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Projemizden KOBİ’lere “Haydi 
Büyütelim Bu İşi” çağrısı
 
-Proje kapsamında “KOBİ Güçlendirme ve Destek 
Programı” başlıyor. Seçilecek 50 işletmeye bir yıl 
boyunca hibe, teknik destek ve mentörlük desteği 
verilecek, firmalar yurtdışı pazarlarına açılma fırsatı 
bulacak.

ANKARA –   Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Göç Örgütü 
(IOM) tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 
yürütülen “Hayata Fırsat Projesi” kapsamında 
“KOBİ Güçlendirme ve Destek Programı” başlatılıyor. 

Proje kapsamında Türk vatandaşı ve geçici koruma sağlanan 
Suriyeli girişimcilere “Haydi Büyütelim Bu İşi” çağrısında 
bulunuluyor. Program KOBİ’lerin işlerini büyütmelerine ve 
dünyaya açılmalarına destek vermeyi hedefliyor. Başvurular 
20 Ocak 2019 tarihine kadar www.haydibuyutelimbuisi  
adresinden yapılabiliyor. Firmaların başvuru formunun yanı 
sıra, ürün, hizmet ve hikâyelerini anlatan bir niyet mektubu 
yazmaları gerekiyor. Başvuran işletmeler içinden seçilecek 
50 firmaya bir yıl boyunca teknik destek, hibe ve mentörlük 
desteği verilecek, firmalar yurtdışına açılma fırsatı bulacak. 

-Kimler başvurabilir?

Başvuracak işletmelerin Türk vatandaşı veya geçici koruma 
sağlanan Suriyeliler tarafından kurulmuş olması ya da 
geçici koruma sağlanan Suriyeli ve Türk vatandaşı ortaklı 
bir işletme olması gerekiyor. İşletmenin en az bir yıl önce 
kurulmuş olması ve hali hazırda ürettiği bir ürün ya da 
verdiği bir hizmetin bulunması şartı aranıyor. Programa her 
sektörden başvuru yapılabilirken işletmede en az 5 kişinin 
çalışıyor olması gerekiyor. 
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-Uluslararası Çalışma Örgütü ile Uluslararası İşgücü 
Genel Müdürlüğünce yürütülen “Hayata Fırsat Projesi” 
kapsamında “Girişime Destek Programı” düzenlenecek. 
İstanbul, Bursa ve Hatay’da 340’ı geçici koruma sağlanan 
Suriye, 80’i Türk vatandaşı 420 kişiye girişimcilik eğitimi 
verilecek. 

ANKARA - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası 
İşgücü Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen “Hayata Fırsat 
Projesi” kapsamında düzenlenen programla girişimcilik 
eğitimi verilecek, Suriye ve Türk vatandaşlarından kendi 
işini kurmak isteyenlere hibe yapılacak.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, ILO ile Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü 
Genel Müdürlüğünce yürütülen “Hayata Fırsat Projesi” 
çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Proje kapsamında

Projemizden Girişimcilere 
Hibe Programı

İstanbul, Bursa ve Hatay’da “Girişime Destek Programı” 
düzenlenecek. Programla, 340’ı geçici koruma sağlanan 
Suriye, 80’i Türk vatandaşı 420 kişiye girişimcilik eğitimi 
verilecek.

KATILIMCILAR MENTORLERCE DESTEKLENECEK

Eğitimlerin ardından kendi işini kurmak veya geliştirmek 
isteyenler arasından seçilen 84 kişi, birebir 8 saat mentor 
desteğinden faydalanacak. İşlerini başarıyla kuran 
katılımcılar, KOSGEB desteklerine başvuru sürecinde de 
mentorlerce desteklenecek.
Seçilecek girişimci adaylarına, KOSGEB müfredatına uygun, 
32 saatlik “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” ve ek olarak 8 
saatlik “Yerel İş ve Yatırım Ortamı” eğitimi verilecek. Daha 
sonra adayların ILO’ya ve KOSGEB’e sunacağı “İş Planı”nı 
hazırlamak üzere danışmanlık ve mentorluk hizmeti 
sağlanacak.
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