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Genç İstihdamını Artırmak için Dijital Becerileri Geliştirme Projesi (EMPACT)  

SIK SORULAN SORULAR   
  
1. Bu programa kimler başvurabilir?   
  
Yeni dönem istihdam destekli eğitim programımıza başvuru kriterlerimiz aşağıda sıralanmıştır.   

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da geçici veya uluslararası koruma kapsamında yer 
almak, 

 18-40 yaş arasında olmak, 

 İstanbul, Adana, İzmir ve Mersin ilerinden birinde ikamet etmek,  

 Geçici veya uluslararası koruma kapsamında yer alan adaylar için bu illerden birinde kayıtlı 
olmak ve geçerlilik tarihi en az 6 ay önce başlayan kimlik belgesine sahip olmak,  

 Sigortalı bir işte çalışmıyor olmak,  

 Tercihen 4 ya da 2 yıllık üniversite mezunu ya da son sınıf üniversite öğrencisi olmak veya 
meslek liselerinin teknoloji, bilgisayar, ticaret, muhasebe gibi ilgili departmanlarından mezun 
olmak,  

 Eğitim ve işbaşı eğitim programını düzenli takip için gerekli araçlara sahip ya da erişebilir 
olmak,  

 Eğitimleri takip edebilecek düzeyde yazılı ve sözlü Türkçe dil yetkinliğine sahip olmak,  

 Eğitimlere katıldıktan sonra bilişim ve teknoloji alanında çalışan şirketlerde işbaşı eğitim 
programına katılım taahhüdünde bulunmak.   

   
2. Teknik eğitim nedir?   
  
Eğitimler ön muhasebe, grafik tasarım ve dijital pazarlama alanlarında kalifiye personel yetiştirmeye 
odaklıdır; alanında uzman kişiler tarafından verilecek dersleri kapsamaktadır. Ayrıca teknik eğitimler, 
katılımcıların iş hayatındaki gelişimlerinin artması, istihdam olanaklarına erişimlerinin kolaylaşması 
için özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri gibi ek oturumlarla da desteklenecektir.   
  
3. İşbaşı eğitim nedir?   
  
Teknik eğitimler sonrasında katılımcılar, şirketlerde işbaşı eğitimlere katılarak aldıkları eğitimleri 
uygulayabileceklerdir. Katılımcıların özgeçmişleri şirketler ile paylaşılacak ve mülakatlar sonrasında 
katılımcılar eşleştikleri şirketlerde 3 aylık işbaşı eğitime başlayacaklardır. İşbaşı eğitim sürecinde 
katılımcılar aldıkları teknik eğitimleri uygulama imkânı bulacak, ayrıca iş hayatına ilk resmi adımlarını 
atacaklardır.   
  
4. Eğitimler ücretli mi?   
  
Eğitimler ücretsizdir. Katılımcılardan eğitim sürecinde ve sonrasında hiçbir ücret talep 
edilmemektedir.   
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5. Öğrenciler bu programdan yararlanabilir mi?   
  
Herhangi bir eğitim kurumuna kayıtlı olmak programa katılmaya engel değildir ancak teknik eğitim ve 
işbaşı eğitim programına tam ve eksiksiz katılım zorunluluğu bulunmaktadır.   
  
6. Program illerinin dışında ikamet ediyor olmam başvurmama engel mi?   
  
Kişilerin İstanbul, Adana, İzmir ve Mersin ilerinden birinde ikamet etmesi, geçici veya uluslararası 
koruma kapsamında yer alan adayların bu ilde kayıtlı olması gerekmektedir. Program kapsamındaki 
tüm eğitimlere tam katılım zorunludur.   
  
7. Eğitimler hangi alanda olacak?   
  
Eğitimler, günümüzde istihdam olanaklarının artmakta olduğu grafik tasarım, ön muhasebe ve dijital 
pazarlama gibi alanlarda kalifiye personel yetiştirmeye odaklıdır. Katılımcılara, ilgi ve önceliklerine 
göre aşağıdaki başlıklardan birinde eğitim alma fırsatı sunulur.   

• Grafik Tasarım: Bu eğitim başlığında katılımcılar temel grafik tasarım ve Photoshop programları 
(Adobe Photoshop ve Illustrator), ‘Canva’ kullanımı konusunda bilgilerini artıracaklardır.  

• Ön Muhasebe: Bu eğitim başlığında katılımcılar işletmenin finansal yönetimini sağlayacak 
verilerin takibi ve işlenmesi, şirketin cari, banka ve kasa hesaplarının takibi ile birlikte fatura, 
irsaliye, çek/senet hazırlanması gibi konularda becerilerini artıracaktır. 

• Dijital Pazarlama: Bu eğitim başlığında katılımcılar “Google reklamcılığı”, “Arama Motoru 
Optimizasyonu (SEO)”, çeşitli sosyal medya mecraları arayüzü, güvenlik, hesap yönetimi ve 
reklam verme, uluslararası ve ulusal e-ticaret platformlarından satış alanlarında bilgilerini 
arttıracaklardır. 

  
8. Teknik eğitim ve işbaşı eğitimi çevrimiçi mi olacak?   
  
2 ay sürecek teknik eğitimler çevrimiçi, 3 ay sürecek olan işbaşı eğitim programı ise yüz yüze ve tam 
zamanlı yürütülecektir.   
  
9. Eğitim haftanın hangi günlerinde/saatlerinde olacak?   
  
Eğitim programı asil ve yedek katılımcı listeleri belirlendikten sonra adaylarla paylaşılacaktır.  
   
10. Eğitimde başarılı olma kriterleri var mıdır? Başarısız olursam işbaşı eğitim programına 

katılamaz mıyım?   
  
Katılımcıların teknik dersleri eksiksiz takip etmesi ve eğitimi bitirme ödevini ya da sınavı başarılı bir 
şekilde tamamlaması gerekmektedir.   
  
11. Eğitim hangi dilde yapılacak?   
  
Eğitim dili Türkçe’dir.   
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12. İşbaşı eğitim sürecinde hangi firmalarda işbaşı deneyimi kazanabileceğim?   
  
Program katılımcıları işbaşı eğitim süreçlerini, eğitim aldıkları sektörde faaliyet gösteren firmalarda 
tamamlayacaklardır. İş başı eğitim programı, programda yer almaya hak kazanan katılımcılarla 
paylaşılacaktır.   
  
13. İşbaşı eğitim ve eğitim sürecinde bana ne tür haklar sağlanacak?   
  
Eğitim sürecinde katılımcılar, eğitimden tam ve eksizsiz olarak faydalanabilmelerini sağlamak üzere 
destekleneceklerdir. İşbaşı eğitim programında ise belli bir ücret alacaklar ve sağlık hizmetlerinden 
faydalanmalarına olanak sağlayan sigortaları olacaktır.   
  
14. Aynı aileden birden fazla kişi eğitim programına katılabilir mi?   
  
Aynı hane halkından yalnızca bir kişi programdan faydalanabilecektir.   
  
15. Bu program Kızılay Kart ve diğer sosyal desteklerin kesilmesine neden olur mu?   
  
Eğitim ve işbaşı eğitim programına katılan katılımcıların aldıkları sosyal destekler kesilmeyecektir.   
 
16.Daha önce WFP destekli bir eğitim programına katılanlar başvuru yapabilir mi? 
 
Herhangi bir WFP eğitim programına katılanlar 1 yıl süreyle projeden faydalanamazlar. 


