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1. GENEL BİLGİ 
Ağın adı Mahir Eller Projesi / Birlikte Yaşamak ve Çalışmak: 

Türkiye'deki Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilerin 
(GKSS)Türkiye Ekonomisine Entegrasyonu 

Kuruluş yılı 2017 
Yer Şanlıurfa, İstanbul, Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, Kilis, 

Mardin, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri / Türkiye 
Koordinatör kurum Türkiye - Milli Eğitim Bakanlığı 
Resmilik derecesi Esnek resmi anlaşmalar ve normlar / Gayri resmi ağ 
Üyeler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İlgili il ve illerdeki 

Ticaret ve Sanayi Odaları, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü (GİGM), Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Mesleki Yeterlilik 
Kurumu (MYK) 

Faaliyet(ler) alanı Faaliyet (ler) alanı Kapsama / Entegrasyon genel olarak; 
İşgücü piyasası; Eğitim ve öğretim 

Hedef grup(lar) Mülteciler; Göçmenler; Kamu İdareleri; Firmalar 
Ağ türü Bölgeler arası ağ 

 
 
 
 

2. AĞ PROFİLİ 
Kısa açıklama AB tarafından finanse edilen ve 15 Milyon Euro'luk bir 

bütçeye sahip olan Projenin temel amacı, mevcut mesleki 
becerilerinin belgelendirilmesi yoluyla hem Türk 
vatandaşlarının hem de geçici koruma kapsamındaki 
Suriyelilerin istihdam edilebilirliğini artırmaktır. Bu, 
Türkiye'deki ekonomik büyümenin tetikleyicisi olabilecek 
ekonomik hayata dahil edilmeleri için önemli bir önkoşuldur. 
Hedef gruplarda mümkün olduğunca çok kişiye ulaşmak için 
birçok kamu kuruluşu ve STK yer almaktadır. Ağ faaliyetleri, 
Suriyeli nüfusunun en yüksek olduğu illere odaklanmaktadır. 

Kaynaklar FRIT-EUTF finansmanı (Suriye için AB Güven Fonu) 

İç İletişim ve Kolaylaştırma teknikleri  İnternet sitesi 
 Basın yayınları 

 Paydaşlarla toplantılar, kullanılan teknikler: ör. 
ihtiyaç analizi, saha çalışmaları, oryantasyon 
teknikleri, test etme, veri paylaşımı, mesleki eğitim, 
beyin fırtınası ve zihin haritaları 

Harici İletişim ve Etkinlik 
formatları 

 Yaygınlaştırma ve görünürlük uzmanı 

 Türkiye'de proje ve ağ faaliyetlerini tanıtmak 



 

3. BAŞARI FAKTÖRLERİ VE TEMEL ZORLUKLAR 
Başarı faktörleri  Periyodik işgücü piyasası ihtiyaç analizi 

 Yerel odalar ve şirketler için kapasite 
geliştirme 

Zorluklar ve öğrenilen dersler  Hedef grup hakkında bilgi eksikliği (Suriyelilerin ve 
geçici koruma altındaki Türklerin becerileri): Mevcut 
mesleki becerilerin belirlenmesi ve kayıt altına 
alınması için saha çalışmaları yapılacaktır. 

Değerlendirme ve Sürdürülebilirlik  Düzenli değerlendirme raporları ve faaliyetlerin 
izlenmesi 

Etki, Yenilik ve Aktarılabilirlik En yenilikçi kısım, yerel odalar ve şirketlerle yakın 

işbirliği içinde kapsamlı, iyi hazırlanmış kapasite ve ağ 

kurma. Ağ oluşturma faaliyetleri arasında şunlar vardı: 

 

 Yerel oda proje uzmanları ile Ankara'da 
Bilgilendirme Günü Bir çevrimiçi bilgi 

merkezinin tasarımı ve geliştirilmesi (proje web 

sitesi ile birlikte) 

 Yerel proje ekibi uzmanları için kurum içi 
eğitimler 

 Almanya'ya Çalışma Ziyareti 

 Koordinasyon ve Sinerji Faaliyetleri 

 İşbirliği Oluşturulması ÇSGB, İŞKUR, SGK, 
MYK, MEB, GİGM ve KIZILAY 

 Geçici koruma altındaki Suriyeliler veri 
tabanına ulaşmak için illerdeki ilgili paydaşların 

(yerel kurumlar, dernekler vb.) Belirlenmesi 

 İllerdeki ilgili paydaşları (yerel kurumlar, 
dernekler vb.) SuTP veritabanı 

 
 
 

4. DAHA FAZLA BİLGİ 
Web Sitesi, Sosyal Medya Website: http://www.mahirellerprojesi.com 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.avrupa.info.tr/en/project/living-and-working- 

together-integrating-sutps-turkish-economies-turkey-7510 
E-Posta Adresi / 

 


