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Proje, yerinden edilmenin kök nedenini ele almak, mültecilerin yeniden entegrasyonu ve 
Almanya'nın Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Federal Bakanlığı (BMZ) tarafından yürütülen 

kalkınma programını kalıcı kılmak ve desteklemek için tasarlanmış özel bir girişimin 
parçasıdır. Proje, Suriye Krizine müdahale olarak 2017-2018 yılını kapsayan bölgesel 

mülteciler ve Direnç planının bir parçası olarak uygulanmaktadır.



Çalıştığımız 
Ortaklar ile

İstihdam Kümesinin 
İstihdam için Ticaret kısmı

Herkes için İş Fırsatları ile Kapsayıcı ve 
Sürdürülebilir bir Ekonomiye Doğru
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İçindekiler 
Tablosu

Faaliyet Alanları ve 

kavramsal çerçeve 

COVID-19'un 

doğurduğu sonuçlar: 

Acil Müdahale ve 

Hafifletme Tedbirleri
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Suriyeli mülteciler ve Ev 

Sahibi topluluklar için 

geçim fırsatları: Güçlükler 

ve nasıl çalışıyoruz?



Faaliyet Alanları

İstihdam için  
Ticaret (ing.T4E)

Sektörler

Gıda 

işleme

Kimyasallar Farmasötikaller
Giyim

ve Tekstil

Faaliyet Alanı (1)

Talebe dayalı ticaretle ilgili hizmetlerin 

ulaşılabilirliğini ve kalitesini iyileştirmek
Kolaylaştırıcı bir ticaret ortamını 

şekillendirmede 

özel sektör katılımını güçlendirmek

Faaliyet Alanı (2)

Ticaret prosedürlerini 

sadeleştirerek 

Sınırlar ötesinde ticareti 

kolaylaştırmak

Faaliyet Alanı (4)

Ticaretle ilgili endüstrilerde/sektörlerde işgücünü tespit etme, 

işe alma ve işte tutmaya destek

Faaliyet Alanı (3)
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Büyük
Güçlükler

İstihdam sektöründeki

İşgücü 
Eşleşmemesi 
Akademik olarak eğitilmiş Ürdünlüler uygun 
işler bulamıyor. Hala mesleki beceriye sahip ve 
yarı vasıflı  
işçi eksikliği var

Zorlayıcı İş Ortamı
Politikalar ve mevzuatlar sürdürülebilir büyüme 
yaratmaya yardımcı değil 

Yüksek İşsizlik Oranı 
Ulusal İşsizlik Oranı 19,3% 
Kadınlar: %33 
Gençler: %30'dan fazla

Mülteci Krizi
650.000+ mülteci 2018'e  
kadar Ürdün'e göç etti. 
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Suriyeli mülteciler ve Ev Sahibi 
topluluklar için geçim desteği: 
Nasıl çalışıyoruz?

T4E

şu yolla Sonuç

İle Ortaklık kurarak İle Ortaklık kurarak 

İstihdam ile ilgili engelleri ele almaya 

yönelik kanıta dayalı personel 

yönetim stratejileri ve hizmetleri

İstihdam hizmetleri sunan yerel 

kuruluşların kapasitesinin artırılması

Ürdünlü ve Suriyeli mültecileri uygun 

işler ile ilişkilendirmek için yenilikçi 

bir gerçek zamanlı iş eşleştirme 

sistemi ve vaka yönetimi araçları

İşgücü ulaştırma sorunlarını ele alan 

hareketliliğe duyarlı istihdam 

hizmetleri

• İşçileri işe alma 

süreçlerinde 

iyileşmeler.

• İşgücü memnuniyeti, 

verimlilik ve çalışan 

elde tutmada 

iyileşme.

• Üretim maliyetinde 

azalma 

Ticarete yönelik şirketlerde 

personel işe alım, 

görevlendirme ve elde 

tutmada iyileşme. 

• 2270 işçi işe 

yerleştirildi (Mayıs 

2020)

• 426 Suriyeli, 912 

kadın 

• 466 iş arayan 

istihdam edilmeye 

uygun temel 

beceriler üzerine 

eğitildi

• 175 firma istihdam 

ve iş kalitesi 

hizmetleri aldı 
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Proje genel hedefi: 3065 iş arayan için 
sürdürülebilir istihdam (3 aylık elde tutma)

%20'si Suriyeli mülteci
%15'i kadın 







COVID-19'un doğurduğu 

sonuçlar: Acil Müdahale 
ve Hafifletme Tedbirleri 

Acil Müdahale 

1. Yakın dönem güçlükleri ve etkileri tartışmak için kamu ve özel sektör 

kuruluşları ile düzenli koordinasyon  

2. Karar alıcıları ihtiyaç duyulan tedbirler hakkında bilgilendirmek ve görüş 

alışverişi yapmak için etkili bir yaklaşımı sürdürmek bakımından PPD'leri 

kolaylaştırmada kamu ve özel ortaklar (MoITS, JCI ve diğer İşletme Birlikleri) 

desteklendi.

3. COVID-19'un firmaların işgücü talebi üzerinde doğurduğu sonuçlar için Hızlı 

Değerlendirme

4. COVID-19'un iş arayanlar/istihdam edilen yararlanıcılar üzerindeki etkisi için 

Hızlı Değerlendirme

5. Ortaklar için acil durum planlaması ve devam eden proje faaliyetlerinin 

uygulanma biçimlerinin uyarlanması (sanal uygulama)

6. COVID-19'un çeşitli paydaşlar üzerindeki etkileri ile mücadele etmeye destek 

olacak yardım hattındaki faaliyetlerin yeniden tasarlanması  

Hafifletme Tedbirleri

1. Güçlüklere eğilmek için kabul edilen tedbirlerin kaydını tutmak 

ve olası kurtarma/işletme direnci planlarını tartışmak üzere 

COVID-19'un endüstriyel sektörler (Giyim, Kimyasal, Gıda, 

Farmasötikal) ve KOBİ'ler üzerindeki etkisi ile ilgili olarak görüş 

alış verişinde bulunmak.

2. (devam ediyor) Farkındalık artırma çalışmaları, sosyal 

korumanın güçlendirilmesi ve işyerinde İş Güvenliği ve Sağlığı 

(İGS) tedbirlerinin alınması için farkındalık artırıcı çalışmalar 

dahil olmak üzere istihdam için özel sektör desteğinin kanıta 

dayalı uyarlanması

3. (devam ediyor) e-Ticaret faaliyetlerinin (JEDCO) ile birlikte 

desteklenmesi ve ihracatın artması için online ihracat becerileri 

hakkında teknik destek sağlanması ve JEDCO ve KOBİ'lerin 

kapasitesinin mentörlük ve danışmanlık hizmetleri ile 

artırılması.

4. (devam ediyor) Kamu ve Özel Sektördeki hedef kitle için Arapça 

e-öğrenme kursu sürece dahildir. Kamu ve özel sektörler bu 

online eğitime katılabilecektir ve bu online eğitim onların TFA'yı 
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Federal bir işletme olarak GIZ, sürdürülebilir kalkınma için uluslararası işbirliği alanındaki hedeflerine ulaşma noktasında Alman Hükümetini desteklemektedir.

Yayınlayan
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Kayıtlı ofisler, Bonn ve Eschborn, Almanya. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, P.O. Box 926238, Amman 11190, Jordan. www.giz.de

Dinlediğiniz için teşekkürler !

Proje hakkında daha fazla bilgi için.

Lara Abusalim
Lara.abu@giz.de
İstihdam için Ticaret Projesi
Bileşen Yöneticisi - İstihdam

http://www.giz.de/
mailto:Lara.abu@giz.de

