
 
 

                                                                                    
 

Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin Türkiye’de Çalışma ve İş Arama Olanakları 

En az altı aylık geçici koruma süresini doldurmuş olan kişiler, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine 
başvurarak “iş arayan” olarak kurum hizmetlerinden yararlanmak amacıyla kayıt yaptırabilirler. Projemiz 

kapsamındaki illere göre İl Müdürlüklerinin iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir.  

Kurum Telefon E-Posta Adres 

Şanlıurfa Çalışma ve İş 

Kurumu İl Müdürlüğü  
(0 414) 313 15 17 sanliurfa@iskur.gov.tr 

Paşabağı Mah. 765. Sok. 

No:42/A ŞANLIURFA 

Gaziantep Çalışma ve 

İş Kurumu İl 
Müdürlüğü 

(0 342) 321 34 15 

- (0 342) 321 29 
99 

gaziantep@iskur.gov.tr 
Emek mah. 5 Cad. 2.Sok. No:10 

Şehitkamil G.ANTEP 

Kilis Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüğü 

(0 348) 814 10 14 kilis@iskur.gov.tr 
Ekrem çetin Mah. Vali Güner 

Özmen Bulvarı KİLİS 

Hatay Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüğü 

(0 326) 225 27 30 

- (0 326) 225 22 

70 

hatay@iskur.gov.tr  

Maşuklu Beldesi Hatayspor 
Tesisleri yanı Antakya HATAY 

 

 Mesleki eğitimleriniz veya Türkiye’de dahil olacağınız Mesleki Eğitim programları sayesinde 

edindiğiniz becerilerin, mevcut iş imkânlarının gerektirdiği şartlarla eşleşme potansiyeli vardır. Bu 
amaçla, iş bulmak için Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) kayıt yaptırmanız gerekmektedir.  

 

 İŞKUR üzerinden iş aramak için öncelikle aşağıdaki bağlantıyı kullanarak üye olmanız gerekmektedir. 

https://esube.iskur.gov.tr/ 

 İŞKUR tarafından hazırlanan aşağıdaki bağlantılar Türkçe olarak kapsamlı bilgiler içermekte olup, 

Arapça versiyonu yakın zaman içinde mevcut olacaktır:  

http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/dokumanlar/isarayan/aig_prog/mek.pdf  

http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/dokumanlar/isarayan/aig_prog/ek3_mesleki_egitim_kurslari.pdf 

 Tüm bunlara ek olarak Türkiye’de özel sektörde de iş arayabilirsiniz. Türkiye’deki İnsan Kaynakları 
Danışmanlık şirketlerine de başvurabilirsiniz. Bunun için www.kariyer.net; www.yenibiris.com; 

https://tr.indeed.com gibi insan kaynakları websitelerine üye olarak açık bulunan iş olanaklarına 
başvuru yapabilirsiniz.  

 İş başvuruları için özgeçmiş (CV) belgenizi hazırlamayı unutmamalısınız. İş arama süreçlerinde en 

önemli hususlardan birisi de etkili bir CV (özgeçmiş) hazırlamaktır. CV’niz sizi tam olarak yansıtırsa, 
işe alım ihtimaliniz de artacaktır. 

 CV hazırlama ile ilgili lütfen www.hem4sy.org bağlantısını kullanarak “Kaynaklar” başlığı altında 

yayınlanmış olan CV hazırlama rehberi ve örnek CV belgesini inceleyiniz.  

Başarılar… 
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