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Gençler, AB’nin geleceğini şekillendirmenin yanı sıra yeşil ve dijital geçişte başarılı olabilmek için 
taşıdıkları potansiyeli tamamıyla geliştirmeye yönelik bütün fırsatları hak etmektedirler. Gençler, iş gücü 
piyasasında genelde zor bir başlangıçla karşı karşıya kalırken, bu durum koronavirüs salgını döneminde 
daha da belirgin hale gelmiştir.

AB, aşağıdakileri önererek Üye Devletlerin bu zorluğun üstesinden gelmesine yardımcı olmaktadır:

GENÇ İŞSİZLİĞİ 2013’te görülen %24,4’lük zirve

Nisan 2020’de genç 
işsizlik oranı
Genç işsizliği halen genel işsizlik 
oranı ortalamasının iki katından 
fazladır. Bu dönemde birçok 
kişi, yakında ani bir artışın 
olmasından korkmaktadır.
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Çıraklıkta yeni 
bir ivmenin 

kazandırılması 

Gençlerin istihdamını 
destekleyen ilave 

önlemler 

Gençlere yönelik toparlanma planını güçlendiren on milyarlarca Euro   
Üye Devletlerin kısa ve orta vadede gençlere yardımcı olabilecek yatırımlara öncelik vermesi

Mesleklere Köprü- Gençlik 
Garanti Programının 

güçlendirilmesi 

AB’nin mesleki eğitim ve 
öğretim politikasının, gelecekte 

oluşabilecek değişikliklerden 
etkilenmemesini sağlaması  



Gençlik Garanti Programına kaydolduktan sonra dört ay 
içinde bir iş, eğitim, çıraklık veya staj teklifi alacaksınız.

AB’NİN MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM POLİTİKASININ GELECEKTE OLUŞABİLECEK DEĞİŞİKLİKLERDEN 
ETKİLENMEMESİNİ SAĞLAMAK

ÇIRAKLIKTA YENİ BİR İVMENİN KAZANILMASI

MESLEKLERE KÖPRÜ: GENÇLİK GARANTİ PROGRAMININ GÜÇLENDİRİLMESİ

AB, Gençlik Garanti Programını 2013 yılında oluşturdu ve o zamandan bu yana 24 
milyondan fazla genç ile iş gücü piyasası arasında köprü kurdu.

Mesleki eğitim ve öğretim, gençlerin ilk işlerine hazırlanmalarına yardımcı olur ve yetişkinlerin yeni beceriler edinmelerine 
ve kariyerlerini geliştirmelerine olanak tanır. Ayrıca gençlerin toparlanma esnasında iş gücü piyasasına girmelerine yardımcı 
olmanın önemli bir kısmını oluşturacaktır. Önerilen Tavsiye Kararı ile Komisyon, mesleki eğitim ve öğretime yeni bir yaklaşım 
getirerek, daha modern, cazip, esnek ve yeşil ve dijital geçişe daha uygun hale getirilmesini sağlıyor. 

Çıraklık bir kazan-kazan durumudur:

Şirketler, gelecekte 
ihtiyaç duyacakları 
vasıflı iş gücünü elde 
ederler.

Gençler, 
becerilerini 
geliştirir ve iş 
bulurlar.

Mesleklere Köprü Programının yeni ve geliştirilmiş hali:

15-29 yaş arası 
gençleri kapsayacak

Özellikle dezavantajlı gruplara 
odaklanan daha geniş kapsamlı bir 
erişim sağlayarak daha kapsayıcı 
olacak

Şirketlerin ihtiyaçları ile bağlantı 
kuracak, özellikle KOBİ’ler için olmak 
üzere, başta yeşil ve dijital geçiş için 
gerekli becerileri sağlayacak

İhtiyaca özel 
danışmanlık, 
rehberlik ve mentörlük 
sağlayacak

AB'nin eylemleri çıraklık tekliflerinin 
artmasına katkı sağlayacaktır. Örneğin 
Avrupa Çıraklık İttifakı, kurulduğu yıl olan 
2013'ten bu yana hem KOBİ'lere yönelik 
destekleri teşvik ederek hem de yetkilileri 
yerel ve bölgesel seviyede harekete 
geçirerek gençler için 900.000'den 
fazla çıraklık fırsatının yaratılmasında 
oldukça etkili olmuştur. Komisyon bu 
eylemi, yeşil ve dijital çıraklıklara yönelik 
yeni taahhütlerin verilmesi amacıyla 
yenileyecektir.



Komisyon ayrıca Üye Devletleri, NextGenerationEU aracılığıyla ve AB'nin gelecekteki bütçesi 
üzerinden, gençlerin istihdamına verdikleri desteği artırmaya çağırmaktadır. Genel hedef, Üye 
Devletlerin genç istihdamına en az 22 milyar Euro tutarında AB finansmanı aktarmasıdır.

Örneğin, AB’nin yardım sağlayabileceği fonlar:

Genç girişimcilere, mentörlük 
programları ve iş geliştirme 
merkezleri için start-up 
hibeleri ve kredileri

Çırak işe alan 
KOBİ’lere teşvikler

İş gücü piyasasında 
ihtiyaç duyulan yeni 
becerileri edinmeye 
yönelik eğitimler

Kamunun iş ve işçi bulma 
hizmetlerinde kapasite 
geliştirme

Örgün eğitimde 
kariyer yönetimi 
eğitimi

Dijital öğrenme altyapısı 
ve teknolojisine yapılan 
yatırımlar 
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