
 

 

Genç İstihdamını Artırmak için Dijital Becerileri Geliştirme 

Projesi (EMPACT by SES) 

 

 
Genç İstihdamını Artırmak için Dijital Becerileri Geliştirme Projesi (EMPACT by SES) 

projesi kapsamında E-ticaret, Sosyal Medya, Grafik Tasarım, Web Tasarım ve İş 

Yaşamında Yaşam Becerileri Eğitimlerini alan gençlerimizi, bu alanda çalışan ihtiyacı olan 

kurumlar ile buluşturuyor, 3 aylık iş başı eğitim desteğini projemiz kapsamında sağlıyoruz. 

 
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ve Hayata Destek Derneği olarak 

yürüttüğümüz SES Projesinin amacı, iş sahibi olmayan Türkiye Vatandaşlarına ve 

mültecilere dijitalleşme ve e-ticaret alanlarında eğitimler vererek, üç ay süresince iş 

başı eğitim modeli ile deneyim kazanma olanağı sağlamak ve uzun süreli istihdam 

olanaklarına erişimini kolaylaştırarak sürdürülebilir bir geçim kaynağı yaratabilmektir.  

Projemiz; Ankara, Hatay, İstanbul, İzmir ve Mersin illerinde uygulanmaktadır.           

Proje kapsamında katılımcılarımızın 2 aylık eğitim programını başarıyla tamamlamaları 

ve iş başı eğitimlere erişmesi hedeflenmektedir. 

 

3 ay sürecek olan iş başı eğitimi süresince, katılımcıların alacakları Ücret ve SGK 

giderleri proje tarafından karşılanacaktır. 

Dijitalleşme ve e-ticaret konuları, özellikle pandemi süreci sonrasında rekabet 

edebilirlik ve bilinirlik açısından oldukça önem kazanmıştır. Bu alanda nitelikli bir eğitim 

programını tamamlamış katılımcılarımızın, kurumunuza katkı sağlayabileceğini 

düşünmekteyiz. 

 Katılımcıların Alacakları Eğitim Başlıkları 

- E – Ticaret 
- Sosyal Medya 
- Grafik Tasarım 
- Web Tasarım 

 

 İş Yaşamında Yaşam Becerileri Eğitimleri 

 
- Özgeçmiş Hazırlama 

- İş Arama ve Ağ Kurma 

- Mülakat Teknikleri 

- Çalışma Hakları ve İş Kültürü 

 SES Projesi’nden Faydalanabilecek Kurumlar 

  E-dönüşümünü gerçekleştirmek isteyen işletmeler 
 

  E-ticaret platformlarını aktif kullanan işletmeler 
  Sosyal medya üzerinden tanıtım/satış yapan işletmeler 



 

  

 Teknoloji marketleri ve yüz yüze satış yapan büyük/küçük işletmeler 
  Bu alanlarda faaliyetleri bulunan Sivil Toplum Örgütleri, Kooperatifler ve Yerel Yönetimler 

de projeden faydalanabilirler. 

Sıkça Sorulan Sorular 

1. Birden fazla kişi istihdam edebilir miyiz? 

     Birden fazla kişi talep edilebilir. 

2. Adaylar ile mülakat yapacak mıyız? 

    Kurumlar iş başı eğitime başlatacakları adaylar ile öncesinde görüşebilecekler. Aday ve        
    kurumun karşılıklı onay süreci sonrası iş başı eğitim başlayacak. Kurumun ve adayın      
    ihtiyacına uygun ilk eşleşmeler proje ekibi tarafından yapılacaktır. 

3. 3 aylık süre sonunda firmaların istihdam zorunluluğu var mı? 

    Hukuki olarak kurumların böyle bir sorumluluğu yok. Projeden beklentimiz karşılıklı   
    memnuniyetin sağlanması ve kurumun istihdam olanağı yaratabilmesi durumunda kalıcı  
    istihdama fırsat yaratabilmek. 

4. Proje kapsamında katılımcılar için teknik destek ( bilgisayar,..vb ) alabilir miyiz? 

    İşin yapılması ile ilgili tüm araç ve gereçlerin ilgili firma tarafından karşılanması   
    beklenmektedir. 

Projeden faydalanmak veya detaylı bilgi almak için, aşağıdaki link aracılığıyla iletişim bilgilerinizi 
paylaşarak ekibimizin size ulaşmasını sağlayabilirsiniz. 

EMPACT by SES Projesi Firma Başvuru ve Bilgi Formu : https://forms.gle/4XSpm4JkD96VRuMq7 

https://forms.gle/4XSpm4JkD96VRuMq7

