
  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 uygulanmaktadır. Proje, KfW Kalkınma Bankası (KfW) 
aracılığıyla Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından finanse edilmekte, T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (UİGM) 
koordinasyonunda, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından 
uygulanmaktadır.

İşbaşı ve iş dışı eğitimler yoluyla, iş arayanlar mesleki eğitim ve kayıtlı istihdama 
ulaşırken, işverenler de daha nitelikli bir işgücünden yararlanmaktadır.

Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Gaziantep ve İstanbul’da faaliyet gösteren ve 
çalışma ve sosyal güvenliğe ilişkin yasal yükümlülüklerini yerine getiren tüm 
işverenler programa başvurabilir. 

Bu işletmeler: 

 X Yeni çalışana ihtiyaç duymalı. 

 X Mesleki eğitim ve gelişimi desteklemeye istekli olmalı.  

 X İŞMEP dönemi sonrasında da katılımcıların istihdamını sürdürmeyi hedeflemeli.  

 X Suriyeli ve Türk çalışanların sosyal güvenliği ve ek olarak Suriyeli çalışanların 
çalışma izni için başvuruda bulunmalıdır. 

Öncelikli hedef gruplar
İŞMEP’e 18-40 yaşları arasında ve iş arayan her Geçici Koruma 
Altındaki Suriyeli ve Türk vatandaşı başvurabilir. Programın 
öncelikli hedef grupları aşağıdaki gibidir:

X  18-29 yaş arasındaki işsiz gençler,

X  Kadınlar ve engelli bireyler,

X  Teknik ve mesleki eğitim (çıraklık, meslek liseleri, sertifika 
programları, meslek edindirme kursları vb.) almış olan 
işsizler ile üniversite mezunu işsizler.

https://www.ilo.org/ankara/projects/WCMS_710956/lang--tr/index.htm
https://www.ilo.org/ankara/projects/WCMS_710956/lang--tr/index.htm
https://www.ilo.org/ankara/projects/WCMS_710956/lang--tr/index.htm


İŞMEP’in hedefleri:

 X Mesleki becerileri işbaşında edindirmek ve geliştirmek,

 X Kadınlara, gençlere ve engelli bireylere yönelik insana yakışır iş olanaklarını 
desteklemek,

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

İŞMEP’in işbaşı ve iş dışı eğitimleri yoluyla iş arayanlar mesleki eğitim ve kayıtlı 
istihdama, işverenler ise daha nitelikli işgücü ile çalışma imkanına ulaşmaktadır.  

İŞMEP, eşit sayıda Suriyeli ve Türk faydalanıcıya ulaşmaktadır ve 2022 yılı 
sonuna kadar 2000 kişiye ulaşılacaktır. 

İŞMEP kapsamındaki eğitimlerin azami %90’ı işbaşında, asgari %10’u iş 
dışında verilmektedir.
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Yararlanıcıların %30’u kadınlardan,
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%5’i engelli kişilerden oluşacaktır.
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İŞMEP eğitimleri altı ay boyunca devam etmektedir.
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Mali desteğin kapsamı 

X  Her katılımcı için aylık ücret desteği 

X  Her katılımcı için sosyal güvenlik prim desteği 

X  Kadınlar ve engelli kişiler için ilave destekler 

X  Kadın yararlanıcılar için çocuk bakım hizmetleri desteği 

X  Suriyeli katılımcılar için bir defaya mahsus çalışma izni harcı desteği

Mesleki teknik becerilerin geliştirilmesi için sağlanan işbaşı eğitimler, katılımcı 
şirketlerde verilmektedir. İş dışı eğitimler ise yararlanıcılara, mesleki ve teknik 
olmayan becerileri kazandırmaktadır. 

“Mimarlık eğitimi aldım ve çok sevdiğim bu eğitimi bir mesleğe 
dönüştürmek istedim. ILO Programı sayesinde mesleğimin dışında bir 
iş yapmak zorunda kalmadım ve kayıtlı çalışma koşullarında mimar 
olarak çalışmaya başladım. Ayrıca birçok farklı konuda eğitim aldık ve 
bu eğitimler benim için çok faydalı oldu”.
 
Morshed Ali, Suriyeli bir çalışan

İş dışı eğitimler kapsamında ise katılımcılara, çalışma yaşamında temel haklar 
ve yükümlülükler, temel istihdam edilebilirlik becerileri, iş sağlığı ve güvenliği ve 
toplumsal cinsiyet eşitliği konularında eğitimler verilmektedir. Ayrıca katılımcılar, 
Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi ve İşyeri Uyum Programına katılmakta ve ILO Akademi 
üzerinden ILO Türkiye Ofisi tarafından geliştirilen Temel İşgücü Piyasası Becerileri 
Eğitimini almaktadır.  

Mesleki eğitimlerin kapsamı 

İŞMEP kapsamındaki mesleki eğitim ve gelişim faaliyetlerinin %90’ı 
işbaşında, %10’u iş dışında gerçekleşmekte ve altı ay sürmektedir.

    İletişim: ILO Türkiye Ofisi: kfwproject@ilo.org 

https://iloakademi.org/

