
  İşyerinde   
Mesleki Eğitim ve 
Gelişim Programı 
İŞMEP-BURSA  



İşyerinde Mesleki Eğitim ve Gelişim Programı (İŞMEP), “Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve 
Türk Vatandaşları için İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında uygulanan 
bir programdır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü işbirliğinde uygulanan proje, 
Alman Kalkınma Bankası (KfW) aracılığıyla Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından finanse 
edilmektedir. İŞMEP ile iş arayanlar mesleki eğitim ve kayıtlı istihdama ulaşırken, işverenler de 
daha nitelikli bir işgücünden yararlanmaktadır.

18 yaşından büyük tüm iş arayanlar İŞMEP programına başvurabilir. Kadınlar, gençler ve engelli 
bireylerin de programa katılması teşvik edilmektedir. İŞMEP’in uygulandığı iller Ankara, Adana, 
Gaziantep, Denizli, İstanbul ve Bursa’dır. 

2

İŞMEP’in amacı

� Mesleki becerileri işbaşında 
edindirmek ve geliştirmek,

� Kadınlara, gençlere ve engelli 
bireylere öncelik tanıyarak insana 
yakışır iş fırsatlarını artırmak,

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

Mali desteğin kapsamı 

� Her katılımcı için aylık ücret desteği

� Her katılımcı için sosyal güvenlik 
prim desteği

� Kadınlar ve engelli bireyler için 
ilave destekler

� Kadın yararlanıcılar için çocuk 
bakım hizmetleri desteği

� Suriyeli katılımcılar için çalışma izni 
harcı desteği

Bugüne kadar 500 kişi İŞMEP’ten 
faydalanmıştır.

 500

İŞMEP, eşit sayıda Türk ve Suriyeli 
faydalanıcıya ulaşacaktır. 2022 yılı 
sonuna kadar 2000 katılımcıya ulaşılması 
hedeflenmektedir. 

 2000

 %30
Yararlanıcıların 
%30’u kadınlardan,

 %5
%5’i engelli kişilerden 
oluşacaktır.

 %90
işbaşı eğitim

 %10
iş dışı eğitim

 6 AY
İŞMEP programından faydalanma süresi 
6 aydır.
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İŞMEP-BURSA

İŞMEP, Bursa’da Yıldırım Belediyesi tarafından uygulanacak ve program kapsamında işe 
yerleştirilen çalışanlara hem çalıştıkları işletmelerde hem de Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon 
ve Girişimcilik Merkezi’nde teknik ve mesleki eğitim verilecektir. Her bir katılımcı programdan 
altı ay boyunca yararlanabilecektir.

Bursa’da İŞMEP’e katılım için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2022’dir.

Bursa Yıldırım Belediyesi’nin uygulayacağı İŞMEP programı, Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik 
Merkezi’nde verilecek şu mesleki eğitimleri kapsamaktadır ve işe yerleştirmeler bu alanlarda 
yapılacaktır: 

�  Türk vatandaşı veya Geçici Koruma altındaki Suriyeliler

�  18 yaşından büyük tüm iş arayanlar

�  İşsiz olanlar İŞMEP’e başvurabilir (Daha uzun süredir işsiz olanlara öncelik verilecektir). 

�  Türk vatandaşları için kimlik fotokopisi / Suriyeliler için Geçici Koruma kimlik fotokopisi

�  SGK tescil ve hizmet dökümü (e-Devlet portalı üzerinden aşağıda tarif edilen adımlar 
izlenerek alınabilir.)

�  Başvuru sahibi engelli ise engelli raporunun fotokopisi

�  Başvuru sahibinin telefon numarası ve alternatif bir telefon numarası (ulaşılamayan 
durumlar için)

�  E-posta adresi

Programa katılım şartları

Başvuru için gerekli belge ve bilgiler

İŞMEP Programından Yararlanmak İsteyen İş Arayanlar

� CNC Makine Tezgâhları ve 
Programlama 

� Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim
� Dokuma Konfeksiyon Makineleri 

Kullanımı
� Bilgisayar Destekli Modelistlik

� Koruyucu (İş Kıyafetleri) Giysi 
Dikimi

� Düz Dikiş Makinesi Kullanımı
� Reklam ve Grafik Tasarım



    İletişim ve sorularınız için:   ILO Türkiye Ofisi, kfwproject@ilo.org

�  Lütfen PTT’den e-Devlet şifresi alarak https://www.turkiye.gov.tr adresine giriniz.

�  Arama bölümüne “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” yazınız. 

�  “Barkodlu Belge Oluştur “ butonuna tıklayınız.

�  “Dosya İndir” butonuna tıklayarak dokümanı indiriniz.

e-Devlet portalı üzerinden SGK tescil ve hizmet dökümü alma adımları

*Başvuru için istenen belgeleri, iletişim bilgilerinizi ve başvurmak istediğiniz mesleki eğitim alanını Yıldırım 
Belediyesi Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’ne giderek veya aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla iletmeniz 
gerekmektedir. 

Bursa’da bulunan işletmeler için İŞMEP başvuru linki: 
https://is.gd/ismep_isveren 
*Bu link üzerinden yapılan başvurunun ardından başvurularını eksiksiz yapan işletmelerle iletişime geçilecektir.

�  Vergi levhası

�  ‘SGK Borcu Yoktur’ belgesi 

�  Firmanın Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ticaret sicil kaydını gösteren 
belge 

�  SGK Sigortalı Hizmet Listesi

Başvuru için gerekli belge ve bilgiler

�  Yeni, ilave personele ihtiyaç duyan işletmeler olmak

�  İşyerinde mesleki eğitim ve gelişimi destekleyebilecek kapasiteye sahip olmak

�  İŞMEP sonrasında katılımcıların istihdamını sürdürmeyi hedeflemek

�  Suriyeli katılımcılar için çalışma izni almak ve ardından sigorta kayıtlarını gerçekleştirmek

�  Türk vatandaşı katılımcıları sosyal güvenlik sistemine kaydetmek

Programa katılım şartları

İŞMEP Programına Katılmak İsteyen İşletmeler 

Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi 
Başvuruları İçin:
* Adres: Millet Mahallesi, 6. Bülbül Sokak & Cengizhan Cd. No:10, 16270 Yıldırım/BURSA 

* Telefon: 444 16 02 – 0 (224) 363 55 34

* E-posta: yildiriminovasyongrmsmci@gmail.com
*Belgelerinizi göndererek veri koruma politikalarımızı kabul ettiğinizi lütfen unutmayınız. ILO ve 
uygulama ortakları, verilerinizi değerlendirme ve işe yerleştirme amacıyla kullanabilir veya paylaşabilir. 
Kişisel verileriniz programla ilgisi olmayan üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.
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