
Dünyaya Bakan 
100’ümüz Projesi 

Afyonkarahisar Valiliği 

Avrupa Birliği, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi 

 



İLGİLİLİK 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı  

TÜRKİYE’DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ– II  

(LLL – II) HİBE PROGRAMI  



İLGİLİLİK 



Göstergeler: 

1. Mesleki bilgi ve 
beceri konusunda 

sınava tabi tutulmuş ve 
belge kazanmış 

katılımcıların sayısı,  

2.Temel beceri 
kurslarından belge 

kazanmış kişilerin sayısı 
(özellikle, öğrenmeyi 

öğrenme, yabancı diller, 
Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri), 

3.HBÖ kültürünün 
yaygınlaştırılması ile ilgili 
faaliyetlere katılmış olan 

kişilerin ve 
uzman/personelin sayısı, 

4.Yeni izleme metotları (gelişme 
göstergeleri dâhil), bireylerin 

öğrenme çıktılarının 
değerlendirilmesi ve ölçülmesi 
konusunda eğitilmiş öğretmen 

ve eğitici personel sayısı. 

Projenin Katkıda 
Bulunacağı 
Göstergeler: 



 

 

 

 

 

Proje Süresi: 11 AY 

 

Tahmini Proje  

 

 

 

 

Bütçesi: 133.000 
EURO 

 

 

 

 

 

 

Yararlanıcı Sayısı: 
100 Kişi 

Projenin  

 

 

 

 

 

Gerçekleştirileceği 
Yer: 

Afyonkarahisar 



Paydaşlar  



Projenin Öncelik Alanı 

Gelişmekte olan 
hizmet/üretim 

yapısında ihtiyaç 
duyulacak beşeri ve 
sosyal sermayenin 

oluşturulması. 



Genel Amaç: 

TR33 Bölgesi ve Afyonkarahisar 
İlinin Dış Ticaret potansiyelinin 
artırılmasına katkı sağlamak. 



Özel Amaçlar: 

Afyonkarahisar ilinin, 
dolayısıyla da TR33 

Bölgesinin ihracatını artırmak 
ve Afyonkarahisar ilinde 

işsizliği azaltmak amacıyla 
Dış Ticaret, e-ticaret ve 
pazarlama Uzmanları 

yetiştirilmesidir.  

Zafer Kalkınma Ajansı 
tarafından hazırlanan Bölge 

Planına göre TR33 Bölgesi ülke 
genelindeki ihracatın %1,3 gibi 
çok düşük oranda bir payına 
sahiptir. Oysa bölge, özellikle 
de Afyonkarahisar ili, mermer 
ve termal kaynaklar gibi özel 
ürünlere sahip olduğu için bu 

payın daha yüksek olması 
beklenmektedir. Projemizin 

tamamlanmasını müteakiben  
Afyonkarahisar’ın mevcut 

ihracatının, projenin 
uygulanmasını takip eden 

yılda %10 oranında artırılması 
hedeflenmektedir. 



Gerekçe: 

1.Projemiz, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmış olan Bölge 
Planının “C. Beşeri gelişmenin sağlanması” tematik ekseni kapsamındaki 
“C.1.Mesleki ve teknik eğitimin ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi”, 
“C.2. Bölgede girişimcilik kapasitesinin artırılması” ve “C.3. Dezavantajlı 
grupların ekonomik ve sosyal entegrasyonunun sağlanması” stratejik 
amaçlarıyla ilişkili olup, bu amaçlara da hizmet etmektedir.  

2.Projemiz kapsamında Dış Ticaret uzmanları yetiştirilerek 
Afyonkarahisar ili, TR33 Bölgesi ve ülkemizin dış ticaret hacminin 
artmasına katkı sağlanacaktır. Afyonkarahisar’ın projenin uygulamasını 
takip eden yıl ihracatının bir önceki yıla göre %10 artırılması 
hedeflenmektedir. 



Gerekçe: 

3.Afyonkarahisar, başta mermer olmak üzere 
çok sayıda marka olabilecek değere sahip 
olmasına rağmen, ürünlerini iç ve dış pazara 
satmakta istenilen noktada değildir.  

4.Afyonkarahisar istenilen seviyede ihracat 
gerçekleştirememektedir. Afyonkarahisar’da 
uluslararası pazarlama konusunda yeterli bilgi 
ve tecrübeye sahip eleman yoktur. 



Gerekçe: 

5.Dış ticaret konusunda uzmanlaşmış kişi ya da 
kurum sayısı yok denecek kadar azdır. Türkiye 
İstatistik Kurumu verilerine göre, Afyonkarahisar 
ilinde 2014 yılının ilk yedi ayında toplam 
213.414.000 $ TL ihracat gerçekleştirmiştir. Bu 
rakam Afyonkarahisar gibi, özellikle mermer ve 
termal kaynaklara sahip olması açısından yüksek 
bir potansiyele sahip olan bir ilden beklenen 
performansın çok altında kalmaktadır. 



Gerekçe: 

6.Dış Ticaret, Afyonkarahisar ilinde gelişim gösteren ve geleceği olan 
bir sektördür. 

7.Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre 2014 Ocak 
ayına baktığımızda il olarak ihracatımız 2013 yılı Ocak ayına oranla 
%13.2 artış göstererek 29.866.000 dolar  dan 33.822.000 dolara 
yükselmiştir. Türkiye genelinde il olarak Ocak ayında 26.sırada yer 
alınmıştır. 2014 yılı Ocak ayında 64 ülkeye ihracat yapılmıştır. 



Gerekçe:  

8.Afyonkarahisar’da 
işsizlik oranı yüksektir. 
Zafer Kalkınma Ajansı 
tarafından hazırlanan 

bölge Planına göre 
Afyonkarahisar ili işsizlik 

oranları sıralamasında 
Türkiye’de 32. Sıradadır. 

özellikle üniversite 
mezunu gençler istedikleri 

şekilde iş bulmakta 
zorluklar yaşamaktadırlar. 



Gerekçe: 

9.İŞKUR’a kayıtlı iş gücündeki ön lisans, 
lisans ve doktora mezunlarının oranı 
ülke genelinde %20,1 iken; Bölgede %16,9 
seviyesindedir. Çalışanlar içindeki 
yükseköğretim (lisans ve üzeri dereceler) 
mezunlarının payı ülke genelinde %18,1; 
Ege Bölgesi’nde %16,1; TR33 Bölgesinde 
ise %10,1’dir. Bu iki göstergenin ülke 
genelinden daha düşük seviyede olması, 
nitelikli iş gücü sorununun Bölge 
genelinde etkili olduğunu 
göstermektedir.  



Gerekçe: 

10.Bölge illerinin tamamında tarım hâkim sektör olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Buna rağmen; sanayi sektörü 
istihdamı payının ülke geneline yakın olduğu, ancak 
ikisinin de gerisinde kaldığı görülmektedir. Bölgenin 
hizmet sektörü payında ise ülke genelinin çok gerisinde 
olması dikkat çekicidir. Ülke ve Bölge genelinde toplam 
katma değer artışına en çok katkı sağlayan sektörün 
hizmetler olduğu değerlendirildiğinde, bu durum katma 
değer artışını sınırlandırmaktadır.  



Gerekçe: 

11.Afyonkarahisar, her ne kadar TR33 bölgesindeki 
ortalamanın altında da olsa göç veren bir şehir durumundadır. 
Bu göçün en büyük sebebi ise insanların yasadıkları şehirde 
kendilerine uygun iş bulamıyor olmasıdır. 



Gerekçe: 
12.Afyonkarahisar, başta jeotermale dayalı 
turizm olmak üzere, kaymak, sucuk ve 
lokum gibi ürünlerde ülkede hatırı sayılır 
bir marka bilinirliğine sahip olmakla 
beraber bu ürünleri iç ve dış pazarda 
satamamaktadır. 

13.Afyonkarahisar, tarım ve hayvancılıkla 
ilgili ciddi ve köklü bir geleneğe sahip 
olmasına rağmen bu alanda üretilen 
mamullerin iç ve dış pazarda satısı 
istenilen seviyede değildir. 



Gerekçe:  

14.Başta komsumuz olan ülkeler olmak üzere 
Avrupa’da Afyonkarahisar’ın jeotermal bir 
tatil merkezi olduğu konusunda yeterli 
çalışma yapılamamıştır. Afyonkarahisar, sahip 
olduğu jeotermal kaynakların sağlık 
turizminde kullanılması konusunda dünyada 
yeterli bilinirliğe sahip değildir. Bu alanda çok 
ciddi bir pazarlama sıkıntısı yaşanmaktadır. 



Gerekçe:  

15.Afyonkarahisar, işsizlik rakamlarının yüksek 
seyrettiği illerden birisidir. Özellikle yüksek 
öğrenim görmüş nüfusta niteliklerine veya gelir 
beklentisine göre is bulamama durumu söz 
konusudur. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 
hazırlanan TR33 Bölgesi Mevcut Durum Raporu’na 
göre, Türkiye genelinde %29 ile en yüksek paya 
sahip olan hizmetler sektörünün TR33 Bölgesi 
içindeki payının %20 seviyesinde kaldığı 
görülmektedir. 



Gerekçe:  

16.TR33 Bölgesinde ticaretle uğraşanlar 
sadece %15’lik dilimi 
oluşturduğundan, Bölgenin ticaretteki 
durumu, istihdam edilenlerin %21’inin 
ticareti is edindiği Türkiye genelinin 
altında seyretmektedir. 



Gerekçe:  

17.TR33 Bölgesinde işsizlik oranı yas gruplarına 
göre değerlendirildiğinde 15-24 yas grubunda 
%22,2; 25 yas ve üzerinde %8,6 düzeyinde 
gerçekleştiği gözlenmektedir. Türkiye'deki 
işsizlik ile Bölgedeki işsizlik arasındaki %3’lük 
fark, yas gruplarına da benzer şekilde 
yansımıştır. Bu da göstermektedir ki en fazla 
işsizlik genç nüfusta görülmektedir. 



Hedef Kitle: 

Afyonkarahisar İlinde yaşayan 40 
Erkek, 50 Kadın ve cinsiyet farkı 
gözetmeksizin seçilecek engelli 10 
birey olmak üzere toplam 100 kişi.  



Nihai Yararlanıcılar: 

1.Afyonkarahisar’da ihracat yapan/yapmak isteyen firmalar. 

2.Kendi isini kurarak ihracat yapmak isteyenler. 

3.Afyonkarahisar’daki sanayiciler. 

4.Afyonkarahisar’daki imalat sektörü. 

5.Dış Ticaret konusunda çalışmak isteyen işsiz gençler. 



Faaliyetler: 

1.Hazırlık 
Faaliyetleri 

2.Proje Açılış 
Toplantısı 

3.Dış Ticaret 
Uzmanlığı 
Eğitimi: 

•3.1 Dış Ticaret 

•3.2 Pazarlama 

•3.3 E-Ticaret 

•3.4 Temel 
Ticari İngilizce 

Kapanış 
Toplantısı ve 
Sertifikaların 

Verilmesi 



Faaliyetler: 

1. Hazırlık Faaliyetleri: 

 

Proje sözleşmesinin 
imzalanmasından sonra, 

proje ekibi, proje 
faaliyetlerini tekrar gözden 

geçirecek ve eylem planı 
oluşturulacak bir toplantıda 

bir araya geleceklerdir. 



Faaliyetler: 

2. Proje Açılış Toplantısı 

Projenin basında bir açılış toplantısı 
gerçekleştirilecektir. Toplantıya, il 

protokolü, proje ortakları, il basını ve 
ilgili çevrelerden toplam 50 kişi davet 
edilecektir. Toplantı yemekli olarak 

Afyonkarahisar'da bir otelde 
yapılacaktır. Eğitimin otelde 

gerçekleştirilecek olması durumunda 
ise bu toplantı aynı yerde 

yapılacaktır. 



Faaliyetler: 

3. Kurs İlanlarının Yapılması: 

Dış Ticaret Uzmanlığı Kursuna 
katılımcıların bulunabilmesi için 

öncelikle kursun ilanları verilecektir. 
Afyonkarahisar'daki basta 

billboardlar olmak üzere çeşitli 
tanıtım unsurları kullanılarak kurs 
kamuoyuna duyurulacaktır. Ayrıca 

ilde yayın yapan 11 ayrı yerel 
gazeteye tam sayfa ilan verilecektir. 

İlan, iç sayfalarda ve siyah-beyaz 
olarak yayınlanacaktır. 



Faaliyetler: 

4. Müracaatların 
Alınması: 

Kurs ilanlarını müteakip müracaat etmek isteyenlerin 
müracaatları alınacaktır. Kursa katılmak isteyenler 

proje kapsamında oluşturulacak internet sitesi altında 
açılacak e-posta adresine ayrıntılı CV’lerini ve kursa 
katılmak istediklerini belirtir bir dilekçe göndererek 

müracaat edeceklerdir. En az lise mezunu olmak şartı 
aranacaktır. Eğitime katılım için fakülte mezunları 
öncelikli, fakülte mezunlarından sonra yüksek okul 

mezunları öncelikli olacak daha sonra da lise 
mezunları eğitime kabul edilecektir. 



Faaliyetler: 



5. Basılı ve Görsel Materyal Dağıtımı: 
Kursa katılan yüz öğreniciye kursta görülen konularla ilgili basılı ve görsel materyal dağıtılacaktır. Bu materyaller 
içerisinde ders kitapları ve konu ile ilgili güncel yayınlar da yer alacaktır. Kursa katılan yüz öğreniciye kursta görülen 
konularla ilgili basılı ve görsel materyal dağıtılacaktır. Kitap ve benzeri yayınlar ilgili yayın evinden temin edilecektir. 
Proje kapsamında eğitime katılacak olan kursiyerlere dağıtılacak kitaplar şunlardır: 

1-Yeni İşim Dış Ticaret – Hakan AKIN 

Elma Yayınları 

2-Pazarlama (Kavramlar, İlkeler, Kararlar)  

Kolektif –Siyasal Yayınevi 

3-E-Ticaret – Anıl ALTAS   

Medicat Kitapları 

4-Ingilizce Ticari Yazışmalar – Coşkun YENİ  

Alfa Basım 



Faaliyetler: 

6.Kapanış Toplantısı:  

Projenin sonunda bir kapanış toplantısı gerçekleştirilecektir. 
Toplantıya, il protokolü, proje ortakları, il basını ve ilgili çevrelerden 
toplam 50 kişi davet edilecektir. Toplantı yemekli olarak 
Afyonkarahisar'da bir otelde yapılacaktır. Eğitimin otelde 
gerçekleştirilecek olması durumunda ise bu toplantı aynı yerde 
yapılacaktır. 



Afyonkarahisar Valiliği 

Avrupa Birliği, Dış İlişkiler ve 
Proje Koordinasyon Merkezi 


