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Hızlandırma Programı- Yönetişim Yapısı
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Strateji ve Hedef 
Belirleme:

Etkinleştirme ve 
Koordinasyon:

Katılım ve 
Uygulama:

● Kamu
● Özel Şirket
● STK’lar
● Üniversite



30 Haziran Açılış Toplantısı
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Sistem Analizi Raporunun Girdileri

Raporlar/Yayınlar
● WEF
● ILO
● McKinsey
● PwC
● Deloitte
● STB
● ÇSGB
● MEB
● İŞKUR
● TÜSİAD
● TÜBİSAD
● TTGV

İstatistiki Bilgiler
● OECD
● Eurostat
● TÜİK

Sistem Analizi 
Raporunun 

Girdileri
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Üst Politikalar

● 11. Kalkınma Planı
● Strateji Belgeleri

Çalıştay ve Değerlendirmeler
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●

Sistem Analizi Raporu Çıktıları
Nüfus Bilgileri
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83 Milyon

Türkiye Nüfus Ortalama Yaş

32,7 38,5 40,6 44,0 47,8

TUR ABD ING AB ALM



●

Sistem Analizi Raporu Çıktıları
Programa Katılımın Önemi

Beceri Açığının 
Azaltılması

Yeni işlerin doğması ve mevcut işlerin 
kaybolması ile işe alma ve çıkarma 
ihtiyacı

Değişen iş modelleri, dijitalleşme vb. 
nedenlerle beceri/yetenek ve bilgilerin 
değişmesi
● 2030 yılına kadar karmaşık bilişsel becerilere olan 

ihtiyacın %30, teknolojik becerilere olan ihtiyacın da 
%50'den fazla artması beklenmektedir. 

● Türkiye’de mevcut durumda 21,1 milyon çalışan mevcut 
işlerinde, teknolojiden yararlanarak becerilerini 
geliştirmeye ihtiyaç duymaktadır.

● Türkiye'nin, 2030 yılına kadar 36 milyona ulaşacak iş 
gücünün %23'üne önemli ölçüde beceri kazandırması 
gerekmektedir.

● 2025 yılına kadar tüm çalışanların %50'sinin yeni 

beceriler kazanması gerekmektedir.

● İmalat sanayinde  %45 oranında dönüşüm 

beklenmektedir.

● Türkiye’de dijitalleşmenin etkisiyle 2030’a kadar 7,6 

milyon işin kaybolması, 8,9 milyon yeni işin ortaya 

çıkması beklenmektedir. 
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●

Sistem Analizi Raporu Çıktıları
İstihdama Katılım ve Eğitim Oranları

● Çalışma çağındaki nüfusun yarısı iş gücüne katılmamaktadır. 

● Bu oran OECD ülkeleri genelinde %30’lar seviyesindedir.
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işgücüne Katılım  Oranı Nüfusun Eğitim Dağılımı

● Nüfusun yaklaşık %60’ı az eğitimli grupta yer almaktadır.



Sistem Analizi Raporu Çıktıları
Meslek Sınıflandırması ve Beceri Düzeyi

● Türkiye’de istihdamdaki mesleklerin dağılımı yıllar itibariyle değişmemekte ve nitelikli işlerde artış gözlenmemektedir. Bu durum işveren 
tarafından talep edilen beceri düzeyinin yüksek olmadığını göstermektedir. 
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Çalışanların Meslek Sınıflandırması Ülkelerde İstihdamın Beceri Düzeyleri



Sistem Analizi Raporu Çıktıları
Sektörel İstihdam, Açık İş ve İşsizlik Oranı

● Bir ülkenin ekonomik gelişmesinde itici güç olan bilimsel ve teknik 
faaliyetler, eğitim, bilgi ve iletişim sektörlerinde daha az iş gücü istihdam 
edilmektedir. 

● Açık iş talebinin yoğun, işsizliğin nispeten daha az olduğu meslek 
gruplarında nitelikli eleman yetiştirmeye; 

● Açık işin az, işsizliğin yoğun olduğu meslek gruplarına sahip bireylere ise 
yeni beceriler kazandırılmalıdır. 13

Sektörlere Göre İstihdam Oranı Açık İş ve İşsizlik Oranları



Sistem Analizi Raporu Çıktıları
BİT Becerisine Sahip Birey ve İstihdam Oranı

● Türkiye'de ileri BİT becerilerine sahip bireylerin oranı ,%3,2 ile küresel 
sıralamada sonlarda yer almaktadır. Bu alandaki açığın kapanması için 
ileri BİT becerilerine sahip iş gücü yetiştirmek birçok sektör için kritik hâle 
gelmiştir. 

● Türkiye’de istihdam edilen bilgi ve iletişim uzmanlarının oranı Avrupa 
Birliği ülkeleri ile kıyaslandığında geridedir. İstihdam olmamasının en 
önemli sebepleri arasında yetkin bireylerin azlığı, bilgi ve iletişim 
uzmanlarının çalışacağı iş sayısının yeterli sayıda olmaması ve 
yurtdışına olan beyin göçüdür. 

Bilgi ve İletişim Uzmanı İstihdamı
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BİT Becerilerine Sahip Bireylerin Oranı



Sistem Analizi Raporu Çıktıları
Dijital Becerilere Sahip Bireylerin Oranı

Genel dijital becerileri analiz edildiğinde ise;

● Türkiye performans olarak 2017 ve 2019 
yıllarında sırasıyla %29 ve %31 oranlarıyla son 
sıralarda yer almaktadır.  

● Dijital dönüşüme uyum, bireylerin dijital beceri ve 
yetkinliklerinin gelişmesine bağlıdır. 

● Bu durum sürekli eğitimlerin ve ilgili 
programlarının önemini ortaya koymaktadır.

Dijital Becerilere Sahip Bireylerin Oranı
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● Türkiye için en fazla uyumsuzluk %68,7 ile lojistik alanında iken en az 
uyumsuzluk %6,1 ile eğitim alanındadır. 

Sistem Analizi Raporu Çıktıları
Uyumsuzluk ve Fazla Nitelik Oranları

● Türkiye’de beşerî bilimler alanlarında mezun olanlar 
○ niteliklerin altında veya üzerinde işlerde çalışmakta iken, 
○ eğitim öğretim alanındaki mezunlar kendi niteliklerine daha 

uygun işlerde çalışmaktadırlar.

Fazla Niteliğe Sahip Çalışanların Sektörlere Göre KarşılaştırmasıÇalışanların İşlerindeki Uyumsuzluk Oranı
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● Türkiye genelinde toplam çalışanların %29,5’i kadınlardan oluşmaktadır. 
En yüksek istihdam ise sağlık alanındadır.

Sistem Analizi Raporu Çıktıları
Kadın İstihdamına Yönelik Oranlar

● Kadınların iş gücüne katılımı OECD: %59, AB (27): %62,6 olmasına 
rağmen Türkiye genelinde toplam çalışanların %29,5’i kadınlardan 
oluşmaktadır. 

Kadın İstihdamının Sektörlere Göre DağılımıKadın İstihdamına Yönelik Karşılaştırma
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Sistem Analizi Raporu Çıktıları
Eğitim Harcamaları ve Hayat Boyu Öğrenme

● Yükseköğretimde kişi başına yapılan harcamalarda Türkiye OECD 
ortalamasının oldukça gerisindedir. 

● Hayat Boyu Öğrenme oranlarında AB ortalaması %9,2 civarındayken İsveç 
%27 ile en üst sırada yer almaktadır. Türkiye ise %5,8 ile AB ortalamasının 
altındadır.

 Hayat Boyu Öğrenmeye Katılım OranlarıEğitim Kademesine Göre Öğrenci Başına Yapılan Harcama 
(ABD Doları)
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Sistem Analizi Raporu Çıktıları
Şirketlerin İstihdamda Yaşadığı Zorluklar

● Tasarlanan eğitim faaliyetlerin iş piyasasının beklentilerine göre belirlenmesi önemlidir. Aksi takdirde işin isterlerine uygun kişilerin istihdam edilememesi hem açık 
işlerin  hem de işsiz kişilerin artmasına sebep olacaktır.

● Sanayimiz, genel olarak bakıldığında yüksek nitelikli insanları bulmakta güçlük çekmektedir.
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Şirketlerin İstihdamda Yaşadığı Zorluk Dağılımları



Sistem Analizi Raporu Çıktıları
Genel Başlıklar
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Görevli tüm aktörlerin planlama yaparken birbirleriyle işbirliği içinde hareket 
etmelerinin gerekliliği,

Sonuçların sürekli ve birlikte takibinin yapılarak gerekli düzenlemelerin yapılmasının 
gerektiğini göstermektedir.

Programların birbirini tamamlayan sistematik bir yaklaşımla planlanma ihtiyacı,
● Sonuçların ölçülememesi
● Kaynak israfı
● İstihdam yetersizliğinin devamı

Arz-Talep arasında uyumsuzluğu,
● Bazı mesleklerde beceri, bilgi ve yeteneklere sahip iş gücünün yetersiz
● Bazılarında ise talep edilenden fazla olduğu
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İstihdam garantili, akran 
öğrenmesi bazlı 
oyunlaştırılmış eğitim 
tasarım

Eğitim portali (şirket ve 
stk’ların tasarıma göre 
oluşturdukları eğitimlerin 
envanteri ve sonuçlarının 
takibi için)

Dijital rozet ile eğitim 
alanların envanteri ve 
beceri yol haritaları

Bu çalışma kapsamında “vasıflı işgücünün” beceri açığının azaltılmasına odaklanılmasına 
karar verilmiştir. Bu amaçla ;

Teknoloji geliştirmeye yönelik dijital beceri ve ileri teknoloji beceri 
açığı ile, Teknoloji kullanımını artırmaya yönelik dijital beceri ve 
ileri teknoloji beceri açığını ortaya koyacak ilk anket çalışması 
tamamlandı. İki grupta ihtiyaçlar belirlendi :

Sistem Analizi Raporu Çıktıları
Anket Sonucu

○ Veri analitiği 
○ Sistem Analisti
○ Test ve Simülasyon Analisti
○ Siber Güvenlik
○ Mobil uygulama tasarımcısı
○ Front - End Web Geliştirici
○ Back-End Web Geliştirici
○ Full stack Geliştirici  vb.ll
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Yol Haritası

Beceri Açığının tespiti, giderilmesi ve 
takibi için sürdürülebilir bir veri ve karar 
alma modelinin geliştirilmesi

● Mevcut çalışmaların envanterinin 
çıkarılması 

Beceri açığının azaltılması için 
uçtan uca planlama yapılması

● İstihdam ve iş gücü 
planlamalarının sanayi ve 
teknoloji yatırımları ve eğitim 
planlamaları ile birlikte 
yapılması 

Dijital Beceri ve İleri Teknoloji Alanında” 
ihtiyaç duyulan becerilerin iş gücü ve iş gücü 
adaylarına kazandırılması

● Öncelikli olarak ihtiyaçların belirlenmesi 
ve açığın azaltılması için hem eğitim 
gören hem de iş piyasasında olan nüfus 
için modellerin tasarlanması

Geleceğin mesleklerinin belirlenmesi, bu 
mesleklerin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetenek 
taksonomisinin oluşturulması

● WEF taksonomisinden yararlanılarak 
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları 
Ofisi’nin çalışmaları doğrultusunda öncelikli 
sektörlerde geleceğin mesleklerine yönelik 
ulusal taksonomi çalışması 

Kadın İstihdamının artırılması

● Kadınlara yönelik istihdamı artırıcı ve teşvik edici 
politikaların geliştirilmesi

● Kadınlara gelecekteki mesleklerin gerektirdiği 
beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hususunun 
önceliklendirilmesi

İlgili mevzuatın gözden geçirilmesi ve 
uygulamadaki faaliyetlerin esnetilmesi

● Hibrit veya uzaktan eğitim faaliyetleri için 
destek programlarının modellenmesi

● Mevzuatta yer alan uzaktan ve hibrit 
çalışma modellerinin uygulamada 
kolaylaştırılması
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Beceri 
Açığının 
Azaltılması



ARZ EDERİZ.


