
▶ SKA 4.4 2030'a kadar istihdam, insana yakışır işler ve 
girişimcilik için teknik ve mesleki beceriler de dahil olmak 
üzere ilgili becerilere sahip genç ve yetişkinlerin sayısını 
önemli ölçüde artırmak

▶ SKA 8.6 2020'ye kadar istihdam, eğitim veya öğretimde 
olmayan gençlerin oranını önemli ölçüde azaltmak

Proje, tüm bileşenleri ile toplam 1490 gence ulaştı. 

“Projeye internetten başvurdum, kabul 
edildikten sonra hemen eğitime girdim.  4 gün 
boyunca eğitim aldık. Hocamız nasıl proje 
hazırlanır, nelere dikkat edilmeli, girişimcilik 
nedir gibi konularda çok yardımcı oldu.
Benim hayatımdaki en güzel 4 gün buydu.”

“Eğitimlerde, genç Suriyeli girişimci 
arkadaşlarımızla tanıştık. Hala iletişimde 
olduğumuz bir WhatsApp grubumuz var. 
Hayatlarına sıfırdan başlamak isteyen, umudu 
olan, bizim gibi girişimci olan farklı 
kültürlerden insanlarla tanıştık.
Özellikle kadınların göçle, iltica ile çok zor 
zamanlar atlattıklarının farkındayız. Bu proje 
ile, kendilerini ifade edebilecekleri bir fon 
bulmaları bizi çok mutlu etti.”

Nour Akram
Katılımcı

Buğçe Ağca
Katılımcı

“Etkinliklerimiz, Suriyeli gençlerimizin savaşta 
yaşamış oldukları travmayı azaltıp Türk 
toplumuna adapte olmalarını sağlıyor. Özellikle 
savaş yaraları almış gençler, bu proje ile 
kendilerini daha iyi hissetmeye ve daha iyi ifade 
etmeye başladılar. Proje aynı zamanda, Türk 
gençlerimizin de onları anlamalarını, empati 
kurmalarını sağladı.”

Hüseyin Uğur Gültekin
Gençlik Lideri

Projenin En Çok Katkı Sağladığı 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA);

Suriyeli ve Türk Gençlerin Sosyal
Uyum Düzeyinin Artması 

▶ Ankara Sosyal Uyum Festivali’ne 
katılan 105 Suriyeli ve Türk genç, iki 
gün süren festivalde ilk günlerini 
folklor gösterileri, el sanatları, okçuluk 
etkinlikleri, futbol ve voleybol oyunları 
ile, ikinci günlerini ise Gölbaşı 
İlçesinde bir köy okulunu boyayarak 
geçirdi. 

▶    İstanbul'daki festival 3 gün boyunca 
cam boyama etkinliği, futbol maçları 
ve ekstrem park aktiviteleri olmak 
üzere 131 Suriyeli ve Türk gencin 
katılımıyla düzenlendi. 

▶  Bursa'da 112 Suriyeli ve Türk genç, 3 
günlük festivalde prosedürler hakkında 
detaylı bilgiye ihtiyaç duyan Suriyeli 
aileleri ziyaret etti, el sanatları, okçuluk 
ve ekstrem park aktivitelerine katıldı. 

▶  Kocaeli ve Şanlıurfa'da birbirinden 
farklı el sanatları istasyonlarının da 
yer aldığı festivaller birer gün sürdü. 
Şanlıurfa'da 79 genç, Kocaeli'nde 
ise 86 genç festivallere katıldı. 

▶ Sosyal sorun risklerini azaltmak için 98 gençlik merkezi 
personeli ve genç gönüllünün katılımıyla eğitimler düzenlendi. 
5 günlük interaktif eğitimde; buz kırıcı aktiviteler, “hak temelli 
yaklaşım ve insan hakları”, “çatışma analizi”, “iletişim ve 
çatışmayı ele alma biçimleri”, “değişim teorisi”, “köprüleri ve 
engelleri belirleme” gibi konular yer aldı.

▶ Eğitim programını tamamlayan personel ve gönüllüler 
Ankara, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Şanlıurfa'da, Suriyeli ve 
Türk gençlerin ortak amaçlar için birlikte çalışıp, birlikte 
eğlendikleri Sosyal Uyum Festivalleri düzenledi. 

Festivallere 513 Suriyeli ve Türk genç katıldı.
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SURİYE KRİZİNE YANIT OLARAK
SURİYELİ VE TÜRK GENÇLER İÇİN
İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK,
GİRİŞİMCİLİK VE SOSYAL UYUM
PROJESİ 



Suriye Krizine Yanıt olarak Suriyeli ve
Türk Gençler için İstihdam Edilebilirlik,
Girişimcilik ve Sosyal Uyum Projesi Suriyeli ve Türk Gençlerin Bilgi ve İletişim

Teknolojileri Becerilerinin Artması

Suriyeli ve Türk Gençlerin İstihdama ve
Girişimciliğe Erişimlerinin Artması

“Suriye Krizine Yanıt olarak Suriyeli ve Türk Gençler için 
İstihdam Edilebilirlik, Girişimcilik ve Sosyal Uyum Projesi” 
Japon Hükümeti tarafından f inanse edilmektedir ve UNDP'nin 
Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Portföyü’nün bir parçasıdır. 
Proje, Türkiye Hükümeti'nin çabalarını tamamlayıcı nitelikte ve 
diğer ortaklarla birlikte ülkeye özgü ihtiyaçlarla tamamen 
uyumlu olarak geliştirilmiştir. Suriye krizine yanıt konusundaki 
bu çabalar, tüm ortakların ve karar vericilerin üç ana alana 
odaklanmalarına yardımcı olmayı amaçlar: istihdam edilebilirlik, 
girişimcilik ve sosyal uyum.

Proje kapsamında;  
▶ Eğitimler ile gençlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri becerileri 

artırıldı,

▶  Suriyeli ve Türk gençlerin sosyo-ekonomik uyumları
    desteklendi,

▶ Girişimcilik eğitimleri, mentorluk ve ayni hibe destekleri 
gençlerin iş fikirlerini başlatma ve var olan işlerini büyütme 
imkanı sağladı.

▶  Ankara, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Şanlıurfa gençlik  
    merkezlerinde 36 saatlik eğitimler düzenlendi; 

▶  Eğitimleri 15-29 yaş arası, 137’si genç kadınlar olmak üzere 
    toplamda 248 katılımcı tamamladı. 

▶ 9 ilde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı 30 gençlik merkezinde 
    bilgisayar laboratuvarları kuruldu ve yenilendi.

▶ Temin edilen laboratuvar ekipmanları: Masaüstü 
bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, 3D yazıcılar, renkli yazıcılar, 
projektörler ve projeksiyon perdeleri, akıllı tahtalar-güvenlik 
kameraları.

▶ 72 genç, “Sosyal Uyum için İnovatif Çözümler” adlı 3 
günlük Teknoloji Hackathonu'na katıldı. Spor, gönüllülük, 
istihdam edilebilirlik ve eğitim alt başlıkları ile Türk ve Suriyeli 
topluluklar arasındaki sosyal uyumu teşvik etmek için fikirler ve 
teknolojik ürünler geliştiren gruplar, projelerini jüri üyelerine 
sundular ve ilk üçe girenler ödüllerin sahibi oldular. 

→ Mobil Uygulama Geliştirme Eğitimi
→ WordPress ile Web Sitesi Geliştirme Eğitimi 
→ Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi
→ CCNA (Cisco Certified Network Associate) Eğitimi

▶ Girişimcilik eğitimleri’ne katılan gençler, iş teklifi yazma, 
bütçeleme, pazarlama ve müşteri hizmetleri alanlarında 
kapsamlı bilgiler edindiler. Bu eğitimlerin tamamlayıcısı olarak, 
uygun iş planına sahip girişimcilere iş kurmak veya büyütmek 
için ayni hibeler sağlandı ve mentorluk programı oluşturuldu.

▶ 32 saatlik girişimcilik eğitimlerinden Ankara, Bursa, Kocaeli, 
İstanbul ve Şanlıurfa illerinde yaşayan 155 genç faydalandı.

▶ Ayni hibe ve mentorluk programı ile 70 genç desteklendi, 
gençler  210 mentorluk görüşmesine katıldı ve 40.000 TL 
tutarında ayni hibe aldı.

▶  39 Suriyeli ve Türk genç, iş fikirlerini profesyonel danışmanlarla 
daha detaylı tartışmak için “Yaratıcı Düşünce ve 
Girişimcilik Çalıştayı”na katıldı. 

▶ Proje, “İklim Krizi ve Afetlere Karşı Genç Girişimler” 
temasıyla Start-up hafta sonunda 84 genç girişimciyi ağırladı. 
Gençler, günümüzün en önemli konularından biri olan çevre 
sorunlarına karşı çözüm önerilerini 2 gün içerisinde geliştirerek 
jüri üyelerine sundular. İlk üçe giren projeler, ödüllerin sahibi oldu. 

▶ Ankara, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Şanlıurfa illerinde 286 
gencin katılımıyla 8 gönüllülük etkinliği düzenlendi. Türk ve 
Suriyeli gençler birlikte ağaç ve gül diktiler, hayvanlara mama 
ve su kabı yaptılar, hayvan barınaklarını ziyaret ettiler, bir köy 
okuluna kütüphane yaptılar ve bir köy okulunu boyadılar.

▶ 120 kişi Gönüllülük Semineri’ne katılarak, proje çalışmaları 
ve gönüllülük konusunda çalışan diğer paydaşlar hakkında 
bilgilendiler ve ilham aldılar. 

Temel Kazanımlar


