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iş birliği



PEP – Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı, Alman 
Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) 
tarafından finanse edilmekte ve Alman Uluslararası İş Birliği 
Kurumu tarafından uygulanmaktadır.

PEP Programı, “İstihdam ve Beceri Geliştirme”, “Girişimcilik” 
ve “İş Ortamının Güçlendirilmesi” faaliyet alanları aracılığıyla, 
ev sahibi toplumdaki ihtiyaç sahibi ve istihdam edilebilir Türk 
vatandaşlarının ve Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin (GKAS) 
ekonomik fırsatlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu, PEP Programını bakanlıklar, 
odalar, belediyeler, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile 
iş birliği içinde uygulamaktadır.

program
hakkında

ekonomik 
fırsatların desteklenmesi

iş birliği



Programın Resmi Adı

Siyasi Ortak 

Program Süresi

Hedef Kitle

Programın Uygulandığı İller

120,000
kişi faydalanmıştır

9,050
doğrudan katılımcıya 

ulaşılmıştır

72,300
kişi iş desteği hizmeti 

almıştır

Türkiye’deki Mülteciler ve Ev Sahibi Toplum için 
Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi (PEP)

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Makamı

Ocak 2019 – Mart 2023

İhtiyaç sahibi ve istihdam edilebilir Türk 
Vatandaşları ile Geçici Koruma Altındaki 
Suriyeliler

Adana, Aksaray, Adıyaman, Denizli, Diyarbakır, 
Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kilis, Konya, 
Mardin, Mersin, Tekirdağ

rakamlarla



38
ortak

13
şehir

PEP Programı, toplumsal cinsiyet eşitliğini göz önünde bulundurarak, 2019 yılından bu yana 13 ilde ortaklıklar 
aracılığıyla 120 bin kişiye ulaşarak önemli bir işe imza atmıştır.

Erkek %56 Suriyeli ve Diğerleri
%61

Türk
%39

Kadın %44

Adana
Aksaray
Adıyaman
Denizli
Diyarbakır
Gaziantep
Hatay
İstanbul
Kilis
Konya
Mardin
Mersin
Tekirdağ

Faaliyet Alanları





FAALİYETalanları
:: İstihdam ve Beceri Geliştirme

:: Girişimcilik ve Yeni İşletme Desteği

:: İş Ortamının Güçlendirilmesi
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3Faaliyet Haritası

İş Destek 
Hizmetleri

İstihdam Resmileştirme Dil Eğitimi
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7 8

2 4 7

Beceri
Geliştirme

Yeni İşletme
Teşviki

Kamu-Özel Sektör
Diyaloğu

Sosyal Uyum



İstihdam ve 
Beceri Geliştirme

Faaliyet Alanları>>

Yaklaşık 10.000 ev
sahibi toplum üyesi
Türk vatandaşı ve 
Geçici Koruma 
Altındaki Suriyeli; 
istihdama, mesleki
eğitimlere, dil ve yaşam
becerileri eğitimlerine
katılarak iş gücü 
piyasasına erişimlerini 
kolaylaştırmıştır.

entegrasyon



İkamet edilen ülkenin dilini öğrenmek, ekonomik, kültürel ve sosyal hayata 
entegrasyon için hayati önem taşımaktadır. PEP programı kapsamında, 
Suriyelilerin dil engelini aşmalarına ve iş hayatına katılmalarına destek olmak 
amacıyla farklı seviyelerde Türkçe dil kursları düzenlenmektedir. Kurslarda 
başarılı olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış sertifika almaya 
hak kazanırlar ve dil yeterliklerini belgeleyebilirler. 

Yaklaşık 4.000 kişi
Türkçe Dil Eğitimlerine 
katılmıştır.

%44 
Kadın
%56 

Erkek

TÜRKÇEdil eğitimi

entegrasyon



Program kapsamında iş hukuku, sosyal güvenlik ve iş 
sağlığı ve güvenliği konularında tamamlayıcı eğitimler 
verilmektedir. Daha güvenli bir çalışma ortamı 
ve ortak çalışma kültürünü hedefleyen eğitimler, 
hem çalışanlar hem de işverenler için yasal haklar 
konusunda da gerekli bilgileri sağlamaktadır.

İŞ SAĞLIĞI vegüvenliği 
eğitimi

%44 
Kadın
%56 

Erkek

Yaklaşık 7.500 kişi 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
Eğitimlerine katılmıştır.

İstihdam ve 
Beceri Geliştirme

Faaliyet Alanları>>



güvenliği 
eğitimi

PEP, iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda 
tasarlanan mesleki eğitim kursları ile katılımcıların 
geçim kaynaklarına erişimini kolaylaştırmaktadır. 
PEP, uygulama ortakları ile iş birliği içerisinde Türk 
vatandaşlarının ve Suriyelilerin mesleki becerilerini 
geliştirerek iş gücü piyasasının kapılarını açmalarına 
olanak sağlamaktadır. PEP Programı kapsamında bilgi 
teknolojileri, üretim, yiyecek ve içecek servisi, tekstil ve 
giyim, mobilya, makine ve elektrikli teçhizat, yönetim 
ve ticaret ile tarımsal üretim gibi birçok farklı sektör ve 
alanda beceri geliştirme eğitimleri düzenlenmiştir. 

Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar, 
uluslararası standartlara göre akredite edilmiş 
bir mesleki yeterlilik belgesine sahip olmuşlardır. 
Kadın katılımcıların daha fazla ilgi gösterdiği 
yukarıda belirtilen eğitimlerden yaklaşık 4.500 kişi 
yararlanmıştır.

MESLEKİ 
EĞİTİM

Yaklaşık 4.500 kişi 
Mesleki Eğitimlere 
katılmıştır.

%53 
Kadın
%47 

Erkek



PEP, hem kırsal hem de kentsel alanlarda 
kayıtlı istihdamı artırmayı amaçlamaktadır. 
Bu amaçla hem Türk vatandaşları hem de 
Suriyeliler için kısa ve orta vadeli istihdam 
olanakları sunulmaktadır. Program 
katılımcıları, ilgili sektörlerdeki geçmiş 
deneyim ve mesleki niteliklerine göre altı aya 
kadar istihdam edilmektedir. Program, gerek 
katılımcıların çalışma izinlerinin alınmasına 
olanak tanıyıp, gerekse niteliklerine ve 
çalıştıkları sektöre uygun ücret ödenmesini 
sağlayarak hem çalışanları hem de işverenleri 
desteklemektedir. Ayrıca katılımcılara 
asgari ücret ve sosyal güvenlik katkı payları 
bakımından maaş desteği sağlanmaktadır.

KAMU YARARINA 
İŞLERDE ve 

ÖZEL SEKTÖRDE
İSTİHDAM

destek
3.900 kişi istihdam 
imkanlarından 
faydalanmış olup;

1.684 kişi 326 farklı özel 
şirkette, 2.216 kişi ise kamu 
yararına işlerde çalışmaya 
başlamıştır.

%36 
Kadın
%64 

Erkek

İstihdam ve 
Beceri Geliştirme

Faaliyet Alanları>>



2016’dan beri mülteciler işverenleri aracılığıyla çalışma izni alabilmektedirler. 
PEP Programı, çalışma izni başvurularında idari ve mali destek sağlamakta 
ve sosyal güvenlik katkı paylarını karşılamaktadır. Program bunu yaparak, 
işverenleri ve çalışanları kayıtlı istihdamı artırmaya teşvik etmektedir.

Pep programı kapsamında son 5 yılda 2 binin üzerinde çalışma izni alınmıştır.  
İzinlerin 5’te 4’ü erkekler, 5’te 1’i kadınlar için alınmıştır.

ÇALIŞMA

destek
%22 

Kadın
%78 

Erkek

izni desteği

2.100 kişiye 
Çalışma İzni 
alınmıştır.



PEP, farklı belediyelerle iş birliği içinde pandemi kaynaklı 
ekonomik zorlukları hafifletmek için ev sahibi toplum 
ve mültecilere ek destek sağlayarak faaliyetlerinin 
kapsamını genişletmiştir. PEP, nüfusun en kırılgan 
kesimlerine sıcak yemek sağlamak ve eş zamanlı olarak 
Türk ve Suriyeli katılımcıların istihdam olanaklarını 
artırmak amacıyla 2020 yılından beri aşevlerini 
desteklemektedir.  Program kapsamında belediyelerin 
mevcut kapasiteleri artırılarak ek 500 kişiye istihdam 
desteği sağlanmıştır. İstihdam desteğinin yanı sıra yemek 
üretimi için gerekli ekipman ve gıda malzemeleri desteği 
verilmiştir. Hazırlanan yaklaşık 2,7 milyon öğün yemek 
ihtiyaç sahibi binlerce Türk vatandaşı, Suriyeli  ve Afgana 
günlük olarak ulaştırılmıştır.

2.500.000’den fazla 
sıcak yemek dağıtılmıştır.

AŞEVLERİNEdestek
İstihdam ve 
Beceri Geliştirme

Faaliyet Alanları>>



Desteklenen Aşevleri:
:: Adana Büyükşehir Belediyesi
:: Adana Seyhan Belediyesi
:: Aksaray Belediyesi
:: Gaziantep Şahinbey Belediyesi
:: Hatay Büyükşehir Belediyesi
:: İstanbul Şişli Belediyesi
:: Konya Büyükşehir Belediyesi
:: Kilis Belediyesi

Aşevlerinde 
500’ün üzerinde katılımcı 
istihdam edilmiştir.



Girişimcilik ve 
Yeni İşletme 
Desteği

Faaliyet Alanları>>
İstihdam teşvikine yönelik entegre bir yaklaşımın parçası olarak, PEP, KOBİ’lere 
(mikro, küçük, orta ölçekli işletmeler) özel olarak hazırlanmış iş geliştirme 
hizmetleri aracılığıyla istihdam yaratmak ve mevcut iş ortamlarını iyileştirmek için 
sürdürülebilir özel sektör gelişimini desteklemektedir. Sanayi ve ticaret odaları ile 
ortaklaşa, Türk vatandaşları ve Suriyelilerin yönetimindeki KOBİ’ler, işlerini daha 
da geliştirmek, rekabeti artırmak ve gelecekteki krizlere daha hazırlıklı olmak 
için dayanıklılıklarını artırmak üzere eğitimler almaktadırlar. Dijitalleşme, yeşil 
dönüşüm ve dış ticaret gibi çok çeşitli konuları kapsayan mentorluk programları 
ile birleştirilmiş yüz yüze ve çevrimiçi eğitimler sunulmaktadır.

Yeni girişimciler ve yenilikçi yeni işletmeler için destek, geliştirme öncesi 
ve geliştirme aşamalarını içermektedir. Burada yeni girişimciler, Türkiye’nin 
ekonomik ortamı, yasal sistemi, girişimcilik ekosistemi, finans ve iş okuryazarlığı 
ve potansiyel yatırımcılarla tanışma fırsatları hakkında derinlemesine bilgi 
edinmektedir.

GİRİŞİMCİLEREdestek

girişimcilik ekosistemi



Klasik işletme anlayışının 
ötesine geçen PEP, hizmetleri 
sosyal girişimcilere ve 
kooperatiflere yayarak kapsayıcı 
girişimleri ve sosyal girişimleri 
güçlendirmektedir.

Girişimcilik ve Yeni İşletme 
Desteği, yaklaşık 1000 KOBİ ve 
48 yeni işletmeyi destekleyerek 
istihdama büyük katkı sağlanmıştır. 

destek

Yaklaşık 1.000 KOBİ 
verilen eğitimler ve mentörlükle 
desteklenmiştir.

48 Yeni İşletme 
desteklenmiştir.

%20 
Kadın
%80 

Erkek

girişimcilik ekosistemi



PEP, şu anda Türkiye’de gayri resmi olarak faaliyet gösteren Türk vatandaşlarının 
ve Suriyelilerin yönetimindeki KOBİ’leri resmileştirerek sürdürülebilirliği 
sağlamayı amaçlamaktadır. Program, henüz resmi tescil işlemlerini 
tamamlamamış işletme sahiplerine, ilgili kanun uyarınca gerekli ticaret veya 
esnaflık ruhsatlarını almalarında yardımcı olarak destek olmaktadır. PEP, Suriyeli 
işletme sahipleri için çalışma izinlerinin tüm yasal kayıt maliyetlerini karşılayarak 
tüm kayıt sürecini üstlenmektedir. Kayıt olduktan sonra girişimciler, Türk 
ekonomisinin ayrılmaz ve resmi bir parçası haline gelirler; böylece finansmana 
erişim gibi çeşitli hizmetler için resmi olarak başvurabilirler.

Bu amaçla şimdiye kadar yaklaşık 800 kayıtsız işletme proje kapsamında 
ruhsatlandırılmıştır; katılımcılar arasında Türk ve kadın işletme sahipleri de yer 
alsa da, bunların çoğunluğunu Suriyeli erkekler oluşturmaktadır.

KAYIT DIŞI 
İŞLETMELERİNkayıt altına alınması

Girişimcilik ve 
Yeni İşletme 
Desteği

Faaliyet Alanları>>

iş sahipleri

kayıt



İşletme sahiplerinin 
seçilmesi

Çalışma izni

Gerekli belgelerin 
gönderilmesi

POS makinesi

Ticaret / zanaatkarlar 
odası kaydı

Yangın raporu ve 
yangın söndürücü

Belediyeye kayıt

Banka hesabı
açılması

RESMİLEŞTİRME
ADIMLARI

Yaklaşık 
800 işletme
kayıt sürecinde

%12 
Kadın
%88 

Erkek

iş sahipleri

kayıt

Vergi levhası Belgelerin noterden 
onaylanması

Emlak kontrolü Elektronik imza 
(KEP)



Bütünsel bir yaklaşım izleyen PEP, makro düzeyde politika oluşturmanın 
yanı sıra paydaşlarla diyalog başlatmayı da amaçlamaktadır. Belediyelerin 
öncülüğünde kapsayıcı, çok paydaşlı kamu-özel sektör koordinasyonu ve 
karar alma mekanizması kolaylaştırılmaktadır.

Kamu-özel sektör diyaloğu (PPD), yerel yönetimlerin güçlü ve birleştirici 
etkisini güçlendirmeyi ve kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum arasındaki 
iş birliği ve koordinasyonu teşvik ederek kentsel ve kırsal ekonomiye 
katma değer sağlamayı amaçlamaktadır. Bu tür diyalog mekanizmalarının 
geliştirilmesi, öncelikli sektörlerde hedeflenen müdahalelerin ve yaklaşımların 
ortak olarak belirlenmesine yol göstermektedir. Paydaşlar arası birlikte 
geliştirme ve katılımcı yaklaşım, daha fazla uygulama ve sürdürülebilirlik için 
taahhüt sağlamaktadır.

PPD aracılığıyla Adana, Gaziantep ve İstanbul’daki paydaşlar fikir alışverişinde 
bulunmakta, ihtiyaç ve beklentileri hizalamakta, sorunları tartışmakta, ortak 
bir vizyon oluşturmakta ve hedeflenen iller için çözümler önermektedir. Nihai 
hedef, gelecekteki ekonomik zorluklara daha iyi hazırlanmak için güçleri 
sıralayarak bölgenin rekabet gücüne katkıda bulunmaktır.

Çalışma 
Ortamının 
Güçlendirilmesi

Faaliyet Alanları>>

36 kuruluştan 
300’ün üzerinde katılımcı 
Kamu-Özel Sektör Diyalogu (PPD) 
toplantılarına katılmıştır.







KAPSAYICI
:: Sosyal Uyum

:: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlılık

:: Çocuk Bakım Desteği

yaklaşım



PEP Programı kapsamında sosyal uyum: “Farklı 
topluluklardan bireylerin insanca bir yaşamı mümkün 
kılan seviyede gelir elde etmeleri, kanunlar kapsamında 
sunulan hizmetlerden herhangi bir ayrımcılığa maruz 
kalmadan yararlanmaları ve krizlere karşı dayanıklılık 
kazanmaları için eşit bir şekilde öğrenme, çalışma ve 
ticaret imkân ve alanlarından birlikte uyum içinde 
faydalanmaları” şeklinde tanımlanır. Sosyal uyum 
konuya ve bağlama özel tasarlanan ve kademeli hayata 
geçirilen bir olgudur. Sosyal uyumun iyileştirilmesi, 
farklı toplulukların eşitlik zemininde ortak hedefler 
etrafında bir araya getirilmesini ve herkesin merkezi 
veya yerel ölçekte sunulan hizmetlerden eşit bir şekilde 
faydalanabilmelerini gerektirmektedir. Bu noktada özel 
ihtiyaç sahibi kişi ve grupların farklı imkân ve ihtiyaçları 
dikkate alınmakta, bu kişilere öncelik tanınmaktadır. 
PEP Programı Türkiye’de mültecilerin sosyo-ekonomik 
durumlarıyla ilgili yapılan çalışmaların her etabında 
sosyal uyumun iyileştirilmesine yönelik önlemlerin 
alınmasını hedeflemektedir.

Sosyal Uyum

>>Kapsayıcı Yaklaşım

farklılık



>>Kapsayıcı Yaklaşım

farklılık
PEP Programı tüm ortaklarını anlamlı “sosyal 
etkileşim” faaliyetleri gerçekleştirmeye teşvik 
eder. Bundan kasıt farklı topluluklardan bireylerin 
ortak hedefler ve değerler etrafında bir araya 
gelmelerinin yanı sıra farklı kültürlerin kendilerine 
özgü karakteristiklerinin tanınması ve bunlara saygı 
gösterilmesini temin etmektir. Özellikle çalışma 
alanlarında kişilerin sahip oldukları haklar konusunda 
bilgi sahibi olmaları ve sunulan hizmetlere herkesin 
eşit bir şekilde erişebilmesi PEP proje ortaklarının 
dikkat ettikleri unsurlardır. Proje ortaklarına sosyal 
uyum ile ilgili kazanımların ölçümü, sosyal uyuma 
hizmet edecek iletişim yöntemleri ve kapsayıcı 
öğrenme ve çalışma ortamlarının geliştirilmesiyle ilgili 
sürekli destek sunulmaktadır.   

sosyal etkileşim

17.000 kişinin katılımıyla 
düzenlenen 500’e yakın Sosyal 
Uyum Etkinliği, PEP’in toplumsal 
etkileşime yönelik çabalarının 
büyüklüğünü göstermektedir.



Kadınlar ve erkeklerin iş yaşamına ve sosyal yaşama 
eşit katılımı temel bir insan hakkıdır. Kadınların saygın 
istihdama ve beceri geliştirme fırsatlarına erişimini 
kolaylaştırma ilkesine uygun olarak, kadınların tüm 
program faaliyetlerine katılımı teşvik edilmektedir. 
PEP, kadın ve erkek iş gücüne katılım oranları 
arasındaki farkı azaltmayı amaçlayan cinsiyet eşitliği 
ve uluslararası çalışma standartlarının önemini 
vurgulamaktadır.

eşitlik
Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliğine 
Duyarlılık

>>Kapsayıcı Yaklaşım

Kadınların genel PEP faaliyetlerine %44 
oranında katılımı göz önüne alındığında, 
PEP’in kadınların iş gücü piyasasına 
girişine yönelik çabalar açısından önemli 
ilerlemeler kaydettiği açıktır.



eşitlik
>>Kapsayıcı Yaklaşım

PEP, mümkün olan her yerde, katılımcıların çocukları için 
gündüz bakım hizmetleri sunmaktadır ve bu özellikle 
kadınların ve bekar ebeveynlerin eğitim ve istihdam 
olanaklarına daha iyi erişimlerini sağlamaktadır. Her iki 
toplumdan çocukların birlikte yaratıcı ve güvenli bir ortamda 
oynamalarına olanak tanıyan çocuk dostu alanlar, uygulayıcı 
ortaklarla iş birliği içinde kurulmaktadır.

Çocuk Bakım Desteği

Bu amaçla 
yaklaşık 500 çocuk 
Çocuk Bakım Desteğinden 
yararlanmıştır.



child-friendly
spaces



GELECEĞE 
YÖNELİK

:: Yeşil Ekonomiye Katkı 

:: Müdahalelerin kırsal kalkınmayı kapsayacak 
    şekilde genişletilmesi

:: Dijitalleşmenin Teşviki 

DAYANIKLILIĞIN GÜÇLENDİRİLMESİ 
odak



PEP, iklim değişikliğinin, çevresel felaketlerin ve bozulmanın etkilerini azaltmak 
ve insan refahına ve sosyal eşitliğe katkıda bulunan istihdam beklentilerini 
artırmak için kentsel ve kırsal bağlamlarda yeşil, dayanıklı ve kapsayıcı iyileşme ve 
kalkınmaya odaklanmaktadır.

Yeşil işlerin ve yeşil ekonomiye dönüşümün teşvik edilmesi ve KOBİ’lerin AB Yeşil 
Mutabakatı’na uyum sağlama kapasitelerinin oluşturulması, Suriyeli mültecilerin 
ve Türkiye’deki ev sahibi toplumun dayanıklılığı için çok önemli bir adım olarak 
vurgulanmaktadır.

Yeşil 
Ekonomiye 
Katkı

>>Geleceğe Yönelik Odak

yeşil ekonomi



>>Geleceğe Yönelik Odak

Müdahalelerin kırsal alanları kapsayacak şekilde genişletilmesi, PEP’in ekonomik 
faaliyetler portföyünün çeşitlendirilmesi ve daha yaşanabilir kırsal alanların 
yaratılmasına katkıda bulunmak için bu faaliyetlerin dayanıklılığının artırılması 
anlamına gelmektedir. Bu, çevreyi, tabiattaki doğal kaynakların sürdürülebilir 
yönetimini ve tarım sektörünü gıda güvenliği ile gıda ve beslenme egemenliğini 
ihmal etmeden geniş ve esnek bir ekonomik kalkınma yaklaşımının ayrılmaz ve 
vazgeçilmez bir parçası olarak gören, çeşitlendirilmiş bir ekonomiye sahip olma 
genel yaklaşımıyla uyumludur.

Bu kırsal müdahalelere uygun olarak binlerce çiçek ve ağaç dikilerek binlerce 
ton sebze hasat edilmiştir. Aynı şekilde tarım ve gıda işleme kooperatifleri de 
desteklenmiş, son olarak, kırsal kalkınma ile ilgili iki rapor hazırlanmıştır.

Müdahalelerin kırsal kalkınmayı 
kapsayacak şekilde genişletilmesi

Bu doğrultuda, 700’ün 
üzerinde kişinin katıldığı 
yeşil ekonomiyi hedefleyen 
50’ye yakın farkındalık 
ve mentorluk etkinliği 
düzenlenmiştir.

3.500’den 
fazla ağaç 
dikilmiştir.

1.100.000 kilonun üzerinde 
domates, yeşil biber ve 
salatalık hasat edilmiştir.

Tarımsal Uygulamalar ve Atık 
Yönetiminin Değerlendirilmesi 
ve Belirlenmesi hakkında 
2 Rapor hazırlanmıştır.

Yaklaşık 
140.000 çiçek 
dikilmiştir.

Mantar ve 
Gıda İşleme 
Kooperatifleri 
desteklenmiştir.

yeşil ekonomi



hibrit çalışma

Dijitalleşmenin 
Teşviki

>>Geleceğe Yönelik Odak

2020 yılından itibaren 
tüm dünyayı etkisi altına 
alan COVID-19 salgını, iş 
dünyasında bir değişim ve 
dönüşüm sürecini başlatmıştır. 
Dijitalleşmenin artan önemi 
ile birlikte iş perspektifleri 
değişmekte ve yeni hibrit iş 
modellerinin ortaya çıkmasına 
neden olmaktadır.



hibrit çalışma
>>Geleceğe Yönelik Odak

PEP’in stratejisi, daha dijitalleştirilmiş iletişim 
ve iş birliği sistemlerine geçişi kolaylaştırmak 
amacıyla dijital araçları ve dijital çözümlerin iş 
modellerine entegrasyonunu teşvik etmenin yanı sıra 
dijitalleştirilmiş KOBİ’leri artırmaktır.

Bu bağlamda, PEP, KOBİ’leri desteklemek için 6 dijital 
platform geliştirmiş ve sürdürmüştür.

:: Adana Sanayi Odası Teşvik Sihirbazı Portalı
:: Adana Sanayi Odası Öğrenme Yönetim Sistemi
:: Adana Sanayi Odası Suriye Masası Portalı
:: Adana Sanayi Odası Sürdürülebilirlik Portalı
:: Gaziantep Sanayi Odası KOBİ Yatırım Portalı
:: İstanbul Sanayi Odası Çevrimiçi Eğitim Platformu

KOBİ’leri desteklemek için 
geliştirilen ve sürdürülen 
6 Dijital Platform
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partners

Yayınlayan
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH - Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ)

Kayıtlı Ofisler
Bonn ve Eschborn

Adres
Aziziye Mahallesi, Pak Sok. 1/101 06680
Çankaya / Ankara, Türkiye
+90 312 466 70 80, Dahili 200
giz-tuerkei@giz.de
www.giz.de/turkey

Program
PEP - Türkiye’deki Mülteciler ve Ev Sahibi Toplum için
Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi

Program, Almanya Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma 
Bakanlığının (BMZ) özel girişimi olan ve Suriye krizinden 
etkilenen ülkelerde (Ürdün, Lübnan, Türkiye, Irak ve Suriye) 
uygulanan Partnership for Prospects (P4P) programının bir 
parçasıdır.

Fotoğraf Hakları
©GIZ/PEP Program

Haritalar
Burada yayında kullanılan haritalar yalnızca bilgi amaçlıdır. 
Hiçbir şekilde uluslararası sınırlar ve topraklar hukuku 
kapsamında tanınma teşkil etmez. GİZ, bu haritaların 
tamamen güncel, doğru veya eksiksiz olması konusunda 
hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kullanımlarından 
kaynaklanan doğrudan veya dolaylı her türlü hasar için 
hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

Program Sorumlusu
Amer Ghrawi

Koordinasyon
Andrea Demuth, Beytullah Bayar

Tasarım
Burç Gürel Corporation Graphics / Ankara

Bu yayının içeriğinden Almanya Federal Ekonomik İş Birliği 
ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) adına GİZ sorumludur.

Ankara, Haziran 2022
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PEP Programı, Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerine bağlı kalmaktadır.


