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Yeni Bir Ekonomi için Yeni İşler
Dünya Bankası Ankara Ofisinden Kıdemli İletişim Sorumlusu
Tunya Celasin tarafından hazırlanmıştır.
Ankara’nın bir banliyö semti olan Sincan’da yaklaşık yirmi
öğrenci tezgah takımlarının nasıl yapılacağını öğreniyor.
Kendileri dışında kimsenin olmadığı büyük bir teknik lisede
akşamları toplanıyorlar. Öğrencilere sınıfta karmaşık bir
bilgisayar yazılımı öğretiliyor; bu yazılım atölye katında plastik
aletleri modellemek için kullandıkları endüstriyel makineleri
çalıştırıyor.
Çok Sayıda İşsiz Var

Foto Galeri

İlgili Linkler

Türkiye’deki işsiz gençlerin oranı
Dünya Bankası Türkiye Ofisi
yaklaşık yüzde 18 ve bu oran dünya
ortalamasının üzerinde. Gençler
ISKUR
arasındaki işsizlik, hem kişilerin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
sağlığı ve mutluluğu bakımından hem
Hazine Müsteşarlığı
de ülkenin refahı ve sosyal uyumu
bakımından uzun vadeli olumsuz
Sağlık Bakanlığı
etkiler yaratıyor. İşsizlik daha düşük
Ugur Kolay
bir yaşam boyu kazanç ve hayatın
ilerleyen dönemlerinde artan fiziksel ve zihinsel rahatsızlıklar anlamına gelebilir. Aynı zamanda
üretkenliği ve ekonomik büyümeyi düşürerek sosyal huzursuzlukların, hatta şiddet ve suçun artmasına
yol açabilir.
Ancak her Salı akşamı yeteneklerini uygulamaya dönüştüren bu öğrencilerin hepsi için bekleyen bir iş
var.
"Burada öğretmen olarak görev yapan Uğur Kolay şunları söylüyor: "Bu programa katılan 150 öğrencim
oldu ve 150’si de iş buldu. Bunların hepsi düzgün eğitim sayesinde oldu."
500 Meslek
Bu 400 saatlik kurs Türkiye’nin ulusal iş kurumu olan İŞKUR’un eğitim
programının bir parçası. İŞKUR 500 meslek için eğitim kursları sunuyor —
kuaförlükten bilgisayarlara, bebek bakıcılığından gemi yapımına kadar her şey.
En kârlı mesleklerden birisi su altı inşaatları ile ilgili; köprüler ve başka projeler
için kazıkların nasıl batırılacağı öğretiliyor.

Makbule Simsek

Ancak takım tezgahları kursuna katılan Makbule Şimşek gibi çoğu kursiyer
karadaki meslekler ile ilgileniyor. Şimşek "Yazılımı öğrendim, makineleri
öğrendim, buradan çıkıp birçok farklı iş bulabilirim.” diyor.

Sınıf arkadaşı Soner Başer de iş piyasası konusunda iyimser: "Her yerde çalışabilirim, ama bu programa
katılmasaydım yine iş bulurdum ama bir kariyerim olmazdı. Artık bir kariyer sahibi olabilirim."
Yardım için Yoğun Talep Var
Her yıl yaklaşık 250.000 genç İŞKUR’un eğitim programına katılıyor. Bunların
yaklaşık yüzde 60’ı kalıcı olarak işe alınıyor. İşverenlerin talepleri hizmet
işlerinden endüstriyel işlere doğru kayıyor.
İŞKUR’dan Abdülkadir Yanıcı çoğu kursiyerin ofis işi istediğini, ancak daha zorlu
teknik işlerde de bir artış olduğunu söylüyor. "Meslek liselerinin mezunları bile iş
bulamıyor. Dolayısıyla özel eğitimler sağlayarak onları güncel standartlara
getiriyoruz. Becerilerini piyasanın ihtiyaçlarına göre uyarlıyoruz".
Soner Baser

Hayat Şimdi Başlıyor
28 yaşındaki Eren Çimenlik de bu kursiyerlerden birisi. İşletme eğitimi almıştı

ancak işsiz kalmaktan nefret ediyordu. Bilgisayarlara ilgi duyuyordu ve İŞKUR
eğitiminin işe yarayacağını düşünüyordu. "Türkiye’de hayat işe başladığınızda
başlar diye bir söz vardır. Şu anda bir işim olduğu için gerçekten mutluyum, artık
geleceğimi planlamaya başlayabilirim."
Artık bir işi olduğu için kız arkadaşı ile evlenmeyi ve bir yuva kurmayı
planladığını söylüyor. Eren, Ankara Seramik tarafından işe alınan sekiz kişi
Abdulkadir Yanici
arasından İŞKUR kursiyeri olan dört kişiden birisi. İŞKUR’dan işe alınan dört kişi
yüksek gerilim elektrik hatları üzerine monte edilen metal kapakların üretimi
konusunda eğitim aldı. Bilgisayar programları ve yüksek teknoloji ürünü makineler ile çalışıyorlar.
Ankara Seramik yetkilisi İsmail Üzüm şirketin işe alınan İŞKUR kursiyerlerinin çalışmalarından memnun
olduğunu söylüyor: "Gençleri işe aldığımız için mutluyuz, işsizliğin azaltılmasına yardımcı oluyoruz. Şimdi
yaptığımız bu yatırımın sadece şirkete değil aynı zamanda Türkiye ekonomisine getirisi olacak."
Teorik Değil Uygulamalı Eğitim
Muhasebe eğitimi almış olan bir İŞKUR mezunu, eğitimin en önemli kısmının
almış olduğu uygulamalı eğitim olduğunu söylüyor. Emrah Tengilimoğlu şu anda
Sincan Adliyesinde şoför olarak çalışan eski bir kursiyer. Muhasebeci olmak
istediğini, ancak yine de çalışıyor olmaktan mutlu olduğunu söylüyor.

Eren Cimenlik

İŞKUR’un eğitim programlarında en çok hoşuna giden şeyin bir şeyin nasıl
yapılacağı ile ilgili sadece konuşmaktan ziyade, öğrencilerin bunları uygulamalı
olarak yapmaları olduğunu söylüyor: "Programın en kendine özgü özelliği
öğrendiklerinizi uygulamaya dökmeniz, kullanmanız. Bu özelliği programı değerli
kılıyor".

İşverenlerin ve Potansiyel Çalışanların Talepleri
Türkiye, Dünya Bankası’nın desteği ile eğitim programının başarısını
değerlendiriyor. Çalışma çağındaki nüfusun yarısından daha azı çalışıyor —ve
çalışma çağındaki kadınların sadece yaklaşık dörtte biri çalışıyor, ki bu Türkiye
ile benzer ülkeler arasındaki en düşük oran. İŞKUR yetkilileri verdikleri
eğitimlerin insanların iş bulmasına yardımcı olduğunu ispatlamaları halinde
hükümetin bu eğitimleri yaygınlaştıracağını umut ediyor.
Şu anda İŞKUR eğitimlerine başvuran kişi sayısı iki kat artmış durumda. İŞKUR
yetkilileri değerlendirme sonucunda verdikleri eğitimlerin insanların iş
bulmalarına yardımcı olduğunu ispatlaması halinde hükümetin bu eğitim
programlarını daha da genişleteceğini umut ediyorlar.
Ismail Uzum

