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21. yüzyıl şirketleri için
21. yüzyıl becerileri

10 yıllık küresel araştırma

İşverenler, çalışanlar, öğrenciler, eğitmenler ve  
politikacılarla 25.000'in üzerinde görüşme

Türkiye’nin önde gelen 150 büyük firması ile  
yürütülen çalışmalar
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Günümüzde genç kuşak, şimdiye kadar görülmemiş büyük 
bir işgücü oluşturuyor.

Bu durum, işverenler açısından ÇOK ÖNEMLİ bir fırsattır. 
İşverenler bu FIRSATI kaçırmamalı, genç kuşağın YARATICI 
ENERJİSİNİ, YENİLİKÇİ BAKIŞ AÇISINI ve VERİMLİLİĞİNİ 
kullanarak Türkiye’de önemli bir EKONOMİK GÜÇ haline 
gelmelidirler.

Genç kuşağın sunduğu işgücü fırsatından yararlanabilmek için 
yapılması gereken ilk şey, gençlerin üniversitelerde aldığı 
eğitimle iş dünyasının gerektirdiği beceriler arasındaki 
kopukluğu ortadan kaldırmaktır. Pearson; bu zorlu sürecin 
üstesinden en iyi şekilde gelmek, gençlere pozitif iş 
deneyimleri kazandırmak ve şirketlere rekabetçi küresel 
ekonomide ayakta kalabilmek için ihtiyaç duyacakları 
becerileri edindirmek için dünya çapında ve Türkiye bazında 
önemli çalışmalar ve araştırmalar yürüttü.

Eğitim alanındaki tecrübemizi, işverenlerin profesyonelliğiyle 
birleştirerek bu meseleye yenilikçi bir çözüm geliştirdik: 
İş Pasaportu. İş Pasaportu, şirketlerin 21. yüzyıl becerilerine 
sahip, yüksek performans gösterebilen ve şirket verimliliğini 
üst düzeye çıkarabilecek çalışanları seçmelerine yardımcı 
olacaktır. 

İŞ GÜCÜNÜZDE  
genç KUŞAĞIN 

POTANSİYELİNİ 
açığa çıkarın

İşyerinde Verimlilik

Kişisel Liderlik Becerilerini Geliştirme

Ekiple Çalışma

Öz Yönetim Becerileri

İşle İlgili Sorunları Çözme

Temel Finans Becerileri 

Çalışma Arkadaşlarına Çözümler Aktarabilme

İşyerinde İletişim 

İş İngilizcesi

Kariyer Gelişimi

Başarılı İş Görüşmeleri

İşyerinde Teknoloji

Passport Employer Leaflet-TR yeni.indd   3 09.03.2015   12:23



Artık şirketler:

Personel alımlarını güven içinde 
yapabilir
İstihdam sürecinden riski çıkarabilir. İş Pasaportu 
mezunları, şirketlerine değer katmak için nasıl 
düşünmek, hareket etmek ve performans 
sergilemek gerektiğini ilk günden itibaren bilirler. 

Kaliteli personeli elde tutabilir
Potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaları ve tatmin 
edici bir kariyere sahip olmaları için çalışanları 
motive edebilir. İş Pasaportu mezunlarının 
şirketinizde kalıp yüksek performans sergilemeleri 
olasılığı daha yüksektir.

Verimliliği ve kârlılığı artırabilir 
Daha yetenekli ve verimli bir iş gücüyle başarılarını sürdürebilir. İş Pasaportu mezunları 
randımanı yükseltebilir, maliyetleri düşürebilir ve kârlılığınızı artırabilir.

Zamandan ve paradan tasarruf sağlayabilir
İş Pasaportunun kapsamlı ve herkese hitap eden çözümü sayesinde, şirketler daha kısa sürede 
daha az para harcayarak çalışanlarını eğitebilir. 

İş Pasaportu şirketinizde gerçek bir 
fark yaratacaktır. Hangi adayın 
ihtiyaç duyduğunuz becerilere sahip 
olduğunu hemen fark edeceksiniz. 
Daha fazla bilgi edinmek için 
iletisim@pearson.com adresinden 
bize ulaşabilirsiniz.

İş Pasaportu ile 
fark yaratın! 

n   Uluslararası standartlara 

dayalı olarak kapsamlı 

değerlendirmelere tabi 

tutulur.

n   İngiltere'nin en büyük 

sertifika kurumu tarafından 

onaylıdır.

İşverenler için işverenlerle birlikte tasarlanan İş Pasaportu, Türkiye’de 
istihdam kavramını tamamen değiştirecek bir program. Tüm dünyada kabul 
gören program, şirketlerin karşı karşıya oldukları en büyük insan kaynakları 
sorunlarının üstesinden gelmelerine yardımcı olacaktır.
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21. yüzyıl şirketleri için
21. yüzyıl becerileri

FARK YARATIN
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n  İş arayan herkesin iş dünyasında başarılı olmak için ihtiyaç duyacağı tüm 
eğitimler bir arada

n  Geleneksel eğitim ve istihdam arasındaki farkı kapatacak şekilde tasarlanmış 
içerik

n  İşverenlere istihdam ve seçim aşamalarında yardımcı olacak güvenilir bir 
kaynak

n  Öğrencilerini iş hayatına hazırlamak isteyen eğitmenler için kapsamlı bir 
çözüm

İş Pasaportu hakkında daha fazla bilgi edinmek için, 
iletisim@pearson.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İş Pasaportu gençlerin 
potansiyellerini açığa çıkarıyor!
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