
Proje, Türkiye’de geçici koruma sağlanan Suriyeliler (GKSS) ve 
ev sahibi toplulukların ekonomik ve sosyal dayanıklılıklarını 
arttırmak amacıyla, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile ortaklık halinde 1 Şubat 2018 
- 31 Ocak 2023 tarihleri arasında yürütülmüştür. Avrupa Birliği 
(AB) tarafından finanse edilen projenin hükümet tarafında 
koordinasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası 
İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından üstlenilmiştir. 
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12 267
Dokuz ilimizde 2018’den beri 
ulaştığımız insan sayısı

Teknik ve mesleki eğitim alan kişi sayısı 

Hayata Fırsat Projesi Meslek Kursları ve Temel İşgücü Piyasası Becerileri Kursları, 
konfeksiyondan mobilyacılığa, otomotivden otelciliğe kadar farklı sektörlerin eleman 
ihtiyacını karşılarken, insana yakışır işlere erişme olanağı sundu.

Türk 
Vatandaşı

GKS 
Suriyeli

2 874
Kamu istihdam hizmetleri hakkında 
bilgilendirme eğitimlerine katılan kişi sayısı

4 509
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Mesleki eğitim (çıraklık) merkezlerine 
yönlendirilen kişi sayısı

987

Mesleki deneyimi sınırlı Suriyeli gençlerin, bir yandan 
eğitimlerini sürdürürken aynı zamanda geçerli bir 
meslek sahibi de olması için, özellikle emek yoğun 
iş kollarında çıraklık eğitimine yönlendirilmesi 
desteklendi.

Temel işgücü piyasası becerileri eğitimine katılan 
kişi sayısı2 228

Girişimcilik eğitimlerine katılan kişi sayısı532

Ülkelerinde işletme sahibi olmuş, yöneticilik 
yapmış, deneyimli iş insanlarına birikimlerini  
ülkemizde değerlendirmeleri için KOSGEB 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verildi.

Girişimcilik mentorluğu alan kişi sayısı  247
Number of people who received mentoring for entrepreneurship

Girişimcilik hibesi alan kişi sayısı  247
Number of people who received a grant for entrepreneurship

Tamamlanan değer zinciri analizi sayısı  4
Number of value chain analyses completed

İş geliştirme seminerlerine katılan kişi sayısı  369
Number of people who participated in business development seminars

İşyeri Uyum Mentorluğu Programı’na katılan çalışan sayısı813

Aynı işyerlerindeki Türk ve Suriyeli meslektaşların birbirleriyle eşleştirilerek yabancıların 
çalışma disiplinimizi ilk elden öğrenmesi ve bir arada yaşama kültürü geliştirmesi için 
tasarlanan İşyeri Uyum Programı ile sosyal adaptasyon süreci hızlandı.

Kayıtlı istihdama geçiş programından 
yararlanan kişi sayısı3 144

Kayıt dışı istihdamdan kaynaklanan adaletsizliğin son bulduğu, herkesin insan 
onuruna yakışır işinin olduğu, emeğinin karşılığını aldığı, yasal güvencelerden 
yararlandığı bir Türkiye için KİGEP - Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı yürütüldü.

Koordinasyon çalıştaylarına ve eğitim 
programlarına katılan sosyal ortak sayısı1 352

Paydaş kurum çalışanlarının bir araya gelerek 
deneyimlerini paylaşması, karşılaşılan sorunlar 
hakkında fikir alışverişinde bulunması, eşgüdüm 
geliştirmesi ve kurumsal kapasitelerinin 
güçlendirilmesi amacıyla eğitim programları ve 
çalıştaylar düzenlendi.

Tematik çalıştay ve eğitimlere katılan kamu personeli sayısı 284
Number of public employees who participated in thematic workshops and training courses

Savunuculuk çalıştaylarına katılan kişi sayısı  422
Number of people who participated in advocacy workshops

Eğitim verilen iş müfettişlerinin sayısı  223
Number of labour inspectors who received training

Farkındalık artırma faaliyetleri ile ulaşılan kişi sayısı 423
Number of people who were reached through awareness-raising activities 

“Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla ILO sorumluluğu 
altındadır ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”

Arapça tercüman 
desteği sağlanan 
kurum sayısı

6

Adana, Ankara, Bursa, Hatay, Gaziantep, İstanbul, Konya, Mersin ve 
Şanlıurfa’da gerçekleşen Proje ile, Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türk 
vatandaşlarını sosyoekonomik anlamda güçlendiren, sonuç odaklı programlar 
uygulandı.

The project was implemented by the International Labour 
Organization (ILO) in partnership with the International Organization 
for Migration (IOM) from 1 February 2018 to 31 January 2023 for the 
purpose of strengthening the resilience of Syrians under temporary 
protection and host communities in Türkiye. Funded by the European 
Union (EU), the project was coordinated, on the government side, by 
the Directorate-General for International Labour Force of the Ministry 
of Labour and Social Security. 

People in nine provinces have 
been reached since 2018

The project was implemented in Adana, Ankara, Bursa, Hatay, Gaziantep, 
İstanbul, Konya, Mersin and Şanlıurfa to execute results-oriented programmes 
that strengthened Syrians Under Temporary Protection and Turkish Citizens socio-
economically.

People received technical and vocational trainings

Vocational Courses and Basic Labour Market Skills Courses offered under the Opportunities for 
Lives Project responded to the personnel needs of various industries, including apparel, furniture, 
automotive, house keeping as well as allowing participants to access decent jobs.
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People participated in informative courses on 
public employment services

People participated in basic labour 
market skills courses

People were referred to vocational 
training (apprenticeship) centres

The project assisted 
young people with limited 
vocational experience by 
directing them specifically 
to apprenticeship training 
in labour-intensive business 
lines, allowing them to 
continue their education 
while having a reputable 
profession.

Employees participated in the Workplace 
Adaptation Mentoring Programme

Designed to ensure that foreigners learn the work discipline in Türkiye first hand and 
to enhance their understanding of how to live together, the Workplace Adaptation 
Programme accelerated social adaptation by matching Turkish and Syrian colleagues in 
the same workplace.

People participated in the Entrepreneurship 
Training Courses

Experienced businesspeople who owned businesses 
or worked as managers in their countries received 
“KOSGEB Applied Entrepreneurship Training”  
so that they could make use of their knowledge in 
Türkiye.

People benefited from the 
Transition to Formality 
Programme.

The Transition to Formality Programme (KIGEP) was conducted to contribute to 
ending injustice resulting from informal employment and to ensure that everyone has 
a decent job, is rewarded for his or her efforts, and can benefit from legal assurances 
in Türkiye.

Social partners who participated in coordination 
workshops and training programmes

Training programmes and workshops were organised to 
bring employees from stakeholder institutions together 
to share their experiences and exchange perspectives on 
problems encountered, as well as improving coordination 
among and strengthening the capacities of these 
institutions.

Number of 
institutions who 
received Arabic 
translator assistance

“This publication was produced with the financial assistance of the European Union and the Republic of Türkiye. The contents of this publication are 
the sole responsibility of ILO and shall not be construed to reflect the views of the European Union and the Republic of Türkiye.”


