BİLİŞİM ÇIRAKLARI PROJESİ PROTOKOLÜ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’nun 3294 sayılı
Kuruluş Kanunu ile belirlenmiş, ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde
bulunan ve vakıflardan yardım alan veya yardım alma durumunda
bulunan dar gelirli ailelerin lise veya meslek lisesi mezunu
çocuklarına iş imkanı sağlamayı hedefleyen “Bilişim Çırakları
Projesi” protokolü, 19 Ağustos 2004 tarihinde Devlet Bakanı Beşir
ATALAY, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat
BAŞESKİOĞLU, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN ve Türkiye
İhracatçılar Meclisi Başkanı Oğuz SATICI tarafından imzalanmıştır.
Bilişim Çırakları Projesi Protokolü; Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
arasındaki işbirliğini öngörmektedir.
Kurum ve kuruluşlar arasındaki proje geliştirme konusundaki
işbirliğinin geliştirilmesini ve KOBİ’lerdeki işgücünün niteliğinin
yükseltilmesini de amaçlayan projeyle, bir yandan 1020 gencin bilgi
teknolojileri konusunda eğitilerek istihdamları sağlanacak diğer
yandan da ihracatçı ve potansiyel ihracatçı firmaların ara eleman
ihtiyacı giderilecektir.
Bilgi teknolojileri konusunda, ihracatçı ve potansiyel ihracatçı
firmaların ara eleman ihtiyacının giderilmesi amacıyla oluşturulan
projeden yararlanacak olan katılımcılara proje kapsamında 640 saatlik
eğitim verilecektir. Eğitimler 6 ay içinde tamamlanacaktır.

Aşağıda sıkça sorulabilecek sorularla proje hakkında bilgi verilmiştir.
Bilişim Çırakları Projesi Nedir?
Bilişim Çırakları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Kuruluş
Kanunu ile belirlenmiş bulunan, ekonomik, sosyal yoksunluk içinde
olan, lise ve/veya meslek lisesi mezunu ve Türkiye İş Kurumu’na
kayıtlı işsiz, fakir gençler arasından seçilen vatandaşlarımızın ileri
teknoloji alanında eğitilerek; sertifika alanların KOBİ ölçeğindeki
işletmelerde istihdam edilmelerinin yolunu açmak için açılan meslek
kurslarıdır.
Projeyle Hedeflenenler Nelerdir?
• Fakir gençlerimizin bilgi teknolojileri konularında eğitilerek
kapasitelerinin yükseltilmesi ve istihdamlarının kolaylaştırılması
ve hızlandırılması,
•

Bu alanda eğitilen bilişim çıraklarının; Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Genel Müdürlüğü (SYDGM), Türkiye İş Kurumu
(İŞKUR), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme İdaresi
(KOSGEB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), işbirliği ile
ihracatçı ve potansiyel ihracatçı KOBİ’lerde istihdamlarının
sağlanması,

•

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması
amacıyla, desteklerden faydalanan KOBİ’lerdeki işgücü
niteliğinin yükseltilmesi,

•

Ulusal ve uluslar arası fonlardan desteklenen proje ve
programlarda
ilgili
kurum/kuruluşlarla
işbirliğinin
sağlanmasıdır.

Uygulama Yerleri Nerelerdir?
İhracat kapasiteleri dikkate alınarak belirlenen 14 ilde projeye
başlanması hedeflenmektedir. Bu iller İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara,
Kocaeli, Manisa, Denizli, Sakarya, Gaziantep, Adana, Mersin, Konya,
Kayseri ve Trabzon olarak belirlenmiştir.

Proje Kapsamında Hangi İlde Kaç Kişinin Eğitilmesi Hedefleniyor?

Proje kapsamında; İstanbul’da 60 kişi, İzmir’de 135 kişi, Bursa’da 75
kişi, Ankara’da 75 kişi, Kocaeli’nde 60 kişi, Manisa’da 75 kişi,
Denizli’de 75 kişi, Sakarya’da 60 kişi, Gaziantep’te 60 kişi, Adana’da
75 kişi, Mersin’de 75 kişi, Konya’da 75 kişi, Kayseri’de 75 kişi ve
Trabzon’da 45 kişinin eğitilmesi hedeflenmektedir.
Proje Kapsamında Verilecek Eğitimler Ve Süreleri Nelerdir?
Proje kapsamında kursiyerlere; 200 saat Temel İngilizce, 120 saat
Temel Bilişim, 60 saat Sistem, 120 saat Muhasebe, 100 saat dış ticaret
ve 40 saat Dış Ticaret Portalları eğitimleri verilmesi hedeflenmektedir.
Bu Eğitimlere Katılacak Kursiyerlerin Seçimi Nasıl Olacaktır?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü kuruluş
kanununda belirlenmiş bulunan, ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde
olan fakir gençlerimiz arasından, lise ve/veya meslek lisesi mezunu
olup, İŞKUR İl Müdürlüklerinde “işsiz” olarak kayıtlı olanlardan;
İŞKUR tarafından ihale sonucu belirlenen, yüklenici tarafından
yapılacak sınav sonucu seçilen 1020 kişiye bu eğitimler verilecektir.
Proje kapsamında hizmet satın alınabilecek, hizmet sağlayıcı kurum
ve kuruluşlar hangileridir ?
• Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim ve öğretim kurumları,
•

Üniversiteler,

•

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa ve 625 sayılı Özel
Öğretim Kurumları Kanunu’na dayanılarak kurulan özel öğretim
kurumları ve özel eğitim işletmeleri,

•

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan kurs açma ve öğretime başlama izni
olan kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler dernek, vakıf,
meslek odaları ve özel kesim işyerleridir.

Projenin Uygulama Aşamaları Nelerdir?
• Belirlenen 14 İl’de bilgi teknolojileri eğitim programlarına
katılacak 1020 vatandaşımızın belirlenmesi,
• Bilgi teknolojileri ve dış ticaret alanında çalışacak Bilişim
Çıraklarının
yetiştirilmesi
için
eğitimlerin
içeriğinin
belirlenmesi,
• İhale yöntemiyle eğitim verecek yüklenicinin belirlenmesi,
• Eğitimlerin eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi,
• Yetiştirilen Bilişim Çıraklarına ait bilgilerin protokol taraflarının
iletişim kaynaklarına kayıt edilmesi,
• İhracatçı ve potansiyel ihracatçı olan KOBİ’lerin belirlenmesi ve
söz konusu Bilişim Çıraklarının eşleştirmelerinin yapılması,
• Bilişim Çıraklarını istihdam edecek işletmelere 6 ay boyunca
aylık brüt asgari ücret tutarı kadar destek sağlanması,
• Bilişim Çıraklarının eşleştirme yapılan KOBİ’lerde istihdamının
sağlanması,
• İstihdamın izlenmesi, değerlenmesi ve raporlanması,
faaliyetlerinin yapılmasıdır.
Projede SYDGM’nin Sorumlulukları Nelerdir?
· Bilişim Çırağı adaylarının ilgili Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıfları aracılığı ile ön tespitinin yapılması,
· Bilişim Çıraklarının önseçim sonuçlarının değerlendirilerek
bildirilmesi,
· Proje kapsamındaki katılımcıların her türlü eğitim masrafları ile
günlük harçlıkları, konaklama, iaşe, ulaşım v.b giderlerin
karşılanması,
· Proje ile ilgili gelişmelerin SYDGM’nin web sayfasında
yayınlanmasıdır.

Projede İŞKUR’un Sorumlulukları Nelerdir?
• Ön seçimi yapılan aday kursiyerler için yapılacak olan sınav,
soru ve değerlendirmelerin hazırlanması (ihaleyi kazanacak
yükleniciye yaptırılabilir),
•

Proje kapsamındaki eğitimlerin, SYDGM tarafından sağlanan
kaynakla, İŞKUR vasıtasıyla ilgili illerde gerçekleştirilmesi ile
ilgili her türlü iş ve işlemin yapılması ve SYDGM’ne
raporlanması,

•

Proje kapsamında istihdamdaki sürekliliğin
değerlendirilmesi ve kayıtlarının tutulması,

•

Bilişim Çırakları Projesi kapsamında İş ve Meslek Danışmanlığı
hizmetlerinin verilmesi,

•

Proje ile ilgili gelişmelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı ve İŞKUR’un web sayfasında yayınlanmasıdır.

izlenmesi,

Projede KOSGEB’in Sorumlulukları Nelerdir ?
• Ön seçimi yapılan aday kursiyerler için yapılacak olan sınav,
soru ve değerlendirmelerin hazırlanmasında İŞKUR’a destek
verilmesi,
•

KOSGEB Nitelikli Eleman İstihdamı Desteği Veri Tabanına,
yetiştirilen Bilişim çıraklarına ait bilgilerin kayıt edilmesi,

•

KOSGEB’ in İşletme Veri Tabanında kayıtlı olan işletmelere,
eğitim alan Bilişim Çıraklarının duyurularının yapılması,

•

Bilişim Çırağı istihdam edecek ihracat potansiyeli olan
KOBİ’lerin belirlenmesi,

•

Bilişim Çırağı ile KOBİ arasındaki sözleşmenin içeriğinin
belirlenmesi, imzalanması,

•

Bu kişileri istihdam edecek KOBİ’lerin 6 ay boyunca aylık brüt
asgari ücret tutarı kadar desteklenmesi,

•

Bilişim Çıraklarının, projenin istihdam sürecinde ve sonrasında1
yıl boyunca izlenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçların
SYDGM’ye raporlanması,

•

Proje ile ilgili gelişmelerin web sayfasında yayınlanmasıdır.

Projede TİM’in Sorumlulukları Nelerdir?
• Ön seçimi yapılan aday kursiyerler için yapılacak olan sınav,
soru ve değerlendirmelerin hazırlanmasında İŞKUR’a destek
verilmesi,
•

Bilişim Çırakları Eğitim Programı içeriğinin hazırlanması ve
eğitimin belirlenen içerikte devam etmesi konusunda destek
sağlanması,

•

Bilişim Çıraklarını istihdam edecek olan ihracatçı firmaların
belirlenmesi,

•

Yetiştirilen Bilişim Çırakları ile ilgili bilgilerin TİM’in web
sayfasında yer alması, firmaların bu kişilerden haberdar
olmalarının sağlanması,

•

Proje ile ilgili gelişmelerin TİM’in
yayınlanmasından sorumlu olacaktır.

web

sayfasında

Proje Şu Anda Hangi Aşamadadır?
Projeye konu eğitimi gerçekleştirecek olan iş ortaklığı ile 26.09.2005
tarihinde sözleşme imzalanmış olup, 17.10 2005 tarihinde de projenin
gerçekleştirileceği 14 ilde (İzmir hariç) 1020 adet katılımcıyı
belirlemek üzere eleme sınavı yapılmıştır. Sınav sonuç listelerine göre
09.11.2005 tarihinde 14 ilde eğitimlere başlanılmıştır.
*** Proje KOSGEB adına Eğitim ve Danışmanlık Merkez Müdürlüğü
yürütülmekte olup, aşağıda ismi yazan kişilerden de bilgi alabilirsiniz.
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