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ÖN SÖZ
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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 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 BİLGİLER
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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, 

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.

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. 

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.

1.1. Türk Kızılay Hakkında

1.2. Toplum Temelli Göç Programları ve Toplum Merkezleri Hakkında
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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. 

1.3. Sosyoekonomik Güçlendirme Programı Hakkında

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 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 
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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

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.

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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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 

Tarım ve Hayvancılık 
Kursları Katılımcı 

Sayısı

3.682

eğitimleri verilmektedir. Eğitimleri başarıyla 
tamamlayan yararlanıcılar istihdama 
yönlendirilmekte veya üretim gerçekleştirmek 
isteyen yararlanıcılara Hane İçi Üretim, Küçük 
Ölçekli Tarım ve Hayvancılık Üretimi destekleri 
verilmektedir.
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2. DAHA KAPSAYICI 
BİR HATAY İŞ GÜCÜ 
PİYASASINDA 
MÜLTECİLER VE TÜRK 
VATANDAŞLARI İÇİN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 
EKONOMİK 
FIRSATLARI VE 
KENDİ KENDİNE 
YETEBİLİRLİĞİ 
ARTIRILMASI PROJESİ
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Hatay ilinde yaşamakta olan, yerel ve göçmen 
kişilerin sosyoekonomik olarak güçlendirilmesi 
maksadıyla Danimarka Mülteci Konseyi (DRC) 
tarafından sağlanan fon desteğiyle birlikte 
Türk Kızılay Derneği Hatay Toplum Merkezi 
tarafından Daha Kapsayıcı Bir Hatay İş Gücü 
Piyasasında Mülteciler ve Türk Vatandaşları 
için Sürdürülebilir Ekonomik Fırsatların ve 
Kendi Kendine Yetebilirliğin Artırılması Projesi 
hayata geçirilmiştir.

Türk Kızılay Toplum Merkezleri profillendirme 
sistemi ile bireysel istihdam edilebilirlik 
durumları, sosyal becerileri, mesleki eğitim 
ihtiyaçları belirlenecek faydalanıcılar, 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve diğer yerel 
paydaşlar ile yakın koordinasyon içinde 
iş gücü piyasasındaki boş pozisyonlara 
yönlendirilmişlerdir. 

2.1. Proje Özeti
Proje katılımcısı olan kişilerin iş gücü 
piyasasına erişimdeki engelleri ve 
potansiyeli belirlenmiş, becerileri, ilgi alanları, 
beklentileri, önceki eğitimleri ve deneyimleri 
değerlendirilmiş, Hatay ili iş gücü piyasasının 
durumu incelenmiş ve kişilerin profillerine 
uygun iş alanlarına yönlendirilmeleri 
sağlanmıştır. Ayrıca kişilere iş arama teknikleri 
konusunda rehberlik edilmiş, özgeçmiş ve 
mülakatlardaki davranışlar, personel seçim 
yolları gibi iş arama süreçlerinde önem arz 
eden hususlarda bilgilendirme yapılmıştır. 
Böylece kişilerin istihdam süreçlerinde kendi 
kendilerine yetebilirliklerinin arttırılmasına 
destek olunmuştur. 

2.2. Proje Hazırlık Süreçleri
Yürütülen proje kapsamında, tarım ve 
hayvancılık alanlarında mesleki eğitimler 
düzenlenerek ve işçi-işverenlere rehberlik 
edilerek bölgede ihtiyaç duyulan kalifiye 
personel ihtiyacının karşılanması ve mesleki 
anlamda bilgi, beceri ve tecrübe sahibi 
olmayan kişilerin istihdam edilebilirliklerinin 
arttırılması hedeflenmiştir. 

Kayıtlı istihdamı arttırmak, girişimcilik bilinci 
oluşturmak ve girişimcilerin ağ kurma 
çalışması yapmalarına olanak sağlamak 
amacıyla proje faydalanıcıları ile girişimcilere 
yönelik destekler sağlayan kurum yetkililerinin 
bir araya geldiği tanışma ve bilgilendirme 
etkinlikleri düzenlenmiştir. 

Ayrıca projenin uygulandığı dönemde tüm 
dünyanın etkisi altında olduğu Covid-19 
salgını süresince, yerel ve göçmen kadınların 

katılım sağladığı koruyucu maske üretim 
kursu düzenlenmiştir. Üretilen maskeler 
ihtiyaç sahibi bireylere ulaştırılarak kişilerin 
maske ihtiyaçları karşılanmıştır. 

Belirlenen hedefler ışığında 1.067 kişinin 
profillendirilmesi gerçekleştirilmiş, 86 kişinin 
çalışma izni harç bedeli ödemesi yapılmış, 
2 adet Girişimcilik Ağ Kurma Etkinliği 
düzenlenmiş, 682 kişiye tarım ve hayvancılık 
alanlarında mesleki eğitim verilmiş ve eğitim 
alan 130 yararlanıcının işe yönlendirilmesi 
sağlanmıştır.  Ayrıca 536.717 adet koruyucu 
maske üretimi gerçekleştirilmiş ve üretilen 
maskelerin 269.125 adedi ihtiyaç sahibi 
kişilere ulaştırılmıştır. 2021 yılı sonuna kadar 
üretilen bütün maskeler faydalanıcılara 
dağıtılacaktır.

 

Proje Hazırlık Süreçleri

2011 yılında meydana gelen Suriye krizinin, 
kişilerin yerinden edilmeleri ve devamında 
kişilerin sosyoekonomik iyilik hallerinin 

ağır bir tahribata uğrayarak Türkiye’de 
yaşamaya başlamaları hasebiyle hem ihtiyaç 
sahibi kesimin olması hem de yaşamaya 
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Cinsiyet dağılımı Uyruk dağılımı Eğitim durumu

18-29 30-39 40-49

50-59 60+

başladıkları Hatay ilinin ekonomik durum 
analizi ve ihtiyaç tespitleri yapılmıştır. Elde 
edilen sonuçlar ışığında ihtiyaç sahibi yerel 
halk ve göçmenlerin ekonomik iyilik hallerinin 
iyileştirilmesi ve birlikte yaşam kültürünün 
geliştirilebilmesi toplumsal dayanaklılığın 
arttırılması açısından yüksek önem arz 
etmektedir. Bu bağlamda mevcut iş 
piyasasının durum ve ihtiyaçları da göz önünde 
bulundurularak hazırlanan proje kapsamında; 
kişilerin kendi kendilerine yetebilirliklerinin 
arttırılması, bölgede tarım ve hayvancılık 
alanlarında ihtiyaç duyulan kalifiye personel 
ihtiyacının karşılanması ve ilgili alanda kişilerin 
istihdam edebilirliklerinin kolaylaştırılması, 
kayıtlı istihdamın desteklenmesi ve hem 
işçilerin hem de işverenlerin bu hususta 
bilinç seviyelerinin arttırılması yoluyla kişilerin 
tarım ve hayvancılık alanlarında sürdürülebilir 
istihdam olanaklarına sahip olmalarının 
kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca kayıtlı 
istihdamın oldukça az olduğu tarım ve 
hayvancılık alanlarında bölgede öncü bir 
çalışma yürütülmesi ve diğer kişiler ve Kurum/
Kuruluş/Sivil Toplum Kuruluşları için örnek 
teşkil edilmesi de hedeflenmiştir. Bu sayede 

Kadın Erkek Türkiye Suriye

20; %40 362; %34

343; %32

253; %24

106; %10
3; %0

30; %60
587; %55480; %45

ihtiyaç sahibi kişilerin kendi kendilerine 
yetebilirliklerine katkı sağlanırken Hatay ili iş 
piyasasında var olan ihtiyaçların karşılanması 
ve bölgede tarım ve hayvancılık alanlarında 
kayıtlı istihdamın arttırılabilirliği çalışmaların 
örnek teşkil eder duruma gelinmiştir. Bu amaç 
ve hedefler doğrultusunda; 17 adet tarım, 5 
adet hayvancılık ve 4 adet koruyucu maske 
üretim kursu düzenlenmiştir. Bu faaliyetlere 
ek olarak Toplum Merkezi tarafından proje 
faydalanıcılarına sosyoekonomik, koruma ve 
psikososyal olarak güçlendirici ve farkındalık 
arttırıcı sosyal beceri geliştirme, çatışma 
ve arabuluculuk, sağlık alanında eğitim ve 
seminerler düzenlenmiştir. 

Faydalanıcıların eğitim alma süreçleri 
akabinde işe yönlendirilmeleri maksadıyla 
Hatay bölgesinde faaliyet gösteren çiftçiler, 
büyük toprak sahipleri ve tarım aracıları 
(çavuşlar) ile  görüşmeler gerçekleştirilmiş 
ve işe yönlendirme çalışmalarına yönelik 
hazırlıklar sürdürülmüştür.

İşe yönlendirme çalışmaları, yasal bir zemine 
taşınması amacıyla İŞKUR ile koordineli bir 
şekilde yürütülmüştür.

2.4. Projenin Hedef Kitlesi
Projenin hedef kitlesini 18-60 yaş arası, tarım 
ve hayvancılık alanlarında mesleki eğitim ve 
istihdam edilmeye istekli, becerisi olan ve 
sektörün gereksinimlerine uyum sağlayarak 
çalışmak isteyen kişiler oluşturmuştur. 
Toplamda 1067 kişinin cinsiyet ve uyruk 

dağılımına baktığımız zaman 587 erkek, 
480 kadın katılımcıdan oluşmuştur, yine bu 
katılımcıların 883’ü Geçici Koruma altındaki 
yabancı uyruklu bireyler oluştururken geriye 
kalan 184 kişi yerel halktan oluşmuştur. 
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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. Bu 
kapsamda Toplum Merkezi veri tabanında 
yer alan faydalanıcıların telefon görüşmeleri 
ile bilgilendirilmelerinin yanı sıra; proje 
kapsamında gerçekleştirilen görünürlük 
çalışmaları kapsamında temin edilen afiş, 
poster, broşür vb. araçlar ile Hatay ili 
genelinde yararlanıcıların projeden haberdar 
olması sağlanmıştır. Ayrıca geçici koruma 
altında bulunan kişilerin en fazla hizmet 
aldıkları kurumlardan olan Hatay İl Göç 
İdaresi Müdürlüğü ile proje tanıtım toplantısı 
düzenlenerek daha fazla yararlanıcının 
projeden haberdar olması sağlanmış ve 
Hatay ilinin farklı bölgelerinde yaşayan 
yararlanıcılara ulaşılmıştır. Muhtarlar, yerel 
sivil toplum kuruluşları, sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma vakıfları ve Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı faaliyet 
göstermekte olan Halk Eğitim Merkezleri de 
yine proje kapsamında daha fazla yararlanıcıya 
ulaşabilmek maksadıyla iş birliği geliştirilen 
kurum ve kuruluşlardan olmuşlardır. 

Alınan başvurular sonrasında uygun profile 
sahip yararlanıcılar, ilgi ve ihtiyaç alanlarına 
yönelik mesleki eğitimlere dahil olmaları 
amacıyla Toplum Merkezine mülakata davet 
edilmişlerdir. Kriterleri karşılayan ve projeye 
dahil olmak isteyen 1067 yararlanıcı ile 
görüşmeler gerçekleştirilmiş ve taraflarına 
yönelik profillendirme çalışması yürütülmüştür. 
Profillendirme çalışması akabinde çalışma 
motivasyonuna sahip yararlanıcılar, Hatay ili 
genelinde tarım ve hayvancılık alanlarında iş 
piyasası içerisinde yararlanıcıların istihdama 
yönlendirilebilecekleri alanlara yönelik 
belirlenen mesleki eğitimlere yönelik birebir 
yararlanıcı görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. 
Bu kapsamda aşağıdaki sorulara istinaden 
mesleki eğitimler için uygun olabilecek 

yararlanıcılar değerlendirilmiştir. Türkiye’de 
geçerli kimliği var mı?

• 1Türkiye’de geçerli kimliği var mı?
• 18 - 59 yaş aralığında mı?
• Düzenli bir iş sahibi olma isteği ve 

motivasyonu var mı?
• 18 yaşının altında en az bir çocuğu olan 

yalnız birey mi?
• 18 yaşının altında en az üç çocuğu olan 

birey mi?
• Tek başına yaşayan kimsesi olmayan yalnız 

kadın mı?
• İlgili alanda iş deneyimi var mı?
• Hanede çok sayıda bakmakla yükümlü 

olunan birey var mı?
• Ailede bakmakla yükümlü olduğu engelli 

birey var mı?
• Bir yıl veya bir yıldan fazla süredir işsiz mi?
• Düzenli bir gelire sahip mi?
• Suy programından yararlanıyor mu?
• Kayıt dışı çalışıyor mu?
• Profesyonel beceri kazanma isteği ve 

motivasyonu var mı?
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2.7. Proje Uygulama Yeri

2.8. Projenin Ana Faaliyetleri

Verilen teorik ve pratik eğitimler 20 dönüm 
bir arazi içerisinde kurulu olan Hatay Toplum 
Merkezi’ne bağlı Kızılay Çiftlik 1868’de 
gerçekleştirilmiştir. Profillendirme çalışmalar, 
kapasite geliştirme eğitimleri ve maske üretimi 
ise Hatay Toplum Merkezi’nde uygulanmıştır. 

Proje Tanıtım Faaliyetleri: 
Proje kapsamında düzenlenecek faaliyetlerin 
daha fazla kesimden kişiye ulaşması 
maksadıyla proje tanıtım faaliyetleri 
kapsamında kamu kurum ve kuruluşları 
proje tanıtım görüşmeleri gerçekleştirilmesi, 
billboard ilanları, stant çalışmaları, afiş basımı 
gerçekleştirilerek gerek Toplum Merkezi içi, 
gerek diğer sivil toplum kuruluşları ve kamu 
kurum ve kuruluşlarında asılması faaliyetleri 
ve broşür dağıtım etkinlikleri düzenlenmiştir.

Faaliyet Adı Başlama - Bitiş Tarihi

Duyuruların Yapılması ve Faydalanıcı Seçimi 04.01.2021 – 30.07.2021

Mesleki eğitimlerin verilmesi 01.02.2021 - 30.09.2021

Mesleki Eğitim Alan Yararlanıcıların İstihdam Süreçleri 01.04.2021 - 30.09.2021

Çalışma İzni Başvuru ve Hibe Destekleri 01.01.2021 - 30.09.2021

İş ve Meslek Danışmanlığı Seminerleri 01.02.2021 - 30.09.2021

Girişimcilik Ağ Kurma Etkinlikleri 18.06.2021 - 17.09.2021

Hijyenik Maskelerin Sterilizasyonu, Paketlenmesi ve Dağıtılması 20.01.2021 - 27.08.2021

İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri 01.04.2021 - 31.09.2021

Kapanış Toplantısı 07.09.2021

Hatay
Toplum Merkezi

Kızılay Çiftlik 
1868

Adres: 
Bağlar Mah. Turgay 
Güdük Sk. No:21-22-23 
Reyhanlı / Hatay 

Adres: 
Çatalhöyük Mah. No:77 
Reyhanlı / Hatay
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Profillendirme Çalışmaları: 
Proje hedefleri için belirlenen kriterler 
doğrultusunda 1.067 faydalanıcı için 
profil oluşturma ve danışmanlık çalışması 
yapılmıştır. Profil oluşturma faaliyeti, Türk 
Kızılay personellerinin yararlanıcıların 
mesleki bilgi, beceri ve tecrübelerine dair 
bilgilerin alınması ve yararlanıcıların ilgi 
duydukları ve başarılı olabilecekleri proje 
faaliyetlerine yönlendirilmeleri kapsamında 
gerçekleştirilmiştir.

Mesleki Eğitimler:
Hayata geçirilen proje kapsamında 26 adet 
mesleki eğitim düzenlenmiş olup, eğitimlerin 
4’ü koruyucu maske üretimi, 5’i hayvancılık 
ve 17’si tarım alanında gerçekleştirilmiştir. 
Düzenlenen eğitimlere 737 yararlanıcı 
dâhil edilmiş olup, bunların 677’si eğitimleri 
başarıyla tamamlamıştır.

Mesleki kursları başarıyla tamamlayan 
yararlanıcılarımızdan 142’si ise muhtelif 
tarım ve hayvancılık alanlarında çalışmak 
üzere işe yönlendirilmiştir. Tarım ve Orman 
Müdürlüğü’nün ilgili yönetmeliği gereği 
mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde 
çalışma izni alma zorunluluğundan muafiyet 
öngörülmüş ancak kişilerin ilgili kuruma 
bireysel başvurularını zorunlu kılmıştır. Bu 
kapsamda mesleki eğitimleri tamamlayan 
yararlanıcılar bu kayıt sürecine yönelik 
bilgilendirilmiş ve kayıt altına alınmaları 
maksadıyla İŞKUR ‘a yönlendirilerek tarım 
işçisi olarak kayıtları sağlanmıştır.

Mesleki Kurslar
Katılımcı 

Sayısı

Koruyucu Maske Yapımı 
Kursu 

55

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 22

Örtü Altı Biber Yetiştiriciliği ve 
Uyum Eğitimi Kursu  

28

Kuluçkahane Geliştirme ve 
Uyum Eğitimi Kursu  

29

Muz Yetiştiriciliği ve Uyum 
Eğitimi Kursu  

155

Tarımda Kültürel Mücadele 
Kursu  

50

Büyükbaş Hayvan Bakım ve 
Yetiştiriciliği  

25

Peyzaj Uygulama Kursu  48

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği  35

Domates Yetiştiriciliği ve 
Uyum Eğitimi Kursu  

35

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 
Kursu  

40

Bitki Hastalıkları ve Zararlıları 
ile Mücadele Kursu  

35

Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği 
Kursu  

35

Süt Sığırı Yetiştiriciliği  35

Tarımda Alçak Tünel 
Kurulumu Kursu  

35

Çilek Yetiştiriciliği Kursu  35

Ağ Örücülüğü Kursu  40



DAHA KAPSAYICI BİR HATAY İŞ GÜCÜ PİYASASINDA MÜLTECİLER VE TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR 

EKONOMİK FIRSATLARIN VE KENDİ KENDİNE YETEBİLİRLİĞİN ARTIRILMASI PROJESİ SONUÇ RAPORU

16

2.9. Proje Bütçesi

PROJE MALİYETİ

PROJE BÜTÇESİ 321.754,00 EURO

KİŞİ BAŞI MALİYET 286,76 EURO                         

Çalışma İzni Ekran ve Harç Bedeli 
Ödeme Destekleri
Ocak 2021’den itibaren Geçici Koruma 
Altındaki Yabancılara Çalışma İzinlerinin 
Verilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca, geçici 
koruma altında ülkemizde yaşayan kişilerin 
çalışma iznine erişimleri bulunmaktadır. 
Proje kapsamında işverenleri ve geçici 
koruma altında bulunan yararlanıcılarımızın 
kayıtlı istihdama erişimlerini sağlayabilmek 
maksadıyla bilgilendirme faaliyetleri 
sürdürülmüştür. Düzenlenen bilgilendirme 
çalışmaları kapsamında çalışma izni almak 
isteyen 86 yararlanıcı için işverenlere 
çalışma izni başvuru esnasında danışmanlık 
sağlanmış ve onaylanan başvuruların harç 
bedelleri karşılanmıştır.

Girişimcilik Ağ Kurma Etkinlikleri
Proje kapsamında düzenlenen 2 Girişimcilik 
Ağ Kurma etkinliklerinin ilki Reyhanlı Ticaret ve 
Sanayi Odası iş birliğinde 180 (105 Suriyeli ve 
75 yerel halk) katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. 
Program hali hazırda girişimci ve girişimci 
adaylarının bir araya geldiği ve girişimcilik 

ağlarını yaygınlaştırabilecekleri iş birliklerinin 
yapılmasına olanak sağlanması maksadıyla 
düzenlenmiştir. Faaliyet kapsamında 
KOSGEB, DOĞAKA ve TKDK kurumlarından 
katılan temsilciler aracılığıyla girişimcilere 
yönelik hibe ve destek paketleri hakkında bilgi 
verilmiştir. Ayrıca Reyhanlı özelinde başarılı 
olmuş girişimcilerin takdir ve başarılarından 
dolayı onurlandırılmaları amacıyla ilçede 
en çok vergi veren ilk 10 girişimciye yönelik 
plaket töreni de düzenlenmiştir.

Düzenlenen ikinci Girişimcilik Ağ Kurma 
etkinliği Kırıkhan Ticaret ve Sanayi 
Odası destekleriyle 200 (120 Suriyeli ve 
80 yerel halktan) girişimcinin katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir. Faaliyet kapsamında 
KOSGEB, DOĞAKA ve Hatay İl Ticaret 
Müdürlüğü kurumlarından katılan temsilciler 
aracılığıyla girişimcilere yönelik hibe ve 
destek paketleri hakkında bilgi verilmiş olup 
ticaret hukuku konularında da girişimcilere 
bilgilendirme yapılmıştır.
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3. GENEL 
DEĞERLENDİRME VE 
SONUÇ
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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 ve Uluslararası 
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 yardı 
m 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 
Hatay Toplum Merkezi aracılığıyla 
gerçekleştirilmiş Daha Kapsayıcı Bir Hatay 
İş Gücü Piyasasında Mülteciler ve Türk 
Vatandaşları İçin Sürdürülebilir Ekonomik 
Fırsatların ve Kendi Kendine Yetebilirliğin 
Artırılması Projesi çalışmalarında elde edilen 
deneyimlerin bir özetini yansıtmaktadır.

Yukarıda bahsedilen gereksinimler ve 
beklenen çıktılar göz önüne alındığında 
Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları 
Koordinatörlüğü tarafından, Hatay Toplum 
Merkezi aracılığıyla yürütülen proje 
kapsamında, 1.067 kişinin profillendirilmesi 
gerçekleştirilmiş, 682 kişiye tarım ve 
hayvancılık alanlarında mesleki eğitim 
verilerek eğitim alan 130 yararlanıcının işe 
yönlendirilmesi sağlanmış ve 86 kişinin 
çalışma izni harç bedeli ödemesi yapılmıştır. 
Ayrıca 2 adet Girişimcilik Ağ Kurma Etkinliği 
düzenlenmiş, 536.717 adet koruyucu maske 
üretimi gerçekleştirilmiş ve üretilen maskelerin 
269.125 adedi ihtiyaç sahibi kişilere 
ulaştırılmıştır. 2021 yılı sonuna kadar üretilen 
bütün maskeler faydalanıcılara dağıtılacaktır.
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