
İstihdam için Mesleki Eğitim Programı

İSTİHDAM İÇİN MESLEKİ EĞİTİM 
PROGRAMI

Avrupa B�rl�ğ� Türk�yeʼdek� Mültec�ler �ç�n Mal� Yardım Programı FON KAYNAĞI

48 ayPROGRAMIN SÜRESİ

01.01.2020BAŞLAMA TARİHİ 

30 m�lyon AvroBÜTÇE

Adana, Ankara, Bursa, Gaz�antep, Hatay, İstanbul, İzm�r, 
Kahramanmaraş, Kayser�, Kocael�, Konya, Mers�n 

PROGRAMIN 
UYGULANACAĞI İLLER

Gençlere ve yet�şk�nlere çıraklık ve meslek� eğ�t�m sunan 35 meslek� 
eğ�t�m kurumu, uygulama �ller�ndek� TESKʼe bağlı b�rl�kler, �lg�l� 
alanlardak� meslek odaları ve çırak öğrenc� yet�şt�ren/yet�şt�reb�lecek 
olan �şletmeler

PROGRAMIN UYGULANACAĞI 
KURUMLAR 

Örgün eğ�t�me devam etmeyen 14-17 yaş grubundak� Sur�yel� ve Türk 
çocuklar ve gençler
Meslek� becer�ler�n�n kısıtlı olması neden�yle kayıtlı �st�hdama 
er�şemeyen 18-45 yaş grubundak� Sur�yel� ve Türk yet�şk�nler
Sosyal Uyum Yardımı aracılığıyla nak�t desteğ� alan Sur�yel�ler
Çırak öğrenc� yet�şt�ren/yet�şt�reb�lecek olan esnaf-sanatkâr 
�şletmeler� başta olmak üzere KOBİʼler

HEDEF GRUPLAR

Expert�se France (Fransız uluslararası tekn�k �ş b�rl�ğ� kurumu)
EDUSER Danışmanlık

UYGULAMA ORTAKLARI  

M�llî Eğ�t�m Bakanlığı (MEB) Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Genel Müdürlüğü 
Türk�ye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), bağlı b�rl�kler ve 
meslek odaları 

FAYDALANICI KURUMLAR 

Türk�yeʼde Kal�tel� Çıraklık ve Meslek� Eğ�t�m Yoluyla Sur�yel� ve Ev 
Sah�b� Toplulukların İst�hdama Er�ş�mler�n�n Kolaylaştırılması Programı

PROGRAMIN RESMİ İSMİ
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İstihdam için Mesleki Eğitim Programı

Programın genel amacı, �şgücü p�yasası �ht�yaçları 
doğrultusunda, çıraklık ve meslek� eğ�t�m yoluyla 
meslek� becer� kazandırarak Sur�yel�ler�n ve ev sah�b� 
toplulukların sürdürüleb�l�r geç�m kaynaklarına ve 
�st�hdama er�ş�mler�n� kolaylaştırmaktır. 

Programın özel amaçları �se şunlardır:  

Zorunlu eğ�t�m çağında olduğu halde eğ�t�m�ne 
devam etmeyen ve çalışmak durumunda olan 
çocukları örgün çıraklık eğ�t�m�ne yönlend�rerek 
devlet koruması altında eğ�t�mler�ne devam 
etmeler�n� ve meslek� eğ�t�m alarak �st�hdama 
daha �y� hazırlanmalarını sağlamak ve bu sayede 
çocuk �şç�l�ğ� �le mücadele etmek,

Ülkem�zde a�leler, çocuklar ve �şletmeler başta 
olmak üzere kamuoyunu çıraklık ve meslek� 
eğ�t�m konusunda b�l�nçlend�rmek, çıraklık 
eğ�t�m�n avantajlarını anlatmak ve toplum 
gözünde meslek� eğ�t�m�n değer�n� güçlend�rmek,

Program kapsamında örgün çıraklık eğ�t�m�ne 
yönlend�r�len çocukların a�leler� başta olmak 
üzere yet�şk�n Sur�yel� ve Türklere yaygın meslek� 
eğ�t�m yoluyla meslek� becer� kazandırarak 
�st�hdama er�ş�mler�ne yardımcı olmak, 

Türkler ve Sur�yel�ler arasında sosyal ve ekonom�k 
uyumun arttırılmasını desteklemek.

www.imep.org İMEP-VET4JOB

PROGRAMIN SAYISAL HEDEFLERİ

14.400 yen� çırak öğrenc� 
kaydı ve 4 yıl boyunca 
destek

Çırak öğrenc�s� olan 
350 �şletmede çırak 
öğrenc�ler�n eğ�t�m 
ortamının 
�y�leşt�r�lmes�ne katkı 
(küçük ölçekl� yapı 
�şler� ve eğ�t�m 
araç-gereç tem�n� vb.)

5.000 Sur�yel� genç 
ve yet�şk�ne Türkçe 
konuşma ve d�l 
eğ�t�m�

Çırak öğrenc�ler�n 
sesler�n� duyuracağı 
4 farklı Çırak 
Öğrenc� Forumu

36.800 k�ş�ye eğ�t�m ve �ş 
ortamında sosyal uyum 
becer�ler�n� gel�şt�rmeye 
yönel�k etk�nl�kler

Çırak öğrenc�lere yönel�k 3 
meslek� becer� yarışması 
ve 1 �ş kurma f�kr� 
yarışması

5.000 çırak öğrenc�ye meslek� danışmanlık h�zmet�

12 �lde faal�yet gösteren gençlere ve yet�şk�nlere 
çıraklık ve meslek� eğ�t�m sunan 35 meslek� eğ�t�m 
kurumuna destek  (350 k�ş�l�k personel eğ�t�m�, rehber 
öğretmenlere ps�ko-sosyal destek eğ�t�m�, çırak 
öğrenc�ler �ç�n öğle yemeğ� katkısı, küçük ölçekl� yapı 
�şler� ve eğ�t�m araç-gereç tem�n� vb.) 

80.000 k�ş�ye yönel�k çıraklık eğ�t�m�n�n faydaları, 
meslek� eğ�t�m seçenekler�, çocuk �şç�l�ğ�n�n olumsuz 
sonuçları konularında farkındalık çalışmaları

8.000 yet�şk�ne meslek 
ve becer� kursu 

Çırak öğrenc�ler�n �şyer�ndek� 
eğ�t�m�n� sağlayan 5.000 
�şveren, usta öğret�c� ve 
yönet�c�ye yönel�k �şletmede 
çıraklık eğ�t�m� konusunda 
kapas�te gel�şt�rme 
çalışmaları

Meslek� eğ�t�m alanında akt�f 
rolü olan yerel 
mekan�zmalarda görevl� 570 
tems�lc�ye yönel�k eğ�t�m 
çalışmaları 

3.400 k�ş�ye kar�yer becer�ler�, 
İŞKURʼa kayıt, mevcut 
becer�ler� belgelend�rme, �ş 
kurma konularında 
danışmanlık ve destek
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