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Bakanlığımızın yerel düzeyde AB konularında yürütmekte olduğu çalışmalara 

atfetmiş olduğu önemin somut ve yeni bir göstergesi de İstanbul, İzmir ve 
Antalya illerinde temsilciliklerimizin faaliyete geçirilmesi olmuştur. 

İl temsilciliklerimizin temel hedefi, AB ile yürütmekte olduğumuz müzakere 

sürecine ilişkin farkındalığı artırarak, yerel idareler seviyesinde AB üyelik 

sürecine aktif katılımı teşvik etmek ve bu illerdeki kurum ve kuruluşların AB mali 

kaynaklarından daha kapsamlı ve etkin bir şekilde faydalanmasını mümkün hale 

getirmektir. 

Temsilcilik açılan illerimizde, yaratıcı ve yenilikçi projeler uygulanması için 

çalışmakta; her ilin sahip olduğu yerel dinamikleri harekete geçirerek il özelinde 

nitelikli ve özel uygulamalar yapılmasına çaba sarf etmekteyiz. 

Söz konusu uygulamalara, Bakanlığımızın yerel düzeyde yürüttüğü çalışmaları ileri bir aşamaya taşımak amacıyla 

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında finanse edilen Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin ve 

Kamu-STK İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesinin tamamlanması suretiyle yeni bir halka daha eklemiş bulunuyoruz.

İzmir Temsilciliğimiz koordinasyonunda uygulanan bu proje ile yerel düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum 

kuruluşlarının kapasitesinin ve kamu-STK işbirliğinin artırılması amaçlanmış; bu doğrultuda İzmir’de yerleşik sivil 

toplum kuruluşları için kurumsal kapasite geliştirme ve proje hazırlama eğitimlerinin yanı sıra yerel kamuoyunda AB 

ile ilgili farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli iletişim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülmüştür. 

SUNUŞ
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İzmir’de Avrupa Birliği ile ilgili konularda faaliyette bulunan kurumlara ait tanıtıcı bilgilerin yer aldığı “İzmir’de 

Avrupa Birliği” rehberi ve bugüne kadar ilde yürütülmüş örnek ve başarılı AB projelerine ilişkin ayrıntılı bilgiler 

içeren “İzmir’de AB Projeleri” kitapçığı da projenin çıktıları kapsamında hazırlanmış, birbirini tamamlayıcı iki ayrı 

çalışma halinde yararlanıcıların hizmetine sunulmuştur.

Söz konusu çalışmalar, AB ile ilgili konularda daha önce herhangi bir proje geliştirme ve uygulama tecrübesi 

bulunmayan, fakat kendi çalışma alanlarında önemli bir potansiyel barındırdıklarına inandığımız sivil toplum 

kuruluşlarımız için motivasyon kaynağı oluşturacak birer rehber mahiyetinde tasarlanmıştır.

Hazırlanan rehber ve kitapçıkların, başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere, AB sürecinde yer alan tüm 

kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın proje geliştirme ve uygulama süreçlerinde istifade edebilecekleri birer kaynak 

olmasını temenni ediyorum.
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Ömer ÇELİK
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci



Taşra teşkilatı bulunmayan Bakanlığımızın yerel düzeyde yürütmekte olduğu faaliyetlere ivme kazandırabilmek 
amacıyla Bakanlar Kurulu’nun 12/08/2014 tarihli kararı ile İzmir Temsilciliği açılmıştır. 

İzmir Temsilciliğinin temel hedefi; 634 Sayılı Avrupa Birliği Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname’de verilmiş olan “valilikler, il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler, meslek kuruluşları, sivil 
toplum kuruluşları (STK) ve kalkınma ajanslarınca geliştirilen ve Bakanlıkça uygun görülen projelere teknik destek 
sağlamak” görevine de atıfla, Avrupa Birliği (AB) ile yürütülmekte olan müzakere sürecine ilişkin farkındalığı artırarak, 
yerel idareler seviyesinde AB üyelik sürecine aktif katılımı teşvik etmek ve İzmir’deki kurum ve kuruluşların AB mali 
kaynaklarından daha etkin bir şekilde faydalanmasını mümkün hale getirmektir. 

İzmir Temsilciliği tarafından yürütülebilecek faaliyetler, Bakanlığımız iç koordinasyon usulleri doğrultusunda temsilci-
lik bulunan illerde gerçekleştirilecek etkinliklere yönelik olarak hazırlanan “AB Bakanlığı İl Temsilcilikleri 2015-2016 
Faaliyet Planı” ile uygulanmaya başlamıştır. 

Temsilcilik tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlerin, ilde başta valilik olmak üzere, AB konusunda etkin çalışan ku-
rum ve kuruluşlarla işbirliği halinde Bakanlığımız merkez teşkilatı koordinasyonunda yürütülmesi ve STK’lar, üniver-
siteler ile farklı inanç gruplarına da temas edecek yaygınlıkta icra edilmesi öngörülmüştür. Söz konusu faaliyetler, 
bölgesel bir perspektifle yürütülmeleri düşüncesinden hareketle mümkün olan hallerde komşu ve çevre illeri de kap-
sayacak şekilde planlanmaktadır. 

İzmir temsilciliği tarafından, yerel düzeyde faaliyette bulunan kurum ve kuruluşların AB mali kaynaklarından daha 
etkin bir şekilde faydalanması amacıyla çeşitli eğitim faaliyetleri, bilgilendirme toplantıları ve sunumlar gerçekleştiril-
mekte, başta STK’lar olmak üzere, AB mali yardımlarına ilişkin konularda Temsilciliğe iletilen bilgilendirme ve eğitim 
talepleri karşılanmakta, İzmir’de faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara yönelik destek faaliyetleri yürütülmekte, İz-
mir’de düzenlenen AB temalı etkinliklere iştirak edilmektedir.

Bu çerçevede, 2015-2017 döneminde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel 
yönetimlere, STK’lara ve üniversitelere yönelik proje hazırlama eğitimleri verilmiş, AB Mali Yardımları ve hibe prog-

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
İZMİR TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ
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ramları, Jean Monnet Burs Programı gibi Bakanlığımız görev alanına giren konularda sunumlar içeren bilgilendirme 
toplantıları düzenlenmiş, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından İzmir’de organize edilen çalıştay, eğitim, konferans vb. 
etkinliklere destek olunmuştur. Ayrıca, Sivil Toplum Diyaloğu Programı ve Türkiye-AB Arasında Şehir Eşleştirme Prog-
ramının hazırlık ve uygulama çalışmalarına da katkı sağlanmıştır. 

Temsilciliğin faaliyete geçtiği günden bugüne kadar geçen süre zarfında, düzenlenen 25 etkinlik vasıtasıyla yaklaşık 1.000 
kişiye ulaşılarak, hem Bakanlığımızın görünürlüğünün hem de AB’ye katılım sürecinin yerel düzeyde farkındalığının ar-
tırılmasına katkı sağlanmıştır. Söz konusu faaliyetler, bölgesel bir perspektifle yürütülmeleri düşüncesinden hareketle 
Manisa ve Çanakkale gibi çevre illeri de kapsayacak şekilde planlanmıştır.

İzmir Temsilciliği tarafından “Avrupa Birliği Bakanlığı İl Temsilcilikleri Çalışma Belgesi” ve “Avrupa Birliği Bakanlığı 
İl Temsilcilikleri 2015-2016 Faaliyet Planı” doğrultusunda 24-27 Mayıs 2016 ve 31 Mayıs-3 Haziran 2016 tarihlerinde 
STK’lara yönelik “AB Metodolojisine Göre Proje Hazırlama Eğitimleri” düzenlenmiş, eğitimlere kamu kurumları ve 
STK’lardan 70 temsilci katılmıştır. 

2017 yılında Bakanlığımız Antalya Temsilciliği ile işbirliği halinde ve AB finansmanıyla uygulanan “Yerel Sivil Toplum 
Kuruluşlarının Kapasitesinin ve Kamu-STK İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında ise Şubat-Nisan 2017 
döneminde “Sivil Toplum Kapasite Geliştirme” ve “Proje Döngüsü Yönetimi” eğitimleri gerçekleştirilmiştir. İzmir’de 
düzenlenen 4 farklı eğitim programına toplam 159 STK temsilcisi katılmıştır.

Hizmete girdiği 19 Şubat 2015 tarihinden bu yana yerel aktörlerle ve ilgili paydaşlarla yakın işbirliği içerisinde faaliyette 
bulunan İzmir Temsilciliği, yaratıcı ve yenilikçi projeler vasıtasıyla yerel düzeyde AB mali kaynaklarından daha fazla 
yararlanılabilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir.  
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2002- 2016 DÖNEMİNDE İZMİR’İN YARARLANDIĞI AVRUPA BİRLİĞİ FONLARININ DAĞILIMI

Grafikte görüldüğü üzere, 2002-2016 yılları arasında AB mali yardımları kapsamında İzmir’de farklı konu ve sek-
törlerde çok sayıda proje hayata geçirilmiş; yerel yönetimler, okullar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler gibi farklı 
kurumlara önemli miktarda kaynak aktarılmıştır.

İzmir İlinde 
toplam

1557

Erasmus+

Araştırma ve Geliştirme 
Programları

Sosyal Kalkınma

6

İZMİR’DE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ



Bu dönemde İzmir ilinde toplam 1732 projeye yaklaşık 77,5 milyon Avro değerinde hibe desteği sağlanmıştır. Söz 
konusu hibenin proje konuları itibarıyla dağılımı şöyledir:

• Türkiye Ulusal Ajansı bünyesinde yürütülen Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları (Erasmus+) kapsamında 
gençlik, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi alanlarında 1557 projeye yaklaşık 55,2 milyon Avro hibe desteği veril-
miştir.

• Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlere istihdam, sağlık, kültür, 
girişimcilik, AB ile diyalog gibi sosyal kalkınma alanlarında uygulanan 78 projeye yaklaşık 9,2 milyon Avro kaynak 
aktarılmıştır.

• Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları altında finanse edilen 97 projeye yaklaşık 13 milyon Avro 
destek sağlanmıştır.

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TARAFINDAN İZMİR’DE UYGULANAN PROJELER

AB Mali Yardımları kapsamında yerel düzeyde faaliyet gösteren kurumların uyguladığı projelerin yanında, Avrupa Bir-
liği Bakanlığı tarafından da çeşitli projeler yürütülmüş ve İzmir bu projelerden en çok faydalanan iller arasında yer 
almıştır. İçişleri Bakanlığı ile işbirliği yapılarak 81 Valilikte AB ve Proje Merkezleri kurulmuştur. Bu kapsamda İzmir 
Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu 2007 yılında hizmete girmiştir. Avrupa Birliği Bakanlığı’nın 2011-2012 
yıllarında hayata geçirdiği İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor Programı altında İzmir Valiliği tarafından yürütülen “İzmir’de 
AB Rüzgarı” projesine 121 bin TL kaynak aktarılmıştır.

Avrupa Birliği Bakanlığı’nın yerel düzeyde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlere ivme kazandırabilmek amacıyla 19 Şu-
bat 2015 tarihinde Avrupa Birliği Bakanlığı İzmir Temsilciliği hizmete girmiştir. İzmir Temsilciliği tarafından Katılım 
Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında “Yerel STK’ların Kapasitesinin ve Kamu-STK İşbirliğinin Güçlendirilmesi 
Projesi” başlatılmış; toplam bütçesi 254 bin Avro olan proje, Avrupa Birliği Bakanlığı Antalya Temsilciliği işbirliğinde 
İzmir ve Antalya illerinde Kasım 2016-Mayıs 2017 döneminde uygulanarak tamamlanmıştır.
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AB Projeleri / İzmir
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
İzmir Temsilciliği



Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Yürütülen Proje Örnekleri
Otizmle Dans 
Kadınlar İçin (4 Women) 
Elektronik Müze Rehber Sistemi (E-MUSE) 
Organik Ürünlere Kolay Ulaşım 
İş Dünyası için Çevresel Ayak İzi 
İnsan Hakları İhlallerine Karşı Yenilikçi Yöntemler ve Deneyim Paylaşımı 
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Yürütülen Merkezi Proje Örnekleri
Türkiye’nin Adli Tıp Bilimler Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi
Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi
Birlik Programları Kapsamında Yürütülen Proje Örnekleri
Yeni Nesiller Acil Hizmetler (NEXES)
Bilim Herkesi Birleştirir
Eğitim ve Hareketlilik için Küme Uzmanlık Ağı 
Ege Bilgi ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)
Organik Zeytinyağı Üretimi Eğitimi (ECOLIVE)
Arıcılıkta Ürün Çeşitliliğinin Artırılması ve Pazarlama Stratejileri 
Genç Göçmen ve Mülteciler için Gençlik Çalışanlarının Güçlendirilmesi (Reach- Out) 
Filmotherapy
Genç Bak-iş
Özgürlük için Beceriler
Engelli Bireyler için İstihdam Destek Araçlarının Transferi (T-EST)
SİVİL DÜŞÜN AB Programı 
Hepimiz Eşitiz
Mutluluk Treni
Yavaş Yaşa

10
18
24
28
34
42

48
52
58

64
68
72
76
82
88
94
98

104
108
114

120
126
132



OTİZMLE DANS

Uygulayan Kuruluş ve Ortakları

ODER Otizm Derneği 
Dokuz Eylül Üniversitesi
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Çalışma Alanı

Engellilerin Toplumsal Entegrasyonu

Fon Aldığı AB Programı

Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun 

Geliştirilmesi Hibe Programı (IDP) Proje Değeri

90.063 Avro Proje Süresi15 ay

Projenin tamamlandığı yıl2015

www.otizm.org

www.otizmledans.com

Oder Otizm

otizmoder
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Çalışma Alanı

Engellilerin Toplumsal Entegrasyonu

Fon Aldığı AB Programı

Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun 

Geliştirilmesi Hibe Programı (IDP) Proje Değeri

90.063 Avro Proje Süresi15 ay

Projenin tamamlandığı yıl2015 Otizmli bireylerin gelişimi ve toplumsal hayata 
katılımında sanat eğitiminin ve etkinliklerinin 
(müzik, resim, drama vb.) önemli yer tuttuğu bir 
gerçektir. Ancak otizmli bireylerin bu olanaklara 
erişimleri kısıtlıdır. Bu bireyler kaynaştırma 
okullarında yer alan sanatsal etkinliklerden 
ve eğitim olanaklarından da yeterince 
yararlanamamaktadırlar. Öte yandan toplumun 
otizm hakkında farkındalığı son yıllardaki 
olumlu gelişmelere karşın hâlâ istenen düzeyde 
değildir. 

Bu noktadan hareketle yola çıkan proje ile 
kaynaştırma sürecindeki otizmli öğrencilerin 
toplumsal entegrasyonunu sağlamak için 
sosyal-iletişimsel becerilerin artırılması ve 
akranlarıyla birlikte yer aldıkları kaynaştırma 
eğitimi sürecinde sosyal kabul sağlaması 
hedeflenmiştir. 

Amaç

OTİZMLİ 
ÖĞRENCİLERİN 

TOPLUMSAL 
ENTEGRASYONUNU 

SAĞLAMAK



• Otizmli öğrenciler

• Otizmli öğrencilerin 5 pilot ilköğretim okulundaki akranları, 
sınıf arkadaşları, öğretmenler ve diğer personel

• Eğitim fakültesinde eğitim görmekte olan öğretmen adayları 

 Proje ile hedeflenen ve gerçekleşen katılım sayıları şu 
şekildedir:

Hedeflenen Gerçekleşen

Otizm konusunda eğitim çalışmalarına 
katılan öğretmen adayı sayısı

60 78

Otizm-sanat konusunda öğretmen 
adaylarına yönelik eğitim süresi

60 72

Resim faaliyetlerine katılan otizmli 
çocuk sayısı

10 14

Drama faaliyetlerine katılan otizmli 
çocuk sayısı

10 24

Müzik eğitimlerine katılan otizmli 
çocuk sayısı

10 44

Oluşturulan rehber kitap sayısı 2 2

Farkındalık etkinliklerine katılan 
öğretmen adayı sayısı

- 1.383

Farkındalık etkinliklerine katılan 
ilköğretim öğrencisi sayısı

- 3.000

Yarı zamanlı çalışan sayısı 12 12

Gönüllü sayısı 50 78

Kimler faydalanıyor?
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Sonuçlar / çıktılar
• Deneyim paylaşımı
• Eğitimler ile kapasite geliştirilmesi
• Rehber kitapların hazırlanması
• Otizm konusunda farkındalık ve 

sosyal kabulde artış

• Hollanda ve Danimarka’da engelli 
bireylere sanat eğitimi veren 
kurumlardan bazıları ziyaret 
edilerek eğitim programları 
konusunda bilgi alındı. 

• Katılımcılar AB ülkelerindeki 
düzenlemeler ve standartlar 
hakkında birinci elden bilgi 
edindi. 

Sonuçların AB 
standartlarının 
tanıtılmasındaki 
etkisi
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İzmir’de ne gibi bir fark yarattı?
• Projeye katılan otizmli bireylerin 

sanatsal becerileri gelişti, sosyal ve 
iletişimsel açıdan ilerleme kaydettiler. 

• İlk kez farklı sanatsal etkinliklerle 
tanışan otizmli öğrencilerden bazıları 
katıldıkları güzel sanatlar lisesi 
yetenek sınavlarında başarılı oldu. Bu 
alanda yetenekli öğrenciler keşfedildi. 

• Aileler arası dayanışmaya katkı 
sağlandı. Aileler, çocukların 
başarılarına odaklanan bir yaklaşımın 
onların gelişimine sağladığı katkıya 
ilk elden şahit oldu ve eğitimle ilgili 
olanaklar konusunda daha talepkâr 
olmaya başladı.

• Pilot okul öğrencileri ve 
öğretmenlerin otizme yönelik 
farkındalıkları ve sosyal kabulleri 
arttı. Otizmli bireylerin yeterli 
destek sağlandığı takdirde başarılı 
olabilecekleri görüldü. Bazı okullar 
gelecekte de bu tür etkinliklerde yer 
almak istediklerini belirttiler.

• Eğitim sürecine katılan otizmli 
çocuklar çoğunlukla ilk kez 
karşılaştıkları etkinlikleri başarıyla 
yürüttüler. Otizmli çocukların eğitim 
becerilerindeki artış, düzenli tutulan 

performans kayıtlarıyla izlendi ve 
her çocuğun performansında artış 
gözlemlendi.

• Edindikleri becerileri farkındalık 
etkinlikleri ve pilot okullarda 
akranlarına sergileyen çocukların 
özgüvenleri arttı.

• Projenin hedef gruplarından olan 
gönüllü üniversite öğrencileri bu 
alanda deneyim kazandı.

• Üniversitede yapılan farkındalık 
etkinlikleri, eğitim fakültesi 
kampüsünde otizmle ilgili 
farkındalığı ve etkinliklerde gönüllü 
çalışma isteğini artırdı. 

• Eğitim fakültesindeki öğretmen 
adayları, otizmlilerle çalışma 
becerisi ve otizmli kaynaştırma 
öğrencileri konusunda deneyim 
kazandılar.

• Eğitim fakültesinde yapılan 
farkındalık etkinliklerine yaklaşık 
1.500 öğrenci katıldı.  

• Derneğimizin ve üniversitenin 
İzmir’de uzun zamandır yürütmekte 
olduğu otizmle ilgili etkinlikler 
projeyle birlikte ivme kazandı.

PROJE KAPSAMINDA İLK KEZ PİYANO İLE TANIŞAN OTİZMLİ BİR 
ÖĞRENCİMİZ GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK BÖLÜMÜ 
YETENEK SINAVINI BİRİNCİLİKLE KAZANDI
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• Sanat etkinliklerine 40 otizmli 
çocuğun katılımı planlanırken 
yaklaşık 90 çocuk katıldı.

• 20 öğretmen adayının eğitimci 
yardımcısı, 40 öğretmen adayının 
abi-abla olarak eğitilmesi planlandı. 
(Çalışmalara katılan gönüllü 
öğretmen adayı sayısı proje boyunca 
64-80 arasında değişmiştir.)

• Başlangıçta 5 pilot okulda yapılması 
planlanan etkinlik 6 okulda 
uygulandı. Okullarda yapılan 
etkinlikler büyük ilgi topladı. Bir 
ilkokulda talep üzerine öğretmenlere 
yönelik bir otizm semineri 
gerçekleştirildi.

• Proje kapsamında iki rehber kitap 
hazırlandı ve basıldı. Kitaplar ücretsiz 
olarak dağıtılmakta, farklı illere 
kargo ile gönderilmektedir. Kitaplar 
tükendiğinde bir yayınevi aracılığıyla 

• Proje, derneğimizin başka bir girişimi 
olan İzmir Otizm Koro ve Orkestrası 
ile karşılıklı etkileşim içinde 
yürütüldü. Projenin uygulanması 
ile İzmir Otizm Korosu’nda yer 
almak isteyen ailelerin sayısı hızla 
yükseldi. Proje kapsamında müzik 
eğitimi almış / yeni başlamış olan 
otizmli öğrenciler bugün İzmir 
Otizm Koro ve Orkestrası’nın yarısını 
oluşturmaktadır.

yeni bir baskısı veya internet 
sitesi aracılığıyla e-kitap olasılığı 
düşünülmektedir.

• Projenin etkinlik değerlendirilmesi 
yapıldı ve gönüllülerin bilgi 
düzeylerindeki artış bir bilgi testi 
ile değerlendirildi. Ortalama puan 
7.6’dan 50.8’e yükseldi. Bilgi düzeyi 
değerlendirme ayrıca gönüllülerle 
yapılan video röportajlarla 
desteklendi. 

• 5 pilot okulda akranlara yönelik 
Sosyal Kabul Ölçeği uygulandı. 
Değerlendirme sonucu, 
sosyal kabulde artış olduğunu 
göstermektedir.

• Ailelerle video röportaj yapılarak 
yanıtlar değerlendirildi. Ailelerden 
projenin devam etmesi talebine dair 
olumlu geri bildirimler alındı. 

• Gönüllülerin proje kapsamında 
aldıkları eğitim ve kazandıkları 
deneyim iş bulma süreçlerine 
katkıda bulundu. Gönüllü 
üniversite öğrencilerinin bir kısmı 
mezuniyetlerinden sonra otizmli 
bireylerle çalışan kurumlarda 
eğitimci olarak istihdam edildi. 

Projede beklenen hedefler dışında da olumlu kazanımlar elde edilmiştir:



• Hollanda ve Danimarka’ya çalışma ziyaretleri 
yapıldı. 

• Otizmli öğrencilere uygulanacak sanat 
ve eğitim programlarının içerik ve 
materyalleri hazırlandı.

• Otizmli öğrencilerle san-
at –resim, müzik (ritm ve 
piano) ve drama– pro-
gramları yürütüldü.

• Pilot ilköğre-
tim okullarıyla 
yürütülen farkındalık 
çalışmaları (ortak sergi, 
müzik ve drama perfor-
mansları) yapıldı.

• Pilot ilköğretim okullarında eğit-
imcilere yönelik eğitimler verildi.

• Buca Eğitim Fakültesinde 
farkındalık etkinlikleri (kon-
ferans, otizm şenliği, söyleşi, 
sergi) düzenlendi.

• Rehber kitapların hazır-
lanması ve basımı 
gerçekleştirildi.

• Proje kapanış etkinliği 
(sergi ve konser) organize 
edildi.

Faaliyetler

En akılda kalıcı etkinlik farkındalık 
etkinlikleriydi. İlköğretim 
okullarındaki ortak etkinlikler bu 
açıdan önemliydi. Buca Eğitim 
Fakültesi etkinlikleri, öğretmen 
adaylarının yoğun bir kitlesel 
katılım gösterdiği, motivasyonun 
yüksek olduğu etkinliklerdi.

Değerlendirme süreçlerinde yapılan 
video röportajlar katılımcıların 
süreci geriye dönük gözden 
geçirmelerini ve kendi geldikleri 
noktayı değerlendirmelerini 
sağladı. En
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Projenin uygulayan kuruluşa 
katkısı

• Derneğimiz bu proje ile ilk kez bu kadar geniş 
katılımlı, yurtdışı ziyareti de içeren, büyük bütçeli 
bir AB projesi yürüttü ve başlangıçta konulan 
performans hedeflerini de aşarak başarılı oldu. 

• Proje yazma, fon bulma ve proje yürütme 
kapasitemiz kanıtlandı; bu da derneğimizin ve 
dolayısıyla otizmin bilinirliğine olağanüstü bir 
katkı sağladı.

• Ölçülemeyen, ama tanıklık ettiğimiz süreçler, 
gönüllü eğitim fakültesi öğrencilerinin ve ailelerin 
video röportajlarda dile getirdiği duygular bizim 
için çok daha değerliydi. 

• ODER’in halen sürmekte olan çalışmalarında, 
İzmir Otizm Orkestra ve Korosu’nun 
etkinliklerinde yer alan gönüllülerin büyük 
çoğunluğu otizmle proje sürecinde tanıştılar. 
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PROJENİN 
UYGULANMASI 

OTİZMİN 
BİLİNİRLİĞİNE 
OLAĞANÜSTÜ 

BİR KATKI 
SAĞLADI

Detaylı 
bilgi için



KADINLAR İÇİN
4WOMEN  

Uygulayan Kuruluş ve Ortakları

Liyakat Derneği (Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği) 
      Konak Belediyesi 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Anabilim Dalı  
 Work in Progress & ARCUS, İtalya 
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Çalışma Alanı

Kadın Hakları, Eğitim, İstihdam

Fon Aldığı AB Programı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 

Yerel ve Ulusal STK’ların Kapasitelerini 

Güçlendirme Hibe ProgramıProje Değeri

221.000 Avro Proje Süresi24 ay

Projenin tamamlandığı yıl2016

www.liyakat.org.tr

www.4womenproject.org

liyakatdernegi



• Kadınların işgücü piyasasına erişimine katkı 
sağlamak,

• Şiddet mağduru kadınların sosyal ve ekonomik 
hayata katılımlarını teşvik etmek,

• Sivil toplum katılımını artırarak kadınlar 
için insan hakları temelli bir yaklaşımı 
desteklemek,

• Türkiye ve AB arasında kurulan bölgesel 
ortaklığı geliştirerek cinsiyet eşitliğini teşvik 
etmek ve böylece kadınların toplumda daha 
güçlü bir rol edinmesine yardımcı olmak,

• Türkiye ve İtalya’da meydana gelen kadına 
yönelik şiddetin neden ve sonuçlarının 
karşılaştırılıp analiz edilmesi ve çözüm 
yollarının araştırılmasıdır. 

Proje, kadına yönelik şiddet olgusunu 
potansiyel iki ana hedef grup ile analiz 
etmektedir; kadın mağdurlar ve onları 
korumakla yükümlü yerel kuruluşlar ile yerel 
operatörler. 

Proje dezavantajlı koşullarda yaşayan ve 
dışlanan kadınların güçlenmesi, işgücü 
piyasasına erişimi ve bu amaçla yapılabilecek 
her türlü eğitim öğretim, geliştirme 
faaliyetlerini içermektedir. 

Amaç
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Çalışma Alanı

Kadın Hakları, Eğitim, İstihdam

Fon Aldığı AB Programı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 

Yerel ve Ulusal STK’ların Kapasitelerini 

Güçlendirme Hibe ProgramıProje Değeri

221.000 Avro Proje Süresi24 ay

Projenin tamamlandığı yıl2016

GÜÇLÜ, İŞGÜCÜ 
PİYASASINA

 ERİŞİMİ OLAN, 
TOPLUMDA 

YER EDİNMİŞ
 KADINLAR



Kimler faydalanıyor?
 İzmir’de; dezavantajlı koşullarda yaşayan kadınlar, şiddet görmüş 

ve toplumdan soyutlanmış kadınlar, bilgiye ve işgücüne erişimi 
olmayan kadınlar.

20



21

• Seminer, konferans, çalıştaylarla kadınlar toplumsal, 
sosyal ve yasal hakları konusunda bilinçlendirildi.   

• Bilgi ve beceri geliştirici eğitimlerle kapasite 
geliştirilmesi sağlandı. 

• Türkiye ve İtalya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, 
karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasına destek 
sağlandı. 

• Diğer STK’lara örnek teşkil edecek nitelikte bir 
projenin, yürütme, yönetme, denetleme ve raporlama 
tecrübesi kazanıldı. 

• Proje sonunda gerçekleştirilen pastacılık meslek 
edindirme eğitimi ile 50 kadının işgücü piyasasına 
katılımına katkı sağlandı. 

Sonuçlar/çıktılar

• Proje ortaklarının gerçekleştirdiği çalışma 
ziyaretleri, eğitim, seminer ve konferanslar ile 
Türkiye ve AB arasındaki bölgesel ortaklığın 
geliştirilmesine katkı sağlandı.  

• AB’deki uygulamaların Türkiye’de tanıtılması 
sağlandı. 

Sonuçların AB standartlarının
tanıtılmasındaki etkisi
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• Projenin, İzmir’de medya aracılığıyla mümkün olabildiğince çok 
kişiye duyurularak konuya ilişkin bilgilendirilmeleri planlandı. 
Proje kapsamında ulusal, bölgesel ve yerel basında yer alan 
haberler ile toplam 30.299.441 kişiye erişildi. Ayrıca sosyal 
medyada, projeyi tanıtım ve proje süreçlerini bilgilendirme 
amaçlı yapılan paylaşımlarda yaklaşık olarak 9.000 kişiye 
erişim sağlandı. Toplumda farkındalık yaratılmasına katkı 
sağlandı. 

• Ücretsiz bilgilendirme ve eğitim seminerleri ile şiddet 
mağduru olup, dezavantajlı konuma düşen kadınların, bilgiye 
erişimi önündeki engeller kaldırılmış oldu. 

• Hedef kitledeki birçok kadın toplumsal, sosyal ve yasal hakları 
konusunda yeterli bilgiye sahip duruma geldiler. 

• İşgücü piyasasına erişimlerini engelleyen mesleki 
yetersizlikler ücretsiz çalıştay ve eğitimlerle desteklendi. 

• 50 kadına sertifikalı pastacılık meslek edindirme eğitimi 
verildi ve kadınlar işgücü piyasasına dahil edilmiş oldu.

• Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerle 
işbirlikleri güçlendirildi.

• İhtiyaç ve içerik analizleri yapıldı. 

• Çalışma ziyaretleri ve ağ kurma etkinliği yapıldı. 

• Eğitim, çalıştay, seminer ve konferanslar düzenlendi. 

• Proje ve sonuçlarının yaygınlaştırılmasına yönelik 
aktiviteler yapıldı. 

İzmir’de nasıl bir fark yarattı?

Faaliyetler

30.299.441 kişiye
erişildi.

30 milyon



Proje kapsamında 
mesleki yeterlilikleri 
olmadığından kendilerini 
yetersiz gören, dolayısı 
ile de iş gücüne erişim 
imkânı olmayan kadınların, 
sokak forumlarında 
ücretsiz bilgilendirilmesi 
projenin en akılda kalan 
faaliyetidir. Bu vesile ile 
kadınlar, alanında uzman 
psikologlar yardımı ile 
içinde bulundukları 
psikolojik sorunların 
çözümüne yönelik 
çalışmalar yaptılar. 
Ayrıca düzenlediğimiz yasal 
haklar seminerleri ile de 
kadın hakları konusunda 
avukatlardan ücretsiz 
detaylı bilgiler edinme 
imkânı buldular.

En
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Kuruluş amacı ile kadınların ve gençlerin 
iş gücüne katılabilmelerini hedefleyen 
derneğimiz, amacı doğrultusunda bir proje 
gerçekleştirmiş oldu.

AB proje yazma, yürütme, yönetme ve 
raporlama konusunda tecrübe kazanılmış 

oldu.

Kamu kurum ve kuruluşları, özel 
sektör ve üniversiteler ile işbirlikleri 

artırılmış oldu.

Derneğin kamuoyundaki bilinirliği 
artırılmış oldu.

Projenin başarısı hakkında alınan geri 
bildirimlerle derneğimiz potansiyel bir ivme 
kazanmış oldu.

Projenin uygulayan kuruluşa katkısı
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ELEKTRONİK 
MÜZE REHBER
SİSTEMİ PROJESİ
(E-MUSE)

Uygulayan Kuruluş

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

24

Çalışma Alanı

Kültür/Sanat

Fon Aldığı AB Programı

AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog-

Müzeler Hibe Programı Proje Değeri

140.000 AvroProje Süresi12 ay

Projenin tamamlandığı yıl2012

www.izmirmuzesi.gov.tr/e-muse.aspx



• Her kesimin kültür varlıklarına erişimini 
sağlamak,

• Özellikle çocuklar, işitme engelliler, 
yetişkinler ve yabancı ziyaretçilerin müze 
ziyaretlerindeki sorunlarını gidermek,

• Müze ziyaretlerini kolaylaştırmak ve 
artırmak.

Amaç
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Çalışma Alanı

Kültür/Sanat

Fon Aldığı AB Programı

AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog-

Müzeler Hibe Programı Proje Değeri

140.000 AvroProje Süresi12 ay

Projenin tamamlandığı yıl2012

10 yaş üzeri çocuklar, işitme engelliler, yetişkinler 
ve yabancı ziyaretçiler.

Kimler faydalanıyor?
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İzmir’de ne gibi bir 
fark yarattı?
Proje,  yaşlarına uygun anlatımlarla 
10 yaş üzeri çocukların, işitme 
engellilerin, yetişkin ve yabancı 
ziyaretçilerin müzeyi anlayarak 
gezmelerini sağladı. 

Sonuçlar / çıktılar
• İzmir Arkeoloji Müzesine kurulan Türkçe, 

İngilizce ve Almanca dil desteğine sahip, ses 
ve görüntülü, elektronik Müze Rehber Sistemi 
yetişkinlerin, çocukların ve işitme engelli 
ziyaretçilerin kullanımına sunuldu. 

• Sistem müzenin bilinirliğini ve potansiyel 
ziyaretçilerin sayısını artırdı, ziyaretçi profili 
çeşitlendi.
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Faaliyetler
• Projenin kamuoyuna tanıtılması amacıyla bir 

basın toplantısı düzenlendi.

• Proje ortağı Trier Müzesi yetkilileri ile çalışma 
toplantıları gerçekleştirildi.  

• İnternet sitesi hazırlandı. 

• Projenin sonuçları, Kapanış Toplantısı ve Basın 
Duyurusu ile kamuoyuna aktarıldı.

• Tanıtım etkinlikleri kapsamında müzecilikle ilgili Müzeler ve Teknoloji, 
Eskişehir Arkeoloji Müzesinde Teknoloji Uygulamaları, Trier Ren Eyalet 
Müzesinde Teknoloji Uygulamaları konularında sunumlar gerçekleşti.  

• Elektronik Müze Rehber Sistemi kuruldu. 

 Tanıtım etkinlikleri kapsamında gerçekleşen sunumlar, basında çıkan 
haberler ve web sayfasının tasarımı projenin en akılda kalıcı aktivitelerinden 
oldu.

 Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu Kültürlerarası Diyalog 
Programı’nın Müzeler Hibe Bileşeni altında AB ile Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından ortaklaşa finanse edilen Elektronik Müze Rehber Sistemi 
(E-MUSE) Projesi, 11 Ekim 2012 tarihinde gerçekleştirilen resmi kapanış 
etkinliğinin ardından, 31 Ekim 2012 itibariyle sona erdi.

Sistem müzenin bilinirliğini ve potansiyel ziyaretçilerin sayısını 
artırdı, ziyaretçi profili çeşitlendi.

Projenin uygulayan kuruluşa katkısı



ORGANİK ÜRÜNLERE 
KOLAY ULAŞIM 
PROJESİ

Uygulayan Kuruluş ve Ortakları

Ekolojik Tarım Organizasyonu (ETO) Derneği (Türkiye)
AVALON Vakfı (Hollanda)

ÖKOMARKT e.V. (Almanya)

28

Organik Ürünlere Kolay Ulaşım / Easy Access to Organic Products

www.iccaop.org

www.bio123.net



Çalışma Alanı

Gıda/Tarım 

Fon Aldığı AB Programı

Sivil Toplum Diyaloğu IV 

Hibe ProgramıProje Değeri

144.345,05 Avro Proje Süresi12 ay

Projenin tamamlanacağı yıl2017

Projenin amacı, tüketicilerin organik ürünlere 
ulaşımını kolaylaştıracak kanallar geliştirmek; 
Türkiye’de ve AB ülkelerinde organik sektöründe 
faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, 
tüketiciler, çiftçiler ve firmalar arasındaki diyaloğu 
ve toplumda sürdürülebilir yaşam tarzı kavramına 
dair farkındalığı artırmaktır. 

Amaç
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Kimler faydalanıyor?
Organik sektöründe faaliyet gösteren STK’lar, 
tüketiciler, eğitim kurumları, çiftçiler ve firmalar. 
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Proje kapsamında ilgili kamu kurumları ve 
bakanlıklar için hazırlanan politika önerileri 
raporu, AB organik mevzuatındaki gelişmeleri 
ve Türkiye’ye uyarlanması ile ilgili önerileri 
içermektedir. 

Sonuçların AB standartlarının 
tanıtılmasındaki etkisi

Eğitim kurumlarında ve STK’larda organik sektörüne ilişkin farkındalık 
sağlandı. Organik ürün arama portalı ile üreticilerin ve tüketicilerin 
iletişimi kolaylaştırıldı. Halka açık etkinliklerle kamuoyunun organik 
ürünlere ilişkin farkındalığı artırıldı.

İnternet üzerinden organik ürün arama portalı (www.bio123.net) 
oluşturuldu. Okullarda Sağlıklı ve Organik Beslenmenin 
Yaygınlaştırılması  Rehberi, Organik Semt-Üretici Pazarları Kalite 
Rehberi ve Politika Önerileri Raporu hazırlandı. 

Sonuçlar / çıktılar
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İzmir’de ne gibi bir fark yarattı?
İki alışveriş merkezinde organik pazar düzenlendi ve AVM müşterileri organik 
ürünlerle tanıştı. Bu AVM’lerden biri ETO gözetiminde haftada bir organik pazar 
düzenlemeye karar verdi.

Bazı eğitim kurumlarında ve STK’larda düzenlenen farkındalık-bilgilendirme 
seminerleri ile öğrenci, öğretmen, ebeveyn gibi farklı tüketici grupları, organik 
ürünlerin yasal çerçevesi, denetim mekanizması ve diğer ürünlerden nasıl 
ayrılacağı konularında bilgilendirildi. 

Proje kapsamında kurulan internet portalı (www.bio123.net) ile sadece 
İzmir’de değil, Türkiye genelinde tüketicilerin şehirlerindeki organik ürün satış 
noktalarını bulmaları kolaylaştırıldı. 
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Faaliyetler
Sektörün en önemli iki fuarında 
(Biofach, Almanya ve Ekoloji İzmir, 
Türkiye) ağ oluşturma (networking)
etkinlikleri düzenlendi. Ayrıca 
Türkiye’nin farklı şehirlerinden, 
organik sektörde faal STK ve 
firmaların katıldığı deneyim 
paylaşımı toplantısı gerçekleştirildi. 

Tüketici farkındalık-bilgilendirme 
etkinlikleri yapıldı. Odak Grup 
Toplantısı ve anket çalışması 
ile organik tüketici profili ve 
beklentileri araştırıldı. Ekoloji İzmir 
Fuarı’nda, Ege Orman Vakfı’nda, 
okullarda, Ege Üniversitesi’nde 
bilgilendirme seminerleri 
düzenlendi, iki AVM’de kurulan  
organik pazarlar ile tüketici 
farkındalığı artırıldı.  

Okullarda organik beslenmenin 
yaygınlaştırılması için pilot proje, 
anket ve çalıştay gerçekleştirildi, 
bu veriler ışığında okullar için 
bir rehber geliştirildi (Okullarda 
Sağlıklı ve Organik Beslenmenin 
Yaygınlaştırılması Rehberi). 

Organik pazar kurmak isteyen 
belediyeler ve STK’lar için Organik 
Semt-Üretici Pazarı Kalite Rehberi 
oluşturuldu. 

Türk kamu kurumları için, organik 
sektörün geliştirilmesi, organik 

beslenmenin yaygınlaştırılması 
ve organik ürün tüketicilerinin 
korunması konularında AB 
politikaları ve yönetmelikleri ile 
uyumlu yeni politika önerileri 
geliştirildi.

Tüketicilerin organik ürün 
ve hizmetleri bulabilecekleri 
yerlerle ilgili bilgilere ulaşımını 
kolaylaştıracak Türkçe internet 
portalı ve arama motoru 
oluşturuldu.

Bunlar arasında hedef kitle 
için en akılda kalıcı etkinlikler, 
AVM’lerdeki organik günler 
(çok sayıda tüketiciye ulaşıldığı 
ve bunların çoğunluğunun ilk 
kez organik ürünün denetimli 
ve sertifikalı ürün olduğu 
konusunda bilgilenmesi 
nedeniyle) ve okullara yönelik 
aktivite grubu idi (pilot proje, 
seminerler, çalıştay ve rehber). 
Sağlıklı beslenme ve organik 
tüketim farkındalığı konusunda 
okullarda (öğrenci, öğretmen ve 
ebeveynler açısından) giderilmesi 
gereken önemli bir ihtiyaç 
tespit edildi. Okullara yönelik 
aktivite grubunun, devam eden 
aşamalarda geliştirilerek devam 
ettirilmesi planlanmaktadır. 
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Projenin uygulayan 
kuruluşa katkısı
Daha önce kamu kurumları, 
belediyeler, çiftçiler ve 
özel sektör kuruluşları ile 
çalışan ETO, bu proje ile 
ilk kez tüketicileri hedef 
aldı. Tüketicilere yönelik 
faaliyetler sayesinde hem bu 
hedef kitlenin ihtiyaçlarını 
ve beklentilerini anladı, 
hem de kendini STK olarak 
tüketicilere tanıtmış oldu.    



İŞ DÜNYASI İÇİN
ÇEVRESEL
AYAK İZİ

Uygulayan Kuruluş ve Ortakları

Ege Orman Vakfı (EOV) (Türkiye) 
Başvuru Sahibi Carbon Trust (İngiltere) 

Hayat Boyu Öğrenme Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği (HBODER) (Türkiye)
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Çalışma AlanıÇevre

Fon Aldığı AB Programı

Sivil Toplum Diyaloğu IV Hibe ProgramıProje Değeri

175.739,92 Avro Proje Süresi12 ay

Projenin tamamlanacağı yıl2017

www.ayakizietiketi.com



İŞ DÜNYASI İÇİN
ÇEVRESEL
AYAK İZİ

• Türk imalatçı ve ihracatçılarının 
ürünlerinin ve hizmetlerinin 
çevresel etkilerini anlamalarını ve 
ilgilenmelerini sağlamak,

• Uluslararası anlamda rekabeti 
yükseltmek ve pazar payını 
artırmak için düşük karbonlu 
ticaretin uygulama alanlarını 
artırmak,

• Ürün ayak izi ve etiketleme 
için yerel ve uluslararası 
piyasanın ihtiyaçlarını karşılayan 
kılavuzlar, aletler ve destekleyici 
mekanizmalar üretmek,

• İşletmelerin Türkiye’nin çevre 
ve iklim değişikliği politikalarına 
uygun çalışmalar yapmasına ve 
iklim değişikliğini azaltacak yönde 
ilave stratejiler oluşturmasına 
katkı sağlamak,

• Ürünlerin karbon ve kaynak 
yoğunluğunu azaltma yönünde 
yerel endüstriye yardımcı olmak.

Amaç
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Çalışma AlanıÇevre

Fon Aldığı AB Programı

Sivil Toplum Diyaloğu IV Hibe ProgramıProje Değeri

175.739,92 Avro Proje Süresi12 ay

Projenin tamamlanacağı yıl2017

Kimler faydalanıyor?
Hedef kitle; Türkiye’de özellikle ihracata yönelik mal ve 
hizmet üretimi yapan Türk işletmeler, Türk mallarının 
ulusal ve uluslararası tüketicileri, yerel halk ile İngiltere 
ve Türkiye hükümetleridir.



Sonuçlar/çıktılar
• Proje koordinatörü Carbon Trust’ın deneyim sahibi 

olduğu sektörlerin arasından çevresel ayak izi 
projesinin gerekliliklerini yerine getirebilecek ve 
sürdürülebilirliğini sağlayacak teknik ekibe sahip, 
İzmir’de üretim ve ihracat yapan 4 farklı sektörde 5 
pilot şirket seçildi.

• Pilot şirketler ile gerekli gizlilik anlaşmaları 
yapıldıktan sonra üretim tesislerine teknik inceleme 
ziyareti yapıldı. 

• Sürdürülebilir proje başarısı sağlamak için proje 
eş başvuranları EOV ve HBODER’e, proje sahibi 
olan Carbon Trust tarafından çevresel ayak izi 
sertifikasyonu, doğrulama ve etiket süreçlerinin 
yönetimi konularında önemli bilgi aktarımı 
sağlandı. 

• Şirketlerin üretim süreçleri üzerinde yapılan 
çalışmalar sonrasında bu süreçlerin analizi için her 
bir şirket özelinde birebir teknik workshop yapıldı. 

• 4 farklı sektördeki 5 şirketin seçmiş olduğu 
ürünlerin üretim süreçlerine yönelik 5 yıl süre ile 
geçerli Ürün Kategori Kuralları (PCR) oluşturuldu.

• Ürün Ayak İzi Hesaplama Aracı oluşturdu.

• Seçilmiş ürünler için veri toplanması, sertifikasyonu 
ve etiket verilmesi süreçlerinin kolaylaştırması için 
modelleme şablonları oluşturuldu.

• Pilot şirketlerin proje ekiplerine Londra’da Karbon 
Ayak İzi Hesaplama Aracı Eğitimi verildi.

• Pilot şirketlerden 4 tanesi, seçmiş oldukları 
ürünler için Ürün Karbon Ayak İzi Doğrulama 
Belgesi (STATEMENT of VERIFICATION PRODUCT 
CARBON FOOTPRINT), 1 tanesi müşteriye özel 
ürünlerine yönelik olarak çalışma yaptığı için Ürün 
Karbon Ayak İzi Hesaplama Aracı Doğrulama 

3636
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Belgesi (STATEMENT of VERIFICATION PRODUCT CARBON 
FOOTPRINTING TOOL) aldı.

• Carbon Trust’ın Basın Yayın, Hukuk, Satış ve Verifikasyon 
departmanları ile çalışılarak ve pek çok kriter dikkate 
alınarak hazırlanan karbon, su ve atık ayak izi etiketleri 
için Türk Patent Enstitüsü’ne marka başvurusu 
yapılarak tescil işlemlerine başlandı.

• ISO 14067 standardına uygun hazırlanan 
etiketlerin şirketler tarafından ürünlerin üzerinde, 
web sitelerinde, broşür ve sair alanlarda 
kullanılabilmesi için hukuken gerekli İnhisari 
Olmayan Marka Lisans Sözleşmesi imzalandı.

• Proje kapsamında Sivil Toplum Diyaloğu 
Hibe Programı’nın görünürlük kurallarının 
uygulandığı;

a)  İzmir’de EBSO Meclis Toplantı Salonu’nda 
100 kişinin katıldığı 1 açılış ve 1 kapanış 
toplantısı, 

b)  İzmir’de 50 kişinin katıldığı 4 günlük 
teknik çalıştay,

c)  Londra’da 20 kişinin katıldığı 4 günlük 
Ayak İzi Çalıştayı,

d)  100 adet broşür (Açılış Toplantısı),

e)  200 adet kitapçık şeklinde 20 
sayfalık broşür, 

f)  100 adet açıklama raporu,

g)  İnternet sitesi 
 (www.ayakizietiketi.com),

h)  4 adet televizyon, 18 adet yazılı 
basın haberi yapıldı.



Bu projede yer alan şirketler ile projede yapılan faaliyetlerden 
haberdar olan şirketler ve çalışanlarının küresel ölçekteki 
ticari faaliyetin temel unsurları arasında sayılan ve 
uluslararası pazarda iş yapış şekli olarak kabul gören 
çevresel ayak izi etiketleri konusundaki bilgi, tecrübe ve 
farkındalıkları artmıştır. 

İzmir’de ne gibi bir fark yarattı?
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AB standartlarının çevre faslında yer alan iyi uygulama 
örneklerinin Türkiye’ye aktarılması ve adaptasyonu 
sağlanmış oldu.

Çevre konusunda bir ekosistem oluşturan üreticiler, 
tüketiciler, sanayi, çalışanlar, yerel yönetimler, 
üniversite ve sivil toplum kuruluşları gibi 
birbirinden farklı aktörler bir araya gelerek teknik 
ve genel bilgi alışverişi gerçekleştirildi, AB ve 
Türkiye arasında güçlü bağların ve ileri düzey 
işbirliğinin kurulması sağlandı.

Türkiye’de üretilen özellikle ihracata 
yönelik ürünler için çevresel ayak izinin 
oluşturulması, belgelendirilmesi ve buna 
ilişkin ürün etiketlerinin hazırlanması 
konusunda AB üye ülkelerinde yapılan 
çalışmalar, etiket standartları ve örnekler 
aktarılarak, pilot şirketler tarafından 
üretilen ürünlerin karbon emisyonlarını 
azaltmak için bir çevresel ayak izi 
etiketleme sistemi kurulmuştur. Bu 
sistem ile Türk sanayisinin çevreye 
ve topluma duyarlı bir yapıya 
dönüşerek, dünya ihracatından 
daha fazla pay almasında ivme 
kazanılması beklenmektedir.
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Sonuçların AB standartlarının 
tanıtılmasındaki etkisi



Proje Ekibi Yol Haritası Toplantısı: Proje 
ile ilgili rol ve sorumluluklar taraflarca 
paylaşıldı. 

Açılış Toplantısı: Proje ortakları, iştirakçileri, 
akademisyenler, yerel yönetimler ve pilot 
şirketlerin katılımı ile ilk bölümde projenin 
tanıtımının yapıldığı ikinci bölümde ise 
projenin teknik detaylarının aktarıldığı, pilot 
şirketlerin tanıtımının yapıldığı bir toplantı 
düzenlendi. 

Pilot Şirket Gezileri: Şirketlerin üretim 
tesisleri gezildi, Carbon Trust uzmanları 
ile yol haritası oluşturmak ve karbon ayak 
izi ölçümü yapılacak ürünü belirlemek için 
çalışmalar yapıldı.

Teknik Çalıştay ve Bilgilendirme 
Toplantıları:

• Teknik uygulama çalışmaları ve sertifikasyon 
ve doğrulama birimlerinin kuralları üzerinde 
teknik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

• Pilot şirket temsilcileri proje iştirakçileri, 
pilot proje sonrası etiket almak isteyen 
firmalar, akademisyenler ve potansiyel 
doğrulama şirketlerinin katılımıyla projenin 
uygulama aşamasından etiket verilmesine 
kadar izlenecek yol haritasının aktarıldığı 50 
kişilik bir toplantı yapıldı. 

• Pilot şirket eğitimleri ve PCR workshopları 
yapıldı (“Ürün Kategori Kuralları” belgesi 
ve bu kapsamda toplanması gerekli olan 
bilgilerin toplanma sistemi). 

Londra Ayak İzi Çalıştayı: Carbon Trust’ın 
merkezinde pilot şirketler, proje çalışanları 
ve iştirakçilerin katılımı ile ayak izi ölçüm 
aracının eğitimi gerçekleştirildi. Carbon 
Trust’ın Verifikasyon, Sertifikasyon, Halkla 
ilişkiler, Marka, Satış ve Ticari Kapasite 
birimlerinin müdürleri ayrı ayrı bilgilendirme 
toplantıları yaptılar.

Kapanış Toplantısı: Proje ortakları, 
iştirakçileri, akademisyenler, yerel 
yönetimler ve pilot şirketlerin katılımı ile 
gerçekleşen toplantıda proje süresi boyunca 
yapılan çalışmalar ve faaliyetler anlatıldı. 
Pilot Şirket ve iştirakçilerin yetkililerine 
katılım plaketleri takdim edildi.

Faaliyetler
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Projenin en 
akılda kalıcı 
faaliyeti, 19-
22 Temmuz 
2016 tarihinde 
Londra’da 
Carbon 
Trust’ın 
merkezinde 
yapılan  Ayak 
İzi Çalıştayı 
oldu. 
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Carbon Trust: Şirketin uluslararası piyasalarda 
elde ettiği önemli deneyimleri Türkiye için 
uyarlanmış, yeniden düzenlenmiş, böylece 
Türkiye’de çalışabilir modüler bir altyapı 
oluşturulmuştur. 

Ege Orman Vakfı: Bu proje ile vakfın, iklim 
değişikliğine uyum konusundaki sivil toplum 
kapasitesi artmış, düşük karbon ekonomisine 
geçişi hızlandırma konusunda ulusal ve 
uluslararası tüm paydaşlarla işbirliği ağı 
oluşturmasına katkı sağlanmıştır. 

HBODER: Bu proje kapsamında yapılan 
eğitimler, çalıştaylar, toplantılar, hazırlanan 
kılavuzlar, modelleme şablonları ve ürün 
kategori kuralları ile ulusal ve uluslararası 
standartlar doğrultusunda ürünlerin 
çevresel etkilerinin ölçülmesini sağlayacak, 
raporlayacak ve doğrulayacak uzmanların 
yetişmesine katkı sağlanmıştır. 

Projenin uygulayan kuruluşa 
katkısı
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İNSAN HAKLARI
İHLALLERİNE
KARŞI YENİLİKÇİ
YÖNTEMLER
ve DENEYİM
PAYLAŞIMI PROJESİ

Uygulayan Kuruluş ve Ortakları

Kolektif Bilinç Derneği
    Balik Art’s (İngiltere)
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Çalışma Alanı

İnsan Hakları 

Fon Aldığı AB Programı

Sivil Toplum Diyaloğu III Hibe ProgramıProje Değeri

106.738,88 AvroProje Süresi14 ay

Projenin tamamlandığı yıl2015

www.kolektifbilincdernegi.org



• İnsan hakları ihlallerinin önüne geçebilmek 
amacıyla toplumsal hassasiyeti artırmak

• Konu ile ilgili çalışan kurumların yöntem ve 
kapasitelerini geliştirmek,

• Üye ülkeler ile Türkiye’deki siyasi kriterlerle 
ilgili çalışan sivil toplum aktörleri arasındaki 
bağı güçlendirmek ve sürdürülebilir ağların 
kurulmasına katkı sağlamak

Amaç
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Çalışma Alanı

İnsan Hakları 

Fon Aldığı AB Programı

Sivil Toplum Diyaloğu III Hibe ProgramıProje Değeri

106.738,88 AvroProje Süresi14 ay

Projenin tamamlandığı yıl2015

• Kolektif Bilinç Derneği 

• İzmir’den tiyatro topluluğu üyeleri

• Eş-başvuru sahibi Balik Art’s aktif üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri 

• Film yapımcıları 

• İzmir ve Enfield bölgesinde insan hakları konusunda çalışan dernek ve kuruluşlar

• İzmir Karabağlar ilçesinde yaşayan bireyler 

Kimler faydalanıyor?
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Sonuçlar / çıktılar
• Projenin eş-başvuru sahibi Balik Art’s ile uzun vadeli ve 

güçlü bir işbirliği kuruldu.  

• Çalışma ziyaretleri ile İngiltere’deki iyi uygulamalar 
yerinde izlendi, deneyim paylaşıldı. 

• Proje kısa filmi hazırlandı. 

• İzmir’in 5 farklı dezavantajlı mahallesinde gerçekleşen 
tiyatro gösterileri yaklaşık 1.500 kişi tarafından 
izlendi. 

• Urla ilçesinde Kadıovacık köyünün Üzüm Şenliği’nde 
sahne alan oyun 350 kişi tarafından izlendi. 

• Bu aktiviteler sayesinde İzmir’de forum tiyatrosu 
performanslarını izleyen en az 1.850 kişi, insan 
hakları ihlalleri hakkında bilgilendirildi.

• Balik Art’s tarafından hazırlanan insan hakları 
ile ilgili kısa film Karabağlar’da 5 mahallede 
gösterildi, Ege TV’de yayınlandı. Film İzmir, 
Londra ve Cambridge’de insan hakları alanında 
faaliyet gösteren yerel makamlara ve sivil 
toplum kuruluşlarına (Kadın Kaynak Merkezi, 
IKWRO/İran ve Kürt Kadın Hakları Örgütü, 
Gün Mer, Etnik Topluluk ve Enfield Konseyi) 
gönderildi.
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• Açık hava etkinliği olan forum tiyatro uygulamaları, 
Karabağlar ilçesinde 5 mahallede akşamları her yaş 
ve cinsiyetten yüksek sayıda katılımcı ile gerçekleşti. 

• İnsan hakları ihlalleri, herkesin düşüncesini sahneye 
çıkarak oynadığı dinamik, etkili süreçler halinde 
aktarıldı.

• Daha önce tiyatro yoluyla tartışma deneyimi 
yaşamayan seyirci, hem yenilikçi bir uygulamayı 
deneyimledi, hem de soruna yönelik pasif izleyici 
olmaktan çıktı.

• Mahalle ortamında gerçekleşen etkinlik seyircinin 
günlük yaşamını kesintiye uğratmadan sanatsal bir 
aktiviteye katılımını mümkün kıldı.

İzmir’de ne gibi bir fark yarattı?

Sonuçların AB standartlarının
tanıtılmasındaki etkisi

• İzmir ve Einfeld’da, uzun vadede Türkiye ve İngiltere 
genelinde, sivil toplum kuruluşlarının deneyim 
ve uzmanlıklarını paylaşacakları işbirlikleri için 
sürdürülebilir ağların oluşumuna katkı sağlandı.

• İki ülke arasındaki önyargıların ortadan 
kaldırılmasına yönelik katkıda bulunuldu.

• İki ülke/şehirdeki sivil toplum kuruluşları arasındaki 
iletişim ve bilgi alışverişi kuvvetlendirildi.



• İzmir’in 5 farklı dezavantajlı mahallesinde 
gerçekleşen tiyatro gösterileri yaklaşık 1.500 kişi 
tarafından izlendi. 

• STK çalıştayında İzmir’de hak temelli konularda 
faaliyet gösteren kurumlara AB uygulamaları ve 
kapasite geliştirme konusunda sunumlar yapıldı 
ve örnek uygulamalar anlatıldı.

• Çalışma ziyaretleri yapıldı. Proje hakkında bilgi 
vermek için İzmir’deki dernekler ve Cambridge’de 
Einfeld 2 kez ziyaret edildi.

• Proje ortaklarıyla birlikte İzmir Valiliği İl 
Dernekler Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, Karşıyaka, Bayraklı ve Konak 
Belediyelerine ziyaretler gerçekleştirildi, ilgili 
yöneticileriyle röportajlar yapıldı. Bayraklı ve 
Karşıyaka Belediyesi yöneticileri ile toplantılar 
yapıldı.

• İngiltere Cambridge Kenti Belediye Başkanı ve 
Enfield Belediye Başkanı ile toplantılar yapıldı. 

• Londra’da bulunan Kadın Kaynak Merkezi, 
IKWRO/İran ve Kürt Kadın Hakları Örgütü, 
Gün Mer, Etnik Topluluk ve Enfield Konseyi’ne 
ziyaretler düzenlendi. 

Faaliyetler
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Her yaştan seyircinin 
sahneye çıkarak 
oyunlara katılmasıydı. 
Özellikle kadınlar 
oyunlara katılım 
konusunda istekliydi. 
Karabağlar Peker 
Mahallesi’nde 
kucağında bebeği ile 
sahneye çıkıp oyuna 
katılan genç bir anne 
bütün seyircilerin 
desteğini aldı ve takdir 
topladı.En
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 Proje ile;

• Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapılacak yeni kurum ve 
kuruluşlarla tanışma, yeni işbirliği olanakları sağlanmış,

• Gerçekleştirilen bu uluslararası ve büyük ölçekli proje sayesinde 
kazanılan deneyim ile kapasitemiz artmıştır.

Projenin uygulayan kuruluşa katkısı



TÜRKİYE’NİN
ADLİ BİLİMLER
KAPASİTESİNİN
GÜÇLENDİRİLMESİ

Uygulayan Kuruluşlar
Emniyet Genel Müdürlüğü

 Jandarma Genel Komutanlığı
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www.egm.gov.tr

www.jandarma.gov.tr

Çalışma Alanı

Adalet - Temel haklar

Fon Aldığı AB Programı

Avrupa Birliği Katılım Öncesi 

Yardım Aracı (IPA) 2007-2013 Dönemi 

Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal 

Yapılanma BileşeniProje Değeri

12.750.000 AvroProje Süresi8 yıl

Projenin tamamlandığı yıl2016



TÜRKİYE’NİN
ADLİ BİLİMLER
KAPASİTESİNİN
GÜÇLENDİRİLMESİ

Türkiye’deki kolluk kuvvetlerinin adli bilimler alanında daha 
hızlı ve üstün hizmet verebilmesi için dört bölgede (3 Emniyet 
Genel Müdürlüğü , 1 Jandarma Genel Komutanlığı) Model Adli 
Bilimler (Kriminalistik) Laboratuvarları kurarak Avrupa Birliği 
standartları ile hizmet verilmesini sağlamak.

Amaç
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Çalışma Alanı

Adalet - Temel haklar

Fon Aldığı AB Programı

Avrupa Birliği Katılım Öncesi 

Yardım Aracı (IPA) 2007-2013 Dönemi 

Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal 

Yapılanma BileşeniProje Değeri

12.750.000 AvroProje Süresi8 yıl

Projenin tamamlandığı yıl2016

Kimler faydalanıyor?
Türkiye’nin dört ilindeki (Adana, Diyarbakır, İstanbul, 
İzmir)  kolluk kuvvetleri ve adalet kurumları.



Sonuçlar/çıktılar
İstanbul, İzmir, Adana ve 
Diyarbakır illerinde toplam 
dört adet Adli Bilimler 
Laboratuvarı inşa edilmiş 
ve hizmete açılmıştır.

Adli bilim çalışmalarının 
daha etkin ve AB 
standartlarına göre 
yürütülmesi sağlanmıştır. 

Sonuçların AB 
standartlarının 
tanıtılmasındaki 
etkisi
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Projenin uygulayan 
kuruluşa katkısı
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Kriminal Daire Bşk. 
ve Jandarma Genel 
Komutanlığı’nın Adli 
Bilimler Kapasitesi 
artırılmıştır.

Proje kapsamında oluşturulan altyapı ile adalet 
kurumlarına hızlı ve etkin adli bilimler desteği 
sağlanmıştır. Bu sayede adil yargılamanın 
sağlanması ve yargılama süresinin kısaltılması 
yönüyle vatandaşlara, kolluk güçleri ve adalet 
mekanizmasındaki kurumların faaliyetlerine 
olumlu katkı sağlamıştır.

Proje kapsamında Adana, Diyarbakır, İstanbul ve 
İzmir Adli Bilimler Laboratuvarı inşa edilmiş ve 
teknik cihaz alımı yapılmıştır.

Proje ne gibi bir fark yarattı?

Faaliyetler
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ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ
DİREKTİFİNİN
UYGULAMA 
KAPASİTESİ İÇİN 
TEKNİK YARDIM 
PROJESİ

Uygulayan Kuruluş ve Ortakları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
İlgili Büyükşehir Belediye Başkanlıkları ve Konsorsiyum Üyeleri: 

INERCO Mühendislik Teknoloji ve Danışmanlık (İspanya)
Extrium (Birleşik Krallık)

INASEL, Akustik Teknoloji (İspanya)
KMO Uluslararası Danışmanlık (Türkiye)
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Çalışma AlanıÇevre

Fon Aldığı AB Programı

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Geçiş 

Dönemi Desteği ve Kurumsal YapılanmaProje Değeri

5.814.645 Proje Süresi30 ay

Projenin tamamlandığı yıl2015

www.noiseproject.gen.tr
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Çalışma AlanıÇevre

Fon Aldığı AB Programı

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Geçiş 

Dönemi Desteği ve Kurumsal YapılanmaProje Değeri

5.814.645 Proje Süresi30 ay

Projenin tamamlandığı yıl2015

2002/49/EC sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi 
ve Yönetimi AB Direktifi’nin uygulanması için, Türkiye 
genelinde seçilen İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli, Ankara, 
Adana ve Samsun illeri için nihai gürültü haritaları, 
Muğla, Antalya, Nevşehir, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep 
ve Edirne illerinde seçilen gürültü kaynakları ve civarı için 
örnek gürültü haritaları ve eylem planları hazırlanarak 
kurumsal kapasiteyi güçlendirmek amaçlanmıştır.

Amaç

Söz konusu proje çalışması, İzmir ilinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Aliağa Belediye Başkanlığı ve 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile işbirliği çerçevesinde yürütülmüştür.

Bu kapsamda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile işbirliği ve 
koordinasyon içinde İzmir ilinin şehirleşmiş alanı için stratejik gürültü haritası hazırlanmıştır. 

Hedef kitle; proje kapsamında İzmir’de belirlenen yerleşim alanı içerisinde yaşayan ve gürültü 
kaynaklarından (karayolu, demiryolu, endüstri tesisleri) etkilenen kişiler ile Aliağa’da endüstri tesislerinin 
gürültüsünden etkilenen kişiler olarak değerlendirilebilir.

Kimler faydalanıyor?



Sonuçlar / çıktılar
Proje kapsamında;

İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Kocaeli yerleşim 
alanlarında; karayolu, demiryolu, endüstri (liman dahil), 
Adana yerleşim alanında havaalanı, Samsun yerleşim 
alanında liman için stratejik gürültü haritaları 
hazırlanmıştır.

Ayrıca; Eskişehir, Gaziantep, İzmir-Aliağa, Adana, 
Samsun, Erzurum, Edirne, Antalya, Nevşehir ve 
Muğla illerinde farklı gürültü kaynakları için 
seçilen pilot alanlarda örnek gürültü haritaları 
hazırlanmıştır. Harita sonuçları değerlendirilerek 
sıcak nokta analizi yapılmış ve örnek eylem planı 
hazırlama çalışmaları yürütülmüştür.

Proje çalışmaları kapsamında;

Gürültü haritası ve eylem planı 
hazırlayacaklara yol gösterici olması 
açısından bazı teknik dokümanlar 
hazırlanmıştır.

Gürültü Azaltım Tedbirleri Kataloğu 
hazırlanmıştır.

www.noiseproject.gen.tr adıyla web 
sayfası oluşturulmuştur.
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Proje kapsamında 14 ilde gürültü haritalama ve eylem 
planlarının hazırlanması konusunda çalışan/çalışacak 
tüm personelin kapasitelerinin güçlendirilmesi 
çalışmaları yürütülmüştür. Sadece 14 ille sınırlı 
kalınmamış, tüm Türkiye genelinde haritaların 
ve eylem planlarının hazırlanmasından sorumlu 
olan tüm kurum kuruluş çalışanları da yürütülen 
çalışmalara dahil edilmiştir.

Hazırlanmış olan gürültü haritaları sonuçlarına 
göre eylem planları oluşturulacak, bu gürültü 
haritaları ve eylem planları, imar planlarına ve 
ulaşım ana planına esas teşkil edecektir.

55

Sonuçların AB standartlarının
tanıtılmasındaki etkisi
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• İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli için tüm kaynakları içeren stratejik gürültü 
haritaları hazırlandı.

• Adana havalimanı ve Samsun liman bölgesi için stratejik gürültü haritaları hazırlandı.
• Seçilmiş 10 pilot bölge için örnek gürültü haritaları hazırlandı.
• Gürültü azaltımı da dahil, gürültü sorunlarını ve etkilerini yönetmek üzere seçilmiş olan 

10 pilot bölge için eylem planları hazırlandı.
• Her bir faydalanıcı kurum için Coğrafi Bilgi Sistemleri veri tabanı oluşturuldu.
• Türkiye’deki çevresel gürültü yönetim sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar 

gerçekleştirildi.
• Çevresel Gürültü Direktifi’nin daha ileri uygulanması için örnek eylem planları 

hazırlanmış oldu.
• Faydalanıcı kurum personeline, gürültü haritası ve eylem planı hazırlayabilmeleri 

için eğitimler verildi.
• Çevresel gürültü yönetimi konusunda en az 15 kişiye, gelecekteki eğiticiler 

olmalarını sağlayacak eğitim verildi.
• Gürültü kaynakları için çok sayıda olası azaltım önleminin mevcut olduğu 

“Gürültü Azaltım Tedbirleri Kataloğu” hazırlandı.

• Karar vericilere yönelik Gürültü Yönetimi hususunda genel bilgilendirme 
çalıştayı

• Stratejik gürültü haritalama için veri temini eğitimi
• Çevresel gürültü modellerinin hazırlanmasına ilişkin eğitim
• Stratejik gürültü haritalarının ve ilgili raporların hazırlanmasına ilişkin 

eğitim
• Sorunlu alanların belirlenmesine ilişkin eğitim (sıcak noktalar)
• Gürültü azaltım önlemlerinin seçimine ilişkin eğitim
• Eylem planlama ve ilgili raporun hazırlanmasına ilişkin eğitim
• Çalışma ziyaretleri (İspanya, Almanya ve Portekiz)
• Eğiticilerin eğitimi

Faaliyetler

Eğitim faaliyetleri



Söz konusu proje, kurumsal kapasitenin güçlenmesine katkı 
sağladı.

Projenin uygulayan kuruluşa katkısı
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Uygulayan Kuruluş
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

TÜRK GÜMRÜK
İDARESİNİN
MODERNİZASYONU
(TGİM-II/VI)
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Çalışma Alanı

Adalet, Özgürlük, Güvenlik

Fon Aldığı AB Programı

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 

Birinci Dönem (2007-2013) Geçiş 

Dönemi Desteği ve Kurumsal

Yapılanma Bileşeni
Proje Değeri

11.266.269 Avro (TGİM-II)

15.530.000 Avro (TGİM-VI)
Proje Süresi24 ay

Projenin tamamlandığı yıl2016 

www.gtb.gov.tr

TC.GumrukveTicaret

gumrukveticaret
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Çalışma Alanı

Adalet, Özgürlük, Güvenlik

Fon Aldığı AB Programı

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 

Birinci Dönem (2007-2013) Geçiş 

Dönemi Desteği ve Kurumsal

Yapılanma Bileşeni
Proje Değeri

11.266.269 Avro (TGİM-II)

15.530.000 Avro (TGİM-VI)
Proje Süresi24 ay

Projenin tamamlandığı yıl2016 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından  yürütülen 
projenin temel hedefi, Gümrük İdarelerinin 
teknolojinin son ürünü teknik sistem ve cihazlar 
ile donatılmasının yanı sıra beşeri sermayemize 
de katkıda bulunacak çalışmaların yürütülmesi ve 
böylelikle hem teknik ve idari perspektiften hem 
de beşeri sermaye perspektifinden Türk Gümrük 
İdaresinin günümüz koşullarına uygun olacak 
şekilde geliştirilmesidir. Ayrıca, temin edilen 
sistemler ve eğitimli personel ile kaçakçılıkla etkin 
ve hızlı bir biçimde mücadele edilmesi projenin bir 
diğer önemli amacını oluşturmaktadır. 

Proje ile gelişen teknolojinin imkânlarından 
yararlanılarak denizlerde meydana gelebilecek 
kaçakçılık başta olmak üzere her türlü illegal 
faaliyetin etkin bir şekilde engellenmesi 
sağlanmaktadır. Öte yandan, Türk Gümrük 
İdaresinin Modernizasyonu-II Projesi ile İzmir 
ilimize kurulan soğuk hava hangarları sayesinde 
ülkemize gelen bozulabilir nitelikteki eşyanın 
herhangi bir sorun yaşamadan denetlenmesi ve 
ülkemize giriş yapması sağlanmıştır.

Amaç
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Kimler faydalanıyor?
Her iki muhafaza projemiz de ilk bakışta Türk Gümrük İdaresini ve Muhafaza 
Personelini hedef almakla birlikte dolaylı yollardan bölge halkını ve neticede tüm 
vatandaşlarımızı etkilemektedir. Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu-VI 
ile temin edilen devriye botları ile eğitimli personel kaçakçılıkla yoğun ve etkin 
bir biçimde mücadele ederek ülkemizi yasadışı faaliyetlerden korumakta; 
Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu-II Projesi ile temin edilen sistem ve 
depolama alanları ise son kullanıcı olan vatandaşlarımıza en iyi ve hızlı bir 
biçimde gümrük hizmetinin sunulmasını sağlamaktadır. 

Sonuçlar/çıktılar
Söz konusu iki projeden Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu-II Projesi 
ile Gümrükler Muhafazanın teknik kapasitesini artıracak sistemler ile 
İzmir Alsancak Limanı’nda hizmet verecek soğuk hava hangarları temin 
edilmiştir. Böylelikle hem kaçakçılıkla mücadelede gereken teknik 
altyapı zenginleştirilmiş hem de söz konusu limana sıklıkla gelen 
bozulabilir nitelikteki yaş sebze ve meyvenin ülkemize en sağlıklı 
şekilde girişi sağlanmıştır. 

Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu-VI Projesi ile de Türk 
Gümrük İdaresinde ilk defa Deniz Devriye Ekipleri oluşturulmuş 
ve denizlerde meydana gelebilecek kaçakçılık faaliyetleri ile 
mücadele edilmeye başlanmıştır. Öte yandan, bahsi geçen 10 
adet devriye botu ve Devriye Ekipleri ile kaçakçılık faaliyetleri 
dışındaki alanlarda da (ör. Ege Denizi’nde sıklıkla yaşanan 
göçmen geçişlerine müdahale gibi) denizlerde çalışmalar 
yürütülmektedir.
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Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu-VI Projesi neticesinde 
denizlerde AB standartlarına uygun olacak şekilde devriye 
hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Özellikle Proje 
kapsamında yapılan Eşleştirme Projesi sayesinde İngiltere’de 
eğiticilerin eğitimi verilmiş ve Avrupa standartlarına uygun şekilde 
eğitmenler yetiştirilmiştir. 

Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu-II Projesi neticesinde yine 
Avrupa ülkelerindeki gümrük idarelerinin teknik standartlarına uygun 
sistemler ve arama alanları temin edilmiş ve gümrüklü sahada 
belirgin bir standardizasyon sağlanmıştır. 

Sonuçların AB standartlarının
tanıtılmasındaki etkisi



Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu-VI Projesi ile bahsi 
geçen İzmir ve Antalya illerinin de denize kıyısının bulunması 
hasebiyle denizlerde gemi aramaları ve devriye faaliyetleri 
etkin bir şekilde gerçekleştirilmekte ve böylelikle deniz yolu 
üzerinden gerçekleştirilebilecek kaçakçılık faaliyetlerinin önüne 
geçilmektedir.

Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu-II Projesi ile 
İzmir Alsancak Limanı’nda kurulan Soğuk Hava Hangarı ile 
bozulabilir nitelikli eşya taşıyan frigorifik konteynerlerle gelen 
eşyanın (meyve, sebze vb.) şüpheli bir durum olması halinde 
belirtilen hangarda aranmasına müsaade ederek ülkemize 
güvenli gıdanın girişi sağlanmıştır.

Proje nasıl bir fark yarattı?

Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu-VI 
Projesi’nin Eşleştirme bileşeni kapsamında 
gemi arama ve deniz devriyesi konularında ilgili 
personele seminerler verilmiş, partner ülke 
olan İngiltere ve Almanya’da belirtilen konularda 
eğiticilerin eğitimi olmak üzere pek çok alanda 
eğitimler verilmiştir. Söz konusu eğitimler 
neticesinde seçilen personelden oluşan Deniz 
Devriye Ekipleri İstanbul, İzmit, İzmir ve Mersin’de 
konumlandırılmış ve bu ekipler bulundukları 
bölgede devriye çalışmaları yapmaya başlamıştır.

Faaliyetler
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Projenin uygulayan 
kuruluşa katkısı
Türk Gümrük İdaresinin 
Modernizasyonu-VI Projesi 
ile daha önce Türk Gümrük 
İdaresinde sistematik bir 
şekilde gerçekleştirilmeyen 
Gemi Arama ve Deniz 
Devriyesi konuları mevzuat 
ve uygulama tarafları ile 
etraflıca ele alınmış ve bu 
konulara yönelik olarak 
personel yetiştirilmiştir. 
Ayrıca 10 adet devriye 
botunun temini ile ülkemizin 
kara sularında kaçakçılıkla 
etkin, yoğun ve kapsamlı 
mücadele için gereken altyapı 
sağlanmıştır. 
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YENİ NESİL
ACİL HİZMETLER

Uygulayan Kuruluş ve Ortakları

Acil Ambulans Hekimleri Derneği
 Rinicom-İngiltere (Koordinatör) & 17 ortaklı
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Çalışma Alanı
Sağlık

Fon Aldığı AB Programı

Horizon 2020 Proje Değeri

2.800.000 Avro Proje Süresi36 ay

Projenin tamamlanacağıı yıl2018

www.aahd.org.tr http://nexes.eu

aahdorgtr

NG112.EU
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Çalışma Alanı
Sağlık

Fon Aldığı AB Programı

Horizon 2020 Proje Değeri

2.800.000 Avro Proje Süresi36 ay

Projenin tamamlanacağıı yıl2018

Yeni Nesil Acil Hizmetler Projesi, Avrupa’da mevcut 
acil çağrı merkezlerini güçlendirecek yeni iletişim 
kanalları geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur. 

Projenin Özel Amaçları

• Yeni iletişim kanalları sayesinde acil çağrı 
merkezleri ile çağrıyı yapan bireyler ve müdahale 
eden ekipler arasındaki çift yönlü iletişimle; 
bireysel, medikal ve bölgesel veri transferini 
sağlamak, 

• NEXES akıllı telefon uygulamaları sayesinde 
acil durum hizmetlerindeki karşılıklı işlerlik 
özelliklerini güçlendirmek,

• Standartlaşma sağlayarak acil servis hizmetleri 
ağının tüm sorumlularının uygulama alanına 
nüfuz etmesini sağlamaktır. 

Amaç

Acil durumlarla (sağlık acilleri, yangın, kazalar, 
güvenlik sorunları, terör, insan ve doğa kaynaklı 
afetler vb.) karşılaşan tüm bireyler.

Kimler faydalanıyor?
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Sonuçlar / çıktılar
Acil durumlarda, engelliler ve yabancı bireyler dahil tüm bireyler ile NEXES 
yazılımı ve akıllı telefon uygulamaları ile etkin ve hızlı iletişim sağlanması.

Uygulamanın tüm Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılması 
planlanmıştır. Projeyi uygulayan ortaklar içinde 
Türkiye’den tek sağlık ekibi olan Acil Ambulans Hekimleri 
Derneği tarafından düzenlenen tatbikatlardan bazıları 
İzmir’de yapılmaktadır. Bu uygulamalar ile Türkiye’de 
AB standartlarının oluşturulma, yürürlüğe girme ve 
uygulanması aşamalarına katkı sağlanmaktadır. 

Sonuçların AB standartlarının 
tanıtılmasındaki etkisi

Çağımızda Avrupa’nın ve ülkemizin en önemli 
sorunlarından birisi de güvenliktir. Proje 
sonuçlandığında acil durumlarda profesyonel 
sağlık, güvenlik ve kurtarma ekiplerinin daha 
doğru bilgilerle en kısa sürede olay yerine 
ulaşması ve müdahale etmesi sağlanacaktır. 

Projenin sonucunda İzmir’de gerçekleşen 
acil durumlarda profesyonel ekiplerin yeni 
nesil teknolojilerin yardımı ile daha doğru 
bilgilerle en kısa sürede olay yerine ulaşması 
ve müdahale etmesi sağlanacaktır. 

İzmir’de ne gibi bir fark yarattı?
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• 18 Kasım 2015’te İzmir’de uluslararası katılımlı Acil 
Hizmetlerde Yeni Nesil Teknolojiler Sempozyumu 
düzenlendi. Farklı sektörden katılımcılar Avrupa’daki 
son teknolojik gelişmeler ve projeleri yetkililerinden 
dinlediler.  

• İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen NEXES 
toplantısında yeni geliştirilen yazılım tanıtıldı ve demo 
yapıldı.

• 17 Mart 2017 tarihinde İzmir’de proje kapsamında 
geliştirilen yazılımın da denendiği NEXES uygulama 
tatbikatı ve çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda çeşitli 
kurumlardan gelen temsilcilere proje anlatıldı ve 
proje kapsamında geliştirilen NEXES Mini App’in 
tatbikatı yapıldı. Tatbikat sonrası geri bildirimler 
alındı ve öneriler proje ortakları ile paylaşıldı. 
Katılımcılar NEXES Mini App ile acil yardıma 
gereksinim duyan vatandaşların çok daha etkin 
yanıtlanacağını ifade ettiler.

 Daha önce iki AB projesi tamamlamış ve halen iki AB 
projesini yürütmekte olan Acil Ambulans Hekimleri 
Derneği uluslararası bir tanınırlık sağlamış ve 
gelecekteki projeler için deneyim kazanmıştır. 

 Aynı zamanda ülkemizin uluslararası platformda 
tanıtımı yapılmıştır.

Projenin uygulayan kuruluşa katkısıFaaliyetler



Uygulayan Kuruluş ve Ortakları

Yaşar Üniversitesi
İzmir Valiliği

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İstanbul Valiliği
Eğitim ve Gençlik Çalışmaları Enstitüsü Derneği
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Çalışma Alanı

Eğitim, Bilim, Araştırma

Fon Aldığı AB Programı

Horizon 2020 / Marie Skłodowska-Curie Proje Değeri

162.062,50 Avro Proje Süresi18 ay

Projenin tamamlanacağı yıl2017

bilimbirlestirir

bilimbirlestirir

sci_all

www.sci-all.com 

bilim birlestirir

BİLİM HERKESİ
BİRLEŞTİRİR
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Çalışma Alanı

Eğitim, Bilim, Araştırma

Fon Aldığı AB Programı

Horizon 2020 / Marie Skłodowska-Curie Proje Değeri

162.062,50 Avro Proje Süresi18 ay

Projenin tamamlanacağı yıl2017

GENÇLERİN 
BİLİMLE İLGİLİ 

FARKINDALIĞININ 
ARTMASINI 
SAĞLAMAK

Bu proje bir yandan Avrupa Araştırmacılar 
Gecesi Programı’nın genel hedef ve felsefesi 
olan, halkın ve özellikle gençlerin bilim ile 
buluşmasını sağlamayı amaçlarken, diğer 
yandan bilimsel aktivite ve gelişmelerin 
ulusal ve uluslararası düzeyde birleştirici 
rolünü vurgulamaktadır. 

Bilim Herkesi Birleştirir Projesi’nin 4 ana 
teması vardır:
• Bilim nesilleri birleştirir.
• Bilim kültürleri birleştirir. 
• Bilim cinsiyet ayrımını kaldırır. 
• Bilim paydaşları birleştirir.

Amaç

Kimler faydalanıyor?
Her yaştan öğrenci ve gençlerin yanı sıra tüm İzmir halkı.

BİLİM HERKESİ
BİRLEŞTİRİR
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Sonuçlar/çıktılar
• Avrupa Araştırmacılar Gecesi’ne katılan öğrenci 

ve gençlerin bilime, bilim insanlarına ve bilimsel 
çalışmalara bakışlarının olumlu yönde gelişimi 
sağlanmıştır. 

• Bilim alanında farkındalık artmıştır. 

Avrupa Araştırmacılar Gecesi etkinliği, Avrupa 
Birliğinin bilim ve araştırmaya verdiği önemin 
duyurulmasına katkı sağladı.

Sonuçların AB standartlarının 
tanıtılmasındaki etkisi

Avrupa Araştırmacılar Gecesi etkinliğine katılan 
öğrenciler, gençler ve halk, bilimin ve bilim 
insanlarının önemini kavrayarak, bilimin günlük 
hayattaki yerinin farkına vardılar.

İzmir’de ne gibi bir fark yarattı?
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Yaşar Üniversitesindeki araştırmacılar, bilimsel 
çalışmalarını yerel halka sunma fırsatı buldu .

Projenin uygulayan kuruluşa 
katkısı

Faaliyetler
30 Eylül 2016’da düzenlenen Avrupa Araştırmacılar Gecesi 
etkinlikleri, İzmir’de ve İstanbul’da Avrupa’nın 250 kenti ile 
aynı anda gerçekleştirildi; bilim insanları, gençler ve halkı 
bir araya getiren çeşitli aktiviteler yapıldı. 



EĞİTİM VE 
HAREKETLİLİK İÇİN  
KÜME UZMANLIK AĞI 

Uygulayan Kuruluş ve Ortakları

İzmir Kalkınma Ajansı
                                                                     Macaristan İktisadi Kalkınma Merkezi (Konsorsiyum Lideri)

    Slovakya Enerji ve İnovasyon Ajansı
    Çek Cumhuriyeti Yatırım Ajansı
    Hırvatistan Ekonomi Bakanlığı

      Polonya Ekonomi Bakanlığı
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Çalışma Alanı

Girişim/Endüstri/Turizm

Kümelenme (Clustering)

Fon Aldığı AB Programı

Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve 

Yenilikçilik Çerçeve Programı (CIP)Proje Değeri

425.698,73 AvroProje Süresi24 ay

Projenin tamamlandığı yıl2014

www.izmirkumelenme.org



• Proje ile; İzmir’deki kümelerin 
uluslararasılaşmasına katkı 
sağlamak ve kümelerdeki 
yönetim kapasitelerini 
geliştirmek amaçlanmıştır.

Amaç
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Çalışma Alanı

Girişim/Endüstri/Turizm

Kümelenme (Clustering)

Fon Aldığı AB Programı

Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve 

Yenilikçilik Çerçeve Programı (CIP)Proje Değeri

425.698,73 AvroProje Süresi24 ay

Projenin tamamlandığı yıl2014

• İzmir’de bulunan küme oluşumları 

• İzmir’de bulunan Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma Kümesi

• İAOSB Makine Metal Döküm Kümelenmesi

• Havacılık ve Uzay Kümesi

• INOVİZ Sağlık Kümelenmesi

Kimler faydalanıyor?
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Küme oluşumlarında görev yapan küme yöneticilerinin, 
kümelerin uluslararasılaşması konusundaki 
deneyimlerini artırmış, küme yönetim kapasitelerinin 
geliştirilmesine katkı sağlamıştır.

İzmir’de nasıl bir fark yarattı?

Projeyle AB üyesi ülkelerde yer alan kümelenme çalışmaları 
yerinde görülerek deneyim paylaşımı gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca eğiticilerin eğitimi yoluyla küme kıyaslama 
metodolojisi uygulanmıştır.

Sonuçların AB standartlarının
tanıtılmasındaki etkisi

Proje kapsamında Ege İhracatçı Birlikleri ile işbirliği içerisinde 
İzmir’de yer alan 8 kümenin kıyaslama çalışması yapıldı. Bu 
kümelere Bronze Label verildi.  (ESCA’nın (European Secre-
tariat for Cluster Analysis) kıyaslama metoduyla, bir ESCA 
uzmanı tarafından kıyaslama çalışması yapılan küme yönetim-
leri, ECEI’nin (European Cluster Excellence Initiative) Bronze 
etiketini almaktadır.)

Sonuçlar / çıktılar
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Faaliyetler
• Proje ortağı olan bölgelerdeki kümelerin kapasiteleri 

belirlendi.
• Eğitim ihtiyaçları ortaya çıkarıldı.
• Bölgelere özel bir eğitim müfredatı oluşturuldu.
• Eğitici eğitimi yapıldı.
• Deneyim paylaşımı amacıyla bölgelerdeki kümelere 

çalışma ziyaretleri düzenlendi.

Proje, İzmir Kalkınma Ajansının kümelenme alanında yürüttüğü 
potansiyel küme sektörlerinin belirlenmesi ve en yüksek 
potansiyeli taşıyan sektörlerde yol haritalarının oluşturulması 
faaliyetlerini tamamlayıcı niteliktedir. Bu anlamda İzmir’deki 
kümelenme çalışmalarının sürdürülebilirliğine katkı sağlamıştır.

Projenin uygulayan kuruluşa katkısı

Deneyim paylaşımı 
amacıyla proje 
ortağı olan 
bölgelerdeki 
kümelere 
yapılan karşılıklı 
ziyaretlerdi. En

 a
kı

ld
a 

ka
la

n 
fa

al
iy

et



EGE BİLGİ VE 
YENİLİK
MERKEZİ
(EBIC-Ege)

Uygulayan Kuruluş ve Ortakları

Ege Üniversitesi 
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Denizli Ticaret Odası
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Çalışma Alanı

Uluslararası teknoloji transferi,

ticari işbirlikleri ve araştırma ortaklığı

Fon Aldığı AB Programı
COSMEProje Değeri

800.000 Avro Proje Süresi

2008-2014 / 2015-2020   

Projenin tamamlanacağı yıl2020

Ebic-EGE

www.ebicege.org.tr



EGE BİLGİ VE 
YENİLİK
MERKEZİ
(EBIC-Ege)

Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise Europe 
Network), 1 Ocak 2008 tarihinde Avrupa 
Komisyonu tarafından kurulan, firmaları ve 
üniversiteleri birbirine bağlayan, dünyanın en 
büyük ticari, teknolojik ve araştırma işbirliği 
ağıdır. Bugün itibariyle 61 ülkede 600’den 
fazla organizasyonun üyesi olduğu Ağ’da 3.000 
civarında uzman hizmet vermektedir. Ege 
Üniversitesi EBİLTEM-TTO’nun, 2004 yılında 
Yenilik Aktarım Merkezi (IRC-Ege) kapsamında 
başlayan yolculuğu, 7 Şubat 2008’de Avrupa 

Komisyonunun, büyük bir girişimle başlatmış 
olduğu Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise 
Europe Network) projesinde görev almasıyla 
2015-2020 yılları arasında EBIC-Ege adı altında 
devam etmektedir. EBIC-Ege (Ege Bilgi ve 
Yenilik Merkezi), Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (EÜ EBİLTEM-
TTO) koordinasyonunda, Denizli Ticaret Odası 
ve Ege Bölgesi Sanayi Odasının konsorsiyum 
üyelikleri ile oluşmaktadır. Kurulduğu yıldan 
itibaren İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Denizli ve 
Afyon illerine hizmet veren EBIC-Ege, Avrupa 
Komisyonu tarafından maksimum oranla (% 60) 
desteklenen Türkiye’deki tüm Avrupa İşletmeler 
Ağındaki 9 projeden birisidir. 

Konsorsiyum olarak hizmet veren EBIC-
Ege projesinin amacı; Ar-Ge ve inovasyon 
faaliyetleri başta olmak üzere, farklı 
hizmetler ile firmaların rekabet güçlerini 
artırarak, yerli firmalar ile uluslararası 
firmalar arasında teknik, ticari ve araştırma 
ortaklıkları oluşturmak, dolayısıyla işletmelerin 
uluslararasılaşmasına hizmet etmek ve ulusal 
firmalarla yapılan bu ortaklıklar sonucunda 
Ege Bölgesi’nde istihdam yaratmaktır. EBIC-
Ege, bölge işletmelerinin AB projelerine 
ulaşmaları konusunda da hizmet verdiği gibi, 
bölgedeki üniversitelerin de AB desteklerinden 
yararlanma düzeyini artırmak için gayret sarf 
etmektedir.

Amaç
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Çalışma Alanı

Uluslararası teknoloji transferi,

ticari işbirlikleri ve araştırma ortaklığı

Fon Aldığı AB Programı
COSMEProje Değeri

800.000 Avro Proje Süresi

2008-2014 / 2015-2020   

Projenin tamamlanacağı yıl2020



Sonuçlar/çıktılar

Ege Bölgesi’ndeki küçük ve orta büyüklükteki 
işletmeler, ticaret ve sanayi odaları, kalkınma 
ajansları, üniversiteler, teknoloji geliştirme 
bölgeleri, girişimciler. 

EBIC-Ege projesi kapsamında verilen 
hizmetin ve gerçekleştirilen işbirliği 
anlaşmasının etkisini ölçmek amacı ile 
işbirliği anlaşması imzalayan firmalara her yıl 
sonunda anket uygulanmaktadır. Bu zamana 
kadar yapılan 279 işbirliği, işletmelerden 
elde edilen bilgilere göre toplam 60 Milyon € 
düzeyinde ticaret ve işbirliği hacmi yaratırken 
415 kişiye de yeni istihdam sağlamıştır. 
Ayrıca daha önce hiçbir uluslararası ticaretin 
tarafı olmamış işletmeler, EBIC-Ege projesi 
yardımı ile ithalat ve/veya ihracat faaliyetleri 
gerçekleştirmiştir. EBIC-Ege projesinin 
başarısı AB komisyonunun sürekli dikkatini 
çekmiş ve Ağ’a yeni üye olan ülkelerde 
eğitimlere gönderilmiş ve nihayetinde 
teknoloji transferi ve ticari işbirliği oluşturma 
konularında Arnavutluk ve Rusya’ya 
mentörlük hizmetlerini sürdürmüş ve bu 
hizmetler sonucunda EBIC-Ege Projesi 
2013 yılında AB Komisyonu ve diğer Ağ 
ortaklarının oyu ile en başarılı proje seçilerek 
ödüllendirilmiştir. Tüm bu sonuçlar EBIC-
Ege projesinin ülkemizdeki işletmelerin 
uluslararasılaşması için gösterdiği 
performansı ve elde ettiği sonuçları net 
olarak ortaya koymaktadır. 

Kimler faydalanıyor?
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Milyon € 
düzeyinde ticaret ve 

işbirliği hacmi 

kişiye
yeni istihdam
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EBIC-Ege projesi kapsamında ekonomik, yasal, 
sosyal, teknik ve finansal konularda AB mevzuatı, 
düzenlemeleri ve sektörel politikaları hakkında 
KOBİ’lere düzenli bilgi akışı sağlanmaktadır. Ayrıca 
bu ağ kapsamında bulunan sektör grupları aracılığı 
ile sektörel eğilimlere paralel olarak, dönemsel 
eğitimler ve seminerler düzenlenmektedir.

Özellikle KOBİ ölçeğindeki işletmelerimize yapılan 
inovasyon değerlendirme çalışmaları ve firma 
ziyaretlerinde işletmelerimiz tarafından geliştirilen 
son derece inovatif ürün ve teknolojiler için pazar ve 
ortak firma bulunmuştur. Ayrıca daha önce hiçbir 
uluslararası ticaretin tarafı olmamış işletmeler 
de EBIC-Ege projesi yardımı ile ithalat ve/veya 
ihracat gerçekleştirmiş, bölgemizde yeni istihdam 
olanakları sağlamıştır.

Sonuçların AB standartlarının 
tanıtılmasındaki etkisi

İzmir’de ne gibi bir fark yarattı?
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Faaliyetler
Nihai hedefi işletmelerin yabancı 
firmalar ile işbirliği içerisine girerek 
uluslararasılaşması olan EBIC-Ege 
projesi, bu hedefe ulaşmak için firmalara 
3 ana kategoride toplam 24 farklı hizmet 
sunmaktadır. 

Projenin ilk uygulama adımı “Tanıtım 
ve Farkındalık”tır. İşletmelere Ar-Ge, 
inovasyon, ulusal ve uluslararası proje 
destekleri, uluslararası işbirliği ve Fikri 
Mülkiyet Hakları gibi konularda bilgi 
verilmektedir. 2008 yılından itibaren 
Ege Bölgesi’ndeki firmalarda Ar-Ge, 
inovasyon, uluslararası işbirliği ve fon 
destekleri konularında farkındalığı 
artırmak amaçlı toplam 710 “Bilgi Günü” 
düzenlemiştir. Ulusal ve uluslararası 
katılımcılarla gerçekleştirilen bu 
etkinliklerin nihai hedefi firmaların 
farkındalığının artırılmasının 
yanında, uluslararası ilişkilerde 
cesaretlendirilmeleri ve bu yolda yalnız 
olmadıklarının vurgulanması olmuştur. 
Bilgi günleri ve farklı etkinliklerde 
karşılaşılan ve temas eden işletmelerden 
toplam 9.700 tanesi yerinde ziyaret 
edilmiş veya EBIC-Ege Proje ofislerine 
davet edilerek “Yüz Yüze Görüşme”ler 
yapılmıştır. 

Projenin ikinci adımını “Uluslararası 
İnovasyon Destekleri” oluşturmaktadır. 
İşletmelere toplam 11 farklı hizmetin 
verildiği bu adımda ağırlıklı olarak 
bire bir hizmetler ile firmaların Ar-Ge, 

inovasyon ve proje oluşturma yetenekleri 
geliştirilerek, uluslararası işbirlikleri 
oluşturmaları hedeflenmektedir. Bu 
adımdaki faaliyetler firmaya özgü 
tasarlanıp sürdürülmektedir. Yüz 
yüze yapılan ziyaretler sonucunda 
uluslararasılaşma konusunda istekli olan 
işletmelerin yabancı işletmeler ile hangi 
konularda işbirliği yapabileceğini tespit 
etmeye yönelik “Teknoloji ve İnovasyon 
Değerlendirme” çalışmaları yapılmıştır. 
Yaklaşık 2,5 gün süren bu çalışma toplam 
1.100 işletmeye yapılarak her firmanın 
uluslararasılaşmaya giden yolda eksikve 
güçlü yanları tespit edilmiş, eksiklikleri 
iyileştirmek için öneriler geliştirilmiştir. 
Bunun sonucunda “Teknoloji Arzı /
Technology Offer”, “Teknoloji Talebi/
Technology Request” veya “Ticari işbirliği 
Talebi/ Business Cooperation Request” 
oluşturulmakta ve Avrupa İşletmeler 
Ağında duyurularak uluslararası 
paydaşlar aranmaktadır. Bu adım 
altında verilen diğer önemli bir hizmet 
ise işletmelerin yabancı işletmeler ile 
yüz yüze görüşmesini sağlayan “Proje 
Pazarı/Brokerage Event” ve “Yabancı 
Firma Ziyaretleri/Company Mission” 
etkinlikleridir. Toplam 385 adet ikili 
görüşme etkinliği düzenleyen ve katılan 
EBIC-Ege, bu görüşmelere toplam 2.910 
Türk firmanın katılımını sağlayarak 
yabancı firmalar ile toplam 6.420 adet yüz 
yüze görüşme gerçekleştirmesine aracılık 
etmiştir.

işletmeyle teknoloji 
ve inovasyon 

değerlendirme 
çalışmaları 
yapılmıştır.

işletme yerinde 
ziyaret edilmiştir.

bilgi günü düzenlenmiştir.
710

9.700

1.100
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Projenin uygulayan 
kuruluşa katkısı
Ege Üniversitesi EBİLTEM–
TTO’nun ulusal ve 
uluslararası görünürlüğünü 
ve farklı kurumlarla işbirliğini 
artırmıştır. Aynı zamanda 
aldığı finansal destek ile 
kurum içinde istihdam 
olanağı yaratmıştır. Bunun 
yanı sıra Ege Üniversitesi 
akademisyenlerinin çok 
sayıda AB projesinde yer 
almasına olanak yaratmış, 
üniversitede geliştirilen 
yeni ürün ve teknolojilerin, 
projede aktif olarak yer alan 
61 ülkede duyurulmasını 
sağlamıştır. 

Projenin son adımını “İşbirliği Anlaşmaları” 
oluşturmaktadır. Özet olarak yukarıda tanıtılan 
adımlar altında verilen hizmetler sonucunda yerel 
işletmeler ile uluslararası firmalar arasında 
işbirlikleri ve ortaklıklar oluşturulması bu 
adım kapsamında takip edilmektedir. Bir 
önceki adımda anlatılan hizmetler sonucunda 
uluslararası firmalar ile işbirliği anlaşması 
imzalanması sürecinde firmalara doğrudan 
destek verilmekte ve hiçbir firma yalnız 
bırakılmamaktadır. İşbirliği anlaşmalarının 
imzalanması, teknik detayların görüşülmesi 
ve Türkiye’de veya yurtdışında yapılan, firma 
ile görüşmelere eşlik edilmesi hizmeti, 
talep edildiği takdirde EBIC-Ege tarafından 
verilmekte ve böylece firma ziyareti ile 
başlayan işletmelerin uluslararasılaşması 
çalışması anlaşma aşamasına kadar 
sürdürülerek sonuçlandırılmaktadır. 
Yapılan faaliyetler sonucunda EBIC-
Ege projesi kapsamında yerli firmalar 
ile yabancı firmalar arasında toplam 
216 adet ikili işbirliği anlaşması 
gerçekleştirilmiş ve bu şekilde 
firmaların uluslararasılaşmasına 
aracılık edilmiştir. 2008’den bu yana 
EÜ EBİLTEM-TTO çatısı altında, 
özellikle uluslararası boyutta 
herhangi bir probleme çare arayan 
firmalar için topyekûn bir hizmet 
sağlayan EBIC-Ege, sunduğu 
tüm hizmetleri ücretsiz olarak 
sağlamaktadır.



Uygulayan Kuruluş ve Ortakları

İzmir - ABİGEM 
Makro Yönetim Geliştirme Danışmanlık Şirketi, (Türkiye) 

Action Synergy SA, (Yunanistan )
Eniaios Agrotikos Synetairismos Kefallhnias & Ithakhs (Yunanistan)

 (Kefalonya ve İthaki Tarım Kooperatifi)
Euromediterranean Center for Sustainable Devepolement (İtalya)

 (Avrupa Akdeniz Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi)
Eurosuccess Danışmanlık (Güney Kıbrıs)
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Çalışma Alanı
Eğitim

Fon Aldığı AB Programı

ERASMUS ve Stratejik Ortaklık 

“Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi 

için İşbirliği (KA2) – Mesleki Eğitim ve 

Öğretimde Stratejik Ortaklıklar”Proje Değeri

268.949 AvroProje Süresi36 ay

Projenin tamamlanacağı yıl2018

izmirabigem

IzmirAbigem

www.izmirabigem.com

www.organicolive.eu

ORGANİK
ZEYTİNYAĞI 
ÜRETİM
EĞİTİMİ



Organik zeytinyağı üretim zincirinde mevcut teknik 
ve ekonomik sorunlara dayalı eğitim ihtiyaç analizi 
yaparak, belirlenen alanlarda uzman desteği ile 
dijital ve mobil eğitim materyallerinin hazırlanması 
ve hazırlanan karma eğitim materyalleri ile ortak 
ülkelerde eğiticilerin ve çiftçilerin eğitiminin 
sağlanmasıdır. 

Zeytin/zeytinyağı üreticileri ve işleyicileri, 

Zeytinyağı işletmeleri veya kooperatif yöneticileri, 
proje kapsamında edindikleri bilgileri diğer 
paydaşlarla paylaşmak üzere karma eğitim eğitmeni 
olmak üzere katılım sağlayacaklardır. 

Eğitim çıktılarının tamamlanması ile organik 
zeytinyağı üretimi yapan veya üretime geçecek 
tüm kişi ve kuruluşlar, proje çıktılarından 
yararlanabilecektir. 

Amaç
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Çalışma Alanı
Eğitim

Fon Aldığı AB Programı

ERASMUS ve Stratejik Ortaklık 

“Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi 

için İşbirliği (KA2) – Mesleki Eğitim ve 

Öğretimde Stratejik Ortaklıklar”Proje Değeri

268.949 AvroProje Süresi36 ay

Projenin tamamlanacağı yıl2018

Kimler faydalanıyor?

ORGANİK
ZEYTİNYAĞI 
ÜRETİM
EĞİTİMİ
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Sonuçlar/çıktılar
• Ortak ülkelerde zeytinyağı üretimine yönelik eğitim ihtiyaçları 

belirlenip bu konuda uzman eğitmenlerin yetişmesi sağlandı.

• Proje kapsamında oluşturulan eğitim platformunun, diğer 
alanlarda da benzer eğitim programlarının oluşturulmasına 
örnek olması düşünülmektedir.
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• Projenin AB standartlarının Türkiye’de tanıtılmasındaki ilişkileri 
birkaç alanda ortaya çıkmaktadır: (1) Eğitim kalitesi, (2) Zeytinyağı 
ürün kalitesi, (3) AB Ortak Tarım Politikası, zeytinyağı pazarı ve 
destekleme mekanizmaları ve (4) AB fonları ve yararlanabilme 
koşulları.

• AB Ortak Tarım politikası, zeytinyağı pazarı ve ürün kalitesi ile 
ilgili standartlar İzmir’e aktarılmış ve konuyla ilgili eğitimlerin 
kalitesi artırılmıştır.

Sonuçların AB standartlarının 
tanıtılmasındaki etkisi

Organik üretim, insan, hayvan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyebilecek tarımsal girdileri 
yasaklayan veya bilimsel sonuçlar ışığında kısıtlayan bir üretim sistemidir. Zeytinyağı işleme 
aşamalarında da kalite ve ürünün sağlık üzerindeki etkilerini koruyacak uygulamalara izin 
verir ve kimyasal kullanımını yasaklar. Bu nedenle organik zeytinyağı etiketi ancak sızma 
zeytinyağı için mümkündür. Proje bitiminde beklenen sonuçlardan biri de, kooperatif veya 
KOBİ’lerin, kapasitelerinin ve ürün kalitelerinin artırılarak rekabet gücüne kavuşmaları ve 
dış pazara erişimlerinin sağlanmasıdır.

İzmir’de ne gibi bir fark yarattı?

Eğitim ihtiyaç analizinin 
gerçekleştirilmesi, 
raporlanması ve eğitim 
programlarının bu 
ihtiyaçlar doğrultusunda 
planlanmasıdır. Genellikle 
tüm başlıkları içerecek 
şekilde hazırlanan 
geleneksel eğitim 
programlarından farklı 
olarak yerel çeşitler, yeni 
ortaya çıkan hastalıklara 
karşı alınacak karantina 
önlemleri gibi güncel 
konular raporlama 
sırasında uzman 
görüşlerine dayalı olarak 
eklenmiştir. 
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Faaliyetler
Uluslararası Eğitim İhtiyaç Analizi: Ortak ülkelerde, üreticilerin 
organik zeytinyağı üretimine yönelik eğitim ihtiyaçlarının 
belirlenmesi için gerçekleştirilen masa başı ve saha araştırması 
verilerinin karşılaştırmalı analizini içermektedir. 

• Karma Eğitim Materyalleri Hazırlığı: Eğitim materyallerinin 
temel amacı, zeytinin yetiştirilmesinden ihracata hazırlığına 
kadar zeytinyağı üretiminin her aşamasında yer alan tüm 
gruplara (çiftçiler/tarım işçileri, tarımsal kooperatif ve 
üretim firmaları yöneticileri) eğitim vermektir.

• E-öğrenme ve Mobil Öğrenme Platformunun 
Oluşturulması: Eğitim materyallerinin yüklenmesi 
ve e-öğrenme derslerinin gerçekleşmesi için teknik 
altyapının oluşturulması. 

• Eğitmen Eğitimi: İlk aşama, 2 uzman eğitmenin bire bir 
eğitiminin gerçekleşmesi ve ikinci aşama ise, belirlenen 
12 eğitmenin ilk aşamadaki 2 uzman eğitmen 
tarafından e-öğrenme yoluyla eğitim sürecidir.

• Karma Eğitim Dersleri: Ortak ülkelerin çiftçi ve 
zeytinyağı üreticilerine yönelik dersler verilmesi. 
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• Benzer Akdeniz iklim koşullarına 
ve ürün çeşitliliğine sahip İtalya, 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve 
Yunanistan gibi önemli zeytin 
üreticisi ülkelerin uygulamalarını 
ve yeniliklerini tanıma ve ülkeye 
aktarma fırsatı yarattı. 

• Uyumlu bir proje ekibi ve 
paydaşlarla yüz yüze yapılan 
toplantılar, sonraki proje olanakları 
için yeni fikirlerin doğmasını 
sağladı. 

Projenin uygulayan 
kuruluşa katkısı
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ARICILIKTA ÜRÜN
ÇEŞİTLİLİĞİNİN
ARTIRILMASI VE
PAZARLAMA
STRATEJİLERİ

Uygulayan Kuruluş ve Ortakları

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
İzmir İli Arı Yetiştiricileri Birliği (STK)

Kemalpaşa GTH İlçe Müdürlüğü (Kamu)
Menderes GTH İlçe Müdürlüğü(Kamu)

Doğa Arıcılık (Özel Sektör)
SC CasaBIO with Health SRL (Yurtdışı ortak)
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ARICILIKTA ÜRÜN
ÇEŞİTLİLİĞİNİN
ARTIRILMASI VE
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STRATEJİLERİ
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Çalışma Alanı

Gıda-Tarım

Fon Aldığı AB Programı

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Programı 

Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Proje Değeri

54.030 AvroProje Süresi12 ay

Projenin tamamlandığı yıl2016

Arı ürünlerinin çeşitliliğini artırmak ve 
pazarlama stratejilerini geliştirmek.

Bu doğrultuda proje ile;

• Kısa vadede arı ürünlerinin çeşitliliğini 
artırarak tüketici için cazip hale 
getirmek; talep artışı ile arıcıların 
nitelikli ve özel ürünleri daha çok 
üretmesini teşvik etmek,

• Farklı arı ürünleri üretim yöntemlerini 
incelemek, pazarlama stratejileri 
geliştirmek ve yenilikleri uygulamak,

• Arıcılık üzerine çalışan sivil toplum 
kuruluşları ile işbirliği kurmak,  

• Arıcılık sektörünün Avrupa’daki mevcut 
durumunu yerinde incelemek,

• Avrupa’daki meslektaşlar ile 
etkileşimde bulunmak ve sosyal-
kültürel durumları hakkında bilgi 
edinmek,

• AB standartlarının benimsenmesini 
sağlayarak yeni işbirliği fırsatları 
yaratmak,

• Sürekli mesleki eğitimin kalitesinin 
iyileştirilmesini sağlamak, 

• Arı yetiştiriciliğiyle ilgili Avrupa’da 
oluşturulan bilgi ağı çemberinde yer 
almak hedeflenmiştir.

Amaç

AB STANDARTLARININ 
BENİMSENMESİNİ 
SAĞLAYARAK YENİ İŞBİRLİĞİ 
FIRSATLARI YARATMAK
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Sonuçlar/çıktılar
• Proje ekibi son teknoloji, bilgi, tecrübe, alet ekipman uygulaması ile 

sektördeki iyi uygulamaları inceleme ve değerlendirme fırsatı buldu. 

• Arı ürünlerindeki üretim ve çeşitliliğin artırılması gerekliliğinden hareketle, 
iyi uygulamalar yapan işletmeler yerinde ziyaret edildi ve teknik bilgi 
eksikliği giderildi.

• Arı ürünleri kullanım alanlarının geniş bir yelpazede olduğunu görmek 
arıcıların ufuklarını açtı. 

• Sektörde çalışan sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri gözlemlendi. 
(Bu çalışmanın Avrupa Birliğinin etkinliği için yapılacak çalışmaları 
olumlu etkileyeceği düşünülmektedir.)

• Çalışma ziyareti ile kültürler arası iletişim ve etkinlik sağlanmış, 
yabancı dil bilgisi olan katılımcılar sektörde kullanılan teknik 
terimlere dair pratik yapma olanağı elde etmişlerdir. (Bu sonucun 
Avrupalılık bilincinin kazanılmasına da katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.)

• Üretimde kalitenin ve çeşitliliğinin üreticiler ve tüketiciler 
tarafından bilinmesi sağlandı. 

• İl genelinde arıcılık sektöründe çalışan arıcılar, arı ürünleri satan girişimciler, arıcılık alet 
ekipmanları satan firmalar, arı ürünleri tüketen veya tüketmesi önerilen tüketiciler, 

• Apiterapi konusuna ilgi duyan doktorlar. 

Arıcılık göçer (gezginci) olarak yapıldığı ve teknik personelin yayım elemanı olması 
sebebiyle, proje il düzeyinde kalmayıp geniş bir bölgeyi etkilemiştir. Kısacası; 
sektörün durağan değil, hareketli olması çevre iller ve daha geniş bir kitlenin proje 
sonuçlarından faydalanmasını sağlamıştır. 

Kimler faydalanıyor?
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AB ülkelerindeki uygulamaları yerinde gözlemlemek 
katılımcıların deneyim ve bilgilerinin artmasını 
sağlamıştır.

Sonuçların AB standartlarının 
tanıtılmasındaki etkisi

İlk yurtdışı seyahati olan katılımcılar 
için farklı bir kültürle karşılaşma 
deneyimi çok etkili ve ufuk açıcı oldu.

Proje faaliyetleri ile ilk kez görülen 
ve duyulan arı ürünleri oldu. Özellikle 
tüketicilere yönelik bilgilendirme ve 
ilgi çekici çalıştaylar sayesinde arı 
ürünlerine talep artışı gerçekleşti. 

Arı ürünlerinin sağlık amaçlı 
kullanımı ile ilgili gelişmeler ve 
apiterapi ürünleri için artan ihtiyaç 
vurgusu yapıldı. 

Geleceğe yönelik arı ürünleri 
üretim ve tüketiminin planlanması 
konusunda büyük gelişme sağlandı.

İzmir’de ne gibi bir 
fark yarattı?

SEKTÖRDEKİ EN İYİ 
UYGULAMALARI 

YERİNDE İNCELEME 
FIRSATIMIZ OLDU 
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Proje kapsamında farklı yöntemler incelendi. 
Projedeki en etkileyici faaliyet Romanya’daki 
izleme ziyareti oldu. Romanya’daki eğitim 
faaliyetlerini yürüten kurumlardan biri olan Romanya 
Arıcılar Birliği Merkez Kompleksi’nin içerisinde 
üretimden kalite kontrol laboratuvarlarına kadar tüm 
birimleri bir arada bulunduran sistem oldukça etkileyiciydi. 
AR-GE faaliyetleri neticesinde yeni arı ürünlerinin çokluğu ve 
sağlık amaçlı kullanımı tüm katılımcılarımızı çok etkiledi. Arıcılar 
Birliği bünyesinde sağlık kliniği ve doktorların bulunması, arı 
ürünlerinin reçetede yer alışı ve uygulanışı yine ilgi gören bir 
aktiviteydi.

Ayrıca Bükreş şehir merkezindeki Birlik bahçesinde yer alan 
arı kovanları, katılımcıların arıcılığın farklı uygulanışını ve 
değişik bakış açılarını gözlemlemesi açısından oldukça önemli 
olmuştur.

Faaliyetler

AVRUPA’DA İZLEDİĞİMİZ
UYGULAMALAR TÜM 
KATILIMCILAR
İÇİN ÇOK ETKİLEYİCİYDİ 

www.tarimtv.gov.tr/Embed_VD2163
Tanıtım Filmi
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Proje kapsamında farklı yöntemler incelendi. 
Projedeki en etkileyici faaliyet Romanya’daki 
izleme ziyareti oldu. Romanya’daki eğitim 
faaliyetlerini yürüten kurumlardan biri olan Romanya 
Arıcılar Birliği Merkez Kompleksi’nin içerisinde 
üretimden kalite kontrol laboratuvarlarına kadar tüm 
birimleri bir arada bulunduran sistem oldukça etkileyiciydi. 
AR-GE faaliyetleri neticesinde yeni arı ürünlerinin çokluğu ve 
sağlık amaçlı kullanımı tüm katılımcılarımızı çok etkiledi. Arıcılar 
Birliği bünyesinde sağlık kliniği ve doktorların bulunması, arı 
ürünlerinin reçetede yer alışı ve uygulanışı yine ilgi gören bir 
aktiviteydi.

Ayrıca Bükreş şehir merkezindeki Birlik bahçesinde yer alan 
arı kovanları, katılımcıların arıcılığın farklı uygulanışını ve 
değişik bakış açılarını gözlemlemesi açısından oldukça önemli 
olmuştur.

• Kurumun gerçekleştirdiği ilk AB projesi olması 
dolayısıyla kurum sektörde ayrıcalık sağladı.

• Yurtdışı ortağı ile sektöre yönelik çalışmalar ve 
devam eden işbirliği sağlandı.

• Romanya’daki sektör paydaşları ile iletişim ve 
görüşmeler devam ediyor.

Projenin uygulayan kuruluşa 
katkısı

İLK PROJEMİZ İLE
SEKTÖRDE
AYRICALIKLI
HALE GELDİK
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Çalışma Alanı
Gençlik

Fon Aldığı AB Programı

Erasmus+KA2 Gençlik Alanında 

Stratejik İşbirliği Proje Değeri

197.529 AvroProje Süresi
24  ay

Projenin tamamlanacağı yıl2018

reachout.yasar.edu.tr 

reachoutproject

Uygulayan Kuruluş ve Ortakları

Yaşar Üniversitesi 
Formazione Co&So Network 

Eski Avrupa Gönüllü Hizmeti Gönüllüleri Gençlik Derneği 
Jugend Am Werk Steiermark Gmbh 

United Societies of Balkans 
T.C. İstanbul Valiliği 

GENÇ GÖÇMEN VE 
MÜLTECİLERE 
ULAŞMAK İÇİN GENÇLİK 
ÇALIŞANLARININ  
GÜÇLENDİRİLMESİ
REACH-OUT 

Reach_out_proje
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Çalışma Alanı
Gençlik

Fon Aldığı AB Programı

Erasmus+KA2 Gençlik Alanında 

Stratejik İşbirliği Proje Değeri

197.529 AvroProje Süresi
24  ay

Projenin tamamlanacağı yıl2018

Proje, gençlik çalışanlarının yeterliliklerini 
geliştirip mesleki gelişimlerini desteklerken, 
genç göçmen ve mültecilere ulaşabilmelerini 
destekleyecek yenilikçi bir müfredat 
geliştirmeyi ve geliştirilen bu müfredatı 
denemeyi hedefler.

Bu doğrultuda amaç:

• Genç göçmen ve mültecilere ulaşma 
konusunda gençlik çalışanlarının eğitim 
ihtiyaçlarını analiz etmek,

• Genç göçmen ve mülteciler alanındaki 
gençlik çalışanlarına yönelik yenilikçi bir 
eğitim müfredatı geliştirmek,

• Geliştirilen bu yeni müfredatı kullanarak 
gençlik çalışanları için bir eğitim 
düzenlemek,

• Göçmen ve mülteci çalışmaları alanındaki 
gençlik çalışanlarının mesleki bilgi ve 
becerilerini geliştirmek,

• Gençlik çalışmalarının kalitesini 
artırmaktır. 

Amaç

• Göçmenlerle çalışan STK’lar
• Toplumsal hizmet uzmanları
• Sosyal hizmet uzmanları
• Gençlik organizasyonları
• Gençlik çalışanları
• Gençlik liderleri

Kimler faydalanıyor?
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• İhtiyaç Analiz Raporu’nun hazırlanması: Rapor gençlik 
çalışanlarının genç göçmen ve mültecilere destek 
olma konusundaki eğitim ihtiyaçlarını belirleyecek 
araştırmanın sonuçlarını içerecektir. 

• Eğitim müfredatı ve materyallerinin hazırlanması: 
Materyaller genç göçmen ve mülteciler için çalışacak 
gençlik çalışanlarının eğitiminde kullanılacaktır. 

• Eğitmen El Kitabı’nın hazırlanması: El kitabı, göçmen 
ve mültecilere hizmet sunan tüm gençlik çalışanlarının 
eğitimi için yararlı bir kaynak olacaktır. 

Sonuçlar / çıktılar

Sonuçların AB standartlarının 
tanıtılmasındaki etkisi
Proje kapsamındaki Çoğaltıcı Etkinlikler 
(Multiplier Events) ile Türkiye’de gençlik ve 
göç alanında çalışan dernekler, sivil toplum 
kuruluşları ve diğer kurumlar Avrupa 
Birliği Gençlik ve Göç Politikaları hakkında 
bilgi sahibi olacaklar, farkındalık düzeyleri 
artacaktır.
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Projenin tamamlanması ile gençlik ve göç 
konusunda faaliyet gösteren sivil toplum  
kuruluşları Avrupa’daki ortak ülkelerin sivil 
toplum kuruluşları ile tanışma, ağ oluşturma 
ve işbirliği yapma fırsatı yakalayacaklar.

İzmir’de ne gibi bir fark yarattı?

• Ortak ülkelerde gençlik çalışanlarının genç göçmenlere 
destek olma konusundaki eğitim ihtiyaçlarını 
belirlemeye yönelik İhtiyaç Analizi Araştırması 

• Araştırma sonuçları ışığında gençlik çalışanlarına 
yönelik eğitim müfredatı ve materyalleri

• Eğitmen El Kitabı

• İzmir’de gerçekleştirilecek ve ortak ülkelerden 
toplam 23 gençlik çalışanının katılacağı Ortak 
Personel Eğitimi faaliyeti ile hazırlanan eğitim 
müfredatı ve materyallerinin ve Eğitmen El 
Kitabı’nın test edilmesi

• Proje sonuçlarını hedef gruplara 
yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenecek 4 
yerel (Floransa, Graz, Selanik ve İzmir) ve 
uluslararası (İstanbul) Çoğaltıcı Etkinlikler 
(Multiplier Event) 

Faaliyetler

• Ortak Personel Eğitimi Etkinliği’ne katılan personel, genç 
göçmenler ile çalışma konusunda bilgi ve deneyim sahibi 
olacak. 

• Yaşar Üniversitesi’nin, yerel düzeyde ve Avrupa düzeyinde 
gençlik, göçmenler ve mülteciler konusunda çalışan STK’lar 
ile işbirliği artacak.

Projenin uygulayan kuruluşa katkısı

Geliştirilen eğitim 
müfredatının 
kullanılacağı Ortak 
Personel Eğitimi 
(Joint Staff Training) 
faaliyeti olacaktır. 
Ortak ülkelerden ve 
Türkiye’den toplam 
23 gençlik çalışanı 
İzmir’de bir araya 
gelerek tanışma ve 
genç göçmenlere 
destek olma konusunda 
eğitim alma fırsatı 
yakalayacaktır.En
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FILMOTHERAPY
METAMORPHOSES

Uygulayan Kuruluş ve Ortakları

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü (Bölgesel Koordinatör)
                                                                    Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi (Ortak)
            Dokuz Eylül Üniversitesi (Ortak)

                                                                      Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (Ortak)
                                                                      Bornova Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (Ortak)

                                                                      Bergama Cumhuriyet Lisesi (Ortak)
                                                                      İzmir Işılay Saygın Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi (Ortak)

                                                                      Konak Gazi Ortaokulu (Ortak)
                                                                            The City of Lodz Polonya (Bölgesel Koordinatör)

     Grammar School No 16 in Lodz (Ortak)
     Regional Pedagogic Library in Lodz (Ortak)
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Çalışma Alanı

Eğitim-Bilim-Araştırma

Fon Aldığı AB Programı

Hayatboyu Öğrenme Programı 

Comenius Bölgesel OrtaklıklarProje Değeri

35.221,50 AvroProje Süresi24 ay

Projenin tamamlandığı yıl2015

Filmotherapy - Metamorphoses

Filmotherapy metamorphoses



FILMOTHERAPY
METAMORPHOSES
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Çalışma Alanı

Eğitim-Bilim-Araştırma

Fon Aldığı AB Programı

Hayatboyu Öğrenme Programı 

Comenius Bölgesel OrtaklıklarProje Değeri

35.221,50 AvroProje Süresi24 ay

Projenin tamamlandığı yıl2015

• Sinema terapinin temel tekniklerini ve 
prensiplerini öğrenmek 

• Film eğitimi ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak

• Farklı eğitim kurumlarında kullanılabilecek 
yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek

• Bireylerin estetik ve etik eğitimine destek 
sağlamak

• Gençlerin karşılaştığı problemleri önlemek, 
filmlerin iletişim eğitiminde araç olarak 
kullanımını teşvik etmek

Projenin çarpan etkileri ise: 

• İş gücünde yetkinliğin 
geliştirilmesi 

• Kişiler arası, kurumlar arası 
ve analitik yeterliklerin 
artırılması

• Eğitimde bilişim 
teknolojilerinin kullanımının 
özendirilmesi, iletişim ve dil 
becerilerinin geliştirilmesi

• Bazı öğrencilerde görülen 
şiddet eğiliminin azalması

• Bölgeler arası işbirliğinin 
güçlendirilmesi ve 
eğitimde AB işbirliğinin 
desteklenmesidir.

Amaç



Kimler faydalanıyor?
• İzmir’deki lise öğrencileri, öğretmenleri
• Görme ve işitme engelliler okulları öğrencileri ve öğretmenleri  
• Polonya, Lodz lise öğrencileri.
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• İzmir Bornova Aşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulu 
ile Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulundan seçilen 
8 öğrenci (4 öğrenci görme engelli, 4 öğrenci işitme 
engelli), Yaşar Üniversitesinden öğretim görevlisi 
önderliğinde “kısa film senaryo yazımı”, “kısa filmin 
temel ilkeleri ve kısa film yapımı”  ve “ekipman 
tanıtımı ve kullanımı” konularında aldıkları eğitimler 
sonrasında kısa film çekimlerini gerçekleştirdiler. 

• Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı Bölümü öğrencileri 
de bu çalışmalar sırasında danışmanlık desteği 
vermenin yanı sıra, yapılan çekimler ile dokümanter bir 
film hazırlayabilmeleri için gerekli olan dokümanları 
oluşturdular. Projede görme engelli öğrenciler çekilen 
kısa filmlerin ses ve müzik tasarımı aşamasında, 
işitme engelli öğrenciler de görüntü yönetimi 
aşamasında aktif rol alarak güçlü yönlerini öne 
çıkardılar ve farklı bir alanda ilk defa birlikte çalışma 
örneğini sergilediler. 

• Hazırlanan kısa filmler ve dokümanter filmler, proje 
çerçevesinde Polonya’da ve Türkiye’de gerçekleştirilen 
sempozyumlarda gösterildi.

• Sinemanın öğrenmedeki etkisini ölçmek amacıyla 
anket düzenlendi ve yayımlandı. 

• Polonya ayağında da öğrencilerle sinema temelli 
etkinlikler gerçekleştirildi, bu etkinlik örnekleri 
ve elde edilen sonuçlar İzmir’de gerçekleştirilen 
sempozyumda sunuldu.

Sonuçlar/çıktılar
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Sonuçların AB standartlarının 
tanıtılmasındaki etkisi
Proje uygulaması sırasında özellikle engelli 
öğrencilerimiz ve velileri, AB fonlarından 
ve imkânlarından haberdar oldular. Ayrıca 
görsel ve yazılı medyada yer alan haberler 
vasıtası ile genel bir farkındalık oluşmasına 
katkı sağlandı.

Proje çalışmalarında yer alan görme ve işitme engelli 
öğrenciler  proje kapsamında aldıkları eğitimler ile güçlü 
yönlerini ön plana çıkardılar. Sinematerapinin temel 
tekniklerini öğrenen öğrenciler farklı bir alanda ilk defa 
birlikte çalışma örneğini sergilediler. 

İzmir’de ne gibi bir fark yarattı?

• Proje kapsamında Konak Gazi Ortaokulu, 
Bergama Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve 
Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar lisesi 
öğrencileri ile Film Terapi uygulamaları 
gerçekleştirildi.

• “Görsel İşitsel İllüzyon” çalışmaları 
sürecinde görme ve işitme engelli 
öğrencilerimiz ve öğretmenleri, önce 
birbirlerinin hayatlarına, sonra da 
iç dünyalarına yapılan yolculuklarla 
şahane anlar yaşandı. Asıl amaç, 
kamera kullanmak, ses kaydetmek, 
kısa film yapmaktı. Amaca giden 
yolda gelecekte anlatılacak birçok anı 
paylaşılmıştı. Birbirlerini anlamaya 
çalışmaları, yardımlaşmaları, sevgi 
dolu selamlaşmaları ve yine görüşelim 
derken heyecanları bu projenin en önemli 
kazanımıydı. 

• Görme engelli öğrenciler işaret dili ile 
teşekkür etmeyi, “merhaba” demeyi 
ve “nasılsın” demeyi; işitme engelli 
öğrenciler ise Braille alfabesinin mantığını 

Faaliyetler
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öğrenmeye çalıştılar. İki taraf da yeni bir 
dil ve kültürle tanışıyor gibiydiler. 

•  Çalışmanın birinci aşaması; kuramsal 
olarak öğrencileri psikolojik anlamda 
tanıma ve yeteneklerini öğrenmeyi 
amaçlıyordu. Bu aşama yaklaşık 
olarak günde 70 dakikalık bir 
çalışma ile toplam 15 günlük bir 
sürede tamamlandı. Öyküler 
oluşturuldu, ekipmanların 
kullanımı çok çabuk öğrenildi, 
çekim mekânları belirlendi 
ve motor! İki farklı dünya, iki 
farklı yaşam, aynı çizgide 
buluşmuştu. Görmeyen 
gözler, duymayan kulaklar 
tek vücut olup ekranda 
izleyenleri büyüleyecek bir 
görsel şov hazırlamışlardı. 
Gönülden istemek ve 
emek vermek, galiba 
asıl sihir buydu.

Detaylı bilgi için



GENÇ BAK-İŞ

Uygulayan Kuruluş

Pi Gençlik Derneği 
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Çalışma Alanı
Gençlik

Fon Aldığı AB Programı

Erasmus + Ana Eylem 3 Proje Değeri

38.941,43 Avro Proje Süresi9 ay

Projenin tamamlandığı yıl2016

www.pigenclikdernegi.org

gencbakisprojesi
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Çalışma Alanı
Gençlik

Fon Aldığı AB Programı

Erasmus + Ana Eylem 3 Proje Değeri

38.941,43 Avro Proje Süresi9 ay

Projenin tamamlandığı yıl2016

Genç işsizliği gerek Avrupa, gerek Türkiye için her gün büyüyen bir sorundur. 
Öte yandan son dönemde işgücü piyasası, mesleki ve teknik eğitim almış 
nitelikli personel bulamamaktan şikâyet etmektedir. Özetle, işgücü piyasasında 
arz ve talep arasında bir dengesizlik ve uyuşmazlık vardır. Bu doğrutulda 
mesleki eğitimin yaygınlaşması ve daha nitelikli hale gelmesi için gençlere 
yönelik bir politika oluşturulması gerekliliği tespit edilmiştir. Politika öneri 
hazırlıklarına yönelik çalışmaların gençlerin görüşleri alınarak gerçekleşmesi 
öngörülmüştür. 

Genç Bak-İş Projesi mesleki eğitimin önündeki engelleri gençlerle tartışıp, bu 
konuda bir gençlik politikası üretmeyi ve ilgili karar alıcılara sunmayı amaç 
edinmiştir.  

Amaç

GELECEK 
NESİLLERİN 

MESLEKİ 
EĞİTİME 

DAHA FAZLA 
YÖNELMESİNİ 

SAĞLAMAK
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Kimler faydalanıyor?
Sadece İzmir’de değil, tüm ülkede mesleki eğitim 
alamamış 18-30 yaş arasında gençler.

Türkiye genelinde yapılan 
araştırma sonucunda Gençlerin 
Mesleki Eğitime Bakış Açısını 
Değerlendirme Araştırması Sonuç 
Raporu yayımlandı. Rapor, mezun 
gençlerin geçmiş deneyimlerini 
ve mesleki eğitim konusundaki 
görüşlerini yansıtmaktadır. Yapılan 
sorun tespiti ile gelecek nesillerin 
mesleki eğitime daha fazla 
yönelmesi sağlanacaktır.  

Sonuçlar / çıktılar

• Ulusal Zirve toplantısına 120’den fazla gencin 
katılımı sağlandı.

• AB müzakere fasıllarından proje konusu ile 
ilişkili “Sosyal Politika ve İstihdam İlgili Alt 
Başlıklarla Değerlendirme” (Fasıl 19) ve “Eğitim 
ve Kültür İlgili Alt Başlıklarla Değerlendirme” 
(Fasıl 26) başlıkları hakkında katılımcılara bilgi 
verildi. 

• Mesleki eğitimde AB standartlarının 
yakalanması için gösterilen çabaya katkı 
sağlandı.

Sonuçların AB standartlarının
tanıtılmasındaki etkisi

• Bölgesel ve ulusal toplantıların İzmir’de 
gerçekleşmesi kentteki gençlerin 
sivil toplum çalışmalarına olan ilgi ve 
motivasyonunu artırdı. 

• Ulusal Zirve toplantısına yerelden 60 
gencin de dahil edilmesi, kendilerinin 
mesleki eğitim ve istihdam konularında 
farkındalık ve bilgilerine katkı sağladı. 

• Geri bildirimler, mesleki eğitimin 
toplumun tüm kesimleri için önemine dair 
farkındalığın arttığını ortaya koydu.

İzmir’de ne gibi bir fark yarattı?
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• 3 bölgesel toplantı gerçekleşti, 
katılımcılara çeşitli konularda eğitimler 
verildi.

• 81 ilde saha çalışması yapıldı.

• Saha çalışması sonunda 
tüm katılımcıların ve 
yerelden 60 gencin 
katılımıyla Ulusal 
Zirve düzenlendi.

• Türkiye genelinde 
mesleki eğitim 
alamamış 3.500’den 
fazla genç ile yapılan 
araştırmada gençlere, 
mesleki eğitime yönelmeme 
nedenleri, mesleki eğitime yönelip 
yönelmeme konusunda pişmanlık 
duyup duymadıkları vb. sorular soruldu. 
Araştırma sonuçları yayımlandı.

• 81 ilden sivil toplum temsilcisi gençler İzmir’de 
buluştu.

• Gelecek nesillerin mesleki eğitime daha fazla 
yönelmesini sağlamak için 81 ildeki 3.500’den 
fazla gencin konuya ilişkin görüşleri alındı.

• Pi Gençlik Derneği, gençlerin kendilerini 
ilgilendiren konularda karar alma 
mekanizmalarına aktif katılımını sağlamak için 
kuruldu. Genç Bak-İş Projesi ile bu misyon 

yerine getirildi. 

• Faaliyetler yerelden ulusala 
taşındı. Dernek Türkiye’nin 81 

ilinden gençlere ulaşabilme 
kapasitesine sahip hale geldi. 

• Mevcut üye ve gönüllü 
kadrosu ile geniş çaplı 

bu projeyi başarıyla hayata 
geçirebilmek, derneğin hedefleri 

büyütme kapasitesine sahip olduğunu 
gösterdi.

• Diğer sivil toplum kuruluşları ve 
temsilcileri ile iletişim sağlandı; gelecek 
dönemdeki projeler için yeni ortaklıklar, yeni 
proje fikirleri yaratıldı.

Faaliyetler Projenin uygulayan kuruluşa katkısı
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Çalışma Alanı

Kültür/Sanat, İstihdam

Fon Aldığı AB Programı

Erasmus + KA2 Stratejik Ortaklıklar Proje Değeri

399.520 AvroProje Süresi
36  ay

Projenin tamamlanacağı yıl2018

ÖZGÜRLÜK İÇİN
BECERİLER

www.skills4freedom.eu

www.izmirab.gov.tr

Uygulayan Kuruluş ve Ortakları

T.C. İzmir Valiliği
    Arci Liguria, Aufbruch, Asturia Vzw, Collegium Baltıcum Éfa, 

Équipe Di Formatori Associati, 
United Professionals For Sustainable Development Association Eurosuccess Consulting, Teatro

skills4freedom
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Çalışma Alanı

Kültür/Sanat, İstihdam

Fon Aldığı AB Programı

Erasmus + KA2 Stratejik Ortaklıklar Proje Değeri

399.520 AvroProje Süresi
36  ay

Projenin tamamlanacağı yıl2018
• Hükümlülerin mesleki becerilerini sanatsal yöntemlerle geliştirmek, 

• Mahkûmların kendilerini ifade becerilerini geliştirmek, özgüvenlerini 
artırmak, sosyal hayata uyum ve istihdam sağlanması

• İzmir’de yaşayan mahkûm ve eski mahkûmları suça iten ortamlardan 
uzaklaştırmak, rehabilitasyon ve sosyal hayata uyumlarının sağlanması. 

 Bugün, 28 AB ülkesinde yaklaşık 650.000 hükümlü-tutuklu 
bulunmaktadır. Bu kişilerin 5’te biri bir faaliyete katılırken, sadece 
% 3’ü dış kuruluşlar için çalışmaktadır. İşsizlik, özel eğitimlerin 
yetersizliği, sivil topluma aidiyetin ve ait olma duygusunun kayboluşu, 
en dezavantajlılar içinde sayabileceğimiz bu grup için çok yüksek 
bir yeniden suç işleme eğilim seviyesi belirlemektedir. Ceza infaz 
kurumlarında rehabilitasyon süreci boyunca düzenlenen sanatsal ve 
daha spesifik olarak tiyatro gibi etkinlikler bu açıdan oldukça etkilidir.

 Sanatsal faaliyetlerle edinilecek ve cezaevi sonrası farklı kullanım 
alanlarına sahip spesifik becerileri belgelendirme ve sertifikasyon 
modellerinin eksikliği de proje kapsamında ele alınan konulardandır. 

Amaç



Kimler faydalanıyor?
• Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü-tutuklular

• Denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlüler 

• Bu alanda eğitim çalışmaları ve sanatsal etkinlikler 
gerçekleştiren eğitmenler ve çalışanlar
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Hükümlülerin, sanatsal ve teatral eğitim 
ve gösterilere dahil olarak geliştirdikleri/
geliştirebilecekleri, profesyonel hayatlarında 
kullanabilecekleri spesifik becerilerin 
derlenmesi ile oluşturulacak Avrupa 
Ortak Çerçevesi kitapçığı yayımlanacaktır. 
Oluşturulacak kitapçık Avrupa çapında 
düzenlenen sanatsal, teatral eğitimler aracılığı 
ile hükümlülere kazandırılan becerileri 
derleyecek ve bu becerilerin sertifikasyonunu 
teşvik edecektir. Kitapçık içeriği hazırlık 
aşamasındadır. 

Çevrimiçi Eğitimler - Becerilerin 
Tanınması ve Mesleklerin 
Değerlendirilmesi:
Sanatsal, teatral eğitimler alanında çalışan 
personele yönelik çevrimiçi eğitimler 
hazırlanmış, proje ortağı ülkelerden yaklaşık 
80 katılımcı ile denenmiştir. Eğitimler Avrupa 
ve dışı ülkelerde ceza infaz sistemleri, eğitim 
faaliyetleri, sanatsal etkinlikler ve tiyatro 
faaliyetlerinin incelenmesi olarak 4 bölüm 
şeklinde planlanmıştır. Eğitimler bu alanda 
çalışanlara dünyadaki değişik örnekleri 
tanıtmayı ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı 
amaçlamaktadır. 

Sonuçlar / çıktılar
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• Mahkûmların eğitimi alanında çalışma yapanlar proje ortağı 
ülkelerdeki eğitimlere katılım sağladı ve Avrupa’daki ceza 
infaz kurumlarının eğitim faaliyetleri hakkında bilgi edindi. 

• Yaygınlaştırma faaliyetleri ile ulaşılan kişiler proje ortağı 
ülkelerdeki mahkûm eğitimi, beceriler ve sertifikasyon 
süreci alanında bilgilendirilmektedir. 

• Mahkûmların gündelik hayatına olumlu etkisi oldu.

• Mahkûm ve eski mahkûmların rehabilitasyonu ve toplumsal 
hayata katılımları süreç içerisinde tüm İzmirlilerin gündelik 
hayatını olumlu yönde etkileyecektir.

İzmir’de ne gibi bir fark yarattı?

Sonuçların AB standartlarının
tanıtılmasındaki etkisi



• Ortak ülkelerdeki mahkûmların eğitimi devam 
etmektedir. 

• Eğitimlerin kazandırdığı beceriler ve bu becerilerin 
sertifikasyon yöntemleri ile ilgili 2 el kitabı hazırlandı. 

• İzmir’de mahkûm eğitimi alanında çalışanlar için 
proje ortağı ülkelerde ve internet üzerinden eğitimler 
verildi. 

• Cezaevi sonrası istihdama katkıda bulunacak teatral 
içerikli eğitim modülü oluşturuldu. Modülün deneme 
süreci proje ortağı ülkelerdeki mahkûmların katılımı 
ile düzenlenen pilot eğitimlerle devam ediyor.

• Aralık 2017-Ocak 2018 tarihleri arasında tüm 
ortak ülkelerde ve yurtiçinde proje sonuçlarını 
yaygınlaştırma konferanslarının düzenlenmesi 
öngörülmektedir. 

• Proje ortağı kurumlardan, sanatsal, teatral eğitim 
alanında çalışan personele yönelik, Almanya-
Berlin, İtalya-Genova ve Polonya-Szczecin’deki 
ceza infaz kurumlarında sanatsal eğitim faaliyeti 
yürütme konusunda tecrübeli kurumlarda 3 ayrı 
eğitim ve 1 çevrimiçi eğitim düzenlenmiştir. Bu 
4 eğitim ile ceza infaz kurumlarında düzenlenen 
teatral ve sanatsal eğitimlerin organizasyonunda, 
kurumlar arası işbirliğinin sağlanması, sertifikasyonu 
sağlanabilecek becerileri içeren eğitimler organize 
edilmesi, düzenlenen eğitimler ile iş bulma kurumları 
tarafından tanınan becerilerin kazandırılması, sivil 
toplumun dahil edilmesi, hükümlülerin topluma 
entegrasyonunun sağlanması hedeflenmiştir. 
Aynı zamanda bu alandaki iyi uygulamalar proje 
kapsamında bir kılavuz haline getirilecektir.  

• Valilik ve İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 
personeli, Avrupa’da mahkûm eğitimi ve 
metotları, sertifikasyon sistemleri, istihdam 
alanlarındaki bilgi ve becerilerini yurtiçi ve 
yurtdışında düzenlenen eğitim faaliyetlerine 
katılarak geliştirdi. 

• Bu bilgilerin profesyonel hayatta kullanımı ve 
iş arkadaşları ile paylaşım kurumların kapasite 
gelişimine katkı sağladı.

Faaliyetler

Projenin uygulayan kuruluşa 
katkısı
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Çalışma Alanı

Engelli Bireylerin İstihdamı

Fon Aldığı AB Programı

Hayat Boyu Öğrenme Programı

Leonardo Da Vinci Yenilik TransferiProje Değeri

281.917 AvroProje Süresi
24  ay

Projenin tamamlandığı yıl2014

ENGELLİ BİREYLER 
İÇİN İSTİHDAM 
DESTEK 
ARAÇLARININ
TRANSFERİ

www.konak.gov.tr

www.t-est.eu 

Uygulayan Kuruluş ve Ortakları

Konak Kaymakamlığı 
Jugend am Werk Steiermark GmbH Graz, Avusturya 

EASPD Brüksel, Belçika, 
Dobriç Ticaret Odası Dobrin, Bulgaristan 

Marie Curie Derneği Filibe, Bulgaristan 
Formazione Co&So Ağı Floransa, İtalya 

Harghita Bölgesi Sosyal ve Çocuk Koruma Hizmeti Bölümü, Miercurea Ciuc, Romanya 
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Çalışma Alanı

Engelli Bireylerin İstihdamı

Fon Aldığı AB Programı

Hayat Boyu Öğrenme Programı

Leonardo Da Vinci Yenilik TransferiProje Değeri

281.917 AvroProje Süresi
24  ay

Projenin tamamlandığı yıl2014

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerin, 
mesleki eğitim ve işgücü piyasası bağlantısı 
ile ilgili sorunlarının destekli istihdam ile 
giderilmesi amaçlanmaktadır.

Destekli istihdam kavramı; işgücü piyasasına 
erişim ve ücretli iş imkânı için engelli bireyler 
ve diğer dezavantajlı gruplarla birlikte çalışma 
yöntemidir. T-EST yenilik transferi destekli 
istihdamın planlanması ve uygulanması aracına 
dayalıdır. Bu kavramın arkasındaki asıl amaç 
engelli bireylerin işgücü piyasasına ve mesleki 
eğitime tam erişimlerini sağlamaktır. T-EST 
Engelli Bireyler için İstihdam Destek Araçlarının 
Transferi Projesi de bu amaç doğrultusunda 
oluşturulmuştur. 

Amaç

Eğitim-öğretim kurumları, danışmanlar, 
işverenler, hizmet sağlayıcılar, Avrupa’daki ortak 
kurumlar, politika yapıcılar, akademisyenler, 
gazeteciler. 

Kimler faydalanıyor?



Sonuçlar / çıktılar
• Mevcut ve daha önce denenmiş Destekli İstihdam Stratejisi’nin 

yeni ülkelere transferi
• Destekli istihdam yaklaşımının Bulgaristan, Romanya ve 

Türkiye’nin gereksinimlerine uyarlanması
• Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’de eğitim uzmanlarına 

yönelik transfer ve uygulama sürecini destekleyici 
eğitim programının hazırlanması 

• Destekli istihdam yaklaşımının Bulgaristan, 
Romanya ve Türkiye’de pilot uygulaması

• Hedef kitlenin destekli istihdam yöntemlerini 
öğrenmesi ve uygulaması sağlanmıştır. 

• Avusturya ve Belçika’da engelli bireylerin 
istihdamında kullanılan strateji; Bulgaristan, 
Romanya ve Türkiye’de engelli bireylerin 
mesleki eğitim, işbaşında eğitim ve destekli 
istihdam araçları vasıtasıyla işgücü piyasasına 
erişimlerine önemli katkı sağlamaktadır. 

• Projenin Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’ye 
transferi farkındalığı artırmıştır; karşılıklı 
öğrenme sayesinde tüm proje ortaklarının 
yararlanması sağlanmıştır.  

Sonuçların AB standartlarının
tanıtılmasındaki etkisi



• Konferans ve eğitimler ile İzmir’de 
yaşayan engellilerin istihdam 
başta olmak üzere günlük hayatta 
karşılaştıkları zorluklara dikkat 
çekildi. 

• Konak Kaymakamlığı tarafından 
yürütülen ve İŞKUR Konak 
Hizmet Merkezi işbirliği ile 
gerçekleştirilen proje kapsamında 
iş ve meslek danışmanları ve 
istihdam uzmanlarına, Avusturya 
ve Belçika’dan katılan eğitmenler 
tarafından engellilere yönelik 
destekli istihdam eğitimleri verildi.

• İzmir’de yaşayan ve iş arayan 
engellilerin işgücü piyasasına 
erişimleri noktasında iş ve meslek 
danışmanlarınca verilen rehberlik 
hizmetinin önemi ve kalitesi 
konularında farkındalık yaratıldı.

İzmir’de ne gibi bir 
fark yarattı?
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• Türkiye, Romanya ve Bulgaristan’da engelli bireyler için hali 
hazırdaki istihdam desteklerinin mevcut durumu ayrıntılı olarak 
incelendi.

• Graz, Csíkszerada, Plovdiv ve İzmir’de ortaklar toplantısı 
yapıldı.

• Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’de istihdam 
alanında çalışanlar için Avusturya-Graz ve 
İzmir’de iş desteği ve mesleki koçluk 
hizmetleri eğitimi alındı. 

• Engelli bireyler için iş olanakları 
konusunda farkındalık yaratmak amaçlı 
çalışmalar yapıldı.

• Farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler arasında 
fikir alışverişi, istihdam alanında faaliyet gösteren 
tesislerin ziyareti ve yöntem eğitimleri ile üç 
hedef ülkede de (Bulgaristan, Romanya, Türkiye) 
uygulama aşamasına doğru büyük bir adım atıldı.

• Engelli Bireylerin İstihdamı Farkındalık Yaratma 
ve İstihdam Olanakları Uluslararası Konferansı 
27-28 Eylül 2013’te İstanbul’da yapıldı. 
Bu konferans, Avrupa’dan yaklaşık 350 
katılımcıyla 2013 yılında destekli istihdam 
konusunda yapılan en büyük ve en önemli 
konferanslardan biri oldu.

• 19 Eylül 2014’te Uluslararası Kapanış 
Konferansı İzmir’de düzenlendi.

Faaliyetler
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Projenin en akılda kalıcı olayı, 
iş arayan engellilerle çalışan 
istihdam uzmanlarının eğitim 
faaliyetiydi.

Graz ve İzmir’de kurum 
ziyaretleri ve proje ortağı 
ülkelerden katılan eğitmenler 
tarafından verilen eğitimler 
sayesinde İŞKUR uzmanları, 
engelli bireylerin istihdamı 
konusunda önemli deneyimler 
kazandılar. En
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Projenin uygulayan kuruluşa 
katkısı

• Yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen eğitimler, 
proje yürütücüsü Konak Kaymakamlığı ve İŞ-
KUR Konak Hizmet Merkezi personelinin bilgi ve 
becerisini artırdı, kurum personeli Avrupa’daki 
uygulamalar hakkında bilgi sahibi oldu. 

• Bu bilgilerin iş hayatında kullanımı ve iş 
arkadaşları ile paylaşımı kurumların kapasite 
gelişimine katkı sağladı. 
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HEPİMİZ
EŞİTİZ

Uygulayan Kuruluş ve Ortakları

Balçova Belediye Termal Spor Kulübü Derneği 
Balçova Belediyesi (Destekçi)
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www.balcova.bel.tr

Çalışma AlanıSpor

Fon Aldığı AB Programı

Sivil Düşün AB Programı 
Destek Değeri

9487,50 TRYÇalışma  Süresi3 ay

Çalışmanın tamamlandığı yıl2014



HEPİMİZ
EŞİTİZ

Sivil Düşün AB Programı çerçevesinde 
gerçekleştirilen “Hepimiz Eşitiz” 
çalışması kapsamında “Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Duyarlılık Planı” konusu 
ele alınarak toplumsal farkındalık ve 
duyarlılığı artırmaya yönelik bir tutum 
geliştirmek hedeflenmiştir. 

Amaç
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Çalışma AlanıSpor

Fon Aldığı AB Programı

Sivil Düşün AB Programı 
Destek Değeri

9487,50 TRYÇalışma  Süresi3 ay

Çalışmanın tamamlandığı yıl2014

Kimler faydalanıyor?
Doğrudan faydalanıcılar: Balçova Belediye Termal Spor 
Kulübü Derneği’nden yararlanan, 2000-2001 doğumlu, 
farklı spor dalları ile ilgilenen 20 erkek, 20 kız sporcu.

Dolaylı faydalanıcılar: Eğitim alan öğrencilerin 
arkadaşları ve aileleri, Balçova Belediye Termal Spor 
Kulübü Derneği’nden yararlanan diğer gençler, ilçe 
sakinleri.
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Sonuçlar / çıktılar
Sivil Düşün’ün verdiği desteklerle gerçekleştirilen 
“Hepimiz Eşitiz” çalışması, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
konusunda, Balçova ilçesindeki hedef kitlemiz olan 
genç erkek ve kızlarda farkındalık ve algı oluşturmaya 
katkıda bulundu. Ayrıca Sivil Düşün Aktivist Programı 
desteğinin, çalışmalarımıza katkısı oldukça faydalı 
olmuştur. Verdiği maddi ve manevi destek sayesinde 
herhangi bir aksama ve gecikme yaşanmadan 
“Hepimiz Eşitiz” çalışmasının işlenmesi sağlanmıştır. 
Bu çalışma ile hedef kitleye “Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği” değerleri kazandırılarak farkındalık yaratacak 
bilgilendirmeler yapılmasına katkı sağlanmıştır.

*  AB uyum sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliği 
hakkında eksikliklerin tamamlanmasına 
destek olunması ve hedef kitlenin bu konuda 
bilgilendirilmesi sağlandı. 

*  Bu konuda, toplumumuzda var olan eksikliklerin 
ve kadına karşı önyargının hangi tutumlarla nasıl 
değiştirilebileceği konusunda bilgi verilerek, 
geleceğimiz olan gençlere somut bir farkındalık 
kazandırılmasına katkıda bulunuldu.

*  Hedef kitle içerisinden özellikle genç nüfusun, 
Türkiye’de kadınların ekonomik, sosyal, politik, 
hukuki ve kültürel haklarından haberdar 
olmalarının sağlanması ve kadının eşit haklara 
sahip olabilmesi için, toplumumuza toplumsal 
cinsiyet eşitliği değerlerinin kazandırılıp bu konuda 
farkındalık yaratacak bilgilendirmeler yapılmasına 
vesile olundu.
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*  Konu hakkında yayımlanan afiş ve 
duyurularla katılımcılar haricinde Balçova 
ilçesinde ve İzmir halkında farkındalık 
yaratılması sağlandı. 

*  Konuyla ilgili gösterilen filmlerle; akran 
etkileşim çalışmaları, oyun ve daha 
birçok yaratıcı interaktif yöntemle; “rol 
playing” grup çalışması ve sanatsal 
etkinliklerle; kendini sorgulama atölye 
çalışması ve çatışma çözme becerisi 
sohbetleri yardımı ile katılımcılara 
vizyon ve değer katılmasına ön ayak 
olundu.

*  Balçova Belediye Termal Spor 
Kulübü Derneği websitesi ile bu 
çalışma kapsamında yapılan 
tüm aktivitelerin tanıtımı ve 
yaygınlaştırılması sağlandı.

*  Toplumsal cinsiyet 
duyarlılığına sahip 
medyanın ve sosyal ağların 
güçlendirilmesine yardımcı 
olundu.

Avrupa Birliğinin  temel hedeflerinden biri, kadınların 
ekonomik, sosyal ve siyasal alanlara katılımları ve bu 
alanlarda kadın erkek eşitliğinin sağlanmasıdır. “Hepimiz 
Eşitiz” projesi ile AB uyum sürecinde toplumsal cinsiyet 
eşitliği hakkında eksikliklerin tamamlanmasına destek 
olunması ve hedef kitlenin bu konuda bilgilendirilmesi 
sağlandı. 

Sonuçların AB standartlarının 
tanıtılmasındaki etkisi

Balçova Belediye Termal Spor 
Kulübü’nden faydalanan gençlerde, 
cinsiyet ve yaş ayırt etmeksizin 
Dokuz Eylül Üniversitesi ilgili ana 
bilim dalı uzmanları katılımıyla 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Genç ve 
Ergen Hakları hakkında farkındalık 
yaratıldı. Ayrıca kurulan proje 
internet sitesi ile geniş çapta algı 
yaratıldı. 

İzmir’de ne gibi bir 
fark yarattı?

TOPLUMSAL 
CİNSİYET EŞİTLİĞİ, 

GENÇ VE ERGEN 
HAKLARI HAKKINDA 

FARKINDALIK YARATILDI



*  Çalışmamız, kadına yönelik şiddetle 
mücadelede Ulusal Eylem Planı 
2012-2015’te yer alan “Farkındalık 
Yaratma ve Zihniyet Dönüşümünün 
Sağlanması” konusunu temel 
almıştır. Bu kapsamda, konuyla 
ilgili olarak Balçova Belediye 
Termal Spor Kulübü’nden 
faydalanan gençlerle, cinsiyet ve 
yaş ayırt etmeksizin Dokuz Eylül 
Üniversitesi ilgili ana bilim dalı 
uzmanları katılımıyla Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği, Genç ve Ergen 
Haklarının irdelendiği, tartışıldığı 
çalışma grupları gerçekleştirilmiştir. 
Çalışma gruplarının 
uygulanmasındaki temel hedef, 
gençlerin konuyu daha iyi kavraması 
ve konuya odaklanmalarını 
sağlamak olmuştur.

*  Toplumsal cinsiyet kalıplarını 
algılamalarına, sorgulamalarına 
yönelik grup çalışmaları 
düzenlenmiştir. Bu amaç 
doğrultusunda gerçekleştirilen 
çalışma gruplarında toplumsal 
cinsiyet eşitliği; tartışma, kısa film 
gösterimi, oyun ve daha birçok 
yaratıcı interaktif yöntemle ele 
alınmıştır. Toplumsal cinsiyet 
kavramının psikolojik boyutları 

role playing - canlandırma grup 
çalışması, sanatsal bir etkinlikle 
kendini sorgulama atölye çalışması, 
çatışma çözme becerisi sohbetleri 
ile pekiştirilmiştir.

*  Ayrıca akran etkileşim çalışmaları 
ile toplumsal cinsiyet eşitliğine 
duyarlı ve bu değerleri geliştirmeye 
gönüllü olmaları için kendi 
gerekçelerini bulmalarına rehberlik 
edilen aktiviteler gerçekleştirilmiştir.

*  Toplumsal cinsiyet eşitliğine 
duyarlılığın toplumsal yaşama 
bilinen olumlu katkılarının; 
demokrasiye, insan haklarına, 
insani gelişim endeksine, 
ekonomik gelişme endekslerine 
nasıl yansıdıkları dünyadan 
örneklerle, videolarla, sunumlarla  
kısa bilgilendirme oturumlarıyla 
aktarılmıştır.

*  Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile 
toplumsal barışın, kadına yönelik 
şiddetin ilişkisinin kavranmasına 
yönelik grup çalışmaları 
düzenlenerek, öğrencilere ilgili 
videolar izletilerek konunun 
kavranmasına yardımcı olunmuştur. 
Ayrıca çalışma kapsamındaki 
eğitim masraflarının bir kısmı ve 

Faaliyetler
çalışma afişi masrafları Balçova 
Belediyesi tarafından destek olarak 
karşılanmıştır. 

*  Avrupa Birliği’nin temel 
hedeflerinden biri, kadınların 
ekonomik, sosyal ve siyasal alanlara 
katılımları ve bu alanlarda kadın 
erkek eşitliğinin sağlanmasıdır. Bu 
konuda da kısa videolar izletilerek 
katılımcı gençlerimizin yorumlarına 
başvurulmuştur. Böylece grup 
halinde tartışma ortamı yaratılarak 
gençlerin konu hakkında 
farkındalığının arttırılmasına 
yardımcı olunmuştur. 

*  Çalışma sonunda değerlendirilmek 
üzere, kurs öncesi, kurs sürecinde 
ve kurs bitiminde, katılımcılara 
toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında 
testler uygulanmıştır.

*  Balçova Belediye Termal Spor 
Kulübü Derneği internet sitesinde 
çalışmaya dair fotoğraflar ve 
yapılan faaliyetler yayımlanmıştır. 
İnternet sitesi, 2 sene boyunca aktif 
kalmıştır. (http://www.hepimizesitiz.
com) 

*  Balçova Belediye Termal Spor 
Kulübü Derneği’nden faydalanan 
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gençlere ve ailelerine “Hepimiz Eşitiz” çalışması 
hakkında bastırılan broşürler dağıtılmıştır.

*  İlçenin belirli stratejik noktalarına billboard 
ve afiş tanıtımları asılarak çalışmanın ilçe ve 
hatta İzmir genelinde tanıtımına ve halkın 
konu hakkında farkındalık kazanmalarına 
yardımcı olunmuştur.

*  Tüm görsel yayınların yerel ve ülke 
çapında medyaya dağıtımı sağlanmıştır.

*  Katılımcı hedef kitle olan gençlerin 
konuya yaklaşımı ve ilgileri gerçekten 
dikkate değerdi. Çünkü ilgili konu 
yaş gruplarının dikkatini çekecek 
düzeydeki faaliyetlerle ve anlatımlarla 
sergilendi. 

*  Çalışma kapsamında oluşturulan 
www.hepimizesitiz.com internet 
sitesinde yapılan tüm aktiviteler 
tanıtılarak yaygınlaşması 
sağlanmıştır, site iki sene 
boyunca aktif kalmıştır.
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Sivil Düşün AB Programı  desteğinin, Balçova Belediye 
Termal Spor Kulübü Derneği olarak çalışmalarımıza 
katkısı oldukça faydalı olmuştur. Verdiği maddi ve 
manevi destek sayesinde herhangi bir aksama ve 
gecikme yaşanmadan “Hepimiz Eşitiz” çalışmasının 
işlemesi sağlanmıştır. Bu proje ile Balçova Belediye 
Termal Spor Kulübü Derneği’nden yararlanan gençlere 
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” değerleri kazandırılarak 
farkındalık yaratacak bilgilendirmeler yapılmasına 
katkı sağlanmıştır.

Çalışmanın kuruma katkısı



Uygulayan Kuruluş

Çağdaş Eğitim Gönüllüleri Derneği 

MUTLULUK
TRENİ
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Çalışma Alanı

Kültür/Sanat

Fon Aldığı AB Programı

Sivil Düşün Aktivist Programı
Destek  Değeri

15.824 TRYÇalışma Süresi2 ay

Çalışmanın tamamlandığı yıl2016

www.cagder.com.tr

https://www.facebook.com/groups/cagder2006/?fref=ts
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Çalışma Alanı

Kültür/Sanat

Fon Aldığı AB Programı

Sivil Düşün Aktivist Programı
Destek  Değeri

15.824 TRYÇalışma Süresi2 ay

Çalışmanın tamamlandığı yıl2016

Türkiye’deki okullarda mülteci çocuklarla yerli 
çocuklar arasında yaşanan sosyal uyumsuzluk, 
toplumsal dışlanma ve daha birçok sebepten 
dolayı büyük sorunlar yaşanmaktadır. Bu 
sorunlardan yola çıkarak mülteci çocukların 
kaynaşmasını sağlamak, toplumsal bir fayda 
sağlamak ve mülteci çocukların değişiminde aktif 
rol oynamak amacıyla bir seramik kaynaştırma 
çalışması kurgulanmıştır. Bu çalışma sonunda 
mülteci çocukların toplum içerisinde uyumunun 
hızlandırılması amaçlanmaktadır. Seramik yapımı 
çocukların rehabilitesi ve sanatta yaratıcılıklarının, 
el becerilerinin gelişmesi ve motor hareket 
sistemlerinin gelişmesi için de uygun bir 
çalışmadır.

Amaç
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Kimler faydalanıyor?
Buca ve Kapılar bölgesinde yaşayan ulaşabildiğimiz 
yaklaşık 100 yerel ve mülteci çocuk ile atölye 
çalışması yürüttük. Çovak Gençlik ve Spor 
Kulübü üyeleriyle ve dernek binalarında Çağ-
der öncülüğüyle gerçekleştirildi. İrfan Nadir 
İlkokulu öğrencileri çok büyük heyecanla 
karşıladılar. Öğrencilerimizin bir bölümü bu 
okulun mensubu, onlar için gurur kaynağıydı 
zaten, fakat diğer çocuklar ilk kez böyle bir 
çalışmayla karşılaşmışlar. Malzemeyi de 
ortaya çıkan çalışmayı da çok sevdiler, 
reaksiyonları çok güzeldi.
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Genelde bir çalışma yapmak istediğinizde 
türlü aksaklıklar çıkar, bir şeyler gecikir 
yahut hiç olmaz, açık kapatmaya çalışılır ve 
organizasyonun eksikleri olur. AB desteği, zaten 
önceden zaman ve bütçe planı yapılmış olan 
projeyi güvenle ve eksiksiz uygulamayı sağlıyor. 
Eksiksiz yapılan organizasyonun geri bildirimleri 
ve etkisi de tartışmasız iyi oluyor.

Atölye çalışmaları süresince katılımcılarımıza seramik 
şekillendirme yöntemleri öğretildi. Daha travmalı 
ve yaşça küçük gruplarda önce rehabilite maksatlı 
çalışma yapıldı; herhangi bir teknik öğretme kaygısı 
olmaksızın kille ilişki kurmaları ve deşarj olmaları 
sağlandı. Daha sonra her bir çocuk dikdörtgen bir 
plakayı “vagon” olarak tasarladı ve üzerine kendi 
hayallerini ya da istediği biçimleri şekillendirdi. Tüm 
parçalar sıratlı boyaları ile boyandı ve sırlandı. Yaklaşık 
100 kadar vagon birleşti ve “tren” görseli oluşturacak 
biçimde okulun duvarına monte edildi. Çalışmada 
ortaya çıkan ürünleri bir duvar panosuna dönüştürmek 
ve keyifli bir açılışla kutlamak, çocuklar için güven 
artırıcı ve tutunmaları için cesaret veren bir adımdı.

Sonuçların AB standartlarının
tanıtılmasındaki etkisi

Sonuçlar/çıktılar

Detaylı bilgi
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Faaliyetler
Dezavantajlı ya da değil farklı 
gruplarla benzeri çalışmalar yapmış 
olmamıza rağmen mültecilerle ilk 
kez bir çalışma yürüttük ve tabii 
belli bir planımız vardı: teknikler 
öğretilecek, vagon modellenmesi 
sağlanacak vs. Fakat mülteci 
çocuklarla çalışmaya başladığımızda 
gördük ki önce sakinleşmeleri gerek, 
bir şey öğretmeye çalışmak yersiz. 
Sadece çamuru yumruklamalarına 
izin verdik bir süre ve diledikleri kadar 
çamur verdik, doyuma ulaşmalarını 
istedik. Çocukların çoğu önce uzun 
bir süre yumruklamayı seçti sonra 
sıra bir şeylere dönüştürmeye geldi. 
Bu durumu kestirebilsek uzun bir 
süre bir şey öğretmeyi programımıza 
koymaz ya da süreyi uzatabilirdik. 
Diğer nokta çocukların hayallerinin 
olmayışıydı. Çalışmamızın teması 
hayalleriydi; ulaşılabilir ya da 
ulaşılamaz herhangi bir hayallerinin 
olmadığını söylediler. En fazla bir 
meslek seçerek hayal kurmuş 
oldular ya da basket takımındaki tüm 
çocuklar basketbol kupası almayı 
seçti. Bu yaştaki çocukların çoğunun 
hayal dahi kuramaması sarsıcı bir 
gerçeklik.
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İzmir’de ne gibi bir fark yarattı?

Çalışmanın kurumunuza katkısı 

Çalıştığımız gruplar asgari yaşam koşullarına sahip 
ailelerinin ekonomik zayıflığı nedeniyle ya da bilgisi 
olmadığından bu tür bir çalışmaya katılamamış 
çocuklardı. Kil ile çalışmak tüm çocuklara katkı sağlar, 
becerilerini geliştirir ve yaratıcılıklarını geliştirir, fakat 
bu özel grupların bir de rehabiliteye ihtiyaçları vardı. 
Aynı gruplarla farklı atölye çalışmaları yapmıştık, en 
iyi sonucu seramikte aldık. En fazla sakinleştiren ve 
birleştiren malzeme kil oldu. Birbirlerine yardımcı 
olmak istediler, bazı çalışmaları birlikte yapmak 
istediler, işbölümü yaptılar. Bireysel olarak da çalıştılar. 
Birbirleriyle olan ilişkileri yumuşadı ve kaynaştılar, 
dışarıda da birlikte oynamaya başlamışlar. Seramik 
çalışmasını deneyimlemiş, sırlayabilmiş ve hatta 
sergileyebilmiş bireyler haline geldiler.

Daha önce kısa süreli etkinlikler yapabiliyorduk, bu 
sayede uzun süreli ve gelişimi de takip edebildiğimiz 
bir süreç yaşadık. Derneğimiz için başarıyla 
yürütebildiğimiz bir çalışma oldu.
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Çalışma AlanıÇevre

Fon Aldığı AB Programı

Sivil Düşün AB ProgramıDestek Değeri

3.500 AvroÇalışma Süresi12  ay

Çalışmanın tamamlandığı yıl2016

Uygulayan Kuruluş

Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği  

YAVAŞ YAŞA

www.yavasyasa.com

yavasyasam

yavasyasa 

yavasyasa



133

Çalışma AlanıÇevre

Fon Aldığı AB Programı

Sivil Düşün AB ProgramıDestek Değeri

3.500 AvroÇalışma Süresi12  ay

Çalışmanın tamamlandığı yıl2016

Daha yeni cep telefonu, daha hızlı araba, 
daha çok ayakkabı, yeni moda giysiler, 
daha büyük evler… Durmadan tüketiyoruz.

• Aşırı tüketmenin bizi mutlu etmediğini 
ve aslında sadece para değil hayatımızı, 
zamanımızı ve dünyamızı harcadığımızı 
anlatmak ve insanlarda bir farkındalık 
yaratmak. 

Amaç

Belli bir gelir düzeyine sahip, büyükşehirlerde 
yaşayan yüksek düzeyde tüketim yapan kitle.

Kimler faydalanıyor?



Sonuçlar/çıktılar
• Çalışma kapsamında İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 20 billboard ve 

30 rakette kampanya görselleri yer aldı.
• Bir internet sitesi kuruldu, sosyal medyada kampanyanın 

görselleri kullanıldı.
• Bu vesile ile kamuoyunda konuya ilişkin farkındalık yaratıldı.
• Facebook sayfasından yapılan paylaşımlar toplam 800 bin kişiye 

ulaştı, binlerce beğeni aldı.
• Kampanya, yerel ve ulusal basında yirmiye yakın gazetede, 

dergide yer aldı, reklamcılıkla ilgili internet sitelerinde 2016’nın 
en iyi kampanyaları arasında gösterildi.
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 Avrupa Birliğinin en önemli amacının ticaret veya 
ekonomi değil, barış ve huzur içinde yaşamak 
olduğunu düşünüyoruz. Bu açıdan AB bizim için 
bir barış projesidir. Barış içinde huzurlu yaşamak 
için insanların günlük hayatlarında mutlu olması 
gerekiyor. İnsanların mutlu olması için de biraz 
yavaşlaması, sadece tüketmek yerine üretmesi, 
sevdiklerine daha çok zaman ayırması ve 
sevdiği işleri yapması gerektiğini düşünüyoruz. 
Kampanyamız insanların mutluluğunu artırmayı 
hedeflediği için dolaylı yoldan AB ilkelerini 
desteklediğini düşünüyoruz.

Sonuçların AB standartlarının
tanıtılmasındaki etkisi



• Özellikle billboardlar insanlarda 
şaşkınlık ve farkındalık yarattı.

• Sosyal medya hesaplarımıza, 
e-posta adresimize gelen 
yorumlardan insanların 
kampanyada kullanılan dili, 
görselleri, güçlü bir mesajın 
oldukça sempatik bir şekilde 
verilmesini beğendiklerini 
gördük. 

• Aldığımız geri dönüşlerde 
insanların verdiğimiz mesajı 
onaylaması, kendi hayatlarında 
neler yaptıklarını paylaşması ve 
nasıl yardımcı olabileceklerini 
sorması kampanya sonucu 
ortaya çıkan farkındalığı 
gösterdi.  

• İnternet sitesi kuruldu. 

• Sosyal medya kampanyası 
düzenlendi. 

• Kampanya, Karşıyaka’da 
açık hava reklam 
mecralarında yer aldı.

İzmir’de ne gibi bir 
fark yarattı?

Faaliyetler
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Derneğimizin naif ve ütopik olarak 
nitelendirilebilecek bir amacı var, o da daha iyi, 
daha mutlu, daha yavaş bir dünya. 

• Bu hedefimize ulaşmak için faaliyetler 
gösterirken aslında yalnız olmadığımızı, 
binlerce, on binlerce insanın da bunu istediğini 
gördük.

• İnsanların olumlu tepkisi ve desteği 
hedeflerimizi, misyonumuzu güncellememize 
neden oldu. 

• Çalışmalarımızı artırma kararı aldık.

Çalışmanın kurumunuza katkısı 



Avrupa Birliği Bakanlığı
www.ab.gov.tr

www.yeraldeab.org.tr

Türkiye Ulusal Ajansı
www.ua.gov.tr

Sivil Toplum Diyaloğu (Yürütücü: Avrupa Birliği Bakanlığı)
siviltoplumdiyalogu.org

Sınır Ötesi İşbirliği Programı (Yürütücü: Avrupa Birliği Bakanlığı)
cbc.ab.gov.tr/

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)
www.cfcu.gov.tr

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı (İKG-İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi Program Otoritesi) İhaleleri
ihale.ikg.gov.tr/list.aspx?lang=tr

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)
www.tkdk.gov.tr/

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
www.aile.gov.tr

Gençlik ve Spor Bakanlığı
www.gsb.gov.tr

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
www.avrupa.info.tr

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu-AB Bilgi Ağı
www.avrupa.info.tr/tr/eu-information-network

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu-Sivil Topluma Destekler
www.avrupa.info.tr/tr/sivil-topluma-finansman-saglanmasi-60

FAYDALI LİNKLER
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İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı
(EIDHR- European Instrument for Democracy and Human Rights)
www.avrupa.info.tr/tr/demokrasi-ve-insan-haklari-icin-avrupa-araci-63
Avrupa Birliği
europa.eu

Avrupa Komisyonu İhale ve Teklif Duyuruları (Advanced Search)
webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1494245286170&do=publi.welcome&us-
erlanguage=en

Avrupa Komisyonu- IPA Kapsamında Türkiye’ye Sağlanan Destekler (Programlar/Projeler/Aksiyon Belgeleri)
ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/turkey_en

Avrupa Birliği Dış Faaliyetleri Sözleşme Usulleri Uygulama Rehberi (PRAG-Practical Guide to Contract Proce-
dures for EU External Actions)
ec.europa.eu/europeaid/prag/

Avrupa Komisyonunda Staj Fırsatları
ec.europa.eu/stages/

Avrupa Parlamentosunda Staj Fırsatları
www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00047/Traineeships

AB Kurumlarında Staj Fırsatları
europa.eu/european-union/about-eu/working/graduates_en

Avrupa Birliği E-kitap servisi
bookshop.europa.eu/en/home/

Erasmus+ Programı
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
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Eurodesk Türkiye
eurodesk.ua.gov.tr

Avrupa Gençlik Portalı
europa.eu/youth/tr

SALTO – Avrupa Eğitim Fırsatları Ağı
www.salto-youth.net

Eurydice Türkiye Birimi
sgb.meb.gov.tr/eurydice/ 

Ulusal Europass Merkezi 
www.europass.gov.tr 

Dernekler Dairesi Başkanlığı
www.dernekler.gov.tr

Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı
www.sodes.gov.tr/SODES.portal

Avrupa Birliği Mevzuatı Çeviri Rehberi
www.ab.gov.tr/files/ceb/ab_mevzuati_ceviri_rehberi.pdf

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM)
www.stgm.org.tr/tr

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu – Sivil Düşün AB Programı
sivildusun.net

TACSO-Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek Projesi
www.tacso.org

TACSO-Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları için Fon Rehberi (2015)
tacso.org/documents/reports/?id=12210

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
www.ytb.gov.tr/sivil_toplum_destekleri.php

Başbakanlık Tanıtma Fonu Genel Sekreterliği
www.tanitmafonu.gov.tr/Temsilcilikler.aspx?id=1

TÜBİTAK (Ulusal ve Uluslararası Destekler)
www.tubitak.gov.tr/
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“Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.  Bu yayının içeriğinden yalnızca 
IBF International Consulting sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.”



Avrupa Birliği Bakanlığı 
Mustafa Kemal Mah.

2082 Cad. No: 5 06530 
100. Yıl Çankaya /ANKARA

Tel: +90 312 218 13 00

İstanbul Temsilciliği
Muallim Naci Cad. 34347 
No: 18 Ortaköy / İSTANBUL

Tel: +90 212 259 13 21
+90 212 259 54 82
istanbul@ab.gov.tr

İzmir Temsilciliği
Atatürk Caddesi No: 178, 

Kat:5, Pasaport, Konak / İZMİR
Tel: +90 232 421 50 21

izmir@ab.gov.tr

Antalya Temsilciliği
Antalya Valiliği Yeni Binası 

Bayındır Mah. Gazi Bulvarı Kat: 1 
07030 Muratpaşa / ANTALYA

Tel: +90 242 237 30 21 
antalya@ab.gov.tr

/  ABBakanligi


