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Değerli Paydaşlarımız, Değerli Gençler, Liseli Girişimciler
Sevgili Basın Mensupları, Kıymetli Misafirler, Hanımefendiler, Beyefendiler…
TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. TÜRKONFED’in geleceğin
girişimci gençlerini yetiştirmek ve girişimci ekosistemi ile tanıştırmak amacıyla başlattığı STEM ile
Girişimde Yeni Ufuklar Projesi’nin kapanış toplantısına hoş geldiniz.
ABD Konsolosluğu ve Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz projemiz, liselerden
beklediğimizin üstünde bir talep gördü. Bu amaçla gelecek yıllarda daha geniş kapsamlı bir proje ile STEM
ile Girişimde Yeni Ufukları Anadolu’ya yaymayı da planladığımızı ifade etmek isterim.
Günümüzde STEM eğitimi, disiplinler arası ve uygulamaya yönelik yaklaşımı içeren bilim, teknoloji,
mühendislik ve matematik temelli 4 disiplinin birbirleriyle entegrasyonunu hedefleyen bir öğretim sistemi
olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin geleceğinin gençlerde olduğu, gençlerin teknolojinin tüm imkanlarıyla yeni
bir sistem yarattığı günümüz dünyasında TÜRKONFED olarak gençlerimize Bu 4 disiplini bir araya getiren
girişimcilik eğitimi “STEM ile Girişimde Yeni Ufuklar” projesini başlatmaya karar verdik.
Proje kapsamında 30 lise öğrencisine iki grup halinde eğitimler verildi. Gençler girişimcilik kültürü ile
tanışırken, girişimci ekosistemine fikir ve hayalleriyle giriş yapmış oldu. Teorik eğitimlerin ardından
Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon alanlarında faaliyet gösteren 3M, Meditronic ve IBM gibi uluslararası
şirketlere çalışma ziyaretleri yaptı. Aynı zamanda Google İrlanda’nın üst düzey yöneticileri de gençlerimize
facetime üzerinden canlı yayınla tecrübe ve deneyimlerini aktardı.
Bugün sadece projenin kapanışını değil, aynı zamanda liseli gençlerimizin fikir ve yaratıcılıklarıyla ortaya
koydukları girişimci projelerini de yapacakları sunumlarla değerlendirme fırsatı bulacağımız bir toplantı
gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda programı başarıyla tamamlayan genç girişimcilerimize sertifikalarını
takdim ederek, aramızda bulunan çok değerli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle melek yatırımcılara
projeleri için destek arayacakları bir network de yaratmayı amaçlıyoruz.
Değerli gençler ve paydaşlarımız;
Türkiye küresel rekabetteki en önemli kozlarından biri olan genç nüfusunu memnun edemiyor oluşu,
aslında aynı zamanda küresel rekabetteki en büyük sorun alanını da yaratıyor. Gençlerin iş dünyasına
katılamayışı, katılanların hedefleri ile elde ettiklerinin uyuşmaması, özellikle iç politika ve sosyal hayattaki
beklentilerin azalması, genç nüfus üzerinde büyük ve etkileri çok güçlü bir baskı unsuru oluşturuyor.
Cesareti, deneyimi ve maddi gücü olan genç beyinler kendileri için yurt dışında gelecek inşa etme arayışıyla
şekillenen bir belirsizlik içine girerken, geri kalanlar ise ekonomi çarkları içinde ayakta kalabilmenin, hatta
o çarklar içinde yer alabilmenin hayalini kuruyor.
Ülkemizde yüzde 11,3 olan işsizlik, genç nüfusta yüzde 24,5 seviyesine ulaşmaktadır. İşsizlik Türkiye'nin
kronik bir sorunu olmaya doğru giderken, özellikle genç işsizlikte ulaşılan son rakam ülkemizin
sürdürülebilir kalkınmasında gençliğin dinamizmini yeterince kullanamadığımız gerçeğini ortaya koyuyor.
Gençliğin kariyer umutları ile iş dünyasının gençlikten beklentilerini, genç işsizlik rakamlarının ortaya
koyduğu gerçeği de iyi analiz ederek doğru politikalarla yönlendirmek önem kazanıyor.
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Dijital süreçlere hâkim olan gençlerin, şirketleri dönüştürme kapasiteleri üzerine ülkeler, özellikle nitelikli
insan kaynağı geliştirmek için önemli yatırımlar yapıyor. Eğitim özellikle mesleki formasyonu artıracak
modeller ile desteklenirse, ülkemizin küresel rekabette lig atlayacağı bir gerçektir. Teori ile pratiğin dijital
teknolojinin imkânlarıyla birleştirilmesi, özgüveni yüksek eğitimli ve kaliteli bir kuşağın yetiştirilmesi için
hepimize önemli görevler düşüyor.
TÜRKONFED olarak başlattığımız STEM projesi ile üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye
çalışıyoruz. Türkiye’nin geleceğinin emin ellerde olmasını istiyorsak, gençlerimizin fikirlerine, hayallerine
ve beklentilerine uygun girişimci ekosistemini oluşturmamız önem kazanıyor. Bu noktada yapılması
gerekenin ise öncelikle gençliğin sesine kulak vermekten geçiyor.
Bugün burada gençlerimizin gözlerindeki parıltıyı görmekten, heyecanlarını paylaşmak büyük bir mutluluk
duyduğumu belirtmek istiyorum. STEM projesine atkı veren, bilgi ve deneyimlerini aktaran, genç
girişimcilerimizin fikirlerinin hayata geçmesine destek verecek olan projede birlikte çalıştığımız tüm
paydaşlarımıza teşekkürlerimiz sunuyorum.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
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