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     BASIN BÜLTENİ       

   

 

TÜRKONFED’İN BU YILKİ İLK STEM 

EĞİTİMİ DİYARBAKIR’DA YAPILDI 
 

Türkiye’de gençler arasında girişimcilik eko-sistemi oluşturabilmek hedefiyle TÜRKONFED 

tarafından geçen yıl İstanbul’da başlatılan, bu yıl ise Anadolu ile devam ettirilen “Girişimde Yeni 

Ufuklar-STEM Anadolu” eğitimlerinin ilki Diyarbakır’da verildi. Toplanan başvurular neticesinde 

eğitim almaya hak kazanan lise öğrencileri, DOGÜNSİFED ve DİSİAD ev sahipliğinde 

gerçekleştirilen ve iki gün süren eğitimlerle girişimcilikle tanıştı.  

 

22 Ocak 2018 / Diyarbakır - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), gençleri 

girişimciliğe teşvik etmek amacıyla geçen yıl İstanbul’da hayata geçirdiği STEM projesini, Anadolu’da da 

sürdürme kararı almasının ardından ilk eğitimini 20-21 Ocak’ta Diyarbakır’da düzenledi.  

 

ABD Büyükelçiliği Küçük Ölçekli Hibe Programı tarafından finanse edilen ve Genç Başarı Vakfı 

işbirliğiyle hayata geçirilen projenin Diyarbakır STEM Anadolu çalıştayı, Doğu ve Güneydoğu Sanayici 

ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) ve Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları 

Derneği (DİSİAD) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. DOGÜNSİFED ve DİSİAD toplantı salonlarında 

yapılan ve Girişimde Yeni Ufuklar-STEM Anadolu projesi kapsamında verilen eğitimlere, Diyarbakır’dan 

40’a yakın lise öğrencisi katıldı.  

 

Yıl içinde Anadolu’nun farklı şehirlerinden toplamda 160 lise öğrencisinin yararlanacağı eğitimler, 

Türkiye’nin kronik sorunlarından biri olan işsizlikle mücadele etmekte, gençlerin de inisiyatif alabilmelerini 

ve kariyer hedeflerinde yeni ufuklar açabilmelerine olanak sağlayabilmeyi hedefliyor.  

 

Akbaş: “Hayallerinizi yüksek tutun” 

Gençlerden, umutlarını ve hayallerini kaybetmemesini isteyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Şeyhmus Akbaş, eğitim seviyesi artmayan toplumların ekonomi ve demokrasisinin de yeterince 

gelişmeyeceğinin altını çizdi. Akbaş, şöyle konuştu: “Girişimciliği iyi olan ülkelerde eğitim ilerlemiş 

demektir. Bu durum, teknolojik gelişmişliği ve refah seviyesinin artmış olmasını da beraberinde getirir. İyi 

bir girişimci ruhu yaratmak hem ülkemize hem de bölgemize büyük fayda sağlayacaktır. Gençlerimizin 

gelecek için çok güzel şeyler yapacağından şüphem yok. Buna yeter ki siz gençler de inanın ve hayallerinizi 

yüksek tutun.” 

 

DOGÜNSİFED Başkanı Aziz Özkılıç ise, STEM eğitimlerinin bölge gençlerini girişimcilik kültürüyle 

tanıştırması açısından çok önemli olduğunun altını çizerek, eğitimlerin yerel kalkınmayı destekleyici ve 

gençleri geleceğin istihdam yaratan nesilleri olmaları yolunda teşvik edici kapsamı nedeniyle çok kıymetli 

bulduğunu ifade etti.  

 

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri olarak 20 yıldır iş dünyasına yeni oyuncular yetiştirmek için eğitimler 

verdiklerini belirten DİSİAD Başkanı Burç Baysal ise, bugüne kadar kentte istihdam ve ekonomi ile ilgili 

yapmaya çalıştıklarının etkisinin çok kısıtlı kaldığı özeleştirisinde bulundu. Baysal, “Bundan sonra siz 
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gençlerin devreye girmesi lazım. Kentin ve bölgenin, yoksulluk sınırının altında yaşayan yoğun bir nüfusu 

var. O nedenle sizin gibi genç beyinlerin yaratıcılığına ihtiyaç çok daha fazla” dedi.  

 

Sürdürülebilir kalkınmada gençlerin dinamizmini daha verimli kullanabilmek ve gençleri geleceğe 

hazırlayabilmek amacıyla sürdürülen proje kapsamında, lise öğrencilerine bilim, teknoloji, mühendislik ve 

matematik temelli girişimcilik dersleri veriliyor. Gençler, bu eğitimlerle, İngilizce ‘kök’ anlamına gelen ve 

Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) 

kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşan “STEM” alanlarında kariyere teşvik ediliyor. 

 

Diyarbakır’ın ardından, İzmir, Ankara ve Eskişehir’de de gerçekleştirilecek eğitimlerin 

tamamlanmasıyla, dört farklı ilden öğrenciler, İstanbul’da düzenlenecek kapanış toplantısında, kendi 

fikirlerini iş dünyasından isimlere sunabilme imkânı da yakalayarak, melek yatırımcı, mentor ve 

girişimcilerle buluşacak. 

 

 
TÜRKONFED Hakkında: Çatısı altında 28 federasyon ve 221 dernek üzerinden 24 bin iş insanı ve 40 bine yakın şirket yer alan TÜRKONFED, üye 

tabanı ile toplam (enerji dışı) dış ticaretin yüzde 83'ünü, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın yaklaşık yüzde 55’ini sağlamaktadır. İstanbul, Batı 

Anadolu, Marmara ve İç Anadolu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Orta Anadolu, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Ege, Doğu Marmara, 

Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Güney Marmara, Çukurova, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Zafer, İpekyolu, Kapadokya, Mevlana, Doğu, 

Serhat, Dicle ve Fırat Sanayici ve İşadamları Federasyonu’nun yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Yapı 

Ürünleri Üreticileri Federasyonu da TÜRKONFED üyeleridir. TÜRKONFED, Avrupalı KOBİ’lerin çatı örgütü olan ve 12 milyon firma ve 55 milyon 

çalışanı temsil eden Avrupa Esnaf, Sanatkâr ve KOBİ Birliği (UEAPME) üyesidir. 
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