
� Geçici Koruma Altındaki  
Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için 
İnsana Yakışır İş Fırsatlarının  
Desteklenmesi Projesi 

� NEDEN? 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler’in (BM) çalışma yaşamındaki 
uzman kuruluşudur. ILO, tüm dünyada insana yakışır iş olanaklarının 
desteklenmesi, çalışma hayatında hakların geliştirilmesi, sosyal korumanın 
yaygınlaştırılması ve sosyal diyalog konularında çalışır.

Daha çok insanın insana yakışır işlerde çalışması, kapsayıcı ve sürdürülebilir 
ekonomik büyüme anlamına gelir. Böyle bir büyüme ise daha çok insana yakışır 
iş için daha çok kaynak demektir.  

3.7 milyonun üzerinde Geçici Koruma Altındaki Suriyeli nüfusuna sahip Türkiye, 
dünyada en yüksek sayıda mülteciyi ağırlayan ülke konumundadır. Suriyelilerin 
2.1 milyonu çalışma çağındadır. 

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İnsana Yakışır 
İşlerin Desteklenmesi Projesi, üç konuya odaklanıyor: Becerilere yatırım, 
güçlendirilen hizmet kapasiteleri, sosyal güvenceli ve kayıtlı çalışmaya geçiş. 

Daha fazla bilgi için:  
ilo.org/ankara 

Sorularınız için:  
kfwproject@ilo.org

%50-50: Eşit sayıda Suriyeli
ve Türk vatandaşı yararlanıyor

Kayıtlı iş ve işletmeler destekleniyor 

%30Yararlanıcıların               ’u kadın

https://www.ilo.org/ankara/projects/WCMS_710956/lang--tr/index.htm
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� NASIL? 

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için 
İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi Projesi, Geçici 
Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşlarının kayıtlı iş gücü 
piyasasına erişimlerini kolaylaştırır ve iş gücü piyasasında ihtiyaç 
duyulan beceri ve yetkinlikleri geliştirmeleri ve güçlendirmeleri için 
onlara destek olur. Proje, KfW Kalkınma Bankası aracılığıyla 
Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından finanse edilir ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda ILO Türkiye Ofisi 
tarafından uygulanır. 

Projenin üç katmanlı bir yaklaşımı vardır: 

� NEREDE ÇALIŞIYORUZ?  

İşbaşında Mesleki Eğitim ve Gelişim Programı (İŞMEP) adındaki özel 
bir işbaşı eğitim programı yoluyla, Suriyelilerin ve Türk vatandaşlarının 
becerileri geliştirilir, iş gücü piyasasının gerekliliklerine uygun hale 
getirilir ve güçlendirilir. 

İŞMEP kapsamında yüzde 90’ı mesleğe özel ve teknik becerilere yönelik 
işbaşında eğitimler ile yüzde 10’u işyerinde temel ilke ve haklar ve 
kapsayıcılığa ilişkin önlemler gibi konularda iş dışı eğitimler sunulur. 
İŞMEP ile iş arayanlar mesleki eğitim ve kayıtlı istihdama erişirken, 
işverenler daha nitelikli iş gücünden yararlanır.  

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yakın iş birliğinde uygulanan 
teşvik programı Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı (KİGEP) ile Türk 
vatandaşları ve Suriyelilerin kayıtlı istihdama geçişi kolaylaştırılıyor. 
KİGEP, işverenlerin Türk ve Suriyeli çalışanlarının sosyal güvenlik prim 
ödemeleri ile çalışma izni başvuruları konusunda mali ve idari destek 
sunuyor. KİGEP’in amacı, mevcut kayıtlı işleri korumak ve yeni kayıtlı 
işler yaratmaktır.  

Bursa
Ankara

Şanlıurfa
Gaziantep

İstanbul

İzmir
Konya

Adana

Mersin

Aydın
Denizli Kahramanmaraş

Kayseri

Kocaeli

Manisa

Osmaniye

Hatay

Esnaf ve sanatkâr odaları birliklerinin kurumsal kapasiteleri BİLMER 
ofisleri aracılığıyla il düzeyinde güçlendirilerek, kayıt dışı Suriyeli ve Türk 
mikro işletmeler ve çalışanlarının kayıtlı hale getirilmesi destekleniyor. 

Kapsayıcı, etkili ve verimli hizmetler sunan BİLMER ofisleri, işverenlerin 
iş gücü piyasasına ilişkin kural ve düzenlemeler konusundaki bilincini 
artırıyor. Ayrıca çalışma izni başvuruları, eğitim ve istihdam olanakları 
konularında bilgilendirme ve yönlendirme sağlıyor.

           BİLMER ofisiyle Suriyeli ve Türk kayıt dışı esnaf ve sanatkârların ve 
çalışanlarının kayıtlı hale getirilmesine yönelik hizmetler destekleniyor. 
Türkiye’nin çeşitli illerindeki esnaf ve sanatkârlar odaları birlikleri bünyesinde 
kurulan BİLMER ofisleri, mikro işletmelere, rehberlik ve danışmanlık 
hizmeti sunarak, onların iş gücü piyasasına katılımlarını yöneten kurallar ve 
düzenlemelere ilişkin farkındalıklarını artırıyor. 

10

    bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti, BİLMER ofisleri ve 
danışmanları aracılığıyla, kayıt dışı çalışanlar için iş gücü piyasasına yönelik 
olarak sağlanıyor. 

10.000

                kayıtlılığa geçiş danışmanlığı, Suriyeli ve Türk esnaf ve 
sanatkâr işletmeleri için veriliyor. 
2.400

  oranında BİLMER faydalanıcısına finansal destek sağlanarak kayıtlı 
çalışmaları destekleniyor.  

%10

kişiye işbaşı eğitim programı İŞMEP ile ulaşılıyor.
 2.000

    Suriyeli ve Türk vatandaşının sosyal güvenlik primleri 
işverenlere geri ödeniyor. Ayrıca programa katılan tüm Suriyelilerin çalışma izni 
harç ücretleri ödeniyor.

10.000
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