
İstihdam için Mesleki Eğitim Programı
Tanıtım Sunumu



Arka Plan ve Gerekçe



Program Hakkında Genel Bilgi

• Programın Yararlanıcıları: MEB-MTEGM ve TESK
• Programın süresi: 48 ay
• Programın uygulandığı iller: Suriyeli nüfusun en
fazla olduğu 12 il

• Toplam bütçe: 30.000.000 Euro
• Uygulayıcı kurum: Expertise France ve Uygulama
Ortağı EDUSER Danışmanlık





Hedef Gruplar
• Hedef illerde yaşayan ve örgün eğitime devam etmeyen 14-17 yaş grubundaki

Suriyeli ve Türk gençler
• Hedef illerde yaşayan ve mesleki becerilerinin yetersiz olması nedeniyle iş bulamayan

18-45 yaş grubundaki Suriyeli ve Türk yetişkinler
• SUY aracılığıyla aylık para nakit yardımı alan Suriyeliler
• KOBİ'ler ve çırak çalıştıran işletmeler

Nihai Yararlanıcılar 
• Millî Eğitim Bakanlığı
• Gençlere ve yetişkinlere çıraklık ve mesleki eğitim sunan 35 mesleki eğitim kurumu
• Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
• Suriyeli ve Türk gençlerin aileleri



Program Çıktıları
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Çıktı 1: Mülteciler ve ev sahibi toplulukların becerileri
geliştirildi ve belgelendirildi.

Çıktı 2: Toplumun ve özel sektörün çocuk işçiliğinin ortadan
kaldırılması ve çıraklık fırsatları konusundaki farkındalığı
artırıldı ve ulusal mekanizmaların çocuk işçiliğiyle mücadele
etme ve kaliteli eğitim verme kapasiteleri geliştirildi.

Çıktı 3: Mülteciler ve ev sahibi topluluklar arasındaki sosyal
uyum güçlendirildi ve işgücü piyasasına erişim kapasiteleri
artırıldı.



Hedeflenen Program Çıktıları

• Hedef illerde toplam 14.400 çırak, örgün çıraklık programına kaydedilecektir.
• Desteklenen krumlarda 10.800 (başlangıç değeri: 6.000) öğrenci Kalfalık ve

Ustalık belgesi alacaktır.
• 18-45 yaş grubundaki 8.000 Suriyeli (başlangıç değeri: 4.500) ve Türk

yetişkin, mesleki eğitim sertifikası alacaktır.
• İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları (İİMEK), İDDG ve Sınav

Komisyonlarının 570 üyesine kapasite geliştirme hizmeti verilecektir.
• İletişim kampanyaları ile doğrudan 80.000 özel sektör temsilcisi, gençler ve

ailelerine erişilecektir.



Hedeflenen Program Çıktıları

• Toplam 36.800 Suriyeli mülteci ve Türk sosyal uyum faaliyetlerinden
faydalanacaktır.

• Seçilen işyerlerinden 5.000 eğitimci ve personelin kapasiteleri
geliştirilecektir.

• Türkçe dil becerileri yetersiz olan 5.000 çıraklık ve yaygın eğitim adayına dil
geliştirme kursu sunulacaktır.

• 3.400 kişi, kariyer danışmanlığı, ÖÖT gibi eğitim sonrası hizmetlerden
yararlanacaktır.

• 2500 kişinin İŞKUR'a kayıt yaptırmasına destek sağlanacaktır.
• 900 mültecinin AÇSHB'den çalışma izni almasına yardımcı olunacaktır.



Program Hedefleri

Programın Genel Hedefi (GH), işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda çıraklık ve
mesleki eğitim yoluyla beceri gelişimini destekleyerek mülteciler ve ev sahibi
topluluklar için sürdürülebilir geçim kaynaklarına ve istihdama erişimlerinin
kolaylaştırılmasıdır.

Programın Özel Hedefleri (ÖH) :
ÖH1: Çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluklar
güçlendirildi.

ÖH2: Türkiye'deki gelişmiş ve teşvik edilmiş bir çıraklık eğitim sistemi ile çocuk
işçiliğinin ortadan kaldırılması çabaları kuvvetlendirildi.

ÖH3: Suriyeli mültecilerin sosyal ve ekonomik entegrasyonları kolaylaştırıldı.



Başlangıç Aşaması Faaliyetleri

0.1 Öncelikli iller belirlendi ve operasyonel hedef gruba erişim
stratejisi onaylandı

0.2 Program tarafından desteklenecek meslek alanları, MEM ve
Yetişkin Eğitim Merkezleri seçildi, Temel Uygulama Esasları
onaylandı ve kamu kurumlarıyla paylaşım toplantısı gerçekleştirildi



Başlangıç Aşaması Akış



İMEP Kapsamının Belirlenmesi



Ana Faaliyetlere Genel Bakış



ÖZEL HEDEF 1: Çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla Suriyeli
mülteciler ve ev sahibi topluluklar güçlendirildi.

Ana Faaliyetler
1.1 Yetişkinler ve aday çıraklar mevcut kanallar ve belirlenmiş erişim faaliyetleri
aracılığıyla belirlenmesi

1.2 Seçilen işyeri eğitimcilerinin ve personelinin kapasiteleri geliştirilmesi

1.3 Seçilen MEM’lerin ve yetişkinlere yönelik mesleki eğitim veren kurum/kuruluşların
personelinin kapasitelerinin geliştirilmesi

1.4 Seçilen MEM’lerin ve yetişkinlere yönelik mesleki eğitim veren kurum/kuruluşların
eğitim ortamları iyileştirilmesi

1.5 Seçilen illerde pratik çıraklık eğitiminin yapıldığı iş yeri eğitim ortamlarının
iyileştirilmesi

1.6 Adayların çıraklık ve yaygın eğitim programlarına erişiminin desteklenmesi



ÖH1 FAALİYETLERİ AKIŞ



ÖZEL HEDEF 2: Türkiye'deki gelişmiş ve teşvik edilmiş bir çıraklık
eğitim sistemi ile çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması çabaları
kuvvetlendirildi.

Ana Faaliyetler

2.1, Suriyeli mültecilerin daha iyi entegrasyonu ve çocuk işçiliği ile mücadele
için Türk çıraklık sisteminin uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi

2.2 Çocuk işçiliğinin olumsuz sosyal ve ekonomik sonuçları, çıraklık eğitiminin
getirdiği faydalar ve çocuk işçiliğiyle mücadeleye katkısı konusunda farkındalık
yaratılması



ÖH2 FAALİYETLERİ AKIŞ



ÖH3: Suriyeli mültecilerin sosyal ve ekonomik
entegrasyonları kolaylaştırıldı.

3.1 Gençler ve yetişkinler için eğitim ve çalışma ortamlarında sosyal uyumun
güçlendirilmesi

3.2 Seçilmiş illerde, eğitim sonrası hizmetler ve önceki öğrenmenin
tanınmasına yönelik verilen rehberlik hizmetleri ile Suriyeli ve Türk
yararlanıcıların iş gücü piyasasına erişim kapasitelerinin iyileştirilmesi



ÖH3 FAALİYETLERİ AKIŞ



BİZİ TAKİP EDİN

www.imep.org



TEŞEKKÜRLER!
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