıyor. Özellikle uzun süreli işlerde bariyer olarak görülen profesyonel ve sosyal 

beceriler alanında bu örtüşme; işgücü ve şirket verimliliği ile ülke ekonomilerine pozitif katkı 

sağlıyor. 

 

Değerli Dostlar;  

 

Sözlerimi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün cümleleriyle son 

vermek istiyorum. “Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. 

Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Bütün ümidim gençliktedir.” 

 

Bizlerin de bütün umutları ve hayalleri gençler ile gerçekleşecektir. Projeye katkı veren tüm 

paydaş kuruluşlar ile toplantımıza ev sahipliği yapan Bahçeşehir Üniversitesi’nin değerli rektör ve 

yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum. 

 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. 

 

https://www.cokbilgi.com/yazi/gencligin-ataya-cevabi/

