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ön söz
Tüm insanlığı derinden etkileyen göç krizinin 
en önemli boyutlarından birisi de göçmen 
ve sığınmacı nüfusun geçim kaynaklarına 
erişimlerinin sağlanması, yardımlara ihtiyaç 
duymaksızın ekonomik bağımsızlığa erişmeleri 
ve bu vesileyle yerel halk ile sosyal uyumun tesis 
edilmesidir. 

Yerel toplumda, göçmenlere ve sığınmacılara 
karşı oluşan ekonomi odaklı olumsuz algının 
ve önyargıların azaltılabilmesi ya da tamamen 
ortadan kaldırılabilmesinin en geçerli 
yöntemlerinden biri de bu kişilerin üretim hayatına 
katılarak kendi geçimlerini sağlayabilmeleri, 
yakınlarına ve hatta içinde yaşadıkları topluma 
ekonomik bir katkı verebilmeleridir.    

Bu hassasiyetler ile yola çıkarak, ülkemizde 
Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları 
Koordinatörlüğü bünyesinde faaliyet 
gösteren Toplum Merkezleri; Sosyoekonomik 
Güçlendirme Programı kapsamında yerel 
halkın, geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve 
uluslararası koruma altındaki diğer yabancıların 
istihdam edilebilirliğini artırmayı ve ülkemizin 
iş gücü politikalarına destek olmayı amaçlar. 
Bu amaç doğrultusunda yararlanıcılara yönelik 

olarak, mesleki kapasite ve dil becerilerinin 
geliştirilmesi, istihdama yönlendirme ve çalışma 
yaşamında hakların gözetilmesi odağında 
faaliyetler yürütülmektedir.

Bu noktada, program olarak kamu kurumları, 
sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri 
ve uluslararası paydaşlarla gerçekleştirilen ve 
yararlanıcıların sürdürülebilir geçim kaynaklarına 
erişim sağlamasını hedeflenen projelerin hayata 
geçirilme süreçleri, somut çıktıları, çarpan etkileri 
ve genel değerlendirmelerini içeren sonuç 
raporlarını sizlerle paylaşmaktan memnuniyet 
duyuyoruz. Uzun ve detaylı planlama 
çalışmalarının saha sonuçlarını Uzun ve detaylı 
planlama çalışmalarının saha sonuçlarını içeren 
bu raporun, benzer çalışmaların yolunu açmasını 
ve o yola ışık tutmasını diliyoruz.

Toplum Temelli Göç Programları 
Koordinatörlüğü 
Sosyoekonomik Güçlendirme Programı
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1. genel bilgiler
1.1. Türk Kızılay Hakkında

Kızılay, tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk 
hükümlerine tâbi, kâr amacı gütmeyen, yardım 
ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına 
çalışan bir gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur.

Savaş alanında yaralanan ya da hastalanan 
askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım 
etmek arzusundan doğan 11 Haziran 1868 
tarihinde “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere 
Yardım Cemiyeti” adıyla kurulan Kızılay, 1877’de 
“Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti”, 1923’de 
“Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti”, 1935’te “Türkiye 
Kızılay Cemiyeti” ve 1947’de “Türkiye Kızılay 
Derneği” adını almıştır. Kuruluşa “KIZILAY” adını 
büyük önder Atatürk vermiştir.

Kızılay’ın amacı, her nerede görülür ise, hiçbir 
ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye 
veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını 
ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı 
gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki 
karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, iş birliğini ve 
sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır. Kızılay, 
ihtiyaç anında dayanışmanın, ıstırap anında 
eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, 
tarafsızlığın ve barışın simgesidir.

İnsani yardım sektörünün uluslararası arenadaki 
en saygın ve güçlü kurumlarından biri olan Türk 
Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu’nun 
temel ilkelerini paylaşır. Bunlar; insanlık, ayrım 
gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır 
kurumu niteliği, birlik ve evrensellik ilkeleridir.

Türk Kızılay’ın teşkilatı, Genel Merkez ve 
şubelerden oluşur. Kızılay’ın Genel Müdürlük 
teşkilatı dışında kalan bütün kademelerindeki 
görevler gönüllü olarak yerine getirilmektedir.

Afetler, güvenli kan temini, sosyal hizmetler, göç 
hizmetleri, eğitim, gençlik ve gönüllülük hizmetleri 

gibi alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde 
çalışmalar gerçekleştiren Türk Kızılay, hizmet 
yelpazesini her geçen gün geliştirmektedir.  

1.2. Toplum Temelli Göç Programları 
ve Toplum Merkezleri Hakkında

15 Mart 2011 tarihinde Suriye’de başlamış olan 
siyasi kriz ve çatışmalar neticesinde milyonlarca 
kişi yerlerinden edilmiş ve insani yardıma ihtiyaç 
duyar hale gelmiştir. Bu göç krizi ile birlikte 
Türkiye, yaklaşık 4 milyon göçmen ve mülteciye 
ev sahipliği yapmaktadır. Türk Kızılay göç krizine 
müdahale kapsamında, kamp dışında yaşayan 
göçmenler, mülteciler ve birlikte yaşadıkları 
yerel halkın ihtiyaçları doğrultusunda ilk Toplum 
Merkezi’ni 20 Ocak 2015 tarihinde Şanlıurfa ilinde 
kurmuştur. 2020 yılı itibarıyla, yurt genelindeki 
16 ilde 17 toplum merkezi ile Türk Kızılay 
Toplum Temelli Göç Programlarının hizmetleri 
yararlanıcılara ulaşmaktadır.

Toplum Temelli Göç Programlarının ana amacı; 
Bütün zarar görebilir toplulukların ve bireylerin 
psikolojik, sosyal ve ekonomik iyilik hallerini 
güçlendirerek toplumsal dayanıklılık ve bir 
arada yaşama kültürünün geliştirilmesine katkı 
sağlamaktır.

Ulusal ve uluslararası pek çok sivil toplum 
kuruluşu tarafından faaliyetleri desteklenen 
Toplum Merkezlerimizin hizmetlerinin öncelikli 
hedef kitlesi, tüm yaş gruplarından engelliler, 
yaşlılar, şiddete maruz kalmış kişiler gibi zarar 
görebilir bireylerdir. Toplum Merkezlerimiz 
din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin, hizmet 
sağladıkları bölgede yaşamını sürdüren tüm 
ihtiyaç sahiplerine hizmetlerini ulaştırmayı 
hedeflemektedir.
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1.3. Sosyoekonomik Güçlendirme 
Programı Hakkında
Bütün zarar görebilir toplulukların ve bireylerin 
ekonomik olarak kendi kendilerine yetebilirliklerini 
sağlamak amacı ile mesleki kapasitelerinin 
artırılarak istihdam edilebilirliklerinin artırılması, 
işe yönlendirme ve girişimciliğin desteklenmesini 
amaçlar. Sosyoekonomik Güçlendirme 
Programı kapsamında üç ana alt program 
uygulanmaktadır.  

İstihdama Yönlendirme Alt Programı

İş gücü arz analizi kapsamında faydalanıcıların 
profillendirme, bireysel yetkinlik tespiti, Türkçe 
seviye tespiti ve kişilik envanteri çalışmaları 
yapılmaktadır. İş gücü talep analizi kapsamında 
ise istihdamda zorluk yaşanan pozisyonlar ve 
boş pozisyonların tespiti, işveren taleplerinin 

MARDİN

GAZİANTEP

K.MARAŞ

MALATYA

ADANA

MERSİN

KARAMAN

KONYA
AKSARAY

NİĞDE

NEVŞEHİR
KAYSERİ

KIRIKKALE

KIRŞEHİR

YOZGAT

ÇORUM

ÇANKIRI
BOLU

DÜZCE

BARTIN

KARABÜKZONGULDAK

KASTAMONU SİNOP

AMASYA

TOKAT

SİVAS

TUNCELİ

ELAZIĞ

BİNGÖL

DİYARBAKIR

BATMAN

SİİRT

ŞIRNAK
HAKKARİ

VAN
BİTLİS

MUŞ

ERZURUM

AĞRI

IĞDIR

KARS

ARDAHANARTVİN

RİZE
TRABZON

GÜMÜŞHANE

BAYBURT

ERZİNCAN

SAMSUN

ORDU

GİRESUN

ANKARA

BURSA

İZMİR

İSTANBUL

KOCAELİ

YALOVA SAKARYA

BALIKESİR

ÇANAKKALE

TEKİRDAĞ

KIRKLARELİ

EDİRNE

MANİSA

KÜTAHYA

ESKİŞEHİR

BİLECİK

UŞAK

DENİZLİAYDIN

MUĞLA

ANTALYA

BURDUR

ISPARTA

AFYONKARAHİSAR

KİLİS

HATAY

OSMANİYE
ŞANLIURFA

ADIYAMAN

   Aktif 
Toplum Merkezi

17 Aktif
Toplum Merkezi

1.928.175 107.517

518.536

290.295

342.325

669.502

551
personel ile

 hizmet vermekte.

çocuk ve gence ulaştı.

331 Milyon TL ‘den fazla 
Toplum Merkezleri
hizmet tutarı

 aktif 
Toplum Merkezi
faaliyet alanında

kişiye ulaştı.

Sosyoekonomik Güçlendirme
faaliyetlerinden

Çocuk, Gençlik ve 
Gönüllülük çalışmaları ile

Koruma
çalışmaları ile

kişiye ulaşıldı.

Psikososyal Destek ve 
Sağlık Hizmetlerinden  

kişi Sosyal, Kültürel ve 
Uyum faaliyetlerinden 
yararlandı.

17 Toplum Merkezi

17

kişi yararlandı.

kişi yararlandı.

toplanması, yetkinlik ihtiyaçlarının belirlenmesi 
ile birlikte paydaş ve işverenlerle çalıştaylar 
düzenlenmektedir. Bu analizler sonucunda 
yararlanıcılar piyasa ihtiyaçlarının karşılanmasına 
yönelik olarak açılan mesleki eğitimlere, Türkçe 
dil kurslarına, İş ve Meslek Türkçesi Eğitimlerine 
ve Sosyal Beceri Geliştirme Eğitimlerine 
katılmakta olup uygun yararlanıcılar işverenlere 
ve boş pozisyonlara yönlendirilmektedir. Bu 
noktada istihdama yönlendirilen faydalanıcılar 
için yasal ve kültürel çalışma şartları hakkında 
bilgilendirme ve işverenler için çalışma izinleri 
başvuru sürecinde danışmanlık hizmetleri 
verilmektedir. Ayrıca, çalışma izni harç bedeli 
ücretleri de program kapsamında ödenmektedir. 
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Girişimcilik Alt Programı 
Toplum Merkezlerinin yerel düzeyde 
girişimcilik üzerine gerçekleştirdiği ihtiyaç 
analizleri doğrultusunda üniversiteler, sivil 
toplum kuruluşları ve teknoparklar ile iş birliği 
gerçekleştirilerek temel ve ileri düzey girişimcilik 
eğitimleri verilmektedir. Eğitimler sonrasında 
yararlanıcıların iş planlarının ve fizibilite 
planlarının oluşturulduğu girişimcilik kampları 
düzenlenmekte, sürdürülebilir iş planlarına sahip 
yararlanıcılar belirlenerek bu yararlanıcılara ayni 
hibe desteği verilmektedir. Aynı zamanda şirket 
kurulum sürecinde hukuk, pazarlama, finans ve 
işletme yönetimi gibi konularda mentorluk ve 
kuluçka destekleri verilmektedir. 

Ek olarak, Toplum Merkezi’nde düzenlenen 
mesleki eğitimlere katılmış ve sertifika 
sahibi yararlanıcılara hane içi üretim 
gerçekleştirebilmeleri ve geçim kaynakları 
yaratabilmeleri amacıyla malzeme, ekipman ve 
sarf malzemelerini içeren Hane İçi Üretim, Küçük 
Ölçekli Tarım ve Hayvancılık Üretimi destekleri 
sağlanmaktadır.

Meslek Kursları

20.615
Türkçe Dil Kursları

14.020
Kayıtlı İstihdama Yönlendirme

17.270

Sosyal Beceri Geliștirme
Egitimi

7.111

İș ve Meslek Türkçesi
Kursu

7.090

Çalıșma Izni

9.360

İș Veren İçin Danıșmanlık 

7.273

Eğitim alan kiși sayısı 

843

İș planı hazırlayan kiși 
sayısı

383

Mentorluk ve inkübasyon 
programına katılan 

77

Ayni hibe desteği verilen 
kiși sayısı 

76
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Tarım ve Hayvancılık Alt Programı 
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı yerel kurumlar, ziraat odaları, birlikler ve üniversiteler ile yapılan iş 
birlikleri doğrultusunda yerel ihtiyaçları karşılamak üzere yararlanıcılara teorik ve uygulamalı tarım 
ve hayvancılık eğitimleri verilmektedir. Eğitimleri başarıyla tamamlayan yararlanıcılar istihdama 
yönlendirilmekte veya üretim gerçekleştirmek isteyen yararlanıcılara Hane İçi Üretim, Küçük Ölçekli 
Tarım ve Hayvancılık Üretimi destekleri verilmektedir.

Tarım ve Hayvancılık 
Kursları Katılımcı 
Sayısı

3.682
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2. kilis ilinde yaşayan 
göçmenlerin ve 
savunmasız ev 
sahibi toplulukların 
dayanıklılığının 
güçlendirilmesi projesi
2.1. Proje Özeti
Kilis ilinde yaşamakta olan, yerel halktan ve 
göçmen kadınların sosyoekonomik olarak 
güçlendirilmesi için Malteser International 
tarafından sağlanan fon desteğiyle birlikte 
Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezi,  Kilis 7 Aralık 
Üniversitesi ve Halk Eğitim Merkezi  iş birliğinde 
60 kadına yönelik gıda üretimi, doğal sabun 
üretimi ve filografi alanlarında teorik ve pratik 
eğitimler verilerek mesleki beceri edinmeleri 
sağlanmış, eğitimlerini tamamlayan 30 kadına 
ise hane içi üretim desteği ile hanelerinde üretim 
yaparak sürdürülebilir üretim ve satış ağına 
katılmaları ve bu çerçevede gelir elde etmeleri 
sağlanmıştır.

Bunun yanında Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile 
yapılan protokol kapsamında üretim yaparak 
satış yapacak olan kadınların çevrimiçi satış 
kanalları bulabilmeleri ve daha fazla gelir elde 
etmeleri amacıyla üniversite bünyesinde ‘’Dijital 

Pazarlama Eğitimi‘’ almaları sağlanmıştır. 

2.2. Proje Hazırlık Süreçleri
Proje kapsamında Kilis ilinde yaşayan kadınların 
mesleki eğitimler yoluyla bilgi ve becerilerinin 
geliştirilmesi, hane içi üretim destekleri ve dijital 
pazarlama eğitimleri ile hane ekonomilerine katkı 
sağlayarak sosyoekonomik açıdan güçlenmeleri 
için bir dizi tespit çalışmaları yürütülmüştür. Bu 
çalışmalarının başında projeden faydalanması 
için 120 yararlanıcı proje kriterlerine göre tespit 
edilmiştir. Tespit edilen yararlanıcılara yönelik 
profillendirme çalışması gerçekleştirilerek 
geçmiş iş deneyimleri, eğitim durumları, bilgi 
ve becerileri incelenerek %50’si mesleki eğitim 
kurslarına dahil edilmiştir. 

Kilis ilinde yaşayan kadınların hane içi üretim 
desteği verildikten sonra ev ortamında rahat 
üretim yapabilmeleri ve kolay satış kanalı 
bulabilmeleri amacıyla yapılan görüşmeler ve 
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araştırmalar sonucunda gıda üretimi, doğal sabun üretimi ve filografi üretimi alanlarında teorik ve 
pratik eğitimler verilmesi  ile faydalanıcıların projeden en üst düzeyde faydalanabilmeleri ve kurs 
sonunda edindikleri mesleki becerileri üretime dönüştürerek gelir elde edebilmeleri planlanmıştır. 
Bu doğrultuda mesleki eğitim faaliyetleri yürüten/yürütebilecek kurum ve kuruluşlarla görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. Proje uygulama sürecinde, projeye en fazla katkı sağlayabilecek kurumla iş birliği 
sağlamak amacıyla gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, kurumların geçmiş mesleki eğitim 
deneyimleri, iş piyasasına olan yakınlıkları ve bağlantıları değerlendirilmiştir. Tüm bu değerlendirme 
aşamaları sonrasında Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Halk Eğitim Merkezi ile çalışılması kararlaştırılmış, 
akabinde Kilis ilinde gıda üretimi, doğal sabun üretimi ve filografi alanlarında mesleki eğitim 
sağlayabileceği belirlenen atölyeler incelenmiş ve proje yürütülmesi için ihtiyaç duyulacak mal ve 
hizmet detayları tespit edilerek fizibilite çalışmaları yürütülmüştür. 12.07.2021 tarihinde Türk Kızılay 
Kilis Toplum Merkezi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalanmıştır. 

İşbirliği protokolü imzasını takiben, proje kapsamında düzenlenecek eğitimlerin tarih ve modüllerinin 
planlanması, tanıtım faaliyetleri, faydalanıcı seçme kriterleri, yürütme süreci, eğitmen görevlendirmeleri 
üzerine çalışmalar başlatılmıştır. 
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2.3. Projenin Amaç ve Hedefleri
Suriye krizinin neden olduğu ağır tahribatın 
giderilmesinde, uluslararası ve geçici koruma 
altında bulunan insanların ve ihtiyaç sahibi 
yerel halkın sosyal ve ekonomik iyilik hallerinin 
sağlanması, yeniden toparlanma ve yerel toplum 
ile uyum içerisinde birlikte yaşama kültürünün 
geliştirilmesi yüksek önem arz etmektedir. Bu 
bağlamda, mevcut iş gücü piyasası ve ekonomik 
üretim olanakları hesaba katılarak oluşturulan 
proje kapsamında; kadınların güçlendirilmesi, 
çeşitli alanlarda kadınlara istihdam olanağı 
tanıyarak sosyal birlikteliğin arttırılması yoluyla 
katılımcıların sürdürülebilir, kendi kendilerine 
yetebilecekleri geçim kaynaklarına erişimlerinin 
desteklenmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaç ve hedefler doğrultusunda, projeye 
dahil edilen 60 kadına yönelik ‘Gıda Üretimi’, 
‘Doğal Sabun Üretimi’ ve ‘Filografi Üretimi’ 
olmak üzere üç farklı alanda teorik ve pratiğe 
dayalı mesleki kurslar düzenlenmiştir.

Kursları başarı ile tamamlayan girişimci ruhlu 30 
kadına ise, hane içi üretim desteği ile evde üretim 
yaparak hane ekonomisine katkı sağlamaları 
amaçlanmıştır.

2.4. Projenin Hedef Kitlesi
Projenin hedef kitlesi, 18-47 yaş aralığında üretim 
motivasyonu bulunan ve iş piyasası şartlarına 
uyum sağlayarak evde üretim yapmak isteyen 
kadınlardan oluşturulmuştur.

60 kadının dahil edildiği proje katılımcılarının 
yaş aralığı, uyruk ve eğitim dağılımlarını içeren 
istatistiksel veriler aşağıda belirtilmiştir. 

Cinsiyet dağılımı

18-29 30-39

40-49

19

23

18

Eğitim durumu

İlkokul Ortaokul Lise

Önlisans Üniversite

32%

24%
16%

10%

18%

Uyruk dağılımı

Türkiye Suriye

25

35
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2.5. Proje Faydalanıcı Belirleme 
Süreci
Türk Kızılay tarafsızlık ilkesine bağlı olarak, 
faydalanıcı belirleme sürecinde tek bir kaynağa 
bağlı kalmamaya özen göstermektedir. Toplum 
Merkezi veri tabanında yer alan faydalanıcıların 
telefon görüşmeleri ve/veya SMS aracılığıyla 
bilgilendirilmelerinin yanı sıra; muhtarlar, yerel 
sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları 
proje hakkında bilgilendirilerek, projeye dahil 
olabilecek faydalanıcıları Kilis Toplum Merkezi’ne 
yönlendirmiştir. Bu kurumlar, proje afişlerini 
kurumlarında görünür alanlarda sergilemiş ve 
broşürlerin dağıtımına destek olmuşlardır. Türk 
Kızılay Toplum Merkezleri ve paydaş kurumların 
sosyal medya paylaşımları ile de proje tanıtım 
faaliyetleri yürütülmüştür.  

Başvuru dönemi tamamlandığında, 
kriterleri karşılayan faydalanıcılar telefon ile 
aranarak proje hakkında detaylı görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. Kriterleri karşılayan ve 
projeye dahil olmak isteyen 120 kişilik faydalanıcı 
listesi tamamlanmıştır. Hazırlanan 120 kişilik 
listeden 60 faydalanıcı belirlemek için mülakat 
süreçleri başlatılmıştır. Pandemi sebebiyle 
faydalanıcı mülakatları sosyal mesafe ve hijyen 
kurallarına dikkat edilerek belirlenen günlerde  
gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların incinebilirlik 
durumları, ilgili sektörde çalışmaya yönelik 
istek ve motivasyonları, alandaki tecrübeleri ve 
sosyoekonomik koşulları dikkate alınarak nihai 
60 faydalanıcı mesleki kurslara dahil edilmesi için 
belirlenmiştir. 

Faydalanıcı belirleme sürecinde uygulanan 
kriterler; 

• Türkiye’de geçerli kimliği var mı?

• 18-47 yaş aralığında mı?

• Düzenli bir iş sahibi olma isteği ve 
motivasyonu var mı?

• 18 yaşının altında en az bir çocuğu olan 
yalnız kadın mı?

• Tek başına yaşayan, kimsesi olmayan yalnız 
kadın mı?

• Hanede çok sayıda bakıma muhtaç birey 
var mı?

• Hanede bakmakla yükümlü engelli birey 
var mı?

• İlgili alanda iş deneyimi var mı?

• Bir yıl veya daha uzun süredir işsiz mi?

• SUY faydalanıcısı mı?

• Motivasyonu ve isteği var mı?

2.6. Proje Takvimi ve Süresi
01.06.2021 tarihinde taraflar arasında 
imzalanan hibe sözleşmesi ile başlamış olan 
proje, gıda üretimi, doğal sabun üretimi ve 
filografi alanlarında düzenlenen mesleki 
eğitimlerden başarılı olarak sertifika almaya hak 
kazanan kadınlar içerisinden girişimci ruhu ve 
motivasyonuyla öne çıkan 30 kadının hane içi 
üretim desteği sağlanarak üretim & pazarlama 
ağına dahil olmaları sağlanmıştır. Eş zamanlı 
olarak, hizmet alımı yoluyla, dijital pazarlama 
eğitimlerini almalarının akabinde markalaşma 
sağlanarak ilgili kadınların kapasitesi geliştirilmiş 
ve 30.09.2021 tarihinde final raporunun 
oluşturulmasıyla proje tamamlanmıştır.
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Faaliyet Adı Başlama - Bitiş Tarihi

Profillendirme Çalışmaları (120 Faydalanıcı) 07.06.2021 - 18.06.2021

İş Birliği Protokollerinin İmzalanması 12.07.2021

Mesleki Eğitimlerin Verilmesi (60 Faydalanıcı) 28.06.2021 - 06.08.2021

Hane içi Üretim Desteği Sağlanacak 30 Katılımcının Seçilmesi 09.08.2021 - 12.08.2021

Sosyal Beceri Geliştirme Eğitimlerinin Verilmesi 16.08.2021

Dijital Pazarlama Eğitiminin Verilmesi (15 Katılımcı) 13.09.2021 - 16.09.2021

Hane İçi Üretim Malzeme, Ekipman Desteğinin Sağlanması 09.10.2021 - 17.10.2021

İzleme ve Değerlendirme Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi 21.10.2021 - 22.10.2021

Kapanış Toplantısı 07.09.2021

2.7. Proje Uygulama Yeri
Teorik ve pratik eğitimler ile farkındalık artırıcı bilgilendirme seminerleri, Türk Kızılay Kilis Toplum 
Merkezi, 7 Aralık Üniversitesi ve Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

2.8. Projenin Ana Faaliyetleri
Proje Tanıtım Faaliyetleri: 

Projenin yaygınlaştırılması ve hedef kitleye ulaşılması amacıyla kurum görüşmeleri, SMS, sosyal 
medya platformları aracılığıyla proje tanıtım faaliyetleri yürütülmüştür. 

Profillendirme Çalışmaları: 

Proje amaç ve hedeflerine yönelik belirlenen kriterler doğrultusunda 120 faydalanıcıya yönelik kayıt ve 
profillendirme çalışmaları yürütülmüştür.

Mesleki Eğitimler:

Kayıt ve profillendirmesi yapılan 120 faydalanıcıdan, proje kriterlerine en uygun 60 faydalanıcı seçilmiş 
ve bu faydalanıcılara yönelik gıda üretimi, doğal sabun üretimi ve filografi alanlarında eğitimler 
düzenlenmiştir.

Hane İçi Üretim Destekleri

Proje kapsamında yürütülen mesleki eğitimlerde başarılı olan yararlanıcılara eğitimini tamamlamış 
oldukları alanlara yönelik ihtiyaç duydukları malzeme ve ekipman desteği sağlanmıştır. 

Dijital Pazarlama Eğitimi

Proje kapsamında düzenlenen mesleki eğitimlerden mezun olan ve Üretime ve satış yapmaya 
yatkınlığı ile ön plana çıkan 30 faydalanıcı, 7 Aralık Üniversitesi Bünyesinde Üniversite hocaları 
tarafından verilen Dijital Pazarlama Eğitimine dahil edilmiştir.

Sosyal Beceri Geliştirme Eğitimleri

Proje katılımcılarına yönelik sürdürülebilir istihdama katılımın, iş hayatına uyumun ve birlikte çalışma 
kültürünün oluşmasının desteklenmesi amaçlarıyla sosyal beceri geliştirme eğitimleri düzenlenmiştir.         
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Hane İçi Üretim Destekleri

Proje kapsamında yürütülen mesleki eğitimlerde başarılı olan yararlanıcılara eğitimini tamamlamış 
oldukları alanlara yönelik ihtiyaç duydukları malzeme ve ekipman desteği sağlanmıştır. 

Dijital Pazarlama Eğitimi

Proje kapsamında düzenlenen mesleki eğitimlerden mezun olan ve Üretime ve satış yapmaya 
yatkınlığı ile ön plana çıkan 30 faydalanıcı, 7 Aralık Üniversitesi Bünyesinde Üniversite hocaları 
tarafından verilen Dijital Pazarlama Eğitimine dahil edilmiştir.

Sosyal Beceri Geliştirme Eğitimleri

Proje katılımcılarına yönelik sürdürülebilir istihdama katılımın, iş hayatına uyumun ve birlikte çalışma 
kültürünün oluşmasının desteklenmesi amaçlarıyla sosyal beceri geliştirme eğitimleri düzenlenmiştir.    

İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları

Proje süresince faydalanıcıların eğitim aldıkları atölyeler ve daha sonrasında hane içi üretim yaptıkları 
alanlar ziyaret edilerek proje faydalanıcıları ile görüşmeler gerçekleştirilerek proje faaliyetlerine ilişkin 
izleme ve değerlendirme çalışmaları yürütülmüştür.
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2.10. Proje Paydaşları 
Kilis Toplum Merkezi, ‘’Kilis İlinde Yaşayan Zarar 
Görebilir Gruptaki Kadınların Güçlendirilmesi 
Projesi’’ ile kadınların sürdürülebilir istihdam 
ağına katılımlarının arttırılmasını amaçlayarak, 
proje kapsamında düzenlenecek mesleki ve 
teknik eğitimler için Kilis 7 Aralık Üniversitesi 
ve Kilis Halk Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği 
protokolü yapılmıştır. Mesleki kurslarda 
uygulama eğitimlerinin en uygun koşullarda 
gerçekleştirilmesi ve eğitimlerin alanında uzman 
eğitmenler tarafından verilmesi amacıyla 
gerçekleştirilen iş birlikleri neticesinde Kilis Halk 
Eğitim Müdürlüğü filografi kursu için eğitmen 
desteği sağlarken; Kilis 7 Aralık Üniversitesi gıda 
üretimi ve doğal sabun üretimi kursları için kurs 
alanı (atölye/laboratuvar) ve eğitmen desteği 
sağlayarak kurslarının verimliliğine katkıda 
bulunmuşlardır.

2.11. Proje Çıktıları
Proje kapsamında gıda üretimi, doğal sabun 
üretimi ve filografi meslek dallarında ihtiyaç 
sahibi toplam 60 kadına mesleki eğitimler 
düzenlenmiş, eğitimi başarıyla tamamlayan 
ve girişimci ruhu ve motivasyonu ile öne çıkan 
30 kadının hane içi üretim desteği almaları 
sağlanmıştır. Sosyal Beceri Geliştirme ve Dijital 
Pazarlama Eğitimleri ile kadınlar desteklenmiştir. 

2.9. Proje Bütçesi

PROJE MALİYETİ
PROJE BÜTÇESİ € 58.743,05

KİŞİ BAŞI MALİYET € 979,05

Aynı zamanda 7 Aralık Üniversitesi ve Halk 
Eğitim Merkezi ile kadınların evde üretimine 
yönelik ihtiyaç analizi gerçekleştirilmiş ve 
bu analiz doğrultusunda kadınların hane içi 
üretim yapabilmeleri için malzeme, ekipman ve 
danışmanlık ihtiyaçları belirlenmiştir. Akabinde 
belirlenen malzeme ve ekipmanlar Türk Kızılay 
Kilis Toplum Merkezi tarafından satın alınarak 
ilgili kadınlara tutanakla teslim edilmiştir.

Üniversite aynı zamanda hane içi üretim 
desteğinden faydalanan 30 kadına yönelik Dijital 
Pazarlama Eğitimleri vererek satış kanallarının 
arttırılmasına olanak sağlamıştır.
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3. genel 
değerlendirme ve 
sonuç
Suriye’de devam etmekte olan çatışmalar nedeniyle Türkiye, kentsel alanlarda yaşayan yaklaşık 4 
milyon Geçici Koruma Statüsü altındaki Suriyeli göçmene ev sahipliği yapmaktadır. Geçici Koruma 
kapsamındaki kişiler ile ev sahibi topluluk arasında sosyal uyumun sağlanması ve bu kişilerin istihdam 
edilebilirliklerinin artırılarak geçim kaynaklarına erişimlerinin desteklenmesi, Suriye insani krizinden 
etkilenip yurtlarını terk etmek zorunda kalan ve yeniden toparlanma sürecinde olan göçmenler 
açısından yüksek önem arz etmektedir. Bu kapsamda insani yardım açısından yerel paydaşlar ile iş 
birlikleri geliştirilerek Türkiye iş gücü piyasasının imkanları ve ihtiyaçları yönünde mesleki becerilerin 
arttırılması, söz konusu kişilerin geçim kaynaklarına erişimlerini kolaylaştırmaya ve bu kişilerin iş piyasası 
içerisinde bulunarak yerel halk ve dinamiklerle olan sosyal uyum süreçlerinin geliştirilmesine imkan 
sağlayacaktır. Aynı zamanda yerel halkın da söz konusu programlara dahil edilmesi hem göçmen 
halkın hem de ihtiyaç sahibi ev sahibi topluluğun geçim kaynaklarına erişimlerinin sağlanması hem de 
eşit imkanlar çerçevesinde sosyal entegrasyonun geliştirilerek söz konusu programların sürdürülebilir 
hale gelmesini sağlayacaktır.

Bu rapor, Toplum Temelli Göç Programları tarafından yürütülen Sosyoekonomik Güçlendirme 
Programı kapsamında Kilis Toplum Merkezi aracılığıyla gerçekleştirilmiş olan Kilis İlinde Yaşayan 
Göçmenlerin Ve Savunmasız Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Güçlendirilmesi Projesi 
çalışmalarında elde edilen deneyimlerin bir özetini yansıtmaktadır.
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