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Tuşba Kadınlara Yönelik
İş Geliştirme ve Mesleki
Eğitim Merkezi
(TUŞMEK) Projesi

Van’ın Tuşba Belediyesi Kadın ve Aile
Hizmetleri Müdürlüğü “Tuşba Kadınlara
Yönelik İş Geliştirme ve Mesleki Eğitim
Merkezi (TUŞMEK) Projesi” ile
dezavantajlı kadınların girişimci
olmalarını sağlayarak istihdam
edilebilirlik potansiyellerini artırmayı ve
işgücü piyasasına girmelerini amaçlıyor.
Proje kapsamında öncelikli olarak Tuşba

ilçesinde kadınlara yönelik meslek
edindirme kurs merkezinin kurulması,
ihtiyaç duyulan alanlarda 100 kadının
ara eleman olarak yetiştirilmesi ve 50
kadına girişimcilik eğitimi verilerek
kadınlara girişimci olma imkanı
sunulması hedefleniyor.
>> Devamı 2. sayfada

projesiyle dezavantajlı kadınların kendi alanlarında iş kurmalarına ve
“ TUŞMEK
istihdam edilmelerine katkı sağlanıyor.
”

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği yalnızca Niras IC Sp. Z.o. o. liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğundadır.
Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Bu proje Avrupa B�rl�g� ve Türk�ye Cumhur�yet�
tarafından f�nanse ed�lmekted�r.

• Van/Merkez Tuşba İlçesinde kadınlara yönelik meslek edindirme
kurs merkezi kurulması,
• İlde ihtiyaç duyulan alanlarda 100 kadını (Tekstil, Unlu Mamullerin
Hazırlanması ve Aşçılık) ara eleman olarak yetiştirmek ve 50 kadına
girişimcilik eğitimi verilmesi,
• Kadınlara girişimci olma imkanı sunulması,
• Girişimci kadınlara rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulması
• Eğitim, kültür ve sanat etkinlikleri ile kadınların moral ve
motivasyonlarının sağlanması,
projenin Tuşba ilçesinde kadın istihdamını arttırmaya yönelik
hedeflerini oluşturuyor.

Mesleki Eğitim

Proje kapsamında 100 kadına mesleki eğitim veriliyor. 50 kadına
Tekstil(25 Kadın iş önlüğü dikimi, 25 Kadın dış giysileri dikimi),25
kadına Unlu Mamullerin hazırlanması (Pasta Yapımı ve Sunumu) ve
25 Kadına Aşçılık (pizzacı ve aşçı çırağı} alanlarında iki aşamalı
teorik ve pratik kurslar gerçekleştiriliyor.

Kurs Sonunda Kursiyerlerin
İstihdamı
Proje kapsamında sertifika alan kursiyerlerin tekstil ve yiyecek
sektöründe istihdam edilmelerine destek veriliyor. Tekstil
eğitimi alan kursiyerler Van Tekstil Kent’te, Unlu Mamüllerin
Hazırlanması eğitimi alan kursiyerlerin de fırınlarda,
pastahanelerde ve Aşçılık eğitimi alan kursiyerler de okul
mutfağı, hastane mutfakları, fabrika mutfağı, ordu mutfaği,
işyeri mutfağı, yemek fabrikaları mutfağı, otel mutfağı ve
restoran mutfağında mutfak personeli olarak istihdam edilmeleri
için girişimlerde bulunuluyor.

ISEDP Hibe Programı
Girişimcilik Eğitimi
Üretici olmak isteyip de imkanı olmayan 50 kadına KOSGEB
fonundan faydalandırmak amacı ile sertifikalı girişimcilik eğitimi
veriliyor. Kadın girişimcilere rehberlik yapılarak kadınlara yönelik
İŞGEM kurulması için altyapı çalışması yapılıyor.

Rehberlik ve Farkındalık Semineri

ISEDP, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)
kapsamında, program otoritesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programının (İKG
OP) sosyal içerme öncelik ekseni çerçevesinde Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülen Dezavantajlı Kişilerin Sosyal
Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Desteklenmesi
Hibe Programıdır.

Tuşba ilçesindeki kadınlara her iki ayda bir olmak üzere rehberlik ve
psikolojik danışmanlık, çocuk bakımı ve hastalıkları, kadın
hastalıkları ve aile planlaması eğitimleriyle, temel haklar konusunda
bilgilendirme semineri düzenleniyor.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği yalnızca Niras IC Sp. Z.o. o. liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğundadır.
Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

