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MEZUNİYET ÖNCESİ VE
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SİZLERİN EN YAKIN
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DEVAM EDECEĞİZ.
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YATIRIMLAR YAPTIK...
BİZ SİZLERE İNANIYORUZ…
BİZ SİZLERE GÜVENİYORUZ…
MİLLETİN EMANETİNE SAHİP
ÇIKACAĞINIZA,
BİZDEN DEVRALACAĞINIZ
MİRASI DAHA DA
BÜYÜTECEĞİNİZE
GÖNÜLDEN İNANIYORUZ.”

Recep Tayyİp Erdoğan
CUMHURBAŞKANI
2’nci Gençlik Şurası Kapanış Organizasyonu 19 Mayıs
3 2012

GENÇLERİMİZE
GÜVENİYOR,
GELECEĞİ BİRLİKTE
İNŞA EDİYORUZ.
Zehra Zümrüt Selçuk /

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI

D

ünyamız Dördüncü Sanayi Devrimi olarak
adlandırılan önemli bir dönüşüm sürecinden
geçiyor. Teknoloji-insan birlikteliğinin artan oranda
üretim süreçlerine yansıdığı günümüz işgücü piyasasında
bilgiyi kullanabilen ve üretim süreçlerine yansıtabilen
ülkelerin ve bireylerin yarıştığı bir döneme girdik. Bilginin
anlık olarak değiştiği bu süreçte; insanı merkeze almayan,
eğitim ihtiyaçlarını doğru kurgulamayan ve geleceği
öngöremeyen milletlerin yarışın çok gerisinde kalacağı
gerçeğiyle karşı karşıyayız.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 2019
yılında, değişen bu şartları göz önünde bulundurarak, siz
değerli gençlerimizi çalışmalarımızın merkezine aldık. 81
ilimizde işe yerleştirme ve aracılık hizmetlerine öncülük
eden ülkemizin kamu istihdam kurumu İŞKUR aracılığıyla,
üniversite ve işgücü piyasası arasında güçlü bağlar
kurmak için çalışmalarımıza hız verdik. Henüz eğitim
hayatını tamamlamamış siz üniversite öğrencilerimizin
kariyer planlamanızda isabetli kararlar almanız için destek
vermekteyiz.
Bu kapsamda, 92 üniversitede bulunan İrtibat Noktamızla
İŞKUR hizmetlerini üniversite öğrencilerimizin ayağına
götürüyoruz. Gençlerimize bir yandan iş ve meslek
danışmanlığı hizmeti sunarken, diğer yandan onların aktif
işgücü programlarımızdan yararlanmalarını sağlıyoruz.
Ayrıca, yükseköğretim ve üzeri bireylerin işgücü
piyasasına girişte kullanabileceği, her bir yükseköğretim
bölümünün özelliklerine, mezuniyet sonrası iş imkânlarına
ve alternatiflerine dair değerlendirmelerin bulunduğu bir
“E-Mezun Rehberi” hazırlayıp gençlerimizin kullanımına
sunacağız.
İŞKUR vasıtasıyla, siz üniversite öğrencilerine yönelik
çeşitli hizmetler ve destekler sunmaya da devam ediyoruz.
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Bu çerçevede,
• Eğitim gördüğü alanda tecrübe kazanmak isteyen öğrencilerimiz
için düzenlediğimiz İşbaşı Eğitim Programlarımız,
• Bireylerin işe ilk adımı atmasını sağlayacak ve iş hayatında kalıcı
olmasını destekleyecek İşe İlk Adım Projemiz,
• Bulut bilişim, siber güvenlik gibi geleceğin mesleklerine yönelik
çalışmalarımız,
• Kariyer planlamasını bir bütün olarak ele alan İş Kulüplerimiz ile
üniversite irtibat noktalarımız,
• Girişimci adaylarına yönelik sağlanan hizmetlerimiz ve
• Öğrencilerimizin tatil sürecini değerlendirirken hem toplumsal
bilinç hem de çalışma disiplini kazanabilecekleri Sosyal Çalışma
Programları
ile yanınızdayız.
Gerçekleştirdiğimiz tüm bu çalışmaların neticesinde üniversite
mezunu kişilere yönelik aracılık hizmetlerinde önemli mesafeler
kat ettik. 2002-2018 döneminde üniversite mezunlarını özel
sektörde işe yerleştirme sayımızı 93 kat artırdık. 2017’de 172 bin
99 yükseköğretim mezununun işe yerleşmesine aracılık ederken,
2018’de yüzde 21,7’lik artışla 209 bin 156 üniversite mezununun
işe yerleşmesine aracılık ettik. 2002-2018 döneminde ise toplam
924 bin 530 özel sektörde üniversite mezununu işe yerleştirdik.
2019 yılında, yüz binlerce üniversiteli gencimizi tüm bu
hizmetlerimizle etkin bir şekilde buluşturmak adına Kampüslerde
olacağız. Üniversitelerde düzenleyeceğimiz kariyer günlerinde
sizlerle yüz yüze iletişim kurmayı, değişen ve gelişen şartlar
karşısında izlemeniz gereken yol haritalarını oluşturmayı, kariyer
planlamanıza destek olmayı hedefliyoruz. Sizlerin, gerek mezuniyet
öncesi gerekse de mezuniyet sonrasında, en yakın destekçisi
olmaya devam edeceğiz.

SİZLERİ İŞKUR’a
BEKLİYORUZ
Üniversite öğrencilerine özel İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti sunabilmek
ve İŞKUR’un hizmetlerine kolay ve etkili bir şekilde ulaşabilmeniz için
ÜNİVERSİTELERİMİZDE “İŞKUR ÜNİVERSİTE İRTİBAT NOKTALARI” OLUŞTURDUK.
ÜNİVERSİTE İRTİBAT NOKTALARINDA SİZİ
NELER BEKLİYOR?
Bu noktalarda sizlerle çalışmak için dilinizden de
derdinizden de anlayan İş ve Meslek Danışmanlarımız var.
İş ve Meslek Danışmanlarımızla görüşerek Kurumun tüm
hizmetlerine ilişkin bilgi alabilir; deneyim kazanırken gelir
etmek de istiyorsanız İşbaşı Eğitim Programları hakkında
bilgi alıp uygun ilanlara başvurabilirsiniz.

SİZLERE STAJ DESTEĞİ SAĞLIYORUZ
Özel sektörde katılacağınız staj programlarını hem sizin
hem de staj yapacağınız yerin gerekli şartları taşıması
durumunda İşbaşı Eğitim Programı veya MEGİP (Mesleki
Beceri Geliştirme ve İş Birliği Protokolü) kapsamında da
yapabilirsiniz, bununla ilgili İş ve Meslek Danışmanınızdan
sizi bilgilendirmesini isteyiniz.
Kariyerinizi eğitim aldığınız alandan farklı bir alanda
şekillendirmek istiyorsanız Mesleki Eğitim Kurslarımız
hakkında bilgi alabilirsiniz.

İŞİNİZİ ŞANSA BIRAKMAYIN
Mezuniyetiniz sonrası İşgücü piyasasına daha emin
adımlarla girebilmeniz için bireysel danışmanlık
hizmetimizle size destek oluyoruz. Bu hizmetimiz
kapsamında, kişisel farkındalığınızı ve diğer mezunlar

arasından ayırt edilebilirliğinizi artırmak için etkili iş
görüşmesi ve CV hazırlama teknikleri gibi eğitimlerimizden
faydalanabilirsiniz.
Mezun durumdaysanız veya işe girmek istiyorsanız
elimizdeki binlerce açık iş ilanından durumunuza uygun
olanları İş ve Meslek Danışmanınızla inceleyebilir ve
başvurabilirsiniz.
Belirli dönemlerde sunduğumuz iş arama becerileri
seminerlerinin tarihlerini öğrenebilirsiniz.
İŞKUR’un desteğini daha da yoğun almak istiyorsanız İş
Kulüpleri hakkında bilgi alıp, iş kulüplerine katılma fırsatı
elde edebilirsiniz.
Mezun olunca kendi işinizi kurmak, girişimci olmak
istiyorsanız buna yönelik İŞKUR hizmetleri hakkında
bilgi alabilirsiniz. Girişimcilik Eğitim Programlarına
başvurabilirsiniz.
Kariyer günleri, istihdam fuarları gibi işverenlerle
doğrudan iletişime geçebileceğiniz faaliyetlerin
tarihlerini öğrenebilirsiniz.

KARİYER YOLUNUZDA İŞKUR HEP YANINIZDA!

Üniversitenizde İŞKUR İrtibat Noktası yoksa İŞKUR’un
İl Müdürlüklerinde veya Hizmet Merkezlerinde de tüm
hizmetlerimizden ücretsiz şekilde yararlanabilirsiniz.
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BU KULÜPTE

İŞ VAR!
GENÇLER!

Kendi geleceğinize yatırım yapmanız için en değerli zamanlarınızdan birisi üniversite dönemidir.
Üniversite hayatınız boyunca çizeceğiniz kariyer rotası, alacağınız eğitimler, yapacağınız stajlar,
kazanacağınız beceriler ve kendinize yatırım yaptığınız her alan mezun olduktan sonra iş hayatında size
yardımcı olacaktır.
İşte tam da bu noktada İş Kulüplerimiz, siz gençlerimizin de arasında bulunduğu, öğrencilere ve
işgücü piyasasında özel politika gerektiren gruplar olarak tanımlayabileceğimiz iş arayanlara iş hayatı
konusunda farkındalık kazandırma ve yöntem desteği vermek için yoğunlaştırılmış bir İş ve Meslek
Danışmanlığı programı sağlamaktadır.

İŞ KULÜPLERİNDE SİZLERİ
NELER BEKLİYOR?
Kariyer planlamanızı nasıl
yapmanız gerektiğini,

İyi bir özgeçmişin nasıl
hazırlanacağını,

Çalışmak isteyen herkese
göre bir iş bulunduğunu,

İŞ
İşe girebilmek için neler
yapmanız gerektiğini,

Hangi yollarla iş
aranabileceğini,

KULÜPLERİNDE;

Görüşmelerde nasıl
davranmanız gerektiğini,

İş bulmanız için küçük ama
önemli püf noktalarını,

Mülakat simülasyonlarını

Alanda tecrübeli İş ve Meslek Danışmanlarımızdan ve profesyonel insan kaynakları
temsilcilerinden öğrenebilirsiniz. Bu bilgileri yalnızca teorik olarak öğrenmeyecek aynı zamanda
uygulayarak pekiştireceksiniz.
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İŞ KULÜBÜ EĞİTİMLERİ
6-15 kişilik gruplarda 2-5 gün arası süren eğitimlerde hem eğlenecek hem öğrenecek hem de
pratik yapma imkânı bulacaksınız. Bu süreçte, İş Kulübü programını tamamlayıp işe giren eski
katılımcılarımızdan ve özel firmaların İnsan Kaynakları departmanında görev yapan İnsan Kaynakları
Uzmanlarından birebir tecrübelerini dinleyeceksiniz. İş Kulüplerine başvurmak için mezun olmanıza gerek
yok, öğrenciyken de İş Kulüplerine başvurabilirsiniz. Eğitimlerimizin tamamı ücretsiz!

İŞ KULÜPLERİ 33 İLİMİZDE…
İş Kulüplerimiz, 33 il 38 birimde faaliyetlerine devam etmekte olup (Ankara, İstanbul (Beyoğlu,
Bayrampaşa, Başakşehir, Büyükçekmece, Ümraniye), İzmir, Bursa, Adana, Mersin, Trabzon, Sakarya,
Elazığ, Diyarbakır, Konya, Kırıkkale, Burdur, Isparta, Zonguldak, Denizli, Eskişehir, Yozgat, Çanakkale,
Manisa, Aydın, Kayseri, Samsun, Antalya, Hatay (İl Müdürlüğü ve İskenderun Hizmet Merkezi), Yalova,
Erzurum, Sivas, Adıyaman, Van, Edirne, Mardin ve Balıkesir), kulüplerimizi 2020 yılı sonuna kadar
Türkiye’ye yaygınlaştıracağız.

Mezun olduktan sonra iş arama sürecinizde de
İŞKUR yanınızda…
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İŞİ İŞBAŞINDA
ÖĞRENİN!
İşbaşı Eğitim Programımızla
öğrencilere mesleki deneyim
ve iş tecrübesi kazandırıyoruz.

ÖĞRENCİLERE BİRÇOK AVANTAJ SAĞLAYAN
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMIMIZDAN
YARARLANABİLMEK İÇİN;

Mezuniyet sonrası daha kolay iş

15 yaşını doldurmuş olmanız,

bulabilmek için siz de işbaşı eğitim

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmanız,

programımıza başvurabilirsiniz.

İşverenin birinci veya ikinci derece akrabası, eşi ve son 3
ayda çalışanı olmamanız,
Program başlangıcından önceki son 1 ayda sigortalı
olmamanız,

İŞBAŞI EĞİTİM
PROGRAMLARINDAN
YARARLANARAK;
Mesleki deneyim ve beceri kazanabilir,
Tecrübe eksikliğinizi giderebilir,
Program süresince gelir elde edebilir,
Zorunlu isteğe bağlı ve stajlarınızın
yapılmasına imkân sağlayabilir
Mezuniyet sonrasında istihdam sürecinizi
kolaylaştırabilirsiniz.
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İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmış olma
şartlarını taşımanız yeterlidir.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI NE KADAR
SÜRMEKTEDİR?
Programın süresi sektör ve mesleklere göre farklılık
gösterebilmektedir. Bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve
mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlikle ilgili mesleklerde 9 ay,
diğer sektörlerde ise 3 ay süreyle İşbaşı Eğitim Programından
yararlanabilirsiniz.
Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve
kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen
alanlarda düzenlenecek olan İşbaşı Eğitim Programlarına katılan
18-29 yaş arası gençler, 9 aya kadar devam eden eğitimlerden
yararlanabilmektedir.

Programdan ayrılmak istendiğinde mazeret
bildirilmelidir; aksi takdirde 12 ay süreyle
İŞKUR’un düzenleyeceği kurs ve programlara
katılım sağlanamayacaktır.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI
SÜRESİNCE HANGİ İMKÂNLARDAN
YARARLANABİLİRSİNİZ?
Program süresince öğrencilere günlük 58,27 TL
ödeme yapıyoruz. Günlük ödemenin yanı sıra
program süresince katılımcılar adına iş kazası ve
meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası(GSS)
primlerini İŞKUR olarak biz karşılıyoruz.
Programa katılmanız durumunda, üniversite
öğrencilerinin burs veya öğrenim kredileri
kesilmediğinden burs veya kredilerinizi de almaya
devam edebilirsiniz.

Katılımcılara doktor raporu ile belgelendirilen en
fazla 5 günlük sağlık izni dışında toplam program
süresinin 1/10’undan fazla izin verilememektedir.
İşverenler programa katılanların en az
% 50’sini program süresi kadar istihdam etmekle
yükümlüdür.

Program düzenlenecek meslekler ve sektörlerle
ilgili herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
2017 yılında işbaşı eğitim programından
yararlanan 297 bin 255 kişinin bugün itibarıyla
% 91,6’sı istihdam edilmektedir. İşbaşı Eğitim
Programı hem mesleki deneyim ve tecrübe
kazandırmakta hem de istihdam edilmeyi
kolaylaştırmaktadır.

PROGRAMA
NASIL BAŞVURU
YAPILABİLİRSİNİZ?
Katılımcı adayları programa katılmak
istedikleri işyerini belirlemek için İŞKUR’a
başvurabileceği gibi işyerlerini kendileri de
belirleyebilirler. Programlarımızla ve başvuru
şartlarıyla ilgili detaylı bilgi almak için 81 ilde
ve 77 ilçede bulunan İŞKUR birimlerimize
müracaat ederek İş ve Meslek
Danışmanlarımızdan detaylı bilgi
alabilirsiniz.
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İSTİHDAMIN
GELECEĞİ DE

İŞKUR’DA
Türkiye’nin İstihdam Kurumu olarak geleceğin işgücü piyasasında yer
alacak olan siz değerli gençlerimizin okul hayatından iş hayatına geçişini
kolaylaştırmak adına var gücümüzle çalışıyoruz.
GELECEĞİN MESLEKLERİ
İŞKUR’DA

SİZLERİ
GELECEĞE
HAZIRLIYORUZ!
İçinde bulunduğumuz ve bizzat
yaşayarak hayatımızın her anında
hissettiğimiz dijital değişim ve dönüşümler;
işgücünde aranan nitelikleri de hızlı
bir şekilde değiştirmektedir. İŞKUR
olarak hayata geçirdiğimiz birçok
yeni uygulama ile gençlerimizin
geleceğin işgücü piyasasına
hazırlanmalarına yardımcı
oluyoruz.
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2014 yılında başladığımız Nitelikli Bilişim Elemanı
Yetiştirme Projesi ile bugünün ve geleceğin en
gözde mesleklerinden olan Yazılım Uzmanı, Siber
Güvenlik Uzmanı, Bulut Bilişim Uzmanı, Oyun
Geliştirme Uzmanı, Kurumsal Kaynak Planlama
ve Veri Analizi Uzmanı ile Sistem ve Ağ Yönetimi
Uzmanı mesleklerinde uluslararası geçerliliği olan
sertifika sahibi olabileceğiniz Mesleki Eğitim Kursları
düzenliyoruz.
Geleceğin işgücünü yetiştirmek maksadıyla hayata
geçirdiğimiz bir diğer uygulamamız ise “Geleceğin
Mesleklerinde İşbaşı Eğitim Programları”dır.
Geleceğin meslekleri olarak belirlenmiş mesleklerde
düzenlenen programlarda günlük 85 TL ödeme
yapıyoruz. Günlük ödemenin yanı sıra program
süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek
hastalığı ile genel sağlık sigortası(GSS) primlerini
İŞKUR olarak biz karşılıyoruz.

Animasyon Programcısı
BT Çözümleri Uzmanı

Bulut Bilişim Uzmanı

Endüstriyel Robot
Programcısı
Kurumsal Kaynak
Planlama Uzmanı

İletişim Tasarımı Uzmanı

Mobil Yazılım
Geliştirme Uzmanı

Veri Tabanı Analisti

Yazılım Tasarımcısı

Bilgisayar Oyunları
Programcısı

Dijital Adli Tıp Uzmanı

Güvenlik Uzmanı (BİT)

Mikro işlem Tasarımcısı

Uygulama Programcısı

Yazılım Mühendisi

Bilgi Güvenlik Uzmanı

Çoklu Ortam (Multimedya)
Tasarımcısı

Endüstriyel Tasarım
Mühendisi

Mikro Denetleyici
Programcısı

Sosyal Medya Uzmanı
Yazılım Geliştiricisi

Ar-Ge Elemanı

Veri Tabanı Yöneticisi

Yazılım ve Veri Tabanı
Uzmanı

Mesleklerinde Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinde, teknoloji merkezlerinde
Ar-Ge merkezlerinde, tasarım Merkezlerinde ve bilgi ve iletişim sektöründe faaliyette bulunan işyerleri
ile düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına katılarak bu mesleklerde iş tecrübesi ve mesleki deneyim
kazanarak kendinizi geleceğe hazırlayabilirsiniz.
Size sunmuş olduğumuz bu hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak ve hizmetlerden yararlanmak
için www.iskur.gov.tr adresinden bilgi edinip başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca 81 il ve 77 ilçede
bulunan İŞKUR birimlerimizi ziyaret edip, sizlere hizmet sunmak için görevlendirilen İş ve Meslek
Danışmanlarımızdan da detaylı bilgi edinebilirsiniz.
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HEM SOSYALLEŞİN
HEM DE PARA KAZANIN
Siz Gençlerimizin geleceğe güçlü şekilde
hazırlanması açısından sosyal konularla ilgili olarak
farkındalıklarınızı arttırmaya yönelik bir adım attık
ve Sosyal Çalışma Programını hayata geçirdik.
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PROGRAMA
KATILDIĞINIZ GÜNLER
İÇİN SİZLERE ASGARİ ÜCRET
ÜZERİNDEN (GÜNLÜK 67,36 TL)
ÖDEME YAPIYOR VE BÖYLECE
HEM AİLE BÜTÇENİZE HEM DE
SOSYAL HAYATINIZA KATKI
SAĞLIYORUZ.

S

osyal Çalışma Programı kapsamında
programın hedefine bağlı olarak
toplumsal sorumluluk ve farkındalık
bilinciyle sosyal çalışma olgusu oluşturmak ve
yüksek kalitede sonuç elde etmek gayesiyle
kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği
yapıyoruz.
Bu iş birliği kapsamında, siz gençlerimizi
doğanın korunması, kültürel mirasın
restorasyonu, korunması ve tanıtılması,
kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu
kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin
desteklenmesi konularında Sosyal Çalışma
Programına dâhil ederek hem toplumsal
konularda farkındalıklarınızı artırmayı hem
de bu konularda sizlerin enerjisinden
faydalanmayı hedefliyoruz.
Programa katıldığınız günler için sizlere asgari
ücret üzerinden (günlük 67,36 TL) ödeme
yapıyor ve böylece hem aile bütçenize hem
de sosyal hayatınıza maddi olarak katkı
sağlıyoruz.

SİGORTA PRİMLERİNİZ İŞKUR’DAN
Ayrıca, bu program sayesinde emekliliklerinize
esas olacak sigorta girişleriniz kamu yararına
yapmış olacağınız hizmetler vesilesiyle ilk kez
bildirilmiş olacak, bu sayede hem çalışma hayatı
ile tanışarak iş disiplini edinmenizi hem de kayıtlı
çalışma konusunda farkındalığınızı oluşturmayı ve
toplumsal meselelere karşı duyarlılığınızı artırmayı
hedefliyoruz.
Sosyal Çalışma Programlarımız her yıl Haziran,
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında düzenlenecek
olup bu programlarımızdan yalnızca siz üniversite
öğrencilerimiz faydalanabilecek. Uygulamadan
daha fazla öğrencimizin faydalanmasını sağlamak
maksadıyla üniversite hayatı boyunca 3 ay süreyle
programdan yararlanabileceksiniz.
Tatil döneminizde hem dinlenebilmeye hem
de sosyalleşmeye vakit ayırabilmeniz için
programımızın çalışma süresi; günlük 8 saat
olmak üzere haftada 3 gündür. Ayrıca program
süresince 5 güne kadar izin hakkınız da
bulunmaktadır.
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PEKİ YA BİR
GİRİŞİMCİ ADAYI
OLARAK NEREDEN
BAŞLAMANIZ
GEREKTİĞİNİ BİLİYOR
MUSUNUZ?

KENDİ İŞİNİZİN PATRONU
OLMAK İSTER MİSİNİZ?
GİRİŞİMCİ KİMDİR?
Başlangıç olarak güzel bir soru.
Sıradan insanlar sorunları görürken
girişimciler fırsatları görür. Fırsatları
görmeye çalışarak başlayabilirsiniz.
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Bir fikri hayata geçirebilen ve bu sayede
para kazanabilen herkes Girişimci olabilir.
Girişimcilik denilince akla “riske girmek”,
“maddi durumu iyileştirmek” ya da “kendi
işinin patronu olmak” değil, fikir ve sanat

Girişimcilik bilgi ile becerinin, teori ile
pratiğin, para ile yeteneğin iç içe geçtiği
bir hayat rotasıdır.

eseri gelmelidir.Bu alanda en önemli

Girişimci olmaya karar verdiğinizde
attığınız ilk adımda yol haritanızı
çizmeniz gerek. Yelkensiz bir gemi
fırtınalı bir okyanusta yönünü
kaybetmeye mahkûmdur.

yeniliği bulmak, bunu insanların fark

noktalardan biri kalıcı olabilmek. Başarılı
bir girişimci olmak için para kazandıracak
etmesini sağlamak ve bu farkındalığı devam
ettirerek sadık müşteri kitlesi oluşturmak
şart.

İŞKUR’A
GELİN, KENDİ
İŞİNİZİ KURMANIZA
YARDIMCI
OLALIM.

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM
PROGRAMLARIMIZLA SİZİ BEKLİYORUZ
Düzenlediğimiz Girişimcilik Eğitim Programları ile kendi işini
kurmak ve geliştirmek isteyen herkese yardımcı oluyoruz.
İŞKUR’a kayıtlı herkesin, kendi iş fikirlerine yönelik iş planı
hazırlamaları ve uygulamaya yönelik gerekli bilgi ve deneyimi
kazanmaları artık çok daha kolay.
İŞKUR, Girişimcilik Eğitim Programı ile kendi işini kurmak veya
işini geliştirmek isteyen herkese;
İş fikrinin nasıl geliştirildiği,
Pazar araştırmasının nasıl yapıldığı,
Pazarlama, üretim, yönetim, finansal planın ve iş planının nasıl
hazırlandığı
hususlarında eğitim veriyor.
Bu eğitim sonucunda programı başarı ile tamamlayarak katılım

CEP HARÇLIĞINIZ İŞKUR’DAN
İŞKUR olarak, Girişimcilik Eğitim
Programına katılanlara, katılma
durumlarına uygun olarak cep harçlığı
ödüyoruz. Program süresince İş Kazası
ve Meslek Hastalığı ile Genel Sağlık
Sigortası primlerini karşılıyoruz. Bu
sayede eğitim alırken geçici süreli gelir
elde etme imkânına sahip olarak sağlık
hizmetlerinden de yararlanabilirsiniz.
Programdan faydalanmak için e-devlet
(www.turkiye.gov.tr) KOSGEB sistemi
üzerinden ilinizde açılacak eğitimlere
ön başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
Sonrasında ise ilinizde bulunan Çalışma
ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet
Merkezine başvurarak ve İş ve Meslek

sertifikası almaya hak kazanıyor, KOSGEB’in vermiş olduğu “Yeni

Danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak

Girişimci Programı”na başvurabiliyorsunuz.

programlara davet edilebilirsiniz.
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İŞKUR
ARTIK ÇOK DAHA
YAKININIZDA VE
YANINIZDA
İŞKUR’A ERİŞİMİNİZİ
KOLAYLAŞTIRDIK
Kurumumuz; hizmet kalitesi ve çeşitliliği ile işsizlikle
mücadelede etkin rol oynayan, işgücü piyasasında
öncü ve saygın bir kurum olma vizyonunu, teknolojik
yenilikleri yakından takip ederek ve anında uygulamaya
koyarak gerçekleştirmeyi ilke edinmiştir.
İŞKUR’a kayıtlı iş arayan ve işverenlerin kullanımına
sunulan; İŞKUR Web Sitesi, İŞKUR İnternet Şubesi,
mobil uygulamalar ve online diğer hizmetler modern
Bilgi Teknolojilerine uygun olarak geliştirilip tüm
vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

TurkiyeIsKurumu

www.iskur.gov.tr

