 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 programdır. Proje, KfW Kalkınma Bankası (KfW)
aracılığıyla Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından
finanse edilmekte, T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ile
koordinasyon içinde, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
Türkiye Ofisi tarafından uygulanmaktadır.
Proje kapsamındaki illerden biri olan Gaziantep’te
İŞMEP’i Türkiye Esnaf ve Sanatkârları
Konfederasyonu’na (TESK) bağlı Gaziantep Esnaf ve
Sanatkârlar Odaları Birliği (GESOB) uygulayacaktır.
İşletmelerde gerçekleşecek işbaşı eğitimler ve GESOB
Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleşecek iş dışı
eğitimler yoluyla iş arayanların istihdama ve mesleki
eğitime, işverenlerin ise nitelikli işgücüne erişimi
desteklenecektir.
İŞMEP’in amacı:
X Mesleki becerileri işbaşında edindirmek ve
geliştirmek,
X Kadınlara, gençlere ve engelli bireylere öncelik
tanıyarak insana yakışır iş fırsatlarını artırmak,

Öncelikli hedef gruplar
İŞMEP’e 18-40 yaş grubunda ve işsiz olan her
Türk vatandaşı ve Geçici Koruma Altındaki
Suriyeli başvurabilir. Öncelikli olarak ulaşılması
hedeflenen gruplar ise şunlardır:
� 18-29 yaş arasındaki işsiz gençler
� Kadınlar ve engelli bireyler
� Teknik ve mesleki eğitim almış olan
işsizler (çıraklık, meslek liseleri, sertifika
programları, meslek edindirme kursları)
ve üniversite mezunu işsizler.

Çalışma ve sosyal güvenliğe ilişkin yasalarla düzenlenen
yükümlülüklerini yerine getiren tüm işverenler
programa başvurabilir.
Bu işletmeler:
X Yeni, ilave personele ihtiyaç duyan işletmeler olmalı.
X İşyerinde mesleki eğitim ve gelişimi
destekleyebilecek kapasiteye sahip olmalı.

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

X İŞMEP sonrasında katılımcıların istihdamını
sürdürmeyi hedeflemelidir.

İŞMEP bu amaçları gerçekleştirirken kayıtlı istihdamı da

X İşverenlerin Suriyeli katılımcılar için çalışma izni
başvurusu yapması ve ardından sigorta kayıtlarını
gerçekleştirmesi gerekmektedir.

desteklemektedir.

Mali desteğin kapsamı

2000

� Her katılımcı için aylık ücret desteği
� Her katılımcı için sosyal güvenlik prim desteği

İŞMEP, eşit sayıda Türk ve Suriyeli faydalanıcıya
ulaşacaktır. 2022 yılı sonuna kadar 2000
katılımcının programa dâhil edilmesi
hedeflenmektedir.
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Yararlanıcıların
%30’u kadınlardan,

%5’i engelli kişilerden
oluşacaktır.
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İşbaşı eğitim

� Kadın yararlanıcılar için çocuk bakım hizmetleri
desteği
� Suriyeli katılımcılar için çalışma izni harcı desteği
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� Kadınlar ve engelli kişiler için ilave destekler

%

İş dışı eğitim

6 AY
İŞMEP programından
faydalanma süresi 6 aydır.

Mesleki eğitim faaliyetlerinin kapsamı
İŞMEP kapsamındaki mesleki eğitim ve gelişim
faaliyetlerinin %60’ı işbaşında, %40’ı iş dışında
gerçekleşecek ve altı ay sürecektir. İşbaşı eğitimler,
işletmelerde çalışırken gerçekleşecek ve ilgili iş ve
mesleğe özgü teknik becerilerin edinilmesini ve
geliştirilmesini sağlayacaktır.
İş dışı eğitim ise katılımcılara hem mesleki ve teknik
becerileri hem de çapraz becerileri kazandıracaktır.
İŞMEP kapsamında işe yerleştirilen faydalanıcılar
çalışma yaşamında temel ilkeler ile haklar ve
yükümlülükler, ILO standartları, temel istihdam
edilebilirlik becerileri, iş sağlığı ve güvenliği, COVID19’dan korunma, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi
konularda eğitimler alacaklar ve ILO Türkiye Ofisi’nin
İşyeri Uyum Programı’na da katılacaklardır.
Gaziantep’teki İŞMEP uygulamasında mesleki eğitimler
aşağıdaki alanlarda verilecek ve işe yerleştirmeler bu
alanlarda yapılacaktır:

İŞMEP’e katılmak isteyen İŞ ARAYANLAR
Türkçe başvuru formuna buradan,
Arapça başvuru formuna buradan
ulaşabilir.

� Ahşap İskelet CNC Operatörü
� Ahşap İskelet Montaj Elemanı
� CNC Tezgâhlar ve Programlama
� Çelik Kaynakçısı

İŞVERENLER ise başvuru formuna
buradan ulaşabilir.
Programa son başvuru tarihi
22 Şubat 2022’dir.

� Dokuma Konfeksiyon Makineci
� Düz Dikiş Makineci
� Elektrik Ark Kaynakçısı
� Koruyucu Kıyafet Dikimi
� LPG Montaj Bakım Onarımcısı
� Otomotiv Fren Bakım Onarımcısı
� Zayıf Akım Tesisatçısı

İletişim ve sorularınız için:

ILO Türkiye Ofisi, kfwproject@ilo.org
GESOB-MEM, Mehmet Güller, egitim@gesob.org.tr

