


MAHİR ELLER PROJESİ KÜNYESİ

• Finansman: Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu (MADAD Fonu) tarafından finanse 
edilmektedir

• Süre: 24 ay (25 Aralık 2017 – 25 Aralık 2019) süreli bir projedir

• Uygulama İlleri: Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, 
Mardin, Mersin, Şanlıurfa

• Hedef kitle: Uygulama illerindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Geçici Koruma 
Altındaki Suriyeliler



MAHİR ELLER PROJESİ NİHAİ AMAÇ

• Türkiye’de GKAS nüfusunun en fazla olduğu 12 ilde, bu illerdeki Odalar tarafından, 
TOBB koordinasyonunda ve TEPAV işbirliğinde gerçekleştirilmektedir. 

• Amaç: Proje kapsamındaki illerde ikamet eden vatandaşlarımızın ve geçici koruma 
altındaki Suriyelilerin istihdam edilebilirliklerini, mevcut mesleki becerilerinin 
belgelendirilmesi suretiyle artırmaktır. 



 PROJE ORTAĞI ODALAR:

1. Adana Sanayi Odası (ADASO)

2. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 

3. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 

4. Gaziantep Sanayi Odası (GSO)

5. İstanbul Sanayi Odası (İSO)

6. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)

7. Kayseri Ticaret Odası (KTO)

8. Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) 

9. Konya Ticaret Odası (KTO) 

10. Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 

11. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 

12. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO)



PROJE FAALİYETLERİ

A. İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ
B. VATANDAŞLARIMIZIN ve GKAS’IN 

İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİKLERİNİN 
ARTIRILMASI

C. ODALAR VE FİRMALARDA KAPASİTE 
İNŞASI

Uygulama illerinde faaliyet gösteren
firmaların beceri talepleri tespit ediliyor
ve bu illerdeki vatandaşlarımızın ve
GKAS’ın mevcut mesleki becerileri
analiz ediliyor
• Faaliyet A.1: Ön araştırma
• Faaliyet A.2:  İş gücü piyasasının arz 

yönlü analizi 
• Faaliyet A.3: İşgücü piyasasının 

talep yönlü analizi

• Faaliyet B.1: Profil hazırlama
Projenin duyurulması, vatandaşlarımızın 
ve GKAS başvurularının alınması; Beceri 
haritalarının oluşturulması; Mesleki 
eğitim havuzunun oluşturulması 

• Faaliyet B.2: Test ve belgelendirme
Oryantasyon günleri; Mesleki sınavlar ve 
belgelendirme; Eşleştirme 
organizasyonları; Şirketler için maddi 
teşvikler; Türkçe eğitimine yönlendirme

• Faaliyet C.1: Bilgilendirme günleri

• Faaliyet C.2: Web tabanlı bilgi 

sisteminin tasarımı ve geliştirilmesi

• Faaliyet C.3: Proje ekibi için

eğitimler

• Faaliyet C.4: Çalışma ziyareti



Faaliyet A.1: Ön araştırma
TEPAV ekibi tarafından karşılaştırmalı olarak 
hazırlanan anket ile 12 ildeki;
 Demografik özellikler
 Sağlık ve eğitim düzeyleri
 İşsizlik oranları
 Dış ticaret verileri
Sosyoekonomik yapıları belirlendi.  



• Faaliyet A.2:  İş gücü piyasasının arz yönlü analizi 

 6500 vatandaş ve GKKS ile görüşme sağlandı;

Mesleki deneyimleri

 İlgi alanları

 Eğitim düzeyleri

 Suriye’de ikamet ettikleri yerler

Dil beceleri

Belirlenerek ayrıntılı raporlar hazırlandı.



A.3: İşgücü piyasasının talep yönlü analizi
 Faliyet gösteren firmalar
 İlgili sektörler(mesleki becerilerinin 

oldukları sektörler)
 1000 gönüllü firma ile görüşme
 100 anket derinlemsine
 İş piyasının analiz raporu hazırlanacak.
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• Faaliyet B.1: Profil hazırlama
Projenin duyurulması, vatandaşlarımızın ve 
GKAS başvurularının alınması;
 İş yeri ziyaretleri
 Afiş ve broşür dağıtımı
 Esnaf bilgilendirme ziyaretleri 



• Faaliyet B.1: Profil hazırlama
Projenin duyurulması, vatandaşlarımızın ve 
GKAS başvurularının alınması











MAHİR ELLER PROJESİNİN 
HEDEFLENEN ÇIKTILARI:

• Proje kapsamındaki illerde faaliyet gösteren firmaların 
beceri talepleri ve bu illerde yaşayan vatandaşlarımızın ve 
GKAS mevcut mesleki becerilerinin analiz edilmesi;

• 30.000 kişinin mesleki yetkinliklerinin belirlenmesi;
• 20.000 faydalanıcının mesleki belgelendirme sınavlarına 

alınması;
• 15.000 faydalanıcının mesleki yeterliliklerinin 

belgelendirilmesi;
• 3.000 faydalanıcının istihdam edilmesi;
• 2.000 faydalanıcının ihtiyaç dahilinde Türkçe dil kurslarından

faydalanması.



MAHİR ELLER PROJESİNDEN 
KİMLER YARARLANABİLİR?

• Hâlihazırda projenin uygulandığı 12 ilde 
çalışanlar veya iş arayanlar;

• İş gücü piyasasına girmeye hazırlanan 
Mesleki ve Teknik Eğitim öğrencileri (2018-
2019 eğitim öğretim yılı sonunda mezun 
olmaya hak kazanacaklar).



İŞVERENLER İÇİN KAZANIMLAR
• İhtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü kolaylıkla bulma; 

• Nitelikli iş gücü sayesinde daha verimli bir işyeri;

• Mevcut çalışanlarını ücretsiz olarak belgelendirme imkânı;

• İşverene yönelik maaş teşviklerinden faydalanma fırsatı (Proje 

süresince en çok 6 ay istihdam edilen yeni personelin brüt maaşının 

%10’u karşılanıyor)

• GKAS işe alım süreçleri ve yasal prosedürler hakkında bilgi sahibi 

olma imkânı.



İŞ ARAYANLAR VE ÇALIŞANLAR İÇİN KAZANIMLAR:

• Gönüllü işverenlerle bir araya gelme imkânı; 

• Bilgi, beceri ve yetkinlikleri kolaylıkla sergileme olanağı;

• Ücretsiz olarak mesleki belgelendirme sınavlarına katılma ve 
yetkinliğini belgelendirme imkânı; 

• Kayıtlı iş gücüne dâhil olup sosyal güvence ile çalışma olanağı;



GKAS ayrıca:

• Mesleki yeterliliğinin belgelendirilmesi ile çalışma izni almada 
kolaylık fırsatı;

• Yasal haklarını öğrenme olanağı;

• Toplumsal bütünleşmeyi kolaylaştıracak Türkçe dil kurslarına 
katılım imkanı;

• Ekonomik ve sosyal hayattaki konumunu güçlendirme imkânı.



İŞVERENLER İÇİN AVANTAJLAR

• Nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşarak 
ve teşvik imkânlarından yararlanma fırsatı 
vermektedir.

• İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip kişilerin
istihdam edilmesi ile işverenin rekabet gücünün
artırması, doğru insan kaynağı planlaması ile
zaman ve para kaybının engellenmesi
sağlanmaktadır.

• Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, 
tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin
artması sonucunu doğurmaktadır.

BİREYLER İÇİN AVANTAJLAR

• Belge sahibi kişinin bir işe başvururken sahip
olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme
olanağı vermektedir.

• Ulusal yeterlilikler yaygın ve informal 
öğrenmenin tanınmasına imkan verdiği için
bireyler kişisel gelişimlerini daha çeşitli ve esnek
yollarla sağlayabilirler. 

• Mesleki ilerleme yolları daha açık hale 
geldiğinden kariyer hareketliliği
desteklenmektedir.

BELGELEME NEDEN ÖNEMLİ?



İş Dünyası için Belge Zorunluluğu Neden Vazgeçilmez?

• Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaşan 6645 sayılı kanun 5544 sayılı Mesleki
Yeterlilik Kurumu Kanununa göre:

• «Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım
tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre
Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.»



MAHİR ELLER PROJESİ WEB SİTESİ: 

www.mahirellerprojesi.com

www.farkinikoyortaya.com

FACEBOOK: Mahir Eller

TWITTER:  @mahirellerproje

http://www.mahirellerprojesi.com/
http://www.farkinikoyortaya.com/
https://twitter.com/mahirellerproje


MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
04822129916

Mahir Eller – Maharetli Elleri Belgelendirmek İçin 
Bekliyoruz.

http://www.mahirellerprojesi.com/tr/Haber/tobb-%E2%80%9Cmahir-eller%E2%80%9D-icin-harekete-gecti/335

