
GEÇERLİ BİR MESLEĞİNİZ OLSUN 
İSTEMEZ MİSİNİZ? BİLİYOR  

MUSUNUZ?

Kurs, eğitim ve programlardan hiçbir ücret almıyoruz.  
İŞKUR tarafından;

 Mesleği olmayanlara meslek edindirmek, 

 Mevcut mesleğinde iş bulamayanlara yeni bir meslek 
öğretmek,

üzere kurslar açıyor, 

 Kendi işinizi kurmanız için girişimcilik programları ve

 Mesleki beceri ve pratikleri geliştirmek üzere işbaşı eğitim 
programları düzenliyoruz.

İstihdam garantili kurslarımız ile kursiyerlerin iş araması-
na gerek kalmadan istihdam edilmelerini sağlıyoruz.

HARÇLIKL AR VE SİGORTA PRİMLERİ 
İŞKUR’DAN!
Kurs ve programlara katılanlara zaruri giderlerini karşıla-
mak üzere kurslara ve programlara katıldıklara sürece her 
fiili gün için cep harçlığı veriyoruz. 

Eğitim süresince iş kazası ve meslek hastalığı sigorta prim-
leri ile genel sağlık sigortası primlerinizi biz ödüyoruz.

TOPLUMUN HER KESİMİNE  
UL AŞIYORUZ…

Özürlülerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine uygun meslek-
lerde bilgi ve beceri kazanmalarını sağlayarak onları iş 
yaşamına hazırlıyoruz.

Hükümlü ve eski hükümlülerin tahliye olduklarında 
daha kolay iş bulmaları için eğitimler düzenliyoruz.

İşsizlik ödeneği alan vatandaşları çalışma hayatına ye-
niden kazandırıyoruz. Bu kapsamda, işsizlerin meslek-
lerine uygun eğitimleri almalarının yanı sıra öne çıkan 
diğer mesleklere yönelik yetiştirilmelerini sağlıyoruz.

KURSL ARDAN  
KİMLER FAYDAL ANABİLİR?

 İŞKUR’a kayıtlı, 

 15 yaşını tamamlamış,

 İşveren tarafından belirlenen özel kriterlere sahip,

her işsiz bu kurslara katılabilir.

İŞ BULMAK ARTIK DAHA KOL AY
Kurs programlarına katılan her bir işsize İŞKUR ve Milli 
Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi veriyoruz.

SİZE EN UYGUN İŞİ  
BİRLİKTE BUL ALIM…

İşsizler, eğitim aldıkları meslek ve 
açık iş durumuna göre özel sektör 
ya da kamuda daha kolay istihdam 
olanağına kavuşurlar. İstihdam ga-
rantili kurslara katılan işsizler ise 
belirli bir süre doğrudan istihdam 
olanağına sahip olurlar.

İŞKUR’a kayıtlı işsizler için;

 Mesleki Eğitim Kursları,

 İşbaşı Eğitim Programları,

 Girişimcilik Programları,

 Toplum Yararına Çalışma Programları (TYÇP),

düzenliyoruz.

İŞİNİZİN PATRONU OLMAK  
İSTER MİSİNİZ?

İşsizlere kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak 
amacıyla Girişimcilik Eğitimleri düzenliyoruz.

 İŞKUR’a kayıtlı, 

 18 yaşını tamamlamış, 

 Kurumca düzenlenen Girişimcilik Eğitimi’ne daha 
önce katılmamış

işsizler bu eğitimlerden yararlanabilir. 

Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere ka-
tılım belgesi veriyoruz. Bu belge aynı zamanda, 
KOSGEB’in Yeni Girişimci Desteğine başvuruda bu-
lunma yolunu açmaktadır.



MESLEKİ EĞİTİM

İŞİ YERİNDE ÖĞRENİN…
İşbaşı Eğitim Programları ile bu grupta yer alan kişilerin 
mesleki yeterliliklerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Bu 
programlardan yararlanmak isteyenler, işyerlerini mezun 
oldukları ya da ilgi duydukları alandaki işyerleri arasın-
dan kendileri seçebilirler. 

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAML ARINDAN  
KİMLER FAYDAL ANABİLİR?

 Kuruma kayıtlı,

 En az lise ve dengi okul mezunu,

 Öğrenci olmayan

tüm işsizler İşbaşı Eğitim Programlarından yararlanabilir. 

 Toplum Yararına Çalışma Programları (TYÇP) ile, işsizliğin 
yoğun olduğu dönemlerde, işsizlerin kısa süreli istihdam ve 
eğitimini amaçlıyoruz. Doğrudan veya işveren eli ile ağaç-
landırma ve park düzenlemeleri gibi toplum yararına bir iş 
ya da hizmetin gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.

T YÇP FA ALİYETLERİNE  
KİMLER K ATIL ABİLİR?

 18 yaşını tamamlamış, 
 Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almayan,
 Kamudan herhangi bir ad altında maaş vb. geliri olmayan

herkes TYÇP faaliyetlerine katılabilmektedir.

HER ZAMAN 
TOPLUMUN  

YANINDA…

YEREL İŞGÜCÜ PİYASASININ  
NABZINI TUTUYORUZ…
İşsizlere sunduğumuz mesleki eğitim hizmetlerini, ilde 
yapılan işgücü piyasası ihtiyaç analizleri doğrultusunda, 
ihtiyaç duyulan meslekler dikkate alınarak, İl İstihdam 
ve Mesleki Eğitim Kurulu kararları çerçevesinde ilgili ku-
rum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütüyoruz. Böy-
lece yerel düzeydeki çalışmalar neticesinde işgücü piya-
sasının ihtiyaçları doğrultusunda gerekli nitelik ve bece-
rilere sahip işgücümüz artarken aktif işgücü programları-
na ayrılan mali kaynaklar da verimli ve etkin kullanılıyor. KURSLARI


