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Hasan, 18 yaşında,...

Halep’te öğrenciydi. 2017 yılı Mayıs - Ağustos ayları arasında Ankara’da TAMEB projesine katıldı. İnternet 
üzerinden TAMEB projesinden haberdar oldu ve Türkiye partnerimiz Suriye Dostluk Derneği SFA üzerinden 

başvuruda bulundu. Seçmelerden sonra Duvarcılık Kursuna katıldı (modül süresi 3 ay). TAMEB sertifikasıyla 
inşaat sektöründe iş bulmayı ümit ediyor. Dileği: “Yeni bir Suriye”.

Türk Alman İşbirliğinde MEsleki Beceri Geliştirme Projesi - TAMEB Projesi

2011 yılındaki iç savaştan sonra Suriye’den Türkiye’ye büyük bir sığınmacı dalgası oluşur. 2015 yılı sonunda yaklaşık 2,5 milyon kayıtlı kişinin yüzde 12’si mülteci 
kamplarında yaşamakta idi. Sığınmacıların büyük çoğunluğu şimdilerde bütün Türkiye’ye, hepsinden önce de Suriye sınırı civarına dağılmış bulunmaktadır. 
Suriyeli sayısının çokluğu ve Türkiye’de kalma sürelerinin uzaması Türk devletini ve herşeyden önce de sığınmacıların yaşadıkları belediyeleri zorlamaktadır. 
Kaçan insanların büyük çoğunluğu kendileri ve aileleri için gelecek planlama hissinden yoksundur. Kalifiye eleman yetiştirme fırsatları bu insanların Türkiye’de, 
başka bir ülkede veya geri döndükten sonra kendi ülkelerinde hayat şartlarını iyileştirebilir. Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından 
teşvik edilen TAMEB Projesi bu hedefe katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Sequa gGmbH adlı kamu yararına çalışan firma TAMEB Projesini uygulamakla 
görevlendirilmiştir. Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı TAMEB Projesi için (Türk Alman İşbirliğinde MEsleki Beceri Geliştirme Projesi“) milyonlarca 
Euroluk bir meblağı Sequa’nın kullanımına tahsis etmiştir.

Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW gGmbH (BFW NRW gGmbH) adlı kamu yararına çalışan inşaat sanayi meslek teşvik kuruluşu da Sequa gGmbH’nın 
kısmi proje partneri olarak Ankara ve Kilis’te çalışmalarını sürdürmektedir.

Sequa gGmbH 2017 yılı Mart ayında AFAD ile bir sözleşme imzalamıştır ve sadece T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca akredite edilmiş Türk partnerlerle işbirliği 
içersindedir. Sequa gGmbH TAMEB Projesi kapsamında çok sayıda kurum ve kuruluşu ve BFW NRW gGmbH adlı kamu yararına çalışan inşaat sanayi meslek 
teşvik kuruluşunu Proje Kısım Partneri olarak Ankara’da ve Kilis’te Suriyeli sığınmacılar ve mağdur Türkler için mesleki beceri geliştirme uygulamaları için 
görevlendirmiştir. Ankara’daki 1 No.lu proje için 01.04.2017 - 30.04.2019 tarihleri arasında kalan süre belirlenmiştir.

Projektleitung & PartnerTAMEB wird gefördert durch das:



Suriye Dostluk Dernegi – Syrian Friendship Association (SFA)

Turan Güneş Bulvarı No: 9/9 Çankaya Ankara
Ansprechpartner:
Fon: +90.312.439 3482
Fax: +90.506.854 8889
Email: suriyedostlukdernegi@gmail.com

Projenin amacı

Projenin amacı Suriyeli ve Türk katılımcılara çalışarak veya kendi işlerini 
kurarak gelir elde etme becerisi kazandırmaktır.

Bu projenin bir hedefi de sertifikalı kalifiye elemanların Türk iş piyasasına 
(özellikle Türk inşaat firmaları) entegrasyonudur. Bu gayeyle Türk ve 
uluslararası (inşaat) firmaların staj yeri sunmaları sağlanmalıdır.

Önlemler

Projenin uygulandığı yerlerde farklı meslek alanlarında mesleki beceri geliştirme şansı sunulacaktır. Suriyeli katılımcılar için ilk olarak Türkçe kursları ve 
yaşam ve çalışma şartlarına sosyokültürel giriş kursları düzenlenecektir.

Alman ve Türk partnerler arasındaki bilgi transferi hedef grup için katma değer oluşturmaktadır. Mevcut eğitim programlarının incelenmesi, 
modifikasyonu ve tamamlanması ve yeni programların geliştirilmesi buna örnek olarak gösterilebilir. Alman ve Türk proje partnerleri tarafından birlikte 
öğrenim malzemeleri geliştirilmekte, öğretmenler ve eğiticiler yetiştirilmekte ve eğitim altyapısı iyileştirilmektedir.

Hedef kitle

Projenin amacı Suriyeli ve Türk katılımcılara çalışarak veya kendi işlerini 
kurarak gelir elde etme becerisi kazandırmaktır.

Bu projenin bir hedefi de sertifikalı kalifiye elemanların Türk iş piyasasına 
(özellikle Türk inşaat firmaları) entegrasyonudur. Bu gayeyle Türk ve 
uluslararası (inşaat) firmaların staj yeri sunmaları sağlanmalıdır.

Suriye Dostluk Derneği SFA‘nın Ankara‘daki  Eğitim Merkezi

Uzun araştırmalardan sonra BFW NRW gGmbH ve Syrian Friendship Association tarafından 
Ankara-Altındağ‘da bulunan Önder Mahallesi eğitim yeri olarak belirlenmiştir. Burada yaklaşık 
40 - 50 bin Suriyeli sığınmacı yaşamaktadır.

Eğitim yeri 3 ay içersinde tamamen yeniden yapılmıştır. Alt yapısı inşaat dalında yıllık 200 - 300 
vasıflı eleman yetiştirecek kapasiteye sahiptir.

TAMEB wird gefördert durch das:

Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW gGmbH
Ausbildungszentrum Kerpen
Humboldtstraße 30-36, 50171 Kerpen
Ansprechpartner: Dr. Askim Bozkurt
Fon: +49 2237 5618
Fax: +49 2237 6969550
Email: a.bozkurt@bauindustrie-nrw.de


