Ref 1
Yüklenici

Proje baĢlığı

Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi, Türkiye (MTEM)

Ülke

Toplam proje
bütçesi

Yüklenicinin
gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin projedeki
oranı %

Projede görevli toplam
personel sayısı

Projeyi yürüten
kuruluĢ (yararlanıcı)
ve yasal statüsü

Finansman kaynağı

BaĢlama – bitiĢ
tarihleri

Varsa
ortakların adı

Türkiye

5.000.000 EURO

60%

16

Milli Eğitim
Bakanlığı

AB MEDA

Temmuz 2003-Ocak
2007

British
Council, Carl
Bro, DEL

Projenin Detaylı Açıklaması

Sağlanan Hizmetler
TEKNĠK HĠZMETLER

Bu proje AB MEDA fonunun finansmanıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) için yapılmıĢtır. Proje teknik ve mesleki eğitimde reform
gereklilikleriyle bağlantılı olarak, daha etkili ve modern bir öğretmen yetiĢtirme sisteminin kullanıma sunulması ve organizasyonuyla
MEB’in kapasitesinin güçlendirilmesini hedeflemektedir. Proje ayrıca milli ve yerel düzeyde insan kaynağı geliĢtirme stratejisinin
hazırlanmasını amaçlamaktadır.
Bu kapsamda,
 Öncelikle öğretmenlerin meslek standartları geliĢtirilmiĢ ve bu standartlara dayalı eğitim programları hazırlanmıĢtır.
 6 alanda meslek standardı ve modüler eğitim programı geliĢtirme çalıĢması tamamlanmıĢtır.
 GeliĢtirilen programlar öğretmen yetiĢtiren fakültelerde pilot uygulamaya tabi tutulmuĢtur.
 Ulusal ve yerel düzeyde bir insan kaynakları geliĢim stratejisi belirlenmiĢtir.
Proje Mesleki ve Teknik Eğitim Fakülteleri, Mesleki ve Teknik Liseleri, sosyal ortakları, STK’lar ve Ģirketler gibi ilgili tarafları teĢvik
etmeyi amaçlamıĢtır.
Hizmet sözleĢmesi teknik yardım ve programın amaçlarına ulaĢması için uzun ve kısa dönemli uluslararası ve yerel uzmanlardan
istenen eğitimlerden meydana gelmektedir. Projenin süresi 42 ay olup 2003 yılında baĢlamıĢ ve 2007 yılında tamamlanmıĢtır.
Bu projede kapsamında teknik desteğe ek olarak, hibe programı ve ekipman desteği için 8.5 milyon Euro tahsis edilmiĢtir.
EDUSER DanıĢmanlık bu projenin tek yerel ortağı olup kısa ve uzun süreli tüm yerli uzmanlarla proje ofisininin yönetimi ve bu
ofiste çalıĢan destek personelin istihdamından sorumlu olmuĢtur.

I. MEB’nın Kapasitesinin GeliĢtirilmesi









MEB, Mesleki Eğitim Fakülteleri ve paydaĢların eğitimi
Mesleki Eğitim
öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerinin
geliĢtirilmesi
Öğretmen eğitim standartlarının geliĢtirlimesi
Modüler müfredat geliĢtirilmesi
Öğretim matertalelerinin geliĢtirilmesi
Sınav ve değerlendirme sisteminin geliĢtirilmesi
Seminer, çalıĢtay ve eğitim etkinliklerinin organizasyonu
Teknik çalıĢma gezilrinin organizasyonu

II. MEB’na Politika Önerileri ve MEB Stratejisinin
Formülasyonu



Türkiyenin Öğretmen Eğitimi ve Mesleki Eğitim Fakültelerinin
yeniden yapılandırılması için Beyaz Dokümanın geliĢtirilmesi
MEB İnsan Kaynakları Geliştirme politika Dokümanının
geliĢtirilmesi

Ref 2
Yüklenici

Proje baĢlığı
Ülke

Toplam proje bütçesi

Türkiye’de ETF Proje Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hizmeti
Yüklenicinin
gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin projedeki
oranı %

Projede görevli
toplam personel
sayısı

Projeyi yürüten kuruluĢ
(yararlanıcı) ve yasal statüsü

450.000 EURO
LOT 1: 200.000 EURO
100%
4
Avrupa Eğitim Vakfı (ETF)
LOT 2: 250.000 EURO
Projenin Detaylı Açıklaması
EDUSER, TĠSK ve TÜRK-Ġġ istihdam, iĢgücü piyasasının sorunları ve Türkiye’de mesleki öğretim ve eğitim reformu baĢlığı altındaki hizmetlerde ETF
faaliyetlerinin uygulanmasını desteklemek için teknik yardım sağlamıĢtır.
Türkiye

EDUSER projenin Koordinatör Kurumu olarak her türlü yönetim, finans ve idari konulardan sorumlu olmuĢtur. TĠSK ve TÜRK-Ġġ bu projenin
uygulanmasına destek vermiĢlerdir. ÇalıĢma iki LOT halinde uygulanmıĢtır:

Finansman
kaynağı

BaĢlama – bitiĢ
tarihleri

Varsa
ortakların adı

ETF/EU

Aralık 2005Nisan 2009

TISK(*),
TURK-Ġġ (**)

Sağlanan Hizmetler

TEKNĠK HĠZMETLER
1. Politika Önerileri ve Politika Formülasyonu
için

LOT 1: Türkiye’de eğitim-öğretim, iĢgücü piyasası ve istihdama iliĢkin bütün konularda yerli uzman desteği.



AraĢtırma

ETF’in eğitim-öğretim, iĢgücü piyasası ve istihdam vb. çalıĢma konularında yerel aktörlerle iĢbirliği yaparken ihiyaç duyduğu araĢtırma, alan çalıĢması,
etüt, very toplama, istatistik üretme vb. için ihtiyaç duyduğu yerel uzman desteği EDUSER DanıĢmanlıkca sağlanmıĢrır.



Rapor Hazırlama



Strategi ve politika önerilerinin kaleme
alınması



Uzman tedariki

LOT 2: Türkiye’de eğitim-öğretim, iĢgücü piyasası ve istihdama iliĢkin alanlarda konferasn, seminer ve çalıĢtay vb. etkinliklerin
organizasyonu.
ETF bu proje kapsamında, deneyim paylaĢımı, ulusal ve yerel actor ve karar vericilerle politika oluĢturma, kurumsal kapsite geliĢtirme faaliyetlerini
kolaylaĢtırmak için, düzenli olarak, hedefe yönelik eğitim etkinlikleri, çalıĢtaylar, gözden geçirme çalıĢmaları, yaygınlaĢtırma seminerleri ve teknik
çalıĢma gezileri gibi etkinlikler organize etmiĢtir. Bu kapsamdaki tüm etkinlikler EDUSER DanıĢmanlık tarafından organize edilmiĢtir.
(*)-Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
(**)- Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

2. Organizasyonlar, Kamuoyu Araştırması,
Farkındalık yaratma


Organizasyon



Lojistik destek

Ref 3
Yüklenici

Proje baĢlığı

Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası İşbirliğine Dayalı İstihdamı Geliştirme ve
Girişimciliği Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi- Fizibilite Çalışması (FAZ I)

Ülke

Toplam proje bütçesi

Yüklenicinin gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin projedeki oranı %

Projede görevli
toplam personel
sayısı

Projeyi yürüten kuruluĢ
(yararlanıcı) ve yasal
statüsü

Finansman
kaynağı

Türkiye

243.025 $

100%

15

ĠSKUR-KOSGEB-BTC

BTC

Projenin Detaylı Açıklaması
Projenin amacı; iĢ yaratma, serbest meslek ve Çukurova bölgesinin geliĢme eğilimleri ve bölgesel yapısına uygun iĢ geliĢtirmenin sürdürülebilir
modellerinin oluĢturulması ve uygulanmasıdır.
Hedef Gruplar: Projenin hedef grupları iĢ arayanlar, henüz daha iĢin baĢında olan giriĢimciler ve iĢlerini geliĢtirmek isteyen mevcut KOBĠ’lerdir. Projenin
iki safhası vardır. Birinci safhada aĢağıdakileri tanımlamak için bir fizibilite (olabilirlik) çalıĢması yürütülmüĢtür.
Bu bölgedeki iliĢkili hedef gruplara herhangi bir destek programı sağlamadan önce, aĢağıda belirtilen baĢlıklarda veri toplamak üzere bir saha çalıĢması
yürütülmüĢ ve bu data analiz edilmiĢtir.
 Yörenin iĢgücü talep analizi
 Yörenin iĢgücü arz analizi
 Yörede iĢgücü arz-talebini belirleyen temel unsurlar; yatırımlar, teĢvikler, KÖY uygulaması, mesleki eğitim programları gibi çalıĢmaların analizi
 Hedef Grubun Becerileri ve eğitim ihtiyaçlarının analizi
 Yeni iĢ alanlarının analizi
 Tedarikçi haritasının oluĢturulması
Bu proje kapsamında aĢağıdaki çalıĢmalar yürütülmüĢtür:
 Görev1. Mevcut Verilerin Derlenmesi, Analizi ve Ġhtiyaç Duyulan Verilerin Tespiti ve Saha Kontrol Ziyareti
 Görev2. Ġl ve Ġlçe Toplantıları
 Görev3. Yöredeki Yatırımcılarla GörüĢme ve Tedarikçi Haritası
 Görev4. Yeni ĠĢ Alanları ve GiriĢimci GeliĢtirme ÇalıĢması
 Görev5. Kasaba, Köy ve Mahalle Odak Grup Toplantıları, Hedef Kitleyle GörüĢmelerin Yapılması
 Görev6. Raporlama ve Model Tasarımı
 Görev7.Sonuçların PaylaĢımı ve Yol Haritası
Proje kapsamında 717 kiĢi ve 137 iĢletmeye anket uygulanmıĢ; 400 kiĢi ile odak grup ve 35 kiĢi ile derinlemesine görüĢme yapılmıĢtır.

BaĢlama – bitiĢ
tarihleri
01 Ocak 200830 Haziran 2008
Sağlanan Hizmetler

Varsa
ortakları
n adı
---

TEKNĠK HĠZMETLER
Saha AraĢtırması için:


Yöntem geliĢtirme



Anket araçlarının nicelik ve niteliklerinin tasarımı



Anket araçlarının nicelik ve niteliklerinin
yararlanarak veri toplanması



Saha araĢtırmasının yürütülmesi



Raporlama



Yol planının geliĢtirilmesi ve



Projenin 2.Fazının dizayn edilmesi

Ref 4
Yüklenici

Proje baĢlığı

Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası İşbirliğine Dayalı İstihdamı Geliştirme ve
Girişimciliği Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi (FAZII)

Ülke

Toplam proje
bütçesi

Yüklenicinin gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin projedeki oranı
%

Projede görevli
toplam personel
sayısı

Projeyi yürüten kuruluĢ
(yararlanıcı) ve yasal
statüsü

Finansman
kaynağı

Türkiye

4.582.440 $

100%

15

ĠSKUR-KOSGEB

BTC EĢ-finans:
ISKUR + KOSGEB

Projenin Detaylı Açıklaması
Projenin genel amacı: Sürdürülebilir gelir temelinde, sunulacak hizmetler yoluyla, Çukuova bölgesinde yaĢayan halkın yaĢam kalitesinin
yükseltilmesine katkı sağlamaktır.
Projenin özel amacı: Bölgesel yapı ve geliĢme eğilimlerine uygun sürdürülebilir istihdam ve iĢ geliĢtirme modelleri oluĢturulması ve
uygulamanın yapılmasıdır.
Projenin hedef kitlesi;
 ĠĢ arayanlar,
 ĠĢ kurmak isteyenler ve
 ĠĢini geliĢtirmek isteyen KOBĠ’lerdir.
Sunulan Hizmetler aĢağıda özetlenmiĢtir:
I.ĠĢsizler ve çalıĢanlar için istihdam hizmetleri
 Kariyer DanıĢmanlığı hizmeti
 Beceri Kazandırma ve Ġstihdam odaklı eğitim hizmetleri (Temel mesleki eğitim, yaĢam boyu öğrenme, ileri mesleki eğitim
fırsatları, istihdam edilebilirlik becerileri (katılımcıların en az %25’i kadın))
II. GiriĢimcilik destek hizmetleri
 GiriĢimcilik eğitimi
 Ġlk baĢlama ve iĢin kuluçka dönemi için koçluk (ĠSGEM)
 GiriĢimci paneli
 KOSGEB kanalıyla giriĢimcilik hibe ve kredi desteği
III. KOBĠ destek hizmetleri
 KOBĠ geliĢtirme paketi
 ĠletiĢimin kurulması ve iĢbirliği ağı
 Kümelenme kapasitesinin tanımlanması
 KOBĠ’ler için finansa eriĢim desteği (KGF Kredi Garanti desteği)
IV. Proje GeliĢtirme
 Proje havuzunun oluĢturulması ve fon kaynaklarına giriĢ
 Proje Döngü Yönetimi eğitimi
 Proje tasarımı, izleme ve değerlendirme için teknik destek sağlanması

BaĢlama – bitiĢ
tarihleri
01 Ocak 200930 Aralık 2010
Sağlanan Hizmetler

Varsa ortakların
adı
----

TEKNĠK HĠZMETLER
ĠSTĠHDAM ve EĞITIM;
 ĠĢsizler için kariyer rehberliği (özellikle kadın ve gençler için)
 Ġstihdam odaklı meslek kursları
KOBĠ’ler ve GĠRĠġĠMCĠLĠK
 GiriĢimcilere koçluk ve teknik yardım (finansal desteği de
kapsayacak Ģekilde iĢe baĢlatma)
 KOBĠ’lere Teknik Yardım ve Koçluk
o Rekabetçiliklerinin artırılması
o Bölgesel tedarik zincirinde yer alma
o Ulusal ve uluslararası pazarlara giriĢ
KAYNAK YARATMA
 Proje Yönetim Döngüsü Eğitimi (PYM)
 Çukurova bölgesindeki yerel aktörerin aĢağıdaki konulardaki
kapasitelerinin geliĢtirilmesi
o Proje hazırlama
o Uygulama
o Ġzleme ve değerlendirme

Ref 5
Yüklenici

Proje baĢlığı
Ülke

Toplam proje
bütçesi

Türkiye

750.000 EURO

Türkiye Üreme Sağlığı Programı: Sağlık Arama DavranıĢı AraĢtırması
Projede görevli
Yüklenicinin gerçekleĢtirdiği
Projeyi yürüten kuruluĢ
toplam personel
faaliyetlerin projedeki oranı %
(yararlanıcı) ve yasal statüsü
sayısı
75 %

7

Sağlık Bakanlığı

Projenin Detaylı Açıklaması
Projenin amacı, çocuk doğumu ve hamilelikle ilgili sağlık arama davranıĢları ile Türkiye’de seçilen kent ve kırsal kesimlerdeki Aile Planlama, AnaÇocuk Sağlığı ve Birinci Basamak Sağlık hizmetlerinin cevap verme boyutunun araĢtırılarak belirlenmesidir. AraĢtırmanın, doğum öncesi bakım ve
doğum hizmetinden yararlanma oranını artırıcı çalıĢmalara ıĢık tutması beklenmektedir.
Yapılan araĢtırma nitel araĢtırma olarak kurgulanmıĢtır. Öncelikli olarak mevcut istatistikler ile konuya iliĢkin raporların ayrıntılı incelenmesi yolu ile
Sağlık Bakanlığı yetkililerinin de önerileri doğrultusunda araĢtırma illeri belirlenmiĢtir (Van, Afyon, Adana). Her il için bir araĢtırma koordinatörü
görevlendirilmiĢ ve bu sayede illerdeki sorunlu bölgeler tespit edilmiĢtir. Daha sonra örneklem seçimi yapılmıĢtır. Örneklem seçiminde amaçlı seçim
ve kartopu yöntemi uygulanmıĢtır. Veriler odak grup görüĢmeleri, derinlemesine görüĢmeler ve anahtar kiĢi görüĢmeleri yoluyla toplanmıĢtır.
Sonuçta toplam 16 odak grup görüĢmesi ve 125 derinlemesine görüĢme yapılmıĢ ve toplam 239 kiĢiden veri toplanmıĢtır. GörüĢmeler sırasında
görüĢme rehberleri kullanılmıĢtır.
Projenin Faaliyetleri ġunlardır:




Mevcut istatistiksel verilerin, ilgili araĢtırma sonuçlarının ve yayınların incelenmesiyle araĢtırma alanlarının belirlenmesi
Sayısal metotları kullanarak hedef gruplardan veri toplanması
Birinci Basamak Sağlık hizmetleri ve Ana-Çocuk Sağlığı / Aile Planlaması kurumlarındaki Doğum Öncesi bakım(DÖB) ve doğum hizmetinden
yararlanmayı çoğaltıcı politika ve müdaheleler geliĢtirmek.
 Eğitim dökümanlarının hazırlanması sırasında sağlık hizmetleriyle ilgili sayısal araĢtırma metotlarının kullanımı için bir altyapının kurulmasına
yardım etmek
 Veri toplanması, iĢlenmesi ve güvenilir istatistiklerin üretilmesi
Projenin Sonuçları ġunlardır:


DÖB’e hiç baĢvurmayan ve DÖB hizmetlerinden düzenli faydalanmayan kadınların bu servisleri kullanımlarını etkileyen sosyal, kültürel,
ekonomik ve politik faktörlerin bütün çeĢitlerinin tanımlanması hakkındaki AraĢtırma Raporu



Bu hizmetlerin kullanımını çoğaltma amacındaki politika, müdahele ve önlemler



Eğitim dökümanlarının hazırlanması sırasında sağlık hizmetleriyle ilgili nitel araĢtırma metotlarının kullanımı için bir altyapının kurulmasına
yardım



Türkiye Üreme Sağlığı hakkında karar vermek için güvenilir istatistiklerin üretimi

Finansman
kaynağı
AB/MEDA

BaĢlama – bitiĢ
tarihleri

Varsa ortakların
adı

Nisan 2006Conseil
Nisan 2007
Sante/Sofreco
Sağlanan Hizmetler

TEKNĠK HĠZMETLER
1. Kapasite GeliĢtirme
 Eğitim
 Farkındalığın artırılması
 Seminer, eğitim ve konferansların organizasyonu
 Raporlama, döküman hazırlama
 Stratejik planlama ve politika formülasyonu
2. Alan AraĢtırması ve Veri ĠĢleme
 Planlama
 AraĢtırma araçlarının ve Yöntemin GeliĢtirilmesi
 Saha araĢtırma ekibinin eğitimi
 Ġkincil veri analizi ve kaynakların gözden geçirilmesi
 Saha El Kitabının hazırlanması
 Sayısal araĢtırma tekniklerini kullanarak 239 kiĢiden
veri toplanması
 Odak Grup (16)
 Derinlik GörüĢmeleri (125)
 Veri analizi
 Doğum hizmetlerinin ve ANC kullanımını artırmayı
hedefleyen stratejilerin belirlenmesi
 Raporlama

Ref 6
Yüklenici

Proje baĢlığı

Ebeveyn Bakımından Yoksun YaĢayan Çocuklara Bakım Hizmeti Veren Kurumlar için Minimum Standartların GeliĢtirilmesi

Ülke

Toplam proje bütçesi

Yüklenicinin gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin projedeki oranı %

Projede görevli toplam
personel sayısı

Projeyi yürüten kuruluĢ
(yararlanıcı) ve yasal
statüsü

Finansman
kaynağı

BaĢlama – bitiĢ
tarihleri

Türkiye

139.650 $

100%

14

UNĠCEF/SHÇEK

UNICEF/AB

ġubat 2007Haziran 2009

Projenin Detaylı Açıklaması

Varsa
ortakların
adı
-----

Sağlanan Hizmetler

Proje kapsamında, EDUSER DanıĢanlık UNĠCEF kanalıyla SHÇEK’e teknik danıĢmanlık ve uzamanlık desteği sunmuĢtur.
Projenin amacı ayni/nakti yardım yapan aile yardımı, koruyucu aile yardımı ve evlat edindirme gibi hizmetlerden yararlanan ya da çocuk yuvası, yetiĢtirme yurdu,
çocuk ve gençlik merkezi gibi bir kurumda kalan çocuklara verilen koruma ve bakım servislerinin değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesidir.
Değerlendirme çalıĢması aynı zamanda kurum bakımındaki çocukların sayısını azaltmak, erken aile-çocuk eĢleĢtirmesindeki yönlendirme ve topluma geri
kazandırma konularında da verileri bir araya getirmiĢtir. Aile bakımından yoksun çocukların içinde bulunduğu Ģartlar tespit edilmiĢtir. Buna ek olarak, bu hizmetlerden
yararlanan çocukların süreci de çalıĢılmıĢtır. Kendine saygı ve akli geliĢimler ile kurum bakımında olan çocukların ergenlik çağı tercihleri, aileleriyle beraber kalan ya
da alternatif hizmetlerden yararlanan aynı yaĢtaki çocuklardan oluĢan örnekleme grubu ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu değerlendirme, çocuk odaklı hizmetlerin haklara ve
aile bakımından yoksun çocuklar için uygulanan ulusal ve uluslar arası standartlara uygunluğunu belirlemektedir.
Aile bakımından yoksun yaĢayan çocuklar için bakım ve koruma ile ilgili UNICEF tarafından getirilen uluslararası uzmanlık ve bulgulara dayalı olarak, Türkiye için 5
kategoride minimum 28 standart geliĢtirilmiĢ, değerlendirilmiĢ ve bu minimum standartların uygulanması için gerekli sistem geliĢtirilmiĢtir.
UNICEF ve Türk hükümetinin iĢbirliği ile geliĢtirilen “Türkiye’deki Çocuklar için Ġyi Yönetime, Korumaya ve Adalete Doğru” projesi kapsamında söz konusu çalıĢma
nicel ve nitel değerlendirmeler içerdiği gibi araĢtırma tarafından ortaya çıkan belirtiler üzerine sağlanan strateji önerilerini de içermektedir.
Çalısma sürecinde; SHÇEK ve diğer ilgili organizasyonlardan yaklaĢık 260 personel ile 3 gün boyunca 17 çalıĢtay gerçekleĢtirilmiĢtir. Ek olarak 220 eleman ile
anket, 48 kiĢi ile odak grup söyleĢileri ve derinlemesine görüĢmeler yapılmıĢtır. ÇalıĢmada nitel ve nicel veri toplama teknikleri kullanılmıĢtır. Bu araĢtırma
kapsamında 200 kiĢi ile derinlemesine görüĢme; 200 kiĢiyle (20 civarında çocuk) odak grup görüĢmesi ve 200 kiĢiyle Anket uygulaması yapılmıĢtır.

TEKNĠK HĠZMETLER
1. Kapasite GeliĢtirme

Eğitim

Atölye çalıĢması ve seminer organizasyonları,

Raporlama, stratejik planlama

Farkındalık geliĢtirme

Politika geliĢtirme
2.









Minimum Standartların GeliĢtirilmesi;
Planlama
AraĢtırma gereçleri ve metodolojinin geliĢtirilmesi
Standart gösterge ve karĢıt göstergelerin
tanımlanması
Saha çalıĢanlarının eğitilmesi
Literatür araĢtırması ve ikincil veri analizi
Saha kitapçığının hazırlanması
Veri toplanması ve analizi
Raporlama ve öneri geliĢtirilmesi

Ref 7
Yüklenici

Proje baĢlığı
Ülke

Toplam proje
bütçesi

Türkiye

84.304 $

MEB/UNICEF Çocuklar Ġçin Ġyi YönetiĢim Projesi: Ġlköğretim KurumlarıMinimum Standartlarını Belirleme Ölçme ve Değerlendirme Sistemini Kurma
ÇalıĢması
Yüklenicinin gerçekleĢtirdiği
Projede görevli
Projeyi yürüten kuruluĢ
Finansman
BaĢlama – bitiĢ
Varsa
faaliyetlerin projedeki oranı
toplam personel
(yararlanıcı) ve yasal statüsü
kaynağı
tarihleri
ortakların adı
%
sayısı
100

9

Milli Eğitim Bakanlığı
Ġlköğretim Genel Müdürlüğü

UNICEF/AB

Projenin Detaylı Açıklaması
EDUSER DanıĢmanlık bu proje kapsamında UNICEF kanalıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na aĢağıdaki üç baĢlıkta teknik danıĢmanlık desteği sağlamıĢtır:
1.Telafi Eğitim Modelinin geliĢtirilmesi, Yasal Mevzuat ve Uygulama El Kitabının Hazırlanması
2.Telafi Eğitimi Ġzleme ve Değerlendirme Sisteminin GeliĢtirilmesi
3.Çocuk Dostu Okullarla ilgili Standartların GeliĢtirilmesi için Rehberlik
Bu üç baĢlık altında sunulan ana faaliyetler aĢağıda özetlenmiĢtir:
1. Telafi Eğitimi Modelinin GeliĢtirilmesi, Yasal Mevzuat ve Uygulama El Kitabının Hazırlanması
Telafi eğitimi Uygulama El Kitabı ve Yönergelerin taslaklarının hazırlanması
Telafi eğitimi Uygulama El Kitabı ve Yönergelerinin, Talim Terbiyenin onayına sunulacak biçimde hazırlanması
2. Telafi Eğitimi Ġzleme ve Değerlendirme Sisteminin GeliĢtirilmesi
Ġzleme ve değerlendirme sisteminin kurgulanması (yönerge hazırlığı, geri bildirim sisteminin geliĢtirilmesi, raporlama araçları ve El kitabı)
Yukarıda verilen bilgi çerçevesinde bir Ġzleme -Değerlendirme El Kitabının geliĢtirilmesi
Kullanıcıların eğitimi (yöneticiler)
3. Çocuk Dostu Okullarla ilgili Standartların GeliĢtirilmesi için Rehberlik
Ġlköğretimin kalite standartlarının, göstergelerinin ve ölçme araçlarının taslaklarının hazırlanması
Talim Terbiyenin görüĢ ve düĢünceleri ile paralellik içinde ilköğretimin kalite standartlarının, göstergelerinin ve ölçme araçlarının son durumuna getirilmesi

2007-2008

Sağlanan Hizmetler
TEKNĠK HĠZMETLER







DanıĢmanlık
Politika ve strateji desteği
Teknik destek
KolaylaĢtırma
Veri Toplama ve dokümantasyon
ÇalıĢtaylar, egislative document preparation

ÇalıĢmada aĢağıdaki teknikler kullanılmıĢtır:
 Doküman tarama,
 Uluslararası karĢılaĢtırma,
 Odak grup (25 adet odak grup)
Bireysel görüĢme (yaklaĢık 35 kiĢi)

-

Ref 8

Proje baĢlığı

Yükleneci

HIV/AIDS Riski Altındaki Grupların Savunmasızlığına ĠliĢkin DavranıĢ AraĢtırması

Ülke

Toplam proje bütçesi

Yüklenicinin
gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin projedeki
oranı %

Türkiye

220.027,67 $

100%

Projede görevli toplam
personel sayısı

Projeyi yürüten kuruluĢ
(yararlanıcı) ve yasal statüsü

Finansman
kaynağı

BaĢlama – bitiĢ
tarihleri

Varsa
ortakların
adı

18

Sağlık Bakanlığı
Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü

Türkiye HIV/AIDS
Önleme ve Destek
Programı

Eylül 2006-Haziran
2007

BEYAZGE
MĠ Eğit.
Dan.

Projenin Detaylı Açıklaması
Bu araĢtırmada HIV/AIDS açısından yüksek risk taĢıyan dört grubun (hayat kadınları, eĢcinseller, travesti/transseksüeller, damariçi madde bağımlıları)
HIV/AIDS ile ilgili bilgi-tutum-davranıĢlarının belirlenmesi ve belirli gruplarca yürütülecek eğitim çalıĢmalarının arkasından eğitimin bu grupların HIV/AIDS ile
ilgili bilgi-tutum-davranıĢlarına etkisinin ölçülmesi hedeflenmiĢtir. Böylelikle risk altındaki nüfus gruplarındaki HIV/AIDS yayılımını önlemek ve söz konusu
grupların HIV/AIDS koruyucu hizmetlerinden faydalanmasının arttırılması amaçlanmıĢtır.
ÇalıĢma Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Trabzon ve Gaziantep olmak üzere 5 farklı bölgede çalıĢma sürdürülmüĢtür. Bu çalıĢma 3 aĢamadan oluĢmaktadır:




BaĢlangıç araĢtırması
Etki analizi
Genel değerlendirme

Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir’de Heteroseksüel Kadın Seks ÇalıĢanları, Erkekle Cinsel ĠliĢkiye Giren Erkekler ve Travesti/transseksüeller, Trabzon’da
Heteroseksüel Kadın Seks ÇalıĢanları, Ġstanbul ve Gaziantep’te Damar Ġçi Madde Kullanıcıları olmak üzere, 112 kiĢiyle derinlemesine görüĢme ve 53 grupta
198 kiĢiyle odak grup görüĢmesi yapılmıĢtır. 277 kiĢinin, doğum yerleri ve tarihleri, öğrenim durumları, baĢka iĢleri, medeni ve çocukluluk durumları, kiminle
yaĢadıkları, kime bağlı çalıĢtıkları, vesika durumları ve sosyal güvenceleri mümkün olduğu kadar öğrenilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu araĢtırma, Marmara Üniversitesi
Sağlık Eğitim Fakültesi öğretim elemanları tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. GörüĢmeler yarı yapılandırılmıĢ bir soru dizisi çerçevesinde gerçekleĢtirilmiĢ, yazılı ve
sesli olarak kayda alınmıĢ, saha çalıĢması ardından elektronik ortama aktarılarak çözümlemeleri yapılmıĢtır.
Projenin Sonuçları ġunlardır:

Kalitatif araĢtırma analiz raporu

HIV/AIDS riski altındaki grupların özellikleri raporu

Travesti ve transseksüellerle iletiĢim dokümanı

Sağlanan Hizmetler
TEKNĠK HĠZMETLER

Planlama


AraĢtırma gereçleri ve metodolojinin geliĢtirilmesi



Saha çalıĢanlarının eğitilmesi



Kaynak araĢtırması ve ikincil veri analizi



Saha kitapçığının hazırlanması



Nitel ve nicel veri toplanması



Veri analizi



Raporlama ve öneriler

Ref 9
Yükleneci

Proje baĢlığı

Türkiye'deki KuĢ Gribine KarĢıHazırlık ve Müdahale için Teknik Yardım

Ülke

Toplam proje bütçesi

Yüklenicinin gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin projedeki oranı %

Projede görevli
toplam personel
sayısı

Projeyi yürüten kuruluĢ (yararlanıcı) ve
yasal statüsü

Finansman
kaynağı

BaĢlama –
bitiĢ tarihleri

Türkiye

558.500 EURO

100%

7

Tarım ve Köy iĢleri Bakanlığı ve
Sağlık Bakanlığı

AB

Ağustost 2006Aralık 2008

Projenin Detaylı Açıklaması
Bu projenin genel hedefi; Türkiye'de evcil kümes hayvanları ve diğer hayvanlardaki Yüksek-düzeyde Patojen KuĢ Gribi (HPAI) enfeksiyonunun insanlar üzerindeki
tehdidini asgariye indirmek, hastalığın tahribatını ve verim kaybını azaltmak, grip pandemi hazırlıklılığını ve insanlar üzerindeki gerek bu gerekse diğer enfeksiyonel
hastalık tehditlerine karĢı müdahale Ģartlarını iyileĢtirmektir. Projenin amacı, KuĢ Gribi (AI)'ya karĢı hazırlıklı olmanın ve kontrolün sağlanması için ve de Veteriner
TeĢkilatının etkin ve verimli bir KuĢ Gribi (AI) hastalık kontrolü ve yok edilmesi faaliyetlerine iliĢkin yeteneklerinin geliĢtirilmesi için, politika ve strateji geliĢtirmelerinde
Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na yardımcı olmaktır.
Projenin Faaliyetleri ġunlardır:
 Veri toplama yöntemlerinin geliĢtirilmesi, nitel ve nicel araĢtırmaların yürütülmesi
 AraĢtırma tasarımının geliĢtirilmesi
 Güvenli uygulamalar ve sağlıklı davranıĢların uyarlanmasını mümkün kılan ve engelleyici gibi ortaya çıkan davranıĢsal ve/veya diğer faktörlerin tanımlanması
 Bilginin kaynakları ve tercih edilen kanallarının tanımlanması
 Zaman içinde değiĢim ve geliĢimi ölçmek için halkın seviyedeki uygun mekanizmaların önerilmesi ve tanımlanması
Projenin Sonuçları ġunlardır:
 Ulusal strateji geliĢtirilmiĢ
 Mevzuat çerçevesi iĠyileĢtirilmiĢ
 Epidemiyoloji araĢtırmaları ve gözlemleme programları iyileĢtirilmiĢ
 Hastalık bilgi sistemleri güncelleĢtirilmiĢ
 Veteriner teĢkilatı ve kurumlar arası eĢgüdüm güçlendirilmiĢ
 Ġyi kümes hayvanı bakım uygulamaları ve biyo-güvenlik tedbirlerine iliĢkin olarak halkın bilgi düzeyi arttırılmıĢtır.
AraĢtırma geçmiĢte salgınların meydana geldiği en az 10 ilde uygulanmıĢ olup ÇalıĢma boyunca Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile yakın iĢbirliği
sağlanmıĢtır. Nicel saha araĢtırması veri toplama aracı olarak her ev için üç görüĢme formu geliĢtirilmiĢtir. AraĢtırma kapamında toplam (13 il x 3 yerleĢim x 22 hane =
858 haneye) ve (858 x 3 veya 2 kiĢi =) 2074 kiĢi ile görüĢülmüĢtür.
Nitel saha araĢtırması kapsamında, toplam 16 grup görüĢmesinin her birinde ortalama 12 kiĢiyle biraraya gelinmiĢtir. Bu kapsamda yaklaĢık 200 kiĢi ile
görüĢülmüĢtür. Grup görüĢmeleri yarı yapılandırılmıĢ bir soru dizisi çerçevesinde gerçekleĢtirilmiĢtir.Bu proje en baĢından sonuna kadar Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı ve
Sağlık Bakanlığı’nın iĢbirliği ile yürütülmüĢtür.

Varsa
ortakların
adı
Conseil
Sante

Sağlanan Hizmetler
TEKNĠK HĠZMETLER



Metodoloji geliĢtirme
Alan AraĢtırması için Teknik Yardım




Veri toplama ve Veri analizi
Politika Tavsiyesi ve Politika
formülasyonu
Saha değerlendirmesi
Raporlama




Ref 10

Proje baĢlığı

Yüklenici

Ülke

Türkiye

KuĢ Gribine ve Ġnsan Gribine Hazırlıklı Olmak için Interaktif Eğitim Programlarının Hazırlanması ve KuĢ Gribi ve Ġnsan Gribi Hakkında Farkındalık
Yaratmak için Oyunların Hazırlanması

Toplam proje
bütçesi

Yüklenicinin
gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin projedeki
oranı %

Projede görevli toplam
personel sayısı

65.670 $

100%

10

Projeyi yürüten kuruluĢ
(yararlanıcı) ve yasal
statüsü

Sağlık Bakanlığı

Finansman kaynağı

UNICEF ve
Japon Hükümeti

Projenin Detaylı Açıklaması








KuĢ Gribi hakkında Rehber Kitap
Sık sorulan sorular ve cevaplarının bulunduğu bir kitapçık
Bu kitapçığı kullananlar için bir el kitabı
Eğiticilerin eğitimi - Hedef gruba eriĢimi olan bir grubun ( okul öğretmenleri, gönüllüler, hükümet temsilcileri…) uzmanlarca amaçlara uygun
olarak eğitilmesi
Alanda çalıĢan eğiticiler için eğitim materyallerinin hazırlanması
3–6 ve 6–14 yaĢ grubuna yönelik hayvan sevgisini aĢılayan ve aynı zamanda hijyen kurallarını öğreten oyunların hazırlanması

Bu çalıĢma, Ulusal ĠletiĢim Stratejisi ortaya koymaya çalıĢan tüm paydaĢların çalıĢmalarına önemli katkılar sağlamıĢtır.

Ocak 2006Ağustos 2006

Sağlanan Hizmetler

Bu projede, çocukları, aileleri ve diğer risk grubunda bulunanları kuĢ gribi ve insan gribi hakkında bilinçlendirmek amacı ile bir el kitabı ve oyunların
hazırlanması amaçlanmaktadır. Bunu yaparken de, konu ile ilgili farkındalık yaratılarak ve hijyen konusunda bilgi verilerek oluĢabilecek bir panik ortamı
riskini düĢürmek istenmektedir.
Personelinizce GerçekleĢtirilen Hizmetlerin Tanımı:

BaĢlama – bitiĢ
tarihleri

TEKNĠK HĠZMETLER





Eğitim
Farkındalık yaratma
Doküman hazırlığı
Oyun tasarımı

Varsa ortakların
adı

----

Ref 11
Yüklenici

Proje baĢlığı
Ülke

Türkiye

Türkiyede KuĢ Gribi için Risk Altındaki Aile ve Çocuklara Yönelik Bilgi Tutum DavranıĢ AraĢtırması

Toplam proje bütçesi

Yüklenicinin
gerçekleĢtirdiği faaliyetlerin
projedeki oranı %

Projede görevli
toplam personel
sayısı

78.500 $

100%

16

Projeyi yürüten kuruluĢ
(yararlanıcı) ve yasal statüsü

Milli Eğitim Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı

Finansman
kaynağı

UNICEF

Projenin Detaylı Açıklaması
Bu araĢtırmanın amacı kuĢ gribi ile ilgili olarak evinde kanatlı hayvan besleyenlerin yaygın olarak bulunduğu yörelerde kanatlı hayvan beslemenin önem derecesini,
hastalığın bilinme durumunu ve bilgi kaynaklarını, hastalığa ve alınacak önlemlere karĢı tutumları ve davranıĢları ortaya çıkarmak ve konuyla ilgili çalıĢma yapacak
kiĢi ve kuruluĢlara temel bilgi sağlamaktır. Bu araĢtırma hem kantitatif hem de kalitatif özellikler taĢıyan, bir saha araĢtırmasıdır. ÇalıĢmanın teknik kısmı Marmara
Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi çalıĢanlarınca üstlenilmiĢtir.
AraĢtırmada kantitatif saha araĢtırması veri toplama aracı olarak her ev için üç görüĢme formu geliĢtirilmiĢtir: Evin reisine yönelik Hane GörüĢme Formu, evde
kanatlı hayvan bakımıyla ilgilenen 18 yaĢ ve üzeri yetiĢkine yönelik KiĢisel GörüĢme Formu ve kanatlı hayvan bakımıyla ilgilenen 6-17 yaĢ arası çocuğa yönelik
KiĢisel GörüĢme Formu. AraĢtırma grubu tarafından hazırlanan form taslaklarına UNICEF Türkiye, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı uzmanlarının
değerlendirme ve önerileri ile son Ģekilleri verilmiĢtir.
AraĢtırmaya, Dünya Sağlık Örgütü ile Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı verileri dikkate alınarak, kuĢ gribine bağlı insan ölümü veya vakası bildirilmiĢ 4
ilden 3’ü (Ağrı, ġanlıurfa, Van); sadece hayvan vakası bildirilmiĢ 51 ilden seçilen 8 il (Ardahan, Elazığ, Erzurum, Ġstanbul, Kars, Konya, Samsun, Sivas) ve hiç vaka
bildirmeyen 26 ilden 2’si (Osmaniye, Sakarya) çalıĢmaya alınmıĢtır. Örneklem büyüklüğü “en az 845 hane” olarak hesaplanmıĢtır.

BaĢlama – bitiĢ
tarihleri

Ocak 2006Ağustos 2006

Varsa
ortakların
adı
----

Sağlanan Hizmetler
TEKNĠK HĠZMETLER



Metodoloji geliĢtirme
Alan AraĢtırması için Teknik Yardım





Veri toplama ve Veri analizi
Saha değerlendirmesi
Raporlama

Ref 12
Yüklenici

Proje baĢlığı

“Haydi Kızlar Okula Kampanyası” altında Teknik DanıĢmanlık Hizmetleri

Ülke

Toplam proje
bütçesi

Yüklenicinin
gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin projedeki
oranı %

Projede görevli
toplam personel
sayısı

Projeyi yürüten
kuruluĢ
(yararlanıcı) ve
yasal statüsü

Finansman
kaynağı

Türkiye

45,114 $

100%

4

MEB ve UNICEF

UNICEF/AB

Projenin Detaylı Açıklaması
EDUSER aĢağıdaki baĢlıklarda, MEB’e teknik yardım ve kapasite geliĢtirme danıĢmanlık hizmetleri sağlamıĢtır:
 Ġlköğretime giriĢi artırmak için bir el kitabı geliĢtirilmesi
 Çocuklar ve ebeveynler için kitapçıkların geliĢtirilmesi
 EtkileĢim CD’sinin GeliĢtirilmesi
 Okul yıllığı geliĢtirilmesi
 Farkındalık yaratma ve yaygınlaĢtırma toplantıları
 El kitabının bir eğitsel araç olarak kullanıldığı özel durum için düĢünceler
Hazırlanan El kitabı önemli anlamlara sahiptir ve bu kampanyada yeralan bütün paydaĢlara rehberlik etmiĢtir. Bu el kitabında bütün
faydalanıcıların (anne babalardan Türkiye Cumhuriyeti CumhurbaĢkanına) sorumlulukları ve rolleri tanımlanmıĢtır. Ġkna için bağımsız
bir bölüm ayrılmıĢtır.
Bu sözleĢmenin bir parçası olarak, bütün çacukların özellikle kızların ilköğretime baĢvurularını artırmak için Ebeveynler ve Çocuklar
Ġçin Bir Kitapçık, EtkileĢim CD’leri ve Okul Yıllığı hazırlanmıĢ ve tasarlanmıĢtır. Bu kapsamda iki kitap hazırlanarak okullara
dağıtılmıĢtır. Bu kitaplar;
 Eğitimsiz Olmaz: Öğrenci Kitabı
 Eğitim Sizsiz Olmaz: Veli Kitabı

BaĢlama – bitiĢ
tarihleri
01.01.200631.12.2006
Sağlanan Hizmetler

TEKNIK HĠZMETLER


DanıĢmanlık



Eğitim



Bilgi Toplama



Kitap Hazırlığı



Düzenleme



Tasarım

Varsa
ortakların adı
-----

Ref 13

Yüklenici

Proje baĢlığı

Ülke

Türkiye

Toplam proje
bütçesi

250.000 EURO

AB Hibe Programları Kapsamında Mikro Proje Teklifi Hazırlığı ve Proje Yönetimi Desteği
Yüklenicinin
gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin
projedeki oranı %

Projede
görevli
toplam
personel
sayısı

100%

6

Projeyi yürüten kuruluĢ (yararlanıcı)
ve yasal statüsü

TISK, TURK-Ġġ, INTES, YOL-IS,
INISEV Vakfı, TESKOMB, TEKĠS,
HAK-Ġġ, TEK GIDA-Ġġ, TÜRKLĠM,
CEĠS, SEĠS, TESKOOP-Ġġ, ATO vb.

Finansman kaynağı

BaĢlama –
bitiĢ tarihleri

Varsa
ortakların adı

AB, Dünya Bankası vb.
uluslalarsı donor kuurluĢ
katkıları ve yararalanıcı
kuurluĢların öz katkıları

2003- Devam
Ediyor

-----

Projenin Detaylı Açıklaması
Türkiye’de hibe desteği uygulanması yeni bir kavramdır. Bundan dolayı, proje tasarım ve hibe deteğinin kullanımı bakımından kurumların
kapasitesi sınırlıdır.
EDUSER hibe desteğinden faydalanmaya hazır olan kuruluĢlara teknik destek vermektedir. MüĢteri profilimiz genelde, iĢveren kuruluĢları,
iĢçi sendikaları, odalar, vakıf vb sivil toplum kuruluĢlarından oluĢmaktadır. Bu kapsamda sunulan destekler Ģunlardır:

Proje fikrinin oluĢturulmasına destek verilmesi

Proje teklifinin hazırlanması (teknik ve mali)

Proje teklifinin Proje Sahibi Kuruma sunulması ve tartıĢılması

Proje son Teklif Dosyasının hazırlanması ve sunulması
EDUSER ayrıca Proje Yönetim DanıĢmanlığı Desteği de sunmaktadır. Bu kapsamda aĢağıdaki hizmetler sunulmaktadır:

Projede görev yapacak kiĢilerin seçimi

Projede görev yapacak kiĢilerin görev tanımlarının oluĢturulması

Projede görev yapacak kiĢilerin eğitimi

Proje iĢ planının hazırlanması/revize edilmesi

Proje faaliyetlerinin koordinasyonu

Performans Değerlendirme

Proje Tanıtım ve PR Stratejilerinin oluĢturulması

Proje sonuçlarını yayma ve değerleme

Proje izleme ve değerlendirme

Raporlama

Sağlanan Hizmetler
TEKNĠK HĠZMETLER


Proje tasarımı



Proje Yönetimi ve uygulama



Ġzleme ve değerlendirme



Proje tasarımı uygulaması, izleme ve değerlendirmesi ile ilgili
Kapasite oluşturma



Proje Döngü Yönetimi eğitimi

Ref 14
Yüklenici

Ülke

Türkiye

Projenin adı
Toplam proje
bütçesi

45,000 EURO

Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeler AraĢtırma Projesi
Yüklenicinin
Projede görevli
Projeyi yürüten
Finansman
gerçekleĢtirdiği
toplam personel
kuruluĢ (yararlanıcı)
kaynağı
faaliyetlerin
sayısı
ve yasal statüsü
projedeki oranı %
100
5
TESKOMB
TESKOMB

Projenin Detaylı Açıklaması
Bu proje, Avrupa Birliği uyum süresinde, Türk otoritelerine ve ilgili kiĢilere politika oluĢturma stratejileri geliĢtirme aĢamasında
yardımcı olmak üzere, AB ülkelerindeki KOBĠlerin uygulamaları hakkında araĢtırma yapılmasını amaçlamıĢtır.
Bu araĢtırmada;







Türkiye’de KOBĠlerin durum ve geliĢim analizleri
Türkiye’de ve AB’de KOBĠ’lerin karĢılaĢtırılması, Avrupa pazarının Türk KOBĠ’leri için avantajları ve dezavantajlarının
tanımlanması
AB KOBĠ programları ve Türk KOBĠ’lerin bu programlardan yararlanma yolları
KOBĠ’lerin uluslar arası pazara girmeleri için ihtiyaçlarınını belirlenmesi
KOBĠ’ler için kurulmuĢ odaların, derneklerin ve sendikaların iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi
KOBĠ’lerin Avrupa Birliği’ne girebilmeleri için genel öneriler ve sonuçlar geliĢtirilmiĢtir.

ÇalıĢma kapsamında temel araĢtırma tekniği olarak;


Literatür tarama,



Mevcut verilerin analizi



SWOT Analizi



Alan araĢtırması (Anket): TESKOMB’a üye 900 kooperatif Yönetim Kurulu üyesine uygulanmıĢtır (örneklem: yaklaĢık 9.000
kiĢidir)
Ġlgili kesimlerle derinlemesine görüĢme, odak grup çalıĢması, görüĢe gönderme ve gelen görüĢler çerçevesinde rapora
son Ģeklini verme vb. yöntemleri kullanılmıĢtır.



ÇalıĢma kapsamında ayrıca, AB KOBĠ ve Sanayi ĠliĢkileri Gözlemevi verileri ile karĢılaĢtırmalı analiz yapılmıĢtır.
Sözkonusu araĢtırma sonuçları TESKOMB tarafından kitap olarak yayınlanmıĢtır.

BaĢlama – bitiĢ
tarihleri

Varsa ortakların adı

2000-2001

---

Sağlanan Hizmetler
TEKNĠK HĠZMETLER





AraĢtırma
Veri toplama ve analizi
Rapor hazırlama, düzenleme, sunma ve yayınlama
DanıĢmanlık

Ref 15
Yüklenici

Projenin adı

Türkiye’de ve SeçilmiĢ Ülkelerde Küçük ve Orta Ölçekli Firmaların Finansal Kaynaklara EriĢimi

Ülke

Toplam proje
bütçesi

Yüklenicinin
gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin projedeki
oranı %

Projede görevli toplam
personel sayısı

Projeyi yürüten
kuruluĢ
(yararlanıcı) ve
yasal statüsü

Finansman
kaynağı

BaĢlama – bitiĢ
tarihleri

Varsa ortakların
adı

Türkiye

37.500 EURO

100

8

TESKOMB

TESKOMB

2001

---

Projenin Detaylı Açıklaması
Bu proje, Türk iĢletmelerine yardımcı olabilmek ve karĢılaĢtıkları zorlukları ortaya koyabilmek amacıyla, Türkiye dahil seçilmiĢ birkaç
ülkedeki KOBĠ’lerin finansal kaynaklara eriĢimlerini incelemek üzere yapılmıĢtır. Bu çalıĢma aĢağıdaki konuları içermektedir:
 Almanya’da KOBĠlerin Finansal kaynaklara eriĢimi
 Belçika’da KOBĠlere yönelik politikalar ve yöntemler
 Fransa’da KOBĠlerin ve esnaf sanatkarların Finansal kaynaklara eriĢimi
 Ġngiltere’de KOBĠlerin Finansal kaynaklara eriĢimi
 Ġtalyan Modelinde KOBĠlere yönelik politikalar
 Türkiye’de esnaf sanatkarlar ve KOBĠlerin finansal araçları, bu alandaki yardımlar
 Genel öneriler ve sonuçlar
ÇalıĢma kapsamında temel araĢtırma tekniği olarak;
 Literatür tarama,
 Mevcut verilerin analiz edilmesi
 SWOT Analizi
 Alan araĢtırması (Anket): TESKOMB’a üye 900 kooperatife uygulanmıĢtır (örneklem: yaklaĢık 2.000 kiĢi)
 Ġlgili kesimlerle derinlemesine görüĢme, odak grup çalıĢması, görüĢe gönderme ve gelen görüĢler çerçevesinde rapora son
Ģeklini verme vb. yöntemleri kullanılmıĢtır.
ÇalıĢma kapsamında ayrıca, AB KOBĠ ve Sanayi ĠliĢkileri Gözlemevi verileri ile karĢılaĢtırmalı analiz yapılmıĢtır.
Sözkonusu araĢtırma sonuçları TESKOMB tarafından kitap olarak yayınlanmıĢtır.

Sağlanan Hizmetler
TEKNĠK HĠZMETLER


AraĢtırma



Veri toplama ve analizi



Rapor hazırlama, düzenleme, sunma ve yayınlama



DanıĢmanlık

Ref 16

Projenin adı

Yüklenici

Kullanıcı Kimlik Doğrulama Sistemi GeliĢtirme Projesi

Ülke

Toplam proje
bütçesi

Türkiye

187.500 EURO

Yüklenicinin
gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin projedeki
oranı %

Projede görevli
toplam personel
sayısı

15%

2

Projeyi yürüten
kuruluĢ (yararlanıcı)
ve yasal statüsü
Abant Izzet Baysal
Üniveristesi

Projenin Detaylı Açıklaması
Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi için Kullanıcı Kimlik Doğrulama Sistemi projesi gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu projenin temel amacı, tüm
kullanıcıların kimlik doğrulama üzerinden üniversite hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan bir sistem geliĢtirmektir.
Proje kapsamında verilen hizmetler Ģunlardır;

Finansman kaynağı

BaĢlama –
bitiĢ tarihleri

Abant Izzet Baysal
01-01-2003Üniveristesi
26.06.2003
Sağlanan Hizmetler
TEKNĠK HĠZMETLER
 Projenin Hazırlanması


DanıĢmanlık



Eğitim



Veritabanı geliĢtirme ve tasarım



Veri giriĢi



Sunucu kurulumu



Teknik hizmetler



Pilot çalıĢma



Doküman hazırlama



Rehberlerin hazırlanması



Sisteminin uygulanması

Varsa
ortakların adı

----

Ref 17

Proje baĢlığı

Ġstihdam ve Eğitim Projesi

Yüklenici

Ülke

Toplam proje
bütçesi

Yüklenicinin
gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin projedeki
oranı %

Projede görevli
toplam personel
sayısı

Projeyi yürüten
kuruluĢ (yararlanıcı)
ve yasal statüsü

Finansman
kaynağı

BaĢlama – bitiĢ
tarihleri

Varsa
ortakların adı

Türkiye

107 Milyon $

N/A

2

ĠġKUR

Ulusal Bütçe Dünya Bankası

1993-2000

---

Projenin Detaylı Açıklaması
Bu projenin amacı; Aktif iĢgücü politikalarının daha etkin Ģekilde uygulanabilmesine yönelik geliĢmiĢ ve etkili bir iĢgücü piyasasının
oluĢturulması ile istihdamın arttırılmasıdır. Proje dört ana bölümden oluĢmaktadır :


Ġstihdam hizmetlerinin çeĢitlendirilmesi yolu ile iĢgücü piyasasında istihdamın etkinleĢtirilmesi,



ĠĢsiz ve vasıfsız kiĢilerin üretkenliklerin arttırılarak istihdama aktarılması,



ĠĢ arayanların eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, becerilerinin geliĢtirilmesi ve iĢgücü piyasası hakkında daha çok
bilgilendirilmeleri yoluyla iĢgücü piyasası kararlarının etkinleĢtirilmesi,



Kadınların iĢgücüne katılımının artırılması,

Proje 7 ana bileĢen olarak uygulanmıĢtır.
Bu projenin toplam bütçesi, USD 67 Milyon Dünya Bankası’nın ve USD 40 Milyon devlet katkısı ile USD 107 Milyon’dur.
EDUSER’in iki çalıĢanı Proje’de Direktör ve Koordinatör olarak görev yapmıĢtır. Ayrıca, proje altında görev yapmıĢ uzmanların önemli
bir bölümü EDUSER’in uzman havuzunda yer almaktadır.

Sağlanan Hizmetler

TEKNĠK HĠZMETLER




DanıĢmanlık
Proje uygulaması
Yönetim

Ref 18

Yüklenici

Proje baĢlığı

CEMTINET: Çimento Sektörü Eğitim Merkezleri Ağı Projesi (LDV)

Ülke

Toplam proje
bütçesi

Yüklenicinin
gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin
projedeki oranı %

Projede görevli
toplam personel
sayısı

Projeyi yürüten
kuruluĢ
(yararlanıcı) ve
yasal statüsü

Finansman
kaynağı

BaĢlama – bitiĢ
tarihleri

Türkiye

346,026 EURO

13%

2

AB/ Ulusal Ajans

AB

Aralık 2006Ekim 2008

Projenin Detaylı Açıklaması
Bu projenin amacı; gerek ulusal düzeyde gerekse AB düzeyinde çimento sektörünün sorunu olan serbest dolaĢım sorununa çözüm
olacak bir ortak iletiĢim ve bilgi ağ modeli kurmaktır. Bu ağ, çeĢitli AB ülkelerinde halihazırda faaliyet gösteren eğitim merkezlerini bir
araya getirecek ve yaĢam boyu öğrenme ilkelerine uygun olarak yeniden yapılandıracaktır.
Projenin faaliyetleri Ģunlardır;
 Çimento sektöründe 6 ortak ülkedeki eğitim merkezlerini kapsayan bir iĢbirliği ağının kurulması
 Sektörde hayat boyu öğrenme yaklaĢımının geliĢtirilmesi
 AB düzeyinde sektörün 5 ortak mesleki yeterliliklerin geliĢtirilmesi
 GeliĢtirilen 5 mesleki yeterlilikten 2’si için eğitim programlarının geliĢtirmesi
 Ortak formatta geliĢtirilen eğitim programları için eğitimcilerin yetiĢtirilmesi
 SeçilmiĢ 3 ülkede geliĢtirilen eğitim programlarına gore yetiĢtirilen eğitmenler tarafından eğitim verilmesi
 Eğitim alan kiĢilerin ortak bir formatta teste tabi tutularak sertifikalandırılması
Projenin sonuçları Ģunlardır;
 Kalite güvence planı
 YaĢam boyu öğrenme dokümanı
 Model iĢletim rehberi
 SeçilmiĢ 5 meslek için ortak mesleki yeterlikler
 SeçilmiĢ 2 meslek için eğitim programları
 Sınav ve değerlendirme prosedürü
 Test araçları havuzu
 Ortak eğitim materyalleri
 Web-sitesi, e-forum ve e-grup
 Yol haritası: iletiĢim ve kıymetlendirme stratejileri
 Tanıtım materyalleri
 Ara ve nihai raporlar
Proje, 8 ortaklı olup yüklenici kuruluĢ Çimento ĠĢverenleri Sendikası ÇEĠS (Türkiye), Koordinatör kuruluĢ: EDUSER Eğitim ve
DanıĢmanlık ġirketi olup, ortak ülkeler; Almanya, Danimarka, Ġspanya, Ġtalya ve Polonya ve sessiz ortak Çimse-ĠĢ iĢçi Sendikası’dır.

Varsa ortakların adı
CEIS, CIMSE-IS, ABZ-HAM,
ODENSE, Centro Servizi, Aidico,
FUTURUM
Sağlanan Hizmetler

TEKNĠK HĠZMETLER


Projenin hazırlanması



Projenin yönetimi



Teknik Destek



Ġzleme ve Değerlendirme

Ref 19

Yüklenici

Proje baĢlığı

Ülke

Türkiye

Toplam proje
bütçesi

298.579 EURO

KWELE - Kadınların ĠĢgücü Piyasasına Kazandırılmaları ve Ekonomik Olarak Güçlendirilmeleri (LDV)
Yüklenicinin
gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin projedeki
oranı %

Projede görevli
toplam personel
sayısı

17%

6

Projeyi yürüten
kuruluĢ (yararlanıcı)
ve yasal statüsü
AB/ Ulusal Ajans

Finansman
kaynağı

BaĢlama – bitiĢ
tarihleri

Varsa ortakların adı

AB

Aralık 2007Kasım 2009

Mamak Belediyesi, VFA, EuroFortis,
Kolping Institute, BD Center,
Ballybeen Womens’ Center,
MESVAK,

Projenin Detaylı Açıklaması
Bu projenin amacı; dezavantajlı kadınların sosyal ve mesleki becerilerle donatılması suretiyle, iĢgücü piyasasına rekabetçi bir biçimde girebilmeleri ya da iĢ
yaĢamında rekabet ederek kalabilmelerine destek sağlamaktır. Proje ayrıca bu durumdaki kadınların, ailenin göçü/ hareketliliği durumlarında ülke içinde
veya bir baĢka ülkedeki iĢverenlere belgelendirilmiĢ yeterlilikler sunabilmeleri için daha once geliĢtirilmiĢ yenilikçi yaklaĢımlara dayanan bir model
geliĢtimeyi hedeflemektedir. Proje ayrıca tüm avrupa ülkelerinde görünür olan cinsiyetler arası farkın kapatılmasına katkıda bulunacak. Tüm bunların
yanında, dezavantajlı kadınların, KOBĠ’lerin ihtiyaç duyduğu ofis yönetimi konusunda pilot ölçekle mesleki eğitim almalarıdır.
Projenin faaliyetleri Ģunlardır;

Yenilikçi ürünlerin ulusal durumlara uyarlanmasını sağlayan model rehber iĢ paketinin geliĢtirilmesi,

AB seviyesinde “Ofis yönetimi yeterlilikleri” konusunda uzmanlaĢmıĢ eğitmenler ağının kurulması,

4 ülkede (Türkiye, Yunanistan, Polonya, Letonya) 20’Ģer dezavatajlı kadına eğitim verilmesi,

Eğtimi süreci sonunda uygulanacak sınav sonucuna gore katılımcıların belgelendirilmesi,
Projenin sonuçları Ģunlardır;

KarĢılaĢtırmalı AraĢtırma/ Ġhtiyaç Analizi

Model Rehber El kitabı

Avrupa Cinsiyete dayalı eğitmenler ağı

Eğitmenler için cinsiyete dayalı müfredat

Yenilkçi adım adım teorik öğretme modülleri

Ofis yönetimi yeterlikleri için ülkeye özgü eğitim programları

Sınav ve sertifika modeli

Farkındalık yaratma ve bilgi kampanyası

Web sitesi ve e-grup

Uluslararası ortaklık yönetim planı

Ilerleme raporları
Proje 8 ortaklı olup baĢvuran kuruluĢ Mamak Belediyesi (Türkiye), Koordinatör kuruluĢ: EDUSER Eğitim ve DanıĢmanlık ġirketi olup, ortak ülkeler;
Almanya, Yunanistan, Letonya, BirleĢik Krallık ve Polonya’dır.

Sağlanan Hizmetler
TEKNĠK HĠZMETLER


Projenin Hazırlanması



Projenin Yönetimi



Teknik Destek



Ġzleme ve Değerlendirme



Sınav ve Belgelendirme

Ref 20
Yüklenici

Proje BaĢlığı

SME- Sağlıklı Mesleki Eğitim (LDV)

Ülke

Toplam proje
bütçesi

Yüklenicinin
gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin projedeki
oranı %

Projede görevli
toplam personel
sayısı

Projeyi yürüten kuruluĢ
(yararlanıcı) ve yasal
statüsü

Finansman
kaynağı

BaĢlama – bitiĢ
tarihleri

Varsa ortakların adı

Türkiye

264.411 EURO

22,76%

2

AB/ Ulusal Ajans

AB

Aralık 2007Ocak 2010

VFA, Centro Servizi, SADER,
SEIS, TISK

Projenin Detaylı Açıklaması
Bu projenin amacı, Türkiye ve proje ortağı üyelerde Avrupa Birliği standartlarında, örgün ve yaygın mesleki eğitime katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda, ortakların
amacı, insan kaynakları kalitesini mesleki yeterliliklerin geliĢimi yoluyla arttırmak, eğitim programları geliĢtirmek ve kazandırılan yeterlilikleri önceden belirlenmiĢ
yöntemlere ve Avrupa Birliği standartlarına dayalı olarak ölçmektir. Bu proje, Mesleki ve Teknik Eğitim sisteminin kalitesini arttırmaya katkıda bulunacaktır. Bir baĢka
ifade ile uzun vadede bu proje, Avrupa Birliğinin “serbest dolaĢım” hedefine katkıda bulunacaktır. Çünkü proje kapsamında gerçekleĢtirilecek standardizasyon,
çalıĢanların hareketliliğini ve Avrupa iĢ sektöründe istihdam edilme imkânını arttıracaktır.
Projenin faaliyetleri Ģunlardır;
 Kalifiye iĢ gücü bakımından sektörün en çok ihtiyaç duyduğu 5 alanın belirlenmesi,
 Belirlenen 5 alandaki mesleki yeterliliklerin ortakların aktif katılım ve geribildirimleri yardımıyla hazırlanması,
 Mesleki yeterliliklere dayalı olarak eğitim programlarının ortaklarla birlikte hazırlanması,
 GeliĢtirilen programların hedef gruplardan seçilecek iki küçük gurupla test edilmesi,
 Seçilecek 2 alanda ölçme değerlendirme prosedürü ve soru bankasının oluĢturulması
Projenin sonuçları Ģunlardır;

Ortaklar için etkin yönetim el kitabı

Ülke analiz raporu

Mesleki yeterliliklerin tespiti için anket

SeçilmiĢ 5 alanda mesleki yeterlilikler

Mesleki yeterliliklere dayalı eğitim programları

BĠT Temelli Ölçme ve Değerlendirme Soru Bankası

SEĠS Bülteni

YaygınlaĢtırma ve Görünürlük Materyalleri ( CD, BroĢür ve Posterler )

Ortak Ölçme, Değerlendirme ve Sertifikasyon Prosedürü

Ġlerleme Raporu, Ara ve Nihai Rapor
Proje, 7 ortaklı olup baĢvuran kuruluĢ SEĠS, Türkiye Sağlık Endüstrisi ĠĢverenleri Sendikası (Türkiye), Koordinatör kuruluĢ: EDUSER Eğitim ve DanıĢmanlık ġirketi
olup, ortak ülkeler; Yunanistan, Ġtalya, ’dır.

Sağlanan Hizmetler
TEKNĠK HĠZMET


Projenin Hazırlanması



Projenin Yönetimi



Teknik Destek



Ġzleme ve Değerlendirme



Sınav ve Belgelendirme

Ref 21

Yüklenici

Proje baĢlığı

A.J.O.Y. – ĠĢsiz Gençler Ġçin Yeni Bir ĠĢ Fırsatı KOBİ’ler için e-ticaret ve Veri Güvenliği Becerileri
KazandırılmıĢ Gençler Projesi(LDV)

Ülke

Toplam proje
bütçesi

Yüklenicinin
gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin projedeki
oranı %

Projede görevli toplam
personel sayısı

Projeyi yürüten kuruluĢ (yararlanıcı)
ve yasal statüsü

Finansman
kaynağı

BaĢlama –
bitiĢ tarihleri

Varsa ortakların adı

Türkiye

297.670 EURO

16,52%

5

AB/ Ulusal Ajans

AB

Aralık 2008Kasım 2010

ATO ,Odense Technical
College, H.U.B.Ö.T.E , San
Valero, T.B.D

Projenin Detaylı Açıklaması
Bu projenin amacı; piyasada icra edilen ancak tam olarak tanımlanamayan “Veri Güvenliği” alanında çalıĢan kiĢilerin görev tanımlarını ve özelliklerini
ortaya koyarak AB düzeyinde yeni bir mesleki yeterlilik geliĢtirmek. AB ülkelerinde uygulanan eğitim programlarını ve yöntemlerini Türkiye koĢullarına
uyarlayarak geliĢtirilen mesleki yeterliliği değerlendirmek için ortak test ve belgelendirme yöntemi geliĢtirmektir. Diğer bir amaçta; genç insanların
mesleki niteliklerini geliĢtirerek KOBĠ’lere yönelik “e-ticaret ve veri güvenliği konusunda nitelikli personel” yetiĢtirmek. KOBĠ’leri güvenli biliĢim
teknolojilerini daha fazla kullanmaları konusunda cesaretlendirmek ve kapasitelerini güçlendirmektir.
Projenin faaliyetleri Ģunlardır;

Ġspanyol San Valero Vakfı tarafından baĢarıyla uygulanmıĢ olan SME-TIC Projesi’nin deneyimlerinden faydalanarak “Veri Güvenliği” alanında
Mesleki Yeterlilikler ve Eğitim Programlarının geliĢtirilmesi,

GeliĢtirilen yeni model ile seçilecek 30 iĢsiz gencin eğitilmesi,

Eğitim alan gençlerin ATO Özel Ġstihdam Bürosu tarafından belirlenen KOBĠ’lerle eĢleĢtirilerek staj yapmaları ve iĢe yerleĢtirilmesi,

Eğitim sonunda katılımcıların edinecekleri yetkinliklerin, uluslar arası geçerliliği olan ECDL “Avrupa Bilgisayar ĠĢletmenliği Lisansı” sertifikası ile
belgelendirilmesi
Projenin sonuçları Ģunlardır;

Proje internet sitesi ve yerel ağının (intranet) kurulması

Ortaklar için “YOL HARĠTASI”

Güncel ülke analiz raporu

Üç yeni mesleki yeterlilik

Mesleki yeterliklerine dayanan eğitim programları (SME-TIC Projesi’nden uyarlanmıĢ)

Ortak ölçme ve değerlendirme yöntem ve materyalleri
Proje, 5 ortaklı olup baĢvuran kuruluĢ Ankara Ticaret Odası (ATO), Proje ortakları; EDUSER Eğitim ve DanıĢmanlık ġirketi, Hacettepe Üniversitesi,
Türkiye BiliĢim Derneği, Syddansk Teknik Okulu (Danimarka) ve San Valero Vakfı (Ġtalya) ’dır.

Sağlanan Hizmetler
TEKNĠK HĠZMET


Projenin Hazırlanması



Teknik Destek



Ġzleme ve Değerlendirme

Ref 22
Yüklenici

Proje baĢlığı

Bilgi ĠletiĢim Teknolojilerine (BĠT) Dayalı Materyaller Ġle Perakendecilik Sektöründe Avrupa Düzeyinde Değer Yaratma Projesi (LdV)

Ülke

Toplam proje
bütçesi

Yüklenicinin gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin projedeki oranı
%

Projede görevli
toplam personel
sayısı

Projeyi yürüten kuruluĢ
(yararlanıcı) ve yasal statüsü

Finansman
kaynağı

BaĢlama –
bitiĢ tarihleri

Varsa ortakların adı

Türkiye

267.557 EURO

18,76%

6

AB/ Ulusal Ajans

AB

Aralık 2008Kasım 2010

TEZ-KOOP-Ġġ, VFA, Centro Servizi, MEB
Gazi Mesleki Eğitim Merkezi, KADER,
TURK-IS

Projenin Detaylı Açıklaması
Projenin amacı; Avrupa iĢgücü piyasa’sında çalıĢanların hareketliliğine ve istihdamına öncülük edecek standartlaĢmayla AB’nin “serbest
hareket” amacına katkı sağlamaktır. Bu amaçla Avrupa seviyesinde daha önceden uygulanmıĢ projelerden eğitim programları, sınav ve
belgelendirme yöntemlerini perakende sektörüne uyarlamaktır.
Projenin faaliyetleri Ģunlardır;

Daha önceden yapılmıĢ MVET proje modelinin perakende sektörüne uyarlanması

Perakende Sektörü’nde 4 alt sektör olan kasaplık, kasiyerlik, Ģarküteri ve unlu mamuller satıĢında meslek standartlarının belirlenerek bu
standartların diğer pilot ülkeler olan Yunanistan ve Ġtalya ile uyumlu hale getirilmesi,

Belirlenen standartlardan 2’si için program ve BIT’e dayalı ölçme değerlendirme materyallerinin geliĢtirilmesi

Tez-Koop-ĠĢ Sendikası Genel Merkezinde Sürekli Eğitim Merkezi kurulması,

Ġtalya ve Türkiyede belirlenen gruplara eĢ zamanlı olarak eğitimlerin yapılması,

Eğitim alan kiĢilere BIT’e dayalı teorik ve pratik sınavların yapılması ve belgelendirilmesi,
Projenin sonuçları Ģunlardır;

Yol Haritası

Transfer Rehberi CD si

TEZKOOP-Ġġ içinde sürekli eğitim merkezi

GüncelleĢtirilen 4 Mesleki Yeterlilik

Ġki alanda geliĢtirilen eğitim programı

BĠT’ e dayalı eğitim materyalleri ve Eğitmenler için Eğitim Manüeli

Test ve Sertifika Yöntemi

BĠT’ e dayalı soru bankası

Ortak Sertifikalar

Web sitesi

YaygınlaĢtırma kitabı
Proje, 7 ortaklı olup baĢvuran kuruluĢ; Türkiye Ticaret,Kooperatif,Eğitim,Büro ve Güzel Sanatlar ĠĢçileri Sendikası (TEZKOOP-Ġġ), projenin
ortakları; EDUSER Eğitim DanıĢmanlık ve Uzmanlık Hizmetleri Ltd. ġti., Kariyer DanıĢmanlığı ve Ġnsan Kaynaklarını GeliĢtirme Derneği KARDER, Milli Eğitim Bakanlığı Gazi Mesleki Eğitim Merkezi, Centro Servizi s.r.l (Ġtalya), VFA - Βάλτερ Φισσάμπερ και Σσνεργάτες ΕΠΕ
(Yunanistan), Türkiye ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu, TÜRK-Ġġ’tir.

Sağlanan Hizmetler
TEKNĠK HĠZMET


Projenin Hazırlanması



Teknik Destek



Ġzleme ve Değerlendirme

Ref 23
Yüklenici

Proje baĢlığı
Ülke

Toplam proje
bütçesi

Türkiye

302.427 EURO

SANAL REHBERLĠK - Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Temelli Yenilikçi Mesleki Rehberlik Hizmetlerinin GeliĢtirilmesi (LDV)
Yüklenicinin gerçekleĢtirdiği
Projede görevli
Projeyi yürüten kuruluĢ
Finansman
BaĢlama – bitiĢ
faaliyetlerin projedeki oranı
toplam personel
(yararlanıcı) ve yasal statüsü
kaynağı
tarihleri
%
sayısı
3.64%

3

AB/ Ulusal Ajans

AB

Projenin Detaylı Açıklaması
Bu projenin amacı; kariyer danıĢmanlarının hizmet sunumunda BĠT kullanımını arttırmak ve danıĢmanların gerekli BĠT yeterlilikleriyle
donanmalarını sağlamaktır. Sanal Rehberlik Projesi, ASTER (Ġtalya) tarafından yürütülen “ICT Skills for Guidance Counselors” Leonardo da Vinci
Pilot Projesi’nin yöntem ve çıktılarını transfer etmektedir.
Projenin faaliyetleri Ģunlardır;

Kariyer danıĢmanlarının hizmet sunumunda bilgi ve iletiĢim teknolojileri kullanımına yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri ile rehberlik
hizmetinde yeni yöntemlerin geliĢtirilmesi.

Online anketler ve yarı yapılandırılmıĢ görüĢmeler yoluyla Türkiye ve Avusturya’da kariyer danıĢmanlarının hizmet sunumunda bilgi ve
iletiĢim teknolojilerinin rolüne iliĢkin görüĢlerinin, mevcut bilgilerinin ve eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi.

Kariyer danıĢmanlarının hizmet sunumunda sahip olmaları gereken bilgi ve iletiĢim teknolojileri yeterliliklerinin belirlenmesi ve BĠT Yeterlilik
Haritasının ülkemizin ihtiyaçlarına göre adapte edilmesi.

Kariyer danıĢmanlarının BĠT alanındaki eğitim ihtiyaçları göz önünde bulundurularak eğitim müfredatının ve eğitim materyallerinin
hazırlanması.

Türkiye ve Avusturya’da kariyer danıĢmanlarına yönelik pilot eğitimlerin düzenlenmesi.

DanıĢmanların hizmetine sunulacak web sayfası ve e-forumların hazırlanması.
Projenin sonuçları Ģunlardır;

Ġyi Uygulamalar Kitabı

BĠT Beceri Haritası

Kitap ve CD’den oluĢan BĠT Eğitim Seti

YaygınlaĢtırma Kitabı

Sürdürülebilirlik Haritası
Proje, 8 ortaklı olup baĢvuran kuruluĢ Kariyer DanıĢmanlığı ve Ġnsan Kaynaklarını GeliĢtirme Derneği (KARDER), projenin ortakları; EDUSER
Eğitim DanıĢmanlık ve Uzmanlık Hizmetleri Ltd. ġti., A.Ü. Ġnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer DanıĢmanlığı AraĢtırma ve Uygulama Merkezi
(ĠKDAM), Türkiye ĠĢ Kurumu (ĠġKUR), Dijitek Bilgisayar ve Teknoloji Tic. San. Ltd. ġti., HAK-Ġġ Konfederasyonu, abif-analysis consulting and
interdisciplinary research (Avusturalya), Institute for Educational Sciences-IES (Romanya) dır.

Kasım 2009Ekim 2011

Varsa ortakların adı
Karder, ABĠF(Austiria),
IES(Romania), ĠġKUR, EDUSER,
DĠJĠTEK, ĠKDAM, HAK-Ġġ,

Sağlanan Hizmetler
TEKNĠK HĠZMETLER


Yönlendirme Komitesi ve proje toplantılarına katılım



Proje sonuçlarının ve faaliyetlerinin yaygınlaĢtırılmasına katkı



Türkiye ve Avusturya kariyer danıĢmanlarının katılacağı çalıĢtay
Organizasyonu



Ġzleme/ değerlendirme faaliyetlerine katkıda bulunmak

Ref 24

Proje baĢlığı

Yüklenici

Ülke
Türkiye

BireyselleĢtirilmiĢ Eğitim Yöntemi olarak Montessori yöntemi ile Okul Öncesi Eğitimde ve Özel Eğitimde Kapasite OluĢturma
Yüklenicinin
Projede görevli
Projeyi yürüten kuruluĢ
Toplam proje
gerçekleĢtirdiği
Finansman
BaĢlama – bitiĢ
toplam personel
(yararlanıcı) ve yasal
bütçesi
faaliyetlerin projedeki
kaynağı
tarihleri
sayısı
statüsü
oranı %
200.000 EURO
90%
4
Milli Eğitim Bakanlığı,
AB,
Haziran 2006Selçuk Üniversitesi,
Öz
Mart 2010
Özel eğitim kurumları,
Kaynaklar

Projenin Detaylı Açıklaması
Bu çalıĢmaların ana hedefi bireyselleĢtirilmiĢ eğitim yöntemlerinin öncelikli olarak Okul Öncesi Dönemden baĢlayarak
uygulamalara dâhil edilmesine katkı vermektir. Her çocuğun kendi hızında ve kendi tarzında öğrenmesini sağlayacak
eğitim ortamları oluĢturmak ve eğitimcilerin bu konudaki yaklaĢım kapasitelerini geliĢtirmek amacıyla geçekleĢtirilen bu
çalıĢmalarda eğitim faaliyetleri Montessori Yöntemi doğrultusunda gerçekleĢtirilmektedir.

Sağlanan Hizmetler
TEKNĠK HĠZMETLER
I. Kapasite GeliĢtirme

Bu kapsamda yürütülen faaliyetler;

 Montessori Yöntemi Konusunda Eğiticilerin Eğitimi



 DanıĢmanlık



Montessori Yöntemine iliĢkin temel terimlerin ve materyal isimlerinin ülkemiz eğitim sisteminde uygulanabilirliğini
sağlamak için oluĢturulan bir akademik grup tarafından terimlerin uyarlanması çalıĢması
Montessori yönteminin kültürlere özgü olarak uyarlanması gereken günlük yaĢam ve dil materyallerinin uyarlama
çalıĢması



Yapılan bu uyarlama çalıĢmaları sonucu bir eğitim programının oluĢturulması



Hazırlanan bu eğitim programının uygulanabilmesi için gerekli materyallerin temini



Eğitici eğitimleri öncesinde gerekli eğitim ortamının hazırlanması



Eğitimcilerin Eğitimi; Üniversitelerin ve Meslek Liselerinin Çocuk GeliĢimi, Okul öncesi öğretmenliği ve özel
eğitim bölümleri öğretim üyeleri, öğretmenleri ve öğrencileri, okulöncesi eğitim kurumu öğretmenlerine yönelik
teori ve materyal kullanımını kapsayan eğitimler düzenlenmiĢtir.

 Ġnceleme Gezileri Organizasyonu
II. Sınıf Donanımı
 Montessori Materyallerinin Temini

Varsa ortakların adı
BĠNBĠRÇĠÇEK Zihinsel ve
Fiziksel Engelli Çocuklar
Erken Tanı, Erken Tedavi ve
Eğitimi Vakfı

Ref 25
Yükleneci

Proje baĢlığı
Ülke

Toplam proje
bütçesi

Türkiye

22.000 EURO

Görme Engellilerin ÇalıĢabilecekleri IĢ ve Mesleklerin Tespiti Projesi
Yüklenicinin
gerçekleĢtirdiği
Projede görevli toplam
Projeyi yürüten kuruluĢ
faaliyetlerin projedeki
personel sayısı
(yararlanıcı) ve yasal statüsü
oranı %
%100

5

ĠġKUR

Finansman
kaynağı

BaĢlama – bitiĢ
tarihleri

Varsa ortakların adı

ĠġKUR

Ocak 2010Haziran 2010

Türkiye Körler Federasyonu, TĠSK,
EDUSER

Projenin Detaylı Açıklaması
Bu projenin amacı; görme engellilerin en verimli çalıĢabilecekleri iĢ ve mesleklerin gerçekçi analizlere dayalı olarak belirlenmesi yoluyla, bu
kesimin doğru mesleki eğitim programlarına yönlendirilmesi ve daha verimli olacakları iĢlerde istihdam Ģanslarının artırılmasını sağlamaktır. Proje
kapsamında, seçilecek bir sektörde görme engellilerin kolaylıkla ve daha verimli çalıĢabilecekleri iĢ ve mesleklerin belirlenmesi, bu kesime yönelik
iĢ ve kariyer danıĢmanlığı ile örgün-yaygın mesleki eğitim faaliyetlerinde bu alanlara öncelik verilmesi amaçlanmıĢtır.
Projenin faaliyetleri Ģunlardır;

Proje Yönetimi ve Koordinasyon

Ġlk pilot çalıĢmanın yapılacağı sektörün seçimi

Veri toplama metodolojisinin belirlenmesi

Veri toplama araçlarının geliĢtirilmesi

Veri toplama çalıĢmasını yürütecek hizmet sağlayıcısının seçilmesi ve görevlendirilmesi

Ziyaret edilecek iĢletmelerin ve örneklemin belirlenmesi

Toplanan verilerin analizi

Raporun hazırlanması ve sunulması

Sonuçların PaylaĢılması ve diğer sektörlere yaygınlaĢtırılması için pilot edilen yöntemin revize edilmesi.

Ortaya konan veriler ıĢığında bu çalıĢmanın diğer sektörlere nasıl yaygınlaĢtırılacağı ve bu konuda izlenecek yöntem önerisi geliĢtirilmesi
OSTĠM Organize Sanayi Bölgesi ve MESS’e üye iĢletmelerden belirli büyüklükteki iĢletmeler belirlenmiĢtir. ĠĢletmelerin belirlenmesinde ve
ziyaretlerin organizasyonunda baĢta TĠSK olmak üzere, ilgili meslek kuruluĢlarının desteği alınmıĢtır. Nitel veri toplama araçları 103 iĢletmede
uygulanmıĢtır.
Projenin sonuçları Ģunlardır;

Görme engellilerin çalıĢabileceği iĢ ve mesleklerin tespiti iĢveren/ iĢveren vekili görüĢme formları

Görme engellilerin çalıĢabileceği iĢ ve meslekler gözlem formları

Görme engellilerin çalıĢabileceği iĢ ve mesleklerin tespiti anket formu

GörüĢme ve gözlemlerin iĢyerleri temelinde karĢılaĢtırılması

103 iĢletmede uygulanmıĢ anket

“Görme engellilerin çalıĢabilecekleri iĢ ve mesleklerin tespiti projesi alan araĢtırması sonuç raporu” kitabı

Sağlanan Hizmetler
TEKNĠK HĠZMETLER
 Projenin hazırlanması
 Proje sürecinin yönetiminde teknik destek
 Projenin idari ve mali yönetiminde Türkiye Körler Federasyonuna teknik
destek
 Veri toplama araçlarını geliĢtirme
 Veri toplama uzmanlarının seçimi
 Alan araĢtırmasının koordinasyonu
 Ġzleme ve değerlendirme
 Sonuç raporunun hazrılanması

Ref 26
Yüklenici

Proje baĢlığı
Ülke

Toplam proje bütçesi

Türkiye

173.035 $

AB Tarafından Finanse Edilen “ Türkiye’de Çocuk ĠĢçiliğindeki En Kötü Durumların Ortadan Kaldırılması” Projesi Çerçevesinde Çocuk ĠĢçiliğindeki
En Kötü Durumlara iliĢkin Temel AraĢtırma
Projede görevli
Projeyi yürüten kuruluĢ
Varsa
Yüklenicinin gerçekleĢtirdiği
BaĢlama – bitiĢ
toplam personel
(yararlanıcı) ve yasal
Finansman kaynağı
ortakların
faaliyetlerin projedeki oranı %
tarihleri
sayısı
statüsü
adı
Sosyal Güvenlik ve
Ağustos 2006100%
11
AB
---ÇalıĢma Bakanlığı
Haziran 2007

Projenin Detaylı Açıklaması
Temel AraĢtırmasının amacı yedi seçilmiĢ bölgede (Çankırı, Elazığ, Erzurum, Kastamonu, Ordu, Sinop ve Van) çocuk iĢçiliğindeki en kötü durumlara
iliĢkin nitel veri üretmek ve böylece Türkiye’de bu konu hakkındaki bilgi eksikliklerinin tamamlanması ve güncellenmesi için yardım etmektir. Bu hedefler:

Çocuk iĢçiliğinin ve seçilmiĢ bölgelerde özellikle var olan çocuk iĢçiliğinin en kötü halinin boyutlarını incelemek ve böylece çocuk iĢçiliği bakımından
bu bölgelerin genel bir çerçevesini çıkarmak,

Eğitim gelecekleri, sosyoekonomik ve psiko sosyal bakımlardan çocuk iĢçiliğinin sebep ve sonuçlarını araĢtırmak,

Ebeveynlerin sosyoekonomik durumlarını değerlendirmek ve onların çocuk iĢçiliği konusundaki farkındalıklarını ve davranıĢlarını değerlendirmek,

Projenin planlanmıĢ ikinci aĢaması için, iyileĢtirici faaliyetler; özellikle (ÇĠEH) çocuk iĢçiliğinin en kötü hallerinin ortadan kaldırılması için olası ve
uygulanabilir müdahale ölçütleri önermektir.
Bu araĢtırmanın hedef grupları çocuk iĢçiliğinin en kötü hallerini yaĢayan 18 yaĢın altındaki altındaki çalıĢan çocuklar (erkek ve kız çocukları), ebeveynler
ve hedef çocukların küçük kardeĢleridir.
Bu çalıĢmada sayısal araĢtırma teknikleri (anket) kullanılmıĢtır. AraĢtırma örnekleminin seçiminde ağırlıklı, iki aĢamalı, tabakalı, küme örneklemesi
yaklaĢımı uygulanmıĢtır. Ġlk aĢamada, belediyelik yerleĢim yerleri için 50 hane halkından oluĢan kümeler seçilmiĢ; ikinci aĢamada seçilen kümelerdeki
tüm hane halkları çalıĢma kapsamına alınmıĢtır. Bu kapsamda 7 bölgede toplam 99.350 ev (örneklem) ziyaret edilmiĢtir. AraĢtırma kapsamında Tarama
Formu, Hane Halkı Soru Kâğıdı, Çocuk Soru Kâğıdı olmak üzere üç soru kağıdı uygulanmıĢtır.
Bu bağlamda geliĢtirilen soru kâğıtlarının tutarlılığını, anlaĢılırlığını ve hedef kitleye uygunluğunu ve ayrıca araĢtırma ekibi için hazırlanan El Kitabı ile
takip formlarının uygulanabilirliğini test etmek üzere, TÜĠK tarafından seçilen Ankara ili ilçelerinden iki küme ve bir köyde, bir ön-test gerçekleĢtirilmiĢtir.
Tüm bunların yanında proje süresi içerisinde bir tabulasyon planı da hazırlanmıĢtır. Bir genel araĢtırma raporu ve yedi il AraĢtırma Raporu
hazırlanmıĢtır.

Sağlanan Hizmetler
TEKNĠK HĠZMETLER
1. Kapasite Oluşturma

Eğitim


Farkındalığın artırılması



Seminer, eğitim organizasyonu



Raporlama, döküman hazırlama

2. Alan araştırması ve veri işleme

Literatür AraĢtırması


Yöntem ve Anket Araçlarının GeliĢtirilmesi



Bölgesel Koordinatörler ve Alan Personelinin Seçimi



Saha ÇalıĢanlarının Eğitilmesi



Alan El Kitabının Hazırlanması



Bölgesel Koordinatörler ve Alan Personelinin seçimi



Kaynakların gözden geçirilmesi ve ikincil veri analizi



Veri Toplama ve Analizi



Raporlama ve Öneriler

Ref 27
Yüklenici

Proje baĢlığı

Ulusal Ġzleme AraĢtırması Ortağı: ILO/IPEC Programlarının Çocuklar ve Aileler Üzerindeki Uzun Dönemli Etkisini Değerlendirme AraĢtırması

Ülke

Toplam proje bütçesi

Yüklenicinin gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin projedeki oranı %

Projede görevli
toplam personel
sayısı

Projeyi yürüten kuruluĢ
(yararlanıcı) ve yasal statüsü

Finansman
kaynağı

BaĢlama – bitiĢ
tarihleri

Varsa
ortakların adı

Türkiye

37.226 $

100%

14

ILO

ILO

2004-2005

N/A

Projenin Detaylı Açıklaması
Bu çalıĢma, ILO tarafından kurulan Ankara Sokaklarında ÇalıĢan Çocuklar Merkezince 1993 – 1997 yılları arasında sunulan hizmetlerin çocuklar ve onların
aileleri üzerindeki uzun vadeli etkisini ölçmek üzere bir izleme çalıĢmasıdır. ILO tarafından ilk defa bir pilot çalıĢma olarak 6 ayrı ülkede aynı anda uygulanan
çocuklar ve aileler üzerindeki izleme çalıĢmasının Türkiye ayağı EDUSER tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir.
AraĢtırma nitel özellikte ve 400 derinlemesine görüĢme ile 4 Odak Grup TartıĢmasından meydana gelmiĢtir. Bu bağlamda aĢağıdaki görevler gerçekleĢtirilmiĢtir:

AraĢtırma gereçleri ve metodolojinin belirlenmesi (bu çalıĢma sırasında geliĢtirilen yeni bir metodoloji ILO tarafından test edilmiĢtir)

Örneklemin belirlenmesi

Saha ekibinin eğitimi

Anketlerin uygulanması

Veri giriĢi, analizi ve raporlanması.
Proje için 3 odak grup toplantısı (kadın grubu,erkek grubu,gençler grubu) yapılmıĢtır ve toplam 25 kiĢi ile görüĢülmüĢtür.Proje kapsamında 400 çocuk örneklem
olarak seçilmiĢtir. Örnek çocukların seçiminde “basit rastgele örnekleme tekniği” kullanılmıĢtır. Bu araĢtırmalar süresince araĢtırma ekibi tarafından Türkiye’ye
uyarlanan anketler kullanılmıĢtır. Bu anketler Ģunlardır:

Örneklemde yer alan çocukların izini bulmak için “ġimdi Neredeler?” listesi ;

Çocuklarla ilgili verileri elde etmek için “12 YaĢ Üzeri Yararlanıcı Anketi (BQ O 12 )” ;

Çocukların hanehalkı ile ilgili verilerini elde etmek için “Hanehalkı Anketi (HHQ O 12 )” ;

Yararlanıcı veya hanehalkına ulaĢılamaması durumunda onlarla ilgili bilgi almak üzere “Bilgi Verenlere Uygulanacak Anketi”dir.
Bu anketler toplam 75 yararlanıcı ve 69 hane halkına uygulanmıĢtır.
Bu çalıĢma hakkındaki rapor ILO’ya sunulmuĢtur. Hazırlanan raporlar, Cenevre ILO’da yapılan bir toplantıda diğer ülke sonuçları ile birlikte sunulmuĢtur.

Sağlanan Hizmetler
TEKNĠK HĠZMETLER

Planlama


AraĢtırma gereçleri ve metodolojinin geliĢtirilmesi



Saha ekibinin eğitilmesi



Literatür araĢtırması ve ikincil veri analizi



Saha el kitapçığının hazırlanması



Veri toplanması ve analizi



Raporlama ve öneriler

Ref 28

Yüklenici

Proje baĢlığı

Okul Öncesi Eğitimde Bilgi, Tutum ve Uygulama (KAP) AraĢtırması

Ülke

Toplam proje bütçesi

Yüklenicinin
gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin projedeki
oranı %

Türkiye

49.524 $

100%

Projede görevli
toplam personel
sayısı

Projeyi yürüten kuruluĢ
(yararlanıcı) ve yasal
statüsü

Finansman
kaynağı

BaĢlama – bitiĢ
tarihleri

Varsa
ortakların adı

7

MEB ve UNICEF

UNICEF/AB

21.05.200701.10.2007

----

Projenin Detaylı Açıklaması
EDUSER, UNICEF/Milli Eğitim Bakanlığı’na Okul Öncesi Eğitim’de Bilgi, Tutum ve Uygulama (KAP) AraĢtırması konusunda danıĢmanlık hizmeti
sağlamıĢtır.
Bu çalıĢma, okul öncesi eğitimin geliĢtirilmesi için paydaĢların (hizmet alan ve sunanlar) bilgi, tutum ve uygulamalarının belirlenmesi üzerine tasarlanmıĢ ve
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu sayede karar veren mercilerin, eğitim talebini artırmak ve desteğin yapısı konusunda politikalarını geliĢtirme ve stratejilerini
oluĢturmaya yardımcı olmuĢtur. Okul öncesi yaĢtaki çocuklar, aileleri, öğretmenler, muhtarlar, imamlar, ulusal eğitim, belediye ve yazılı/görsel basının
temsilcileri paydaĢları oluĢturmaktadır.
Bu proje çerçevesinde aĢağıdaki faaliyetler yürütülmüĢtür:
 AraĢtırma ekibinin oluĢturulması
 Tasarım ve Yöntem konusunda rapor hazırlanması
 Örneklemelerin hazırlanması
 Saha iĢinin koordinasyonu ve araĢtırmanın yürütülmesi
 Nitel analizlerin bulgularına yönelik raporun hazırlanması
 Bilgi, Tutum ve Uygulama (KAP) AraĢtırma Raporunun ilk taslağının hazırlanması
 Ġlgili taraflardan yorumların alınması ve KAP AraĢtırma raporunun son haline getirilmesi
Veriler, ailelerle yapılan görüĢmeler ve diğer gruplarla yapılan yarı-yapılandırılmıĢ tartıĢmalarla toplanmıĢtır. Buna ek olarak odak grup görüĢmeleri ziyaret
edilen yerlerde aileler, muhtarlar, imamlar ve toplumun ileri gelenlerinin katılımları ile gerçekleĢmiĢtir.
Sahadan toplanan veriler derlenmiĢ ve verilerin yorumlanması tanımsal gruplandırma amacıyla yapılmıĢtır. Nicel verilerin analizinde SPSS Veri Analiz
programı kullanılmıĢ ve açıklayıcı ve belirleyici testler uygulanmıĢtır. Veri analizinin içeriği yapılırken araĢtırma konusu olan nitel veriler ve cevaplar
aranmıĢtır.
AraĢtırmada KAP tarama deseni uygulanmıĢtır. Örneklem seçiminde Türkiye’yi temsil edecek istatistiksel bir evren-örneklem iliĢkisine gidilmemiĢtir. Buna
karĢın okul öncesi eğitimde talebi belirleyen koĢullar açısından temsil niteliği taĢıdığı düĢünülen beĢ il seçilmiĢtir. AraĢtırma verileri yarı yapılandırılmıĢ
görüĢmelerden, uygulanan anketlerden ve odak grup toplantılarından toplanan nitel ve nicel bilgilerden oluĢmaktadır. AraĢtırma kapsamında her ilde 3
olmak üzere toplam 15 odak grup toplantısı yapılmıĢtır. Veri toplama sürecinde toplam 234 kiĢi ile görüĢülmüĢtür. Nicel verilerin analizinde, SPSS veri
analizi paket programı kullanılarak, betimsel ve anlamlılık testleri yapılmıĢtır.

Sağlanan Hizmetler
TEKNĠK HĠZMETLER


DanıĢmanlık



Metodoloji tasarımı ve geliĢtirilmesi



Veri toplama



Veri analizi



Dosyalama iĢi



Raporlama

Ref 29

Proje baĢlığı

Yüklenici

Ülke

Toplam proje bütçesi

Türkiye

20.000 EURO

21inci Yüzyılda Türk Milli Eğitimi
Yüklenicinin
Projede görevli
gerçekleĢtirdiği
toplam personel
faaliyetlerin projedeki
sayısı
oranı %
100%

6

Projeyi yürüten kuruluĢ
(yararlanıcı) ve yasal
statüsü

Finansman
kaynağı

BaĢlama – bitiĢ
tarihleri

Varsa
ortakların adı

Türk Eğitim-Sen

Türk EğitimSen

1999

----

Projenin Detaylı Açıklaması
Bu çalıĢma, Türk Milli Eğitimi Sistemi üzerine yapılmıĢ bir araĢtırma çalıĢmasıdır. AraĢtırma kapamında aĢağıdaki konular ele alınmıĢtır:





Politika geliĢtirme
YaĢam Boyu Eğitim
Öğretmenlerin, iĢletmecilerin ve diğer personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi
Öneriler ve Sonuçlar

Bu proje çerçevesinde aĢağıdaki faaliyetler yürütülmüĢtür:
 AraĢtırma ekibinin oluĢturulması
 Tasarım ve Yöntem konusunda rapor hazırlanması
 Örneklemelerin hazırlanması
 Nitel analizlerin bulgularına yönelik raporun hazırlanması
 Ġlgili taraflardan yorumların alınması ve AraĢtırma raporunun son haline getirilmesi
AraĢtırma kapsamında ayrıca, OECD ülkeleri ile detaylı bir karĢılaĢtırmalı analizi yapılmıĢtır.
Bu araĢtırma, TÜRK EĞĠTĠM-SEN adına yapılmıĢ olup ve 1999 yılında Türkçe olarak yayınlanmıĢtır. Ġkinci baskısı 2001 yılında yapılmıĢtır.

Sağlanan Hizmetler
TEKNĠK HĠZMETLER


DanıĢmanlık



Metodoloji tasarımı ve geliĢtirilmesi



Veri toplama



Veri analizi



Raporlama

Ref 30

Proje baĢlığı

Yüklenici

Ülke

Türkiye

Toplam proje
bütçesi

21’inci Yüzyılda Türkiye’de Çıraklık Eğitimi
Yüklenicinin gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin projedeki oranı
%

20.000 EURO

100%

Projede görevli
toplam personel
sayısı

Projeyi yürüten kuruluĢ
(yararlanıcı) ve yasal
statüsü

Finansman kaynağı

6

Türkiye Esnaf ve
Sanatkarlar
Konfederasyonu (TESK)

Türkiye Esnaf ve
Sanatkarlar
Konfederasyonu
(TESK)

Projenin Detaylı Açıklaması
Proje kapsamında, çıraklı eğitimi konusunda bir araĢtırma yapılmıĢtır. AraĢtırma kapsamında Türiye’de ve dünyada çıraklık eğitiminin durumu ve farklı
uygulamalar incelenmiĢtir. AraĢtırma sonunda Türkiye’de uygulanmakta olan çıraklık eğitiminin modernizasyonu konusunda hükümete ve meslek
kuruluĢlarına önerile yer almaktadır. AraĢtırma kapamında aĢağıdaki konular ele alınmıĢtır:



Politika geliĢtirme
Öneriler ve Sonuçlar

Bu proje çerçevesinde aĢağıdaki faaliyetler yürütülmüĢtür:
 AraĢtırma ekibinin oluĢturulması
 Tasarım ve Yöntem konusunda rapor hazırlanması
 Nitel analizlerin bulgularına yönelik raporun hazırlanması
 Ġlgili taraflardan yorumların alınması ve AraĢtırma raporunun son haline getirilmesi
TESK adına yapılan araĢtırma sonucu, kitap halinde yayınlanmıĢtır.

BaĢlama –
bitiĢ tarihleri

Varsa
ortakların adı

Sağlanan Hizmetler
TEKNĠK HĠZMETLER


DanıĢmanlık



Metodoloji tasarımı ve geliĢtirilmesi



Veri toplama



Veri analizi



Raporlama

----

Ref 31
Yüklenici

Projenin adı

Ulusal Gözlemevi Ülke Raporunun Hazırlanması - Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemi ve ĠĢgücü Piyasası Durum AraĢtırması

Ülke

Toplam proje
bütçesi

Yüklenicinin
gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin projedeki
oranı %

Projede görevli toplam
personel sayısı

Projeyi yürüten kuruluĢ
(yararlanıcı) ve yasal
statüsü

Finansman
kaynağı

BaĢlama –
bitiĢ tarihleri

Varsa ortakların
adı

Türkiye

40.000 EURO

% 100

4

ĠġKUR

ETF/AB

04.12.200131.05.2002

---

Projenin Detaylı Açıklaması
Bu araĢtırmanın amacı, Türkiye’deki ekonomik durumu ve iĢgücü piyasası ile ilgili geliĢmeleri mesleki ve teknik eğitim ile iliĢkilendirerek bir gözlemevi
raporunun hazırlanmasıdır.
Bu araĢtırma aĢağıdaki bilgileri sunmaktadır:


Makro ekonomik geliĢmeler ve demografik trendler



ĠĢgücü piyasasının ve ilgili konuların detaylı analizi



Mesleki ve teknik eğitim sisteminin detaylı tanımı ve analizi


Mesleki ve teknik eğitim ve istihdam projeleri konusunda uluslar arası iĢbirliği
Rapor, ilgili kamu ve özel sektör kuruluĢlarının temsilcilerinden oluĢan Yönlendirme Komitesi’nin aktif desteği ve katılımı ile hazırlanmıĢtır. Komite özel
sektör ve kamu kurum ve kuruluĢlarının temsilcilerinden oluĢmaktadır.
Mesleki ve Teknik Eğitim raporu Türkçe ve Ġngilizce hazırlanmıĢtır.
ÇalıĢma kapsamında temel araĢtırma tekniği olarak;




Literatür tarama,




SWOT Analizi



Hazırlanan raporun görüĢe gönderilmesi ve gelen görüĢler çerçevesinde rapora son Ģeklinin verme vb. yöntemler kullanılmıĢtır.

Mevcut verilerin analiz edilmesi
Ġlgili kesimlerle derinlemesine görüĢme, odak grup çalıĢması,

Sağlanan Hizmetler

TEKNĠK HĠZMETLER





AraĢtırma
Veri toplama ve analizi
Rapor hazırlama, düzenleme, sunma ve yayınlama
DanıĢmanlık

Ref 32

Yüklenici

Projenin/ÇalıĢmanın adı

Meslek Standartları Ve Mesleki Yeterlilikler Ile Yeterliliklere Dayalı Belgelendirme Yapıları Ve Eğitim Modüllerinin GeliĢtirilmesi

Ülke

Toplam proje
bütçesi

Yüklenicinin
gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin projedeki
oranı %

Projede görevli
toplam personel
sayısı

Projeyi yürüten kuruluĢ
(yararlanıcı) ve yasal
statüsü

Finansman
kaynağı

BaĢlama – bitiĢ
tarihleri

Varsa
ortakların adı

Türkiye

250.000 $

100

8

ÇeĢitli meslek kuruluĢları

Ġlgili kuruluĢlar (*)
ve AB hibe fonları

KuruluĢların MYK ile
protokollerine göre
değiĢken

___

Projenin Detaylı Açıklaması
Projenin/ÇalıĢmanın Özel Amacı: Türkiye Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) ile UYS’ne dayalı olarak çeĢitli sektörlerde mesleki belgelendirme
yapılarının oluĢturulmasıdır.
Bu kapsamda EDUSER tarafindan sunulan hizmetler Ģunlardır:
 Meslek Standardı Geliştirme
EDUSER DanıĢmanlık, ilgili kuruluĢlara tüm mesleklerde ve mesleklerin yeterlik seviyelerinde meslek standardı hazırlama konusunda teknik
destek sunmaktadır.
 Ulusal Yeterlilik Geliştirme
EDUSER, MYK’dan akredite olan kurum ve kuruluĢlara ulusal yeterlilik hazırlama konusunda danıĢmanlık hizmeti sunmaktadır. Ulusal
yeterlilikler ulusal ve uluslararası standartlara dayalı olarak MYK tarafından talep edilen formatta ve kalite ölçütlerine uygun olarak
geliĢtirilmektedir.
 Mesleki Sınav ve Belgelendirme
Sınav ve belgelendirme kuruluĢu olarak MYK, TÜRKAK veya AB ile çok taraflı tanıma anlaĢması yapmıĢ bir akreditasyon kuruluĢundan
akredite olmak isteyen kurum/kuruluĢlara bu süreçte teknik danıĢmanlık desteği sunulmaktadır. Bu kapsamda sunulan hizmetler içinde
ayrıca, akreditasyon süresinin ayrılmaz bir parçası olan ölçme-değerlendirme araçlarının geliĢtirilmesi, pilot sınav uygulamalarının yapılması
ve sınav komisyonlarının eğitimi gibi destekler de yer almaktadır.
 Yeterliliklere Dayalı Modüler Mesleki Eğitim Programları Geliştirme
Mesleki eğitim EDUSER’ in en temel uzmanlık alanlarından biridir. Ġlave olarak mesleki yeterlilikler alanındaki uzmanlığına dayanarak
EDUSER iĢ piyasasının realitesine uygun Ģekilde meslek standartlarına ve mesleki yeterliliklere dayalı modüler mesleki eğitim programları
geliĢtirmektedir.
EDUSER DanıĢmanlık ayrıca, yukarıdaki konularda EDUSER teorik ve uygulmalı eğitimler yoluyla kurmsal kapasite geliĢtirme desteği de
sunmaktadır.

Sağlanan Hizmetler
(*) EDUSER Tarafından Hizmet Verilen Bazı KuruluĢlar:

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)










Türkiye ĠĢ Kurumu Genel Müdürlüğü (ĠġKUR)
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)
Çimento Endüstrisi ĠĢverenleri Sendikası (ÇEĠS)
Türkiye Liman ĠĢletmecileri Derneği (TÜRKLĠM)
Ankara Ticaret Odası (ATO)
Ġstanbul Ticaret Odası (ĠTO)
Sağlık ĠĢverenleri Sendikası (SEĠS)
Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar
ĠĢçileri Sendikası (TEZ-KOOP-Ġġ)
…

Proje BaĢlığı

Ref 33
Yüklenici

Türkiye’de Mesleki Teknik Eğitim Politikası EĢ Uzman ÇalıĢması 2004: Mesleki Teknik Eğitim ve Ġstihdam Arasındaki Sosyal Dialoğun
Güçlendirilmesi ÇalıĢması

Ülke

Toplam proje
bütçesi

Yüklenicinin
gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin projedeki
oranı %

Projede görevli toplam
personel sayısı

Projeyi/ ÇalıĢmayı
yürüten kuruluĢ

Finansman
kaynağı

BaĢlama – bitiĢ
tarihleri

Türkiye

34.850 EURO

100%

3

Avrupa Eğitim Vakfı
(ETF)

Avrupa Eğitim
Vakfı (ETF)

2004

Projenin Detaylı Açıklaması
Bu proje kapsamında bir eĢ uzman çalıĢması düzenlenerek Türkiye’deki mesleki ve teknik eğitim ile istihdam konularında sosyal
dialoğun güçlendirilmesi amaçlanmıĢtır.

Sağlanan Hizmetler

TEKNĠK HĠZMETLER

Faaliyetler, Yunanistan, Romanya, Bosna Hersek ve Hollanda’dan gelen ve ETF ve Eduser’den katılan uzmanlarca yürütülmüĢtür.
Bu kapsamda, mesleki teknik eğitim ve istihdam konularında bir envanter çalıĢması yapılmıĢtır.



DanıĢmanlık



Hazırlık

Bu çalıĢmadan sonra, Ankara, Ġstanbul ve Diyarbakır’daki bütün sosyal partnerlere, eğitim kurumlarına, belediyeler ziyaretler
düzenlenmiĢtir. Bu ziyaretler sonrasında ortaya çıkan bilgiler ıĢığında önerileri de kapsayan bir rapor hazırlanmıĢtır. Hazırlanan
rapor, Türkiye ĠĢ Kurumu bünyesinde görev yapan Yönlendirme Komitesine sunularak tartıĢılmıĢtır.



Rapor yazma ve düzenleme



Seminer Organizasyonu



KolaylaĢtırıcılık



Tanıtım

ÇalıĢma sonuçları, Ankara’da düzenlenen bir seminer ile ilgili kesimlere sunulmuĢ, hazırlanan rapor alınan görüĢler ıĢıında
revize edilmiĢtir.

Varsa ortakların
adı

N/A

Ref 34

Proje baĢlığı

Yüklenici

Ülke

Türkiye

Kapitalizasyon Faiz Oranlarının Tespitine Ait KamulaĢtırma Mühendislik Hizmetleri AraĢtırması
Toplam proje
bütçesi

100.000$

Yüklenicinin
gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin
projedeki oranı %

Projede görevli
toplam personel
sayısı

Projeyi yürüten kuruluĢ
(yararlanıcı) ve yasal
statüsü

100%

8

T.C Karayolları Genel
Müdürlüğü

Projenin Detaylı Açıklaması
Bu çalıĢmanın kapsamı; Karayolları 1-16.Bölgeler dâhilindeki yaklaĢık 1,023 Km uzunluğundaki muhtelif devlet ve il
yollarıdır.
Hizmetin Tanımı : Proje süresince kamulaĢtırma sahasına rastlayan yaklaĢık 5000 parselin kapitalizasyon faiz oranının ve
net gelirlerinin tespitine yönelik verilerin toplanması, analizi ve raporların hazırlanması
ÇalıĢmaları kapsamında;




Üretim maliyetleri ve Net gelirler tespit edilmiĢ,
Kapitalizasyon faiz oranları belirlenmiĢ,
Devlet yolu güzergâhındaki arazilerin nitelikleri değerlendirilmiĢtir.

Veriler genel olarak güzergâh üzerindeki köylerde karĢılıklı görüĢme, sayım, ölçüm ve anket yoluyla toplanmıĢtır. Bunlara
ilave olarak konu ile ilgili kamu ve özel kuruluĢlardan elde edilen ikincil verilerde kullanılmıĢtır. Yatırım projesinin
gerçekleĢtirileceği ilçe ve köylerden anket yapılacak üretici sayısının saptanmasında gayeli örnekleme yöntemi
kullanılmıĢtır.
Bu çalıĢma kapsamında yaklaĢık 1.200 kiĢiye anket uygulaması yapılmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda 36 farklı karayolu
güzergahının çalıĢma raporları hazırlanıp idareye teslim edilmiĢtir.

Finansman kaynağı

BaĢlama – bitiĢ
tarihleri

T.C Karayolları Genel
2002-2004
Müdürlüğü
Sağlanan Hizmetler
TEKNĠK HĠZMETLER





DanıĢmanlık
Veri Toplaması
Analiz
Raporlama

Varsa ortakların
adı

---

Ref 35

Yüklenici

Proje baĢlığı

Ülke

Türkiye

Yamula Barajı Göl Alanı Ġçinde ve Mücavir Alandaki Arazilerin Değerlerinin Takdirinde Kullanılabilecek Arazi Net Gelirleri ve Kapitalizasyon Faiz
oranları ile Arazi Değerlerinin AraĢtırılması

Toplam proje
bütçesi

Yüklenicinin
gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin projedeki
oranı %

Projede görevli toplam
personel sayısı

Projeyi yürüten kuruluĢ
(yararlanıcı) ve yasal statüsü

Finansman kaynağı

BaĢlama – bitiĢ
tarihleri

23.600 EURO

100

10

EĠEĠ KAYSERĠ ELEKTRĠK
ÜRETĠM Aġ.

KAYSERĠ ELEKTRĠK
ÜRETĠM Aġ.

2004-2005

Projenin Detaylı Açıklaması

Sağlanan Hizmetler
TEKNĠK HĠZMETLER

Bu proje kapsamında, EDUSER, Göl alanı içinde ve mücavir alandaki arazilerin değerlerinin takdirinde kullanılabilecek arazi net gelirleri ve
kapitalizasyon faiz oranları ile arazi birim değerlerinin araĢtırmasını üstlenmiĢtir.
Bu çalıĢma kapsamında;


Güzergâh üzerinde tespit edilen alanlarda arazi değerleme metodolojisinin oluĢturulması,



Güzergâh üzerinde bulunan özel mülkiyete konu arazilerin KamulaĢtırma Kanununa uygun biçimde kamulaĢtırma bedellerinin tespit
edilmesi,



Güzergâh üzerinde bulunan taĢınmazlar üzerindeki zarar-ziyan ödemelerine esas müĢtemilat ve mevsimlik ürün bedellerinin tespiti

ÇalıĢmaları yürütülmüĢtür.
Yamula Barajı ve Hidroelektrik Santrali gölalanı içerisinde ve çevresindeki arazilerin net gelirleri ve kapitalizasyon faiz oranları ile birim arazi
değerlemeleri yapılmıĢtır.








Meodolojinin belirlenmesi
Eğitim
Veri Analizi
Bedel Tespiti
Raporlama
Ġzleme ve Değerlendirme

Varsa ortakların
adı

__

Ref 36

Yüklenici

Proje baĢlığı

Horasan –Posof PT-1 Pompa Istasyonu Doğalgaz Bağlantı Hattı Arazi, Mevsimlik Ürün ve MüĢtemilat Bedeli Kıymetlendirilmesi

Ülke

Toplam proje bütçesi

Yüklenicinin
gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin projedeki
oranı %

Türkiye

70.000 $

100

Projede
görevli toplam
personel
sayısı

Projeyi yürüten kuruluĢ
(yararlanıcı) ve yasal statüsü

Finansman
kaynağı

BaĢlama – bitiĢ
tarihleri

Varsa
ortakların adı

12

BOTAġ, BTC HPBH Proje
Direktörlüğü

BOTAġ, BTC
HPBH Proje
Direktörlüğü

2004-2005

__

Projenin Detaylı Açıklaması

Sağlanan Hizmetler
TEKNĠK HĠZMETLER

Erzurum Ġli Horasan Ġlçesinden Ardahan ili Posof ilçesine kadar yaklaĢık 217 Km’lik doğalgaz bağlantı hattı güzergâhına isabet eden köy/mahalle
sınırları içerisinde bulunan tapulu özel mülkiyete konu arazilerinin;


Güzergâh üzerinde tespit edilen alanlarda arazi değerleme metodolojisinin oluĢturulması,



Faaliyetlerin performansına yönelik danıĢmanlık hizmetlerinin sağlanması ve ilgili personelin eğitimi,



Güzergâh üzerinde bulunan özel mülkiyete konu arazilerin KamulaĢtırma Kanununa uygun biçimde kamulaĢtırma bedellerinin tespit
edilmesi,



Güzergâh üzerinde bulunan toplam 76 köy sınırına isabet eden taĢınmazlar üzerindeki zarar-ziyan ödemelerine esas müĢtemilat ve
mevsimlik ürün bedellerinin tespiti

ÇalıĢmaları yürütülmüĢtür.








Meodolojinin belirlenmesi
Eğitim
Veri Analizi
Bedel Tespiti
Raporlama
Ġzleme ve Değerlendirme

Ref 37

Proje baĢlığı

(EURO)

Yüklenicinin gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin projedeki oranı
%

Projede görevli toplam
personel sayısı

Projeyi yürüten
kuruluĢ
(yararlanıcı) ve
yasal statüsü

Finansman
kaynağı

BaĢlama – bitiĢ
tarihleri

Varsa
ortakların adı

170.000 EURO

100

10

Mamak Belediyesi

Mamak
Belediyesi

2007-2008

___

Toplam proje bütçesi
Yüklenici

Ülke

Türkiye

Hatip Çayı Vadisi - Samsun Yolu Koridoru “Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Projesi” Alanındaki TaĢınmazların KamulaĢtırmaya Esas Detay
Ölçümü ve Değer Tespit Raporlarının Hazırlanması Hizmeti

Projenin Detaylı Açıklaması
Türkiye’nin en büyük Kentsel DönüĢüm Projesi olarak nitelendirilen bu projede gerçekleĢtirilen faaliyetler Ankara’nın ġehir giriĢlerinin
düzeltilmesi amacı ile yapılan Mamak ilçesi sınırlarında Samsun yolu Koridoru çevresinde bulunan yaklaĢık 950 hektarlık alan içerisinde kalan tüm
taĢımazların ve müĢtemilatların (Proje alanı içerisindeki yaklaĢık 13.285 adet binanın);









MüĢtemilatlarıyla birlikte kıymet takdirine esas teĢkil edecek verilerinin toplanması,
13285 parsel yapı ve tesisin KamulaĢtırmaya esas değer tespit raporlarının hazırlanması,
Proje alanı içerisindeki ağaçların cinsi, yaĢı ve adedinin tespit edilmesi
Proje alanı içerisinde tespit ve ölçümleri yapılan 13285 adet tesisin büyüklüklerine göre 1/100, 1/200, 1/300 uygun ölçekte ölçü krokilerinin
düzenlenmesi,
Proje alanı içerisinde tespit ve ölçümleri yapılan 13285 adet tesis ve müĢtemilatın ön, arka ve yan cepheden 13x18 ebatlı dijital fotoğrafının
çekilmesi
Proje alanı içerisinde teknik ölçüm ve tespiti yapılan tesis ve müĢtemilatların her kata göre alan hesaplarının yapılması
Proje alanı içerisinde tespit ve ölçümleri yapılan 13285 adet tesis ve müĢtemilatın tasniflendirilip listelerinin hazırlanması ve her bir tesis için birer
dosya oluĢturulması
950 Ha alanda hâlihazır haritaların revizyonu, sayısal ortama aktarılması

Hizmetlerini kapsamaktadır.

Sağlanan Hizmetler

TEKNĠK HĠZMETLER







Veri Toplama
KamulaĢtırma bedellerinin tespiti
Ürün bedellerinin tespiti
Detay Ölçümlerin yapılması
Raporlama
Dökümantasyon

Ref 38

Yüklenici

Proje baĢlığı

Ülke

Türkiye

Ankara – Ġstanbul Hızlı Tren Projesi Arazi Değerleme DanıĢmanlık Hizmeti

Toplam proje
bütçesi

Yüklenicinin
gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin projedeki
oranı %

Projede görevli toplam
personel sayısı

Projeyi yürüten
kuruluĢ (yararlanıcı)
ve yasal statüsü

Finansman
kaynağı

BaĢlama – bitiĢ
tarihleri

Varsa
ortakların adı

30.000 EURO

20

4

TCDD 2.BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ

TCDD 2.BÖLGE
MÜD.

2005

ĠSTEM Aġ

Projenin Detaylı Açıklaması
Bu çalıĢmanın kapsamı; Ankara –Ġstanbul hızlı tren projesi kapsamında TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Sorumluluk Alanında Bulunan Esenkent
–EskiĢehir Güzergahında Bulunan 20 Adet köyde YaklaĢık 610 Parsel KamulaĢtırılan Arazinin Bedel Tepiti,DanıĢmanlık Hizmet Alımı
iĢidir.
Hizmetin Tanımı : Proje süresince kamulaĢtırma sahasına rastlayan yaklaĢık 610 parselin kapitalizasyon faiz oranının ve net gelirlerinin tespitine
yönelik verilerin toplanması, analizi ve raporların hazırlanması
ÇalıĢmaları kapsamında ;





Üretim maliyetleri ve Net gelirler tespit edilmiĢ,
Kapitalizasyon faiz oranları belirlenmiĢ,
Tren yolu güzergâhındaki arazilerin nitelikleri değerlendirilmiĢtir.
Parsel bazında Kıymet Takdir Raporları düzenlenmiĢtir.

Veriler genel olarak güzergâh üzerindeki köylerde karĢılıklı görüĢme, sayım, ölçüm ve anket yoluyla toplanmıĢtır. Bunlara ilave olarak konu ile
ilgili kamu ve özel kuruluĢlardan elde edilen ikincil verilerde kullanılmıĢtır. Yatırım projesinin gerçekleĢtirileceği ilçe ve köylerden anket yapılacak
üretici sayısının saptanmasında gayeli örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır.

Sağlanan Hizmetler

TEKNĠK HĠZMETLER







Veri Toplama
KamulaĢtırma bedellerinin tespiti
Ürün bedellerinin tespiti
Detay Ölçümlerin yapılması
Raporlama
Dökümantasyon

Ref 39

Yükleneci

Proje baĢlığı

Ülke

Toplam proje bütçesi

Türkiye

755.000 $

Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi
BTC (Bakü-Tiflis-Ceyhan) Projesi Güzergâhı Üzerinde ve Çevresindeki Köylerde Projeden Etkilenen Hanelerin Sorunları ve Bunların
Beklenen Gelir Etkileri Araştırması
Yüklenicinin
Projede görevli
Projeyi yürüten
gerçekleĢtirdiği
BaĢlama – bitiĢ
Varsa
toplam personel
kuruluĢ (yararlanıcı)
Finansman kaynağı
faaliyetlerin projedeki
tarihleri
ortakların adı
sayısı
ve yasal statüsü
oranı %
100%

19

BTC

BTC

Projenin Detaylı Açıklaması
Projenin kapsamı içinde aĢağıdaki faaliyetler yürütülmüĢtür.
1. Kapasite oluşturma
EDUSER BTC projesinin sosyal ve çevresel etki değerlendirmesi hakkında kapasite oluĢturmak için teknik destek sağlamıĢtır. Bu alanda farkındalığın
artırılması faaliyetleri, seminerler/konferanslar, eğitimler ve stratejik planlama ve politika önerisi yoluyla teknik danıĢmanlık hizmeti sunulmuĢtur.
2.Alan araştırması, veri işleme ve istatistiklerin üretimi

Hat boyunca projeyle ortak kullanılan orman, çayır ve meralarda projenin sebep olduğu hasarlar yüzünden meydana gelen gelir
kayıplarının hesaplanması: Bu kapsamda, 1076 km hat boyunca durumdan etkilenen bütün köylerde anketler uygulanmıĢ ve veri toplanmıĢtır.
Uygulanan toplam anket sayısı 1380’dir. Faaliyetin ana ürünü her köyün gelir kaybının hesaplanmasıdır. Tazminatlar, sorunu yaĢayan her köye
yapılan ziyaret sırasında bütün köylere ödenmiĢtir ve tazminatın kullanımı izlenmiĢ ve değerlendirilmiĢtir.

Ürünlerin belirlenmesi ve değer biçilmesi: Her arazi parçasında bulunan bütün ürünler ve sahipleri/kullanıcıları BOTAġ/DSA Ekibi ile birlikte
tespit edilmiĢtir. 2150 anketin uygulanması sırasında fiziki ve finansal veriler toplanmıĢ ve bütün araziler üzerindeki ürün değeri belirlenmiĢtir.
Tazminat bütün ilgililere ödenmiĢtir.

Arazi üstündeki tesislerin etki analizi: Üzerine, pompa ve basınç düĢürme tesisleri kurulacak olan arazileri kamulaĢtırılacak olan ailelerin
çevresel, ekonomik ve sosyal etkinliklerini belirlemek amacıyla 300 anket uygulanmıĢtır. Bu anket çalıĢması ile yapılacak kamulaĢtırma ve
önlemlerin olası ekonomik etkileri tespit edilmiĢtir.

Hane Halkı Araştırması: Projenin ve kamulaĢtırmanın hanelerin ekonomik ve sosyal yapı üzerindeki etkilerini analiz etmek amacıyla 1000 adet
hane halkı anketi uygulanmıĢ ve raporlanmıĢtır.

Mayıs 2002-2006

-----

Sağlanan Hizmetler
TEKNĠK HĠZMETLER








1. Kapasite Oluşturma
DanıĢmanlık
Eğitim
Farkındalığın artırılması
Seminer, eğitim, konferansların organizasyonu
Raporlama, döküman hazırlama
Stratejik planlama
Politika önerisi
2.







Alan araştırması, veri işleme ve istatistiklerin
üretimi
Hanehalkı AraĢtırması
Etki Analizi
Ġzleme ve Değerlendirme
Hibe yönetimi
Raporlama, döküman hazırlama

Ref 40

Yüklenici

Proje baĢlığı

Ülke

Türkiye

Toplam proje
bütçesi

100.000 $

Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi’nde Arazi Edinimi ve KamulaĢtırma ĠĢlemlerinin Haneler Üzerinde Etkilerinin Analizi
Yüklenicinin
gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin projedeki
oranı %

Projede görevli
toplam personel
sayısı

100%

12

Projeyi yürüten kuruluĢ
(yararlanıcı) ve yasal statüsü

BTC

Finansman
kaynağı

BaĢlama – bitiĢ
tarihleri

Varsa ortakların adı

BTC

2004-2006

-----

Projenin Detaylı Açıklaması
Bu proje; Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı inĢaatının Türkiye’de yapılan kısmının kapsamında yürütülmüĢtür.
Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattının Türkiye kısmı; kuzeyden güneye 10 ilden ve yaklaĢık olarak özel ve kamu arazileri olmak üzere 3000
hektar araziyi içeren 1076 km’lik bir rotayı kapsar.
KamulaĢtırma hizmetleri; 12.000 parselden fazla araziyi etkilemekte ve 40.000 yasal ve geçersiz kullanıcıyı kapsamaktadır. Türkiye’de ilk defa
yapılan bir çalıĢmadır.


Boru hattı güzergahı üzerindeki 10 ilden seçilen 400 haneye sosyo-ekonomik araĢtırma anketi uygulanmıĢ ve sonuçları analiz
edilmiĢtir.



Hane halkının projeden etkilenme düzeyi (olumlu/olumsuz) araĢtırılmıĢ ve proje etkilerinin hafifletilmesi için strateji ve eylem planının
geliĢtirilmiĢtir.

Projenin hane halkı üzerindeki olumsuz etkilerinin hafifletilmesi için stratejilerin geliĢtirilmesi ve eylem planının hazırlanması

Sağlanan Hizmetler
TEKNĠK HĠZMETLER


Veri toplama (Anket vb ile Hanehalklarından)



Veri analizi



Ġzleme



Raporlama

Ref 41

Yüklenici

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Güzergahında Ceyhan Ġlçesi Gölovası Köyünde Yürütülen Balıkçıların Gelir Kayıplarının Tazmini
Faaliyetlerinin Ġzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Proje baĢlığı

Ülke

Toplam proje bütçesi

Yüklenicinin
gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin projedeki
oranı %

Türkiye

110.000 $

100

Projede görevli
toplam personel
sayısı

Projeyi yürüten kuruluĢ
(yararlanıcı) ve yasal
statüsü

Finansman
kaynağı

BaĢlama – bitiĢ
tarihleri

Varsa ortakların adı

9

Bakü – Tiflis-Ceyhan
Boru Hattı - BP

BTC

2002- 2006

__

Projenin Detaylı Açıklaması
Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı projesi kapsamında Adana Ġli Ceyhan ilçesi Gölovası Köyünde bir terminal kurulması planlanmıĢtır. Sosyal etki
değerleme aĢamasında yapılan sosyo ekonomik araĢtırmalara göre, yerel balıkçıların bu durumdan etkileneceği ortaya çıkmıĢtır. Gölovası
Köyündeki balıkçıların kayıplarının tazmin edilmesi konusundaki çalıĢmaları yürütmek üzere EDUSER seçilmiĢtir. GerçekleĢtirilen faaliyetler:


Projeden Etkilenen balıkçıların tespit edilmesi



Balıkçılar ve aileleri üzerinde uygulanacak hanehalkı anketlerinin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi,



Ceyhan Limanı terminalinden etkilenen balıkçıların tazmin edilmesi için gerekli önlemlerin belirlenmesi,



Toplum Yatırım Programlarının geliĢtirilmesi ve bu programların uygulanmasının izlenmesi,



Programın sonucunda uygulanan yeniden yerleĢim programlarının ve önlemlerin balıkçıların proje öncesi yaĢam standartlarına ve gelir
seviyelerine getirilmesini sağlayacak düzeyde ve sürdürülebilir olmasının sağlanması



Bu çalıĢma su ürünleri avcılığında gelir kayıplarının araĢtırılması, belirlenmesi ve tazmin edilmesi ile ilgili olarak yapılan Dünyada ikinci,
Türkiye’de ise ilk çalıĢmadır.

Bu proje kapsamında balıkçılar için bir tazminat planı geliĢtirilmiĢ, tazminat ödeme ve danıĢmanlık sürecine destek verilmiĢ, izleme-değerlendirme,
tazmin edilen 48 balıkçıya Hızlı Etki Değerlendirme Anketi ve Kontrol Grubu Olarak Seçilen Çevre Köydeki Balıkçılara Anket uygulanması
gerçekleĢtirilmiĢtir.
BU PROJE DÜNYA BANKASI ut.4.30 standartlarına uygun olarak yapılmıştır.

Sağlanan Hizmetler
TEKNĠK HĠZMETLER

Metodoloji

Veri toplama anketlerinin hazırlanması

Veri toplama, Veri analizi

Saha değerlendirmesi

Toplum Yatırım Programları GeliĢtirme

Toplum Yatırım Programlarının uygulanmasını izleme

Ġzleme Değerlendirme

Raporlama

Ref 42

Yüklenici

Proje baĢlığı

Ülke

Türkiye

Bakü-Tiflis Ceyhan Boru Hattı Üzerinde Kullanıcı Tazminatlarının Belirlenmesi

Toplam proje
bütçesi

410.000 $

Yüklenicinin
gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin projedeki
oranı %

Projede görevli
toplam personel
sayısı

100%

16

Projeyi yürüten kuruluĢ
(yararlanıcı) ve yasal statüsü

BTC

Finansman
kaynağı

BaĢlama – bitiĢ
tarihleri

Varsa ortakların
adı

BTC

Mayıs 2003Aralık 2003

-----

Projenin Detaylı Açıklaması
Bu proje; Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı inĢaatının Türkiye’de yapılan kısmının kapsamında yürütülmüĢtür.
Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattının Türkiye kısmı; kuzeyden güneye 10 ilden ve yaklaĢık olarak özel ve kamu arazileri olmak üzere 3000
hektar araziyi içeren 1076 km’lik bir rotayı kapsar.

Sağlanan Hizmetler
TEKNĠK HĠZMETLER


Veri toplama (Anket vb ile Hanehalklarından)



Veri analizi

Bunlardan birincisi 8 m geniĢliğindeki kısmın kamulaĢtırılması,



Ġzleme

Ikincisi 20 m’lik kısmının irtifak hakkının alınmasıdır.



Raporlama

KamulaĢtırma hizmetleri; 12.000 parselden fazla araziyi etkilemekte ve 40.000 yasal ve geçersiz kullanıcıyı kapsamaktadır. KamulaĢtırma hizmetleri
2 bölümde gerçekleĢtirilmiĢtir.

Bu çalıĢma hem özel hem de kamu arazisini kapsamaktadır.
Proje; hanehalklarının yaĢam standartlarında meydana gelebilecek potansiyel kötüleĢmenin tahmin edilmesini, balıkçı tazminatlarının desteklenmesi
ve izlenmesini, kayıt süreci esnasında özel toprak sahiplerine izleme ve destek yardımını amaçlamaktadır.
ÇalıĢma üç temel bileĢeni içermektedir:
1.Bütün geçersiz kullanıcı tazminatına iliĢkin faaliyetleri desteklemek ve izlemek
2.Balıkçı tazminatlarını desteklemek ve izlemek
3. Kayıt süreci esnasında özel toprak sahiplerine izleme ve destek yardımı; kayıt, taĢıma ya da diğerleri ile ilgili Türk yasalarına gore ödenebilir
olmayan ve toprak sahipleri tarafından borçlanılan küçük maliyetler RAP Fonu tarafından ödenecektir.
KamulaĢtırma hizmetleri uzmanlar tarafından yürütülen değer biçmeye göre yapılmıĢtır.
Ek olarak, toprakların toplumun tamamı tarafından kullanıldığı durumlarda, geçersiz kullanıcıları hedefleyen sosyal projeler geliĢtirilmiĢtir. Sosyal
projelerin ana amacı toprağın kamulaĢtırılması ile bağlantılı olarak ekonomik kayıpların tazmin edilmesi için yerel halkın eğitilmesi ve
desteklenmesidir.

Ref 43

Yüklenici

Proje baĢlığı

Ülke

Türkiye

Toplam proje
bütçesi

108.456,60 EURO

Çocuk GeliĢimi öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitimde BireyselleĢtirilmiĢ Eğitim Yöntemleri Konusundaki Yeterliliklerinin GeliĢtirilmesi Projesi
Yüklenicinin
gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin projedeki
oranı %

Projede görevli
toplam personel
sayısı

42

6

Projeyi yürüten kuruluĢ
(yararlanıcı) ve yasal statüsü
Trabzon ĠMKB Kız Teknik ve
Meslek Lisesi

Finansman
kaynağı

BaĢlama – bitiĢ
tarihleri

Varsa ortakların
adı

Milli Eğitim
Bakanlığı

Nisan – Aralık 2009

-----

Projenin Detaylı Açıklaması
Bu proje; MEB Mesleki Eğitim GiriĢimleri Alt Projesi kapsamında Trabzon ĠMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi tarafından uygulanan proje
çerçevesinde öğretmenlerin eğitimi hizmeti gerçekleĢtirilmiĢtir.
Proje kapsamında belirlenen okulöncesi eğitimcisi ve yöneticilerinden oluĢan 16 kiĢilik gruba “BireyselleĢtirilmiĢ Eğitim Yöntemleri” konusunda
aĢağıdaki baĢlıklarda toplamda 200 saatlik bir yurt içi eğitimi ve 5 günlük bir yurt dıĢı teknik inceleme gezisi düzenlenmiĢtir. Yurt içi eğitim kısmı 2
aĢamada gerçekleĢtirilmiĢtir.
Eğitimin 40 saatlik bölümünde;


Drama Eğitimi



Özel Eğitim Yöntemleri



Animasyon

160 saatlik bölümde;
Montessori materyalleri ile donatılmıĢ bir sınıf ortamında Montessori Eğitimi verilmiĢtir.
Yurt dıĢı eğitim kısmında ise Trabzon ve Giresun illerinde düzenlenen eğitimlere katılmıĢ öğretmenler ile Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcilerinden
oluĢan 20 kiĢilik bir grup 5 gün sure ile Almanya’da Montessori Okulu ve 2 ayrı okulöncesi kurumda teknik inceleme ve uygulama imkanı bulmuĢtur.

Sağlanan Hizmetler
TEKNĠK HĠZMETLER


Eğitim



DanıĢmanlık



Teknik Destek



Organizasyon

Ref 44

Yüklenici

Proje baĢlığı

Ülke

Türkiye

Toplam proje
bütçesi

DOĞAKA Eğitim, DanıĢmanlık ve AraĢtırma Proje Faaliyetleri
Yüklenicinin
gerçekleĢtirdiği
faaliyetlerin projedeki
oranı %

Projede görevli
toplam personel
sayısı

100

6

322.000 TL

Projeyi yürüten kuruluĢ
(yararlanıcı) ve yasal statüsü

DOĞAKA

Finansman
kaynağı

BaĢlama – bitiĢ
tarihleri

Varsa ortakların
adı

DOĞAKA

Eylül 2010Halen Devam

-----

Projenin Detaylı Açıklaması

Sağlanan Hizmetler

Bu projede; DOĞAKA- Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın kurumsal kapasitesinin geliĢtirilmesine yönelik olarak kuruluĢa özel eğitim ve danıĢmanlık
hizmeti verilmesi amaçlanmıĢtır. AĢağıda belirtilen konularda teknik danıĢmanlık desteği verilmiĢtir.

TEKNĠK HĠZMETLER

Eğitim ihtiyaç analizinin yapılması



Veri toplama



Veri analizi



Raporlama



Program GeliĢtirme

DOĞAKA’nın insan kaynakları ve araĢtırma konularında kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi



Eğitim

Proje kapsamında öngörülen çalıĢmaların idari ve mali yönetimi,



DanıĢmanlık

DOĞAKA’nın haberleĢme stratejisinin hazırlanması



Teknik Destek



Organizasyon

Eğitim ihtiyaç analizi sonuçlarına gore, eğitim programlarının hazırlanması
Hazırlanan eğitim programlarının uygulanması
DOĞAKA’nın kısa ve orta vadede ihtiyaç duyacağı araĢtırma konularının tespit edilmesi ve araĢtırmalar için yapılacak hizmet alımına iliĢkin teknik
Ģartnamelerin hazırlanması

Ayrıca DOĞAKA- Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın, Hatay, KahramanmaraĢ, Osmaniye illerinden hibe desteği verdiği projelere uygun olarak teknik
destek hizmeti sağlanmıĢtır.
Bu kapsamda üç bölgeden 57 hibe projesine hibe program yönetim hizmetleri (eğitim, danıĢmanlık ve uzman hareketlilik hizmetleri) verilmiĢtir. Bu
hizmet ile, teknik desteğe konu olan alanlarda kuruluĢların kapasitesi geliĢtirilmiĢ, bilgi ve deneyim noksanlıkları tamamlanmıĢtır. Bu kapsamda,
toplam 57 farklı baĢlık ve kapsamdaki projelere yönelik olarak, 81 uzman tarafından, günlük 6 saat olmak üzere 351 gün eğitim, danıĢmanlık ya da
uzmanlık hizmeti sağlanmıĢtır.

