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Türkiye’deki Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyelilere Destek Sunan
Organizasyonlara İlişkin Katalog
Bu belge, Türk Tedarik Zincirlerinde Çalışan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere İlişkin Kılavuz Belge belgesini tamamlayıcı
nitelikte bir belgedir. Bu belgede uluslararası ve geçici koruma altında bulunan yabancı işçilere destek sunan paydaşlar
listelenmiştir. Hem şirketler (perakendeciler, markalar, müşteriler) hem de üreticiler (fabrikalar) bu örgütlerin sunduğu bilgi ve
hizmetlerden faydalanabilir.

UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği- BMMYK)
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile iletişim kurmak için lütfen buraya tıklayın.
BMMYK özel sektör, kamu sektörü ve sivil toplum örgütleriyle yoğun işbirliği halindedir. Bu bağlamda:
1. BMMYK Türk İş Kurumu’yla (İŞKUR) çalışır ve geçici koruma altındaki Suriyeliler ile ilgili bilgilendirmeler yapar.


Suriyeliler için atölyeler ve eğitimler organize eder.



İŞKUR ile işbirliği yaparak Türkçe ve Arapça formatlarda “Türkiye’de İş Bulma Rehberi” hazırlamıştır.



Mültecileri bir veritabanına kaydeder.



Hizmet merkezlerinde çeviri hizmeti sunar.



Hizmet içi eğitim programı sunar.

2. BMMYK; belediyeler, valilikler ve kaymakamlıklarla:


Mesleki eğitim,



Becerileri artırma ve geliştirme eğitimleri,



Dil kursları



Teknoloji eğitimleri konusunda işbirliği yapmaktadır.

3. BMMYK; özel sektör, ticaret odaları, sanayi bölgeleri, uluslararası şirketler, sivil toplum örgütleri ve derneklerle çalışarak
atölyeler ve danışma toplantıları düzenler.
4. Genel olarak şirketlere:


Çalışma izinleri konusunda destek verir.



Çalışma izni ücretleri konusunda destek verir.



Şirketlerle mesleki eğitim almış olan işçi adaylarını bir araya getirir.



Sağlık ve güvenlik, iş kanunu ve çalışma kültürü konusunda eğitim verir.



İŞKUR teşviklerinden destek sağlar.



Aşağıdaki kılavuzu hazırlayıp yayımlamıştır:



Türkçe: Türkiye’de Uluslararası ve Geçici Koruma Altında Bulunan Yabancılar için Sıkça Sorulan Sorular



Arapça: Frequently Asked Questions for Foreigners Under International and Temporary Protection in Turkey



İngilizce: Frequently Asked Questions for Foreigners Under International and Temporary Protection in Turkey



Ayrıca geçici koruma altındaki mülteciler için Girişimcilik Destek Programı üzerinde çalışmaktadır.
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İŞKUR (Türkiye İş Kurumu)


Hizmet içi eğitim programları: Bu bağlamda İşkur, kendisine mesleki eğitim ve şirketlerde hizmet içi eğitim için kaydolan
kişilere destek sunar. Buna göre, uluslararası ve geçici koruma altında olup 6 ay geçerli oturma izni olan işçiler
şirketlerde bu programlara katılabilir ve bu süre boyunca çalışma izni başvurusunda bulunmalarına gerek yoktur. En az
2 çalışanı bulunan her işveren bu programa başvurabilir. Kursların sonunda işverenlerden eğitim gören kişilerin en az
%50’sini kalıcı olarak işe almaları beklenir. Ayrıntılı bilgi için lütfen buraya tıklayın.



İşe Alım Destek Projesi: İŞKUR, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Dünya Bankası’yla işbirliği içerisinde
Türkler ve geçici koruma altındaki Suriyeliler için bir işe alım projesi başlatmıştır. Bu bağlamda 14800 kişi (7400 Türk ve
7400 Suriyeli); İstanbul (7516), Gaziantep (2404), Şanlıurfa (2225) ve Adana (2655) illerinde bu projeden
faydalanacaktır. Proje 30 ay devam edecek ve işçilere dil kursları, mesleki eğitim, hizmet içi eğitim, uygulamalı eğitim,
danışmanlık hizmeti ve projenin sonunda işe alınma fırsatı sunulacaktır. Ayrıntılı bilgi için lütfen buraya tıklayın.



İŞKUR tarafından sunulan diğer teşvikler için lütfen buraya tıklayın.

ILO (International Labour Organization - Uluslararası Çalışma Örgütü)
ILO Türkiye’de çocuk işçiliğini önleyip cinsiyet eşitliğini, sosyal diyaloğu, kadın istihdamını, sağlık ve güvenliği teşvik etmek
üzere başlatılan mülteci programları üzerinde çalışır.
ILO, mülteci krizi konusundaki 3RP hedeflerine katkıda bulunmak ve mülteci müdahale projelerine yön vermek için beş yıllık
(2017 - 2021) kapsayıcı, bütüncül ve entegre bir destek programı benimsemiştir. Bu destek programıyla; insana yaraşır iş
imkânları, kapsayıcı sosyo-ekonomik büyüme ve yönetim sistemleriyle yapılarının güçlendirilmesinin teşviki yoluyla iş piyasası
ve iş geliştirme ortamının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
Program 2015 yılından beri Türkiye’deki Suriyeli mültecileri destekleme amacı taşıyan ILO girişimlerine katkı sağlıyor. 2017
yılından bu yana Suriyeli olmayan mültecilere destek sağlayan girişimlere rehberlik ediyor. Program bu şekilde, Türkiye’nin krize
genel yanıtı ve 3RP çerçevesinde uygulanmak üzere kısa ve orta vadeli, kapsayıcı ve istihdam sağlama amaçlı tedbirleri teşvik
ediyor ve şu üç ana amacı benimsiyor:


Suriyeli mülteciler ve ev sahibi Türk toplumu için insana yaraşır bir şekilde çalışma imkânı sağlayacak; nitelikli, yetkin ve
üretken işgücü arzını artırmak, (beceri profilleme çalışmaları, Türkçe dil kursları, mesleki ve teknik eğitim, sağlık ve
güvenlik eğitimi, ticari uyumluluk programı, girişimcilik eğitimi)



Suriyeli mülteciler ve ev sahibi Türk toplumu için iş alanı açılmasını ve girişimcilik imkânları yaratılmasını sağlamak
üzere belli başlı sektörlerde ve coğrafi alanlarda yerel ekonomik kalkınmayı desteklemek, (yerel ekonomik kalkınma ve
değer zinciri analizi, şirketler için sürdürülebilirlik konusunda danışmanlık, kadın kooperatiflerine destek verme, çalışma
izni ücretleri konusunda destek vererek işe alımı teşvik etme, United Work ve sanayi odalarıyla işbirliği yaparak sosyal
güvenlik primi ödemelerinde destek sağlama)



Türkiye’ye kapsayıcı kalkınma stratejilerini uygulama konusunda yardımcı olmak üzere iş piyasası yönetim kuruluşları
ve mekanizmalarını güçlendirmek için destek sağlamak (atölyeler, eğitim, Arapça dil desteği, farkındalığı artırmak üzere
çalışmalar, sosyal uyumluluk çalışmaları)

Not: 3RP ülkeler tarafından yürütülen, ilgili bölgeye uyumlu bir planlama sürecidir. Suriye’ye komşu ülkelerde, yani Lübnan, Ürdün,
Irak, Türkiye ve Mısır’da insani yardım, dayanıklılık ve istikrar sağlama amacıyla ulusal kriz müdahale planlarını bölgesel ve
koordine bir çerçeve içerisinde bir araya getirir.
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MUDEM (Mülteci Destek Derneği)
MUDEM, Türkiye’deki hazır giyim fabrikalarında çalışan Suriyelilerin çalışma koşullarını iyileştirmek için bir online platform sağlar.
Bu platform; çeviri, iletişim, danışmanlık hizmetlerinin yanında çalışma izni konusunda ve daha birçok konuda destek sağlar. Buna
ek olarak; çalışma izinleri, adil ücret, işyerlerindeki suistimal durumları, işyerinde güvenlik, sosyal haklar ve iş sözleşmelerinin
sonlandırılması konularında bilgi sağlar. Bu platform aynı zamanda işçilerin şikâyetlerini bildirip yalnızca bir tuşa basarak destek
almalarını sağlar. Bu noktada MUDEM markaları şirketlerle bir araya getirebilir ve aynı zamanda markaların iyileştirme planları
başlatmalarını talep edebilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen buraya tıklayın.
MUDEM web sitesi 4 dilde (Türkçe, İngilizce, Arapça ve Farsça) hizmet verir. Ayrıntılı bilgi için lütfen burayı tıklayın.

UNITED WORK
United Work, ILO ile işbirliği içerisinde mülteci müdahale programı üzerinde çalışır, çalışma izni alma süreçlerinde ve çalışma izni
ücretleri konusunda şirketlere destek verir. Buna ek olarak hem iş arayan kişilere hem de işverenlere eğitimler verir. Eğitim konuları
kapsamına Suriye ile Türkiye arasındaki kültürel farklılıklar, iletişim teknikleri, kendini kısaca tanıtma ve CV hazırlamanın temel
kuralları dâhildir. Aynı zamanda iş görüşmesine hazırlanma konusunda yardım sunulur. United Work aynı zamanda temel işçi ve
insan hakları, iş kanunu, bir şirketteki sağlık ve güvenlik konusu, ayrımcılık, taciz, suistimal durumları ve iletişimle ilgili bilgiler
sunar. Ayrınılı bilgi için lütfn buraya tıklayın.

MÜLTECİLER DERNEĞİ
Bu dernek Suriyeliler için birçok destek mekanizması sunar. Dernek hakkında İngilizce veya Türkçe ayrıntılı bilgi almak için lütfen
buraya tıklayın.

amfori
Avenue de Cortenbergh 172
1000 Brussels – Belgium
Fax: +32 2 762 75 06
Phone: +32 2 762 05 51
Email: info@amfori.org
www.amfori.org

www.amfori.org

4

