İşyerinde Mesleki Eğitim      
ve Gelişim  Programı (İŞMEP)  
İşyerinde Mesleki Eğitim ve Gelişim Programı
(İŞMEP), “Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve
Türk vatandaşları için İnsana Yakışır İş Fırsatlarının
Desteklenmesi Projesi” kapsamında uygulanan bir
destek programıdır. Proje, Alman Kalkınma Bankası
(KfW) aracılığıyla Almanya Federal Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmekte, Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordinasyon içinde,
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi
tarafından uygulanmaktadır.

Çalışma ve sosyal güvenliğe ilişkin yasalarla düzenlenen
yükümlülüklerini yerine getiren tüm işverenler
programa başvurabilir. Bu işletmeler:
X Yeni, ilave personel almaya istekli olmalı.
X İşyerinde mesleki eğitim ve gelişimi desteklemeye
hazır olmalı.
X İŞMEP sonrasında katılımcıların istihdamını
sürdürmeye istekli olmalıdır.

İŞMEP’in amacı,
X mesleki becerileri işbaşında edindirmek ve
geliştirmek;
X kadınlara, gençlere ve engelli bireylere öncelik
tanıyarak insana yakışır iş fırsatlarını artırmak;

Mali desteğin kapsamı

X beceri açıklarını kapatmak ve işverenlerin
nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanmasına katkıda
bulunmaktır.

�		 Her katılımcı için işverene aylık ücret desteği

İŞMEP, 2022 sonuna kadar en az 1.000 yararlanıcıya
ulaşmayı ve eşit sayıda Türk vatandaşı ve Geçici
Koruma Altındaki Suriyeli katılımcının faydalanmasını
hedeflemektedir. Kadınlar ve engelli bireylerin
katılımı büyük önem taşımaktadır ve yararlanıcıların
en az %30’unu kadınların ve %5’ini engelli kişilerin
oluşturması amaçlanmaktadır.
İşletmeler, yaş, cinsiyet, işsizlik süresi gibi uygunluk
kriterini karşılayan kişileri İŞMEP kapsamında işe
yerleştirilmesi için aday gösterebilir. İŞMEP uzmanları
da işletmelerdeki açık pozisyonlara ve programın ilgili
kriterlerine uygun adayları önerebilir.

�		 Her bir katılımcı için işverene sosyal
güvenlik prim desteği
�		 Kadınlar ve engelli kişiler için işverene ilave
ücret desteği
�		 Kadın yararlanıcılar için çocuk bakım
hizmetleri desteği
�		 Suriyeli katılımcılar için çalışma izni harcı
desteği
�		 İstihdamın devamına yönelik destek:
İŞMEP sonrasında katılımcının istihdamı
sürdürülürse, mali destekler büyük oranda
devam edecektir.
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Öncelikli hedef gruplar
İŞMEP ile öncelikli olarak aşağıdaki gruplara
ulaşılması hedeflenmektedir:
�		 18-29 yaş grubunda ve işsiz olan Türk
ve Suriyeli gençler

İŞMEP, eşit sayıda Türk ve Suriyeli faydalanıcıya
ulaşacaktır. 2022 yılı sonuna kadar 1000
katılımcının programa dahil edilmesi
hedeflenmektedir.
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�		 Kadınlar ve engelli bireyler
� Sosyal yardım programları (Sosyal
Uyum Yardımı veya diğer yardım
türleri) faydalanıcıları
�		 Teknik ve mesleki eğitim almış olanlar
(çıraklık, meslek liseleri, sertifika
programları, meslek edindirme
kursları) ve üniversite mezunları.

Yararlanıcıların
%30’u kadınlardan,

%5’i engelli kişilerden
oluşacaktır.
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İş dışı eğitim

olmak üzere

6 AY

İŞMEP kapsamındaki mesleki eğitim ve gelişim
faaliyetlerinin %90’ı işbaşında, %10’u iş dışında
gerçekleşecektir ve ortalama 6 ay sürecektir.

�		 İşbaşı eğitim, işletmede çalışırken gerçekleşecek
ve ilgili iş ve mesleğe özgü teknik becerilerin
edinilmesini ve geliştirilmesini sağlayacaktır.
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İşbaşı eğitim

Faaliyetlerin yöntemi ve kapsamı
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İŞMEP süresinin ortalama 6 ay
olması planlanmaktadır.

�		 İş dışı eğitim ise katılımcılara teknik olmayan, çapraz
becerileri kazandıracaktır (Çalışma yaşamında
temel ilkeler ve haklar, temel istihdam edilebilirlik
becerileri, iş sağlığı ve güvenliği, COVID-19’a karşı
hazırlık ve korunma, toplumsal cinsiyet eşitliği,
engellilik farkındalığı, çevre farkındalığı eğitimleri ile
Türkçe dersleri ve İşyeri Uyum Programı).

İŞVERENLER: Ön kayıt yapmak isteyen
işverenler şuradaki formu doldurabilir.
İŞ ARAYANLAR: Ön kayıt yapmak isteyen
iş arayanlar şuradaki formu doldurabilir.

İletişim ve sorularınız için: kfwproject@ilo.org

