
UZUN SÜRELİ İŞSİZLER DE İŞ BULABİLİR 

ELMA Projesi işsizleri iş sahibi yapıyor 
 

 

 

Eyalet Çalışma Bakanlığı ve Avrupa Birliği Sosyal Fonu tarafından desteklenen ELMA projesi ile meslek 
eğitimi olmayan, mesleği olup iş hayatından uzun süre uzak kalmış olanlar ve iş piyasasından kopmuş 
olan işverenler destekleniyor. 

Schleswig-Holstein Türk Toplumu’nun işsizlikle mücadele ve göçmenlerin iş piyasasına kazandırılması 
alanında hayata geçirdiği Elma Projesi’nin başarılı geçen 2015 yılı değerlendirmesi Neumünster’de 
düzenlenen toplantıda yapıldı. 

Toplantıya Neumünster Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Olaf Tauras’ın yanı sıra Jobcenter 
Neumünster’in yöneticileri Thorsten Hippe, Rolf Scheil ile işveren temsilcileri de katıldı. 

Toplantıda Eyalet Çalışma Bakanlığı ve Avrupa Birliği Sosyal Fonu tarafından desteklenen ELMA (Uzun 
süreli işsizlerin iş piyasasına kazandırılması) projesi kapsamında geçen 11 aylık çalışmaları 
değerlendirildi. 

Belediye Başkanı Dr. Tauras tarafından da bu projeden faydalananlar ile iş hayatına kazandırılanlara 
belgeleri verildi. Toplantıya katılamayan ancak bir mesaj yayınlayan Schleswig-Holstein Türk Toplumu 
Başkanı ve proje sorumlusu Dr. Cebel Küçükkaraca, projenin başarısından gurur duyduğunu 
belirtirken Almanya’nın karşı karşıya olduğu aktüel mülteci gündemine dikkat çekerek, iş piyasasında 
benzer çalışmaların desteklenmesi gerektiğini belirtti. 

Elma Projesi müdürü Orhan Ünsal, yaptığı sunumla projeyi tanıttı ve 11 ay içinde projenin elde ettiği 
başarıyı rakamlarla ortaya koydu. 



Proje katılan kişilerin yüzde 50’den fazlasının kadın olduğuna dikkat çeken Orhan Ünsal, şunları 
söyledi, ‘Katılımcıların daha fazla kadınlardan oluşması bizim de istediğimiz bir durum. Bunun yanında 
daha önce hiç çalışmamış ya da uzun süreden beri iş piyasasından uzak kalmış 36 kişiyi iş piyasasına 
kazandırmak hepimizi çok sevindirdi.“ 

Dr.Olaf Tauras törende yaptığı konuşmada projenin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Bu tür projelerin eyalet iş piyasası ve ekonomisi için taşıdığı önemi vurgulayan Tauras, Elma projesi 
çalışanlarını ve projeye katılan kişileri gayretlerinden dolayı tebrik etti, daha sonra da hazırlanan 
katılım belgelerini dağıttı. 

ELMA Projesi’nde geçerli mesleki yeterliliğe sahip olmayan işsizlerin potansiyellerini ortaya çıkararak 
kendilerine güvenlerini yükseltmek için 25 yaş ve üzeri bir yıldan daha uzun süredir işsiz olan, 
Almanya‘da bir meslek eğitimi olmayan veya uzun süredir öğrendiği meslekten uzak kalan işsizlerle; 
sahip oldukları istihdam ve meslek eğitimi potansiyellerini kullanamayan göçmen işverenler 
çalışmanın merkezini oluşturuyor. 

Proje kapsamında yapılacak yetenek analizlerinin ışığında, gelişim kursları, mesleki dil eğitimleriyle 
katılımcılara staj, meslek eğitimi veya iş yerleri bulmaları ve oralarda kalıcı olabilmeleri için gerekli 
destek veriliyor. 

Göçmen işletmeler, iş, iş eğitimi ve staj alanlarında sahip oldukları mevcut potansiyellerini artırmaları 
için teşvik edilirken, farklı destek programlarıyla gelecekte yaşanacak yetişmiş eleman sıkıntısına karşı 
bilgilendirilip aydınlatılıyor. 
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