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          Bu kitap, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında ġehir EleĢtirme Hibe Programı olan „Gençler Ġçin 

Daha Fazla Ġstihdam‟ projesi kapsamında, iyi uygulamaların yaygınlaĢtırılması amacıyla 

hazırlanmıĢtır. 

        This book is prepared in order to the dissemination of good practices within the scope of 

„EAGLES: Empowering & Activating the Young Generation though the Learning of Employability 

Skills‟ project, which is a Town Twinning Grant Scheme between Turkey and European Union. 

 

 

Proje Koordinatörü (Project Coordinator) : Halil KAYA 

Proje Asistanı (Project Assistant)              : BüĢra AKGÜÇ 
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GĠRĠġ / INTRODUCTION 
TÜRKĠYE VE AVRUPA BĠRLĠĞĠ ARASINDA ġEHĠR EġLEġTĠRME HĠBE PROGRAMI 

NEDĠR? 

• “Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında ġehir EĢleĢtirme” Projesi, Katılım Öncesi Mali 

Yardım Aracı-II (IPA II) altında Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti 

tarafından finanse edilmektedir. 

• Proje,  DıĢiĢleri Bakanlığı, AB BaĢkanlığı koordinasyonunda Türkiye Belediyeler 

Birliği ve Vilayetler Birliği iĢbirliğinde uygulanmaktadır. 

• Projenin SözleĢme Makamı Merkezi Finans ve Ġhale Birimi (MFĠB)‟dir. 

• Genel Hedef: Avrupa Birliği‟ne katılım sürecinde yerel düzeydeki idari kapasiteyi 

arttırmaktır. 

• Amaç: Türkiye ve AB üyesi ülkelerin yerel yönetimleri arasında bilgi ve deneyim 

paylaĢımı için sürdürülebilir yapılar oluĢturmaktır. 

• Hedef Gruplar: Ana faydalanıcı (AB BaĢkanlığı) ve kilit paydaĢlar (TBB, VB ve ĠçiĢleri 

Bakanlığı) ile  Türkiye‟deki yerel yönetimler ve hibe faydalanıcısı kurumlar 

(Türkiye‟den ve AB üyesi ülkeler yerel yönetimler) olarak belirlenmiĢtir. 

 

WHAT IS TOWN TWINNING GRANT SCHEME BETWEEN TURKEY AND EU? 

• „Town Twinning Project between Turkey and the European Union‟ is financed by 
the European Union (EU) and the Republic of Turkey under the Instrument of Pre-
accession Assistance-II (IPA II).  
 

• The project is implemented in cooperation with the Union of Municipalities of 
Turkey, the Union of Provinces under the coordination of the Ministry of Foreign 
Affairs, Presidency of the EU.  

 
• The contracting authority of the project is the Central Finance and Contract Unit 

(CFCU). 
 

• Overall Objective: To increase administrative capacity at the local level during the 
accession process to the European Union.  

 
• Objective: To create sustainable structures for sharing knowledge and experience 

among local administrations of Turkey and EU member states. 
 

• Target Groups: The main beneficiary (EU presidency) and key stakeholders 
(TBB,VB and Ministry of internal affairs) are identified as local administrations in 
Turkey and grant beneficiary institutions (local administrations from Turkey and 
EU member states).  
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„GENÇLER ĠÇĠN DAHA FAZLA ĠSTIHDAM‟ PROJESĠNĠN AMAÇLARI NELERDĠR ? 

Genel amaç: Türkiye‟deki ve AB‟deki STK‟lar ile yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde değiĢim ve 

iĢbirliğini artırmak. 

Özel amaçlar: 

ÖA 1: Kadın giriĢimciliği ve istihdamı alanlarında Türkiye ve Ġspanya arasında sürdürülebilir ve 

iĢler bir bağ oluĢturmak,  

ÖA 2: Kadın giriĢimlerini artırmak ve giriĢimcilik kariyeri hakkında farkındalık oluĢturmak, 

ÖA 3: ĠĢ dünyasında dezavantajlı kadınların çalıĢma oranını artırmak ve cinsiyet eĢitliğini 

sağlamak.  

WHAT IS THE OBJECTIVES OF „EAGLES: EMPOWERING & ACTIVATING THE YOUNG 

GENERATION THOUGH THE LEARNING OF EMPLOYABILITY SKILLS‟ PROJECT ? 

Overall objective: to increase bilateral exchanges and cooperation between Civil Society 

Organisations (CSOs) in Turkey and the EU at local, regional and national levels. 

Spesific Objectives: 

SO1 – To establish sustainable dialouge and working networks between Turkey and Spain on 

Women Entrepreneurship and Employability, 

SO2 – To raise woman enterprise and business initiatives and raise awareness of possibilities of 

entrepreneur career,  

SO3 – To Increase disadvantaged women employment rate and gender equality on the labour 

market.   

   

 

BU KĠTAPÇIĞI NEDEN HAZIRLADIK? 

     Türkiye ve Avrupa Birliği arasında ġehir EleĢtirme Hibe Programı olan „Gençler Ġçin Daha Fazla 

Ġstihdam‟ projesinin faaliyetlerinin, Türkiye ve Ġspanya‟daki giriĢimcilikle ilgili yerel yetkililer ve 

STK‟ların ve iyi uygulamalarının tanıtılması ve yaygınlaĢtırılması amaçlanmıĢtır. Ayrıca, giriĢimci olma 

fikrine sahip olan kadınların proje faaliyetlerinden ve projeden ilham almalarının sağlanması diğer 

amaçlardan birisidir.  

      

 WHY DID WE PREPARE THIS BOOKLET? 

      It is aimed the introduction and dissemination of the activities of „EAGLES: Empowering & 

Activating the Young Generation though the Learning of Employability Skills‟ project, which is a Town 

Twinning Grant Scheme between Turkey and European Union, the local representatives and CSOs 

related to the entrepreneurship in Turkey and Spain and good practices. In addition, one of the other aims 

is to ensure that women who have the idea of becoming entrepreneurs are inspired by the project 

activities and the project. 
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    PROJE FAALĠYETLERĠNDE ĠYĠ UYGULAMALAR 

    GOOD PRACTICES IN PROJECT ACTIVITIES 

                                                                                                                                                          18.06.2019 

PROJE AÇILIġ TOPLANTISI  

              Proje AçılıĢ Toplantısı, baĢ faydalanıcı Konya Ereğli Belediyesi, proje ortakları Ereğli Kadın 

GiriĢimciler Derneği ve Ankara Uluslararası Gençlik DayanıĢma Derneği ve ilçe protokolünün katılımlarıyla 

18.06.2019 tarihinde, saat 14.00‟te Ereğli Belediyesi Kültür Merkezi‟nde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

             Proje AçılıĢ Toplantısı, davetlilere sunulan açılıĢ kokteyli ile baĢlamıĢtır. Ereğli Belediye BaĢkanı 

Hüseyin OPRUKÇU ve Ereğli Kaymakamı Hayrettin ÇĠFTÇĠ açılıĢ konuĢmalarıyla projenin öneminden 

bahsetmiĢlerdir. Daha sonra proje ekibimiz tarafından hazırlanan açılıĢ toplantısı sunumu proje 

koordinatörümüz Halil KAYA tarafından sunulmuĢtur. Proje sunumunun içeriğinde proje ortakları Ereğli 

Belediyesi, Teruel Eyalet Hükümeti, Kadın GiriĢimciler Derneği ve Uluslararası Gençlik DayanıĢma 

Derneği hakkında bilgiler ve projede yapılacak olan faaliyetlerin tanımı yer almaktadır. AçılıĢ toplantısı 

süresince katılımcı imza listesi tutularak gelen davetlilerin bilgileri ve imzaları alınmıĢtır. 

              15‟er adet Poster, Kırlangıç Bayrak, Roll-up, 300‟er adet Davetiye, BroĢür ve 10 takım Masa 

Bayrağı yaptırılmıĢ ve Proje AçılıĢ Toplantısı‟nda kullanılarak görünürlük sağlanmıĢtır. BroĢür, projede 

gerçekleĢtirilecek olan eğitimler, konferans, seminer organizasyonları ve mentörlük hizmeti gibi faaliyetler 

hakkında bilgilerden oluĢmaktadır. BroĢürler, açılıĢ toplantısı süresince gelen davetlilere dağıtılarak proje 

faaliyetleri hakkında bilgilendirme sağlanmıĢtır.       
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18.06.2019 

THE PROJECT OPENING MEETING 

          The Project Opening Meeting was held at the Cultural Center of Eregli Municipality on 18.06.2019 

with the participation of the coordinator beneficiary Konya Eregli Municipality, project partners Eregli 

Women Entrepreneurs Association and Ankara International Youth Solidarity Association and district 

protocol. 

          The Project Opening Meeting started with the opening cocktail presented to the guests. Eregli Mayor 

Hüseyin OPRUKÇU and Eregli District Governor Hayrettin ÇĠFTÇĠ talked about the importance of the 

project with their opening speeches. Then, the presentation of the opening meeting prepared by our project 

team was presented by our project coordinator Halil KAYA. The project presentation includes information 

about project partners Ereğli Municipality, Provincial Government of Teruel, Women Entrepreneurs 

Association and International Youth Solidarity Association and description of the activities which will be 

carried out in the project. During the opening meeting, participants' signature list was kept and the 

information and signatures of the invited guests were received. 

          15 Posters, Swallow Flags, Roll-ups, 300 Invitations, Brochures and 10 sets of Table Flags were made 

and visibility was provided during the Project Opening Meeting. The brochure consists of information about 

organizations of the trainings, conferences, seminars and mentoring activities which will be carried out in the 

project. Brochures were distributed to the invited guests during the opening meeting and information was 

provided about the project activities. 
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TÜRKĠYE VE AVRUPA 

BĠRLĠĞĠ ARASINDA ġEHĠR 

EġLEġTĠRME HĠBE 

PROGRAMI 

 
GENÇLER ĠÇĠN DAHA FAZLA 

ĠSTĠHDAM PROJESĠ 

TERUEL/ĠSPANYA 

ÇALIġMA ZĠYARETĠ 

 

 
23.06.2019 – 28.06.2019 
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 24.06.2019 

DIPUTACION PROVINCAL TERUEL (TERUEL EYALET HÜKÜMETĠ) 

          Proje ortaklarımızla beraber Teruel Eyalet Hükümetine gidildi. Teruel Eyalet Hükümeti Genel Müdürü 

Luis Munoz ve Proje Yöneticisi Jose M. Martın ile toplantıya baĢlandı. Teruel merkez nüfusunun 35.000 

civarında olduğu ve yaĢlı nüfusunun giderek arttığı, nüfuslarının azalmasının en büyük nedeninin tarımsal 

mekanizasyonun artmasıyla insana olan ihtiyacın azalması ve Valencia     (1 milyon) – Zaragoza (700 bin) 

büyük Ģehirlere göç edilmesi, sağlık alanlarında buna bağlı olarak çalıĢma yaptıklarını, turizm ve jeotermal 

alanlarına yatırım yaptıklarını, meyve ve paketleme dağıtımına önem verdikleri, nüfusları az olduğu için 

yeni pazarlar ve üretim Ģekillerini artırmayı hedeflediklerinden bahsettiler. Teruel‟de genç iĢsizlik oranının 

%15, Ġspanyada ise %25 civarında olduğu, Ģehirlerinde Zaragoza Üniversitesi bağlı iĢletme, öğretmenlik ve 

psikoloji bölümlerinin bulunduğu, baĢkanlarının kısa süre sonra değiĢeceği için iyi niyet protokolü taslağı 

üstünde konuĢuldu ve Türkiye‟de imzalanmasına karar veridi.   
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24.06.2019 

 

COMARCO COMUNIDAD DE TERUEL – VILLARQUEMADO BELEDĠYE MECLĠSĠ 

           Proje ortaklarımızla beraber Villarquemado beldesine gidildi. Belediye BaĢkanı Federico Sınamo 

Parcıo ve çalıĢanları ile bir araya gelindi. 800 kiĢilik bir nüfusa sahip olan bu beldenin, 100 ha meyve üretim 

tesisi bulunduğu ve ürün çeĢidin 14 civarında olduğu, ürettikleri ürünleri Avrupa, Rusya, Çin ve Brezilya ya 

ihraç ediyorlar. Ayrıca beldelerinde zeytinyağı üretimi yaptıklarını, paketlemelerinin ise Ġtalya‟da yapıldığı, 

tarımsal kalkınma ile alakalı proje üzerinde çalıĢtıklarını, günlük 1 milyon yumurta ürettiklerinden 

bahsedilerek meyve üretim tesisleri gezildi. Çoğunluğunu kadınların oluĢturduğu 40 kiĢi çalıĢıyor. Kadın 

istihdamını destekliyorlar. Erasmus+ projeleri yürütüyorlar, ortaklık kurulabileceği görüĢüldü. 
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24.06.2019 

 

EMPRESA DF DISTRIBUCION (DĠSTRĠBÜTOR DAĞITIM FĠRMASI) 

           Proje ortaklarımızla beraber dağıtım firması Yus Belenger S.L. yetkilisi ve ekibi ile bir araya gelindi. 

Firmada çalıĢanın baĢlangıçta 9 kiĢi olduğu Ģu an bu istihdamın 40 kiĢiye ulaĢtığı, bünyelerinde kadınların 

ve engellilerinde istihdam edildiği, 15 milyon Euro cirolarının olduğu, Ofislerinde 5 kadının çalıĢtığı ( 1‟i 

satıĢ – 3‟ü yönetim – 1‟i organizasyon iĢleri), ayrıca firmaya bağlı 2 bölgede de (All coni ve Santa Eulalia) 

Ģubelerinin bulunduğu, bu Ģubelerle koordineli olarak gıda ile alakalı her türlü dağıtımın yapıldığından 

bahsettikten sonra firma gezildi. ĠĢ yerlerini büyütürken Avrupa Birliği fonlarından faydalanmıĢlar.  
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25.06.2019 

CEPAIM VAKFI 

                 Proje ortaklarımızla beraber Cepaim vakfına gelindi. Bu vakıfta profesyonel olarak çalıĢan Judith 
Ferrer Fuertes ve Beatruz Benito Cagigas‟dan vakfın amacı, faaliyetleri hakkında bilgi aldık. Bu vakfın 30 
tane ofisi olduğu, Afrika ile beraber özel bölgede çalıĢan serbest yöneticilerle iĢbirliği yaptıklarını, ülke 
genelinde 900 kiĢi ile kültürler arası sosyal çalıĢmalar ve aktiviteler yaptıklarından, göçmen ve fakirlere eden 
bir vakıf olduğundan bahsettiler. 1994 yılından beri göçmen alarak, sosyal yönden dıĢlanmıĢ insanları 
kazanmaya çalıĢıyorlar. Gelirleri ABD, Avrupa tarafından fonlarla ve kendi belediyelerinin destekleriyle 
ayakta kalıyorlar. Fakat kendilerine ait bir fonlarının olmasını arzu ediyorlar. Göçmenlerin ve dezavantajlı 
gurupların topluma entegrasyonunu sağlıyorlar. Akdeniz‟den gelen göçmen ve mültecilere insani yardımda 
bulunuyorlar. Kendilerine web sitesinden ulaĢım sağlanıyor. Herhangi bir ayrımcılık yapmadan herkese eĢit 
muamele ediyorlar. Kırsal kalkınmaya önem verip, aileler ile sürekli iletiĢim halinde oldukları için ihtiyaç 
sahiplerini kolay buluyorlar. Bu vakıf atölyelerde meslekler öğrenerek faydalı bir insan haline getiriliyorlar. 
Farklı ülkedeki farklı insanların bir arada yaĢama kültürünü sağlamayı amaçlıyorlar. Bölgedeki diğer 
kuruluĢlarla da iĢ birliği yapıyorlar. Vakıfta 27 kiĢi (2 hukuk, 9 karĢılama ekibi, 2 kırsal kalkınma teknisyeni, 
2 oryantasyon elemanları, 1 iĢ yöneticisi-iĢkur, diğerleri de kültürler arası medyatörler ) çalıĢmakta 
çalıĢanların 22‟si kadın 5‟i erkektir. ĠĢleyiĢleri ise; alıĢma dönemi 6 ay öngörülüyor. Birinci aĢamada, gelen 
mültecilerin varsa becerileri daha da artırılıyor, olmayanların ise geliĢtiriliyor. Vakfın kiralamıĢ olduğu bir 
yerde konaklatılıyor. Kendi kimliklerini bulmaları sağlanıyor. Ġkinci aĢamada, dil desteği, hukuki yardım ve 
iĢ yardımı sürüyor. 6 aydan sonra kimlik kartı alıp çalıĢabiliyorlar. 1. AĢamada 6, 2. AĢamada 70 kiĢi Ģu 
anda adaptasyon sürecinde olan dezavantajlı gurupları var. Ayrıca Ticaret odası ile beraber 3‟lü bir proje 
yönetiyorlar.(Kadınlar, GiriĢimci Kadınlar, Kırsal Kalkınmada GiriĢimci Kadınlar). Daha sonra bu Ģekilde 
ülkeye gelmiĢ Kolombiyalı bir kadın giriĢimcinin açmıĢ olduğu çamaĢırhane gezildi.  
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25.06.2019 

CARITAS VAKFI 

            Proje ortaklarımızla beraber Caritas vakfına gelindi. Bu vakıfta profesyonel olarak çalıĢan Jose 
Guıllen Gracıa ve Anabel Hernandez Valera‟dan vakfın amacı, faaliyetleri alanında bilgi aldık. Katolik 
kilisesine bağlı sosyal aktiviteler konusunda çalıĢıyorlar. Hedef kitle fakir insanlar olup, 164 ülkede faaliyet 
gösteriyorlar. Bu vakfın gelirinin % 70‟i özel fon, % 20‟si bağıĢ, % 8‟i kendi ürettiklerini satıyorlar. 
Ġnsanlara eĢit yaklaĢıp ve insan odaklı çalıĢıyorlar. Katolik kilisesinin bir parçası olmasına rağmen din farkı 
gözetmiyorlar. Ġspanyada 8,5 milyon insanın %18,4 „ü dıĢlanıyor ve risk altındalar. Bu kesim fakir olduğu 
için demokrasiye katkıları ve herhangi söz hakları olmuyor. Tatile gidemiyorlar, evde eĢyaları bozulsa tamir 
ettiremiyorlar. Zorlukları öncelikle çalıĢma, sağlık ve eğitim ile ilgili. Asgari ücret 800 – 1000 EURO 
arasında değiĢmekte, maaĢlar adil değil, hastaneler ücretsiz fakat spesifik bölümler (diĢ, psikolog vs…) 
ücretli olup buda koĢulları zorlaĢtırmaktadır. Kadınlar erkeklerden 2 saat daha fazla çalıĢtıkları için daha çok 
risk altındalar. Bu %18,4‟lük dilimin 2/3 ü çocuklarına bakmak zorunda oldukları için eğitimlere devam 
edemiyorlar, geçim sıkıntısından dolayı yarım bırakıyorlar. Vakıf oryantasyon ve bilgilendirme ile 
hayatlarına yön çizme gibi durumlarını destekleyerek Ģehre alıĢtırma ve istihdam edilebilme seviyesine 
getirerek kapasitelerini mentörlük gibi eğitimlerle artırıyorlar. ĠĢveren ile iĢ arayanı bir araya getirerek 
eĢleĢtiriyor ve takibini yapıyor. ĠĢle ilgili bir eksiklik varsa iĢveren bu durumu vakfa bildiriyor tekrar vakıf 
tarafından yeterli hale gelinceye kadar eğitim veriliyor. Eğitimlerde iĢ görüĢmelerini nasıl yapacaklarını, 
nasıl giyineceklerini, nasıl konuĢacakları gibi hususlar anlatılıyor. Bir nevi rehber ve yaĢam koçluğu yapıyor.  
Eğitim kalitesi arttıkça daha çabuk adapte oluyorlar. Vakıf ayrıca Geri DönüĢüm Kooperatifi kurmuĢ ve 
kullanılmıĢ elbiseleri çeĢitli yerlerdeki kumbaralarda topluyor. Toplanan elbiseler Valencia‟ya gönderiliyor. 
Türlerine göre ayrılıp dezenfekte edildikten sonra Ģehirde açılan mağazalarda satıĢa sunup gelir elde ediyor.  
Benzer uygulamalar Ģehrimizde yapılabilir. Social Skills katkı sağlaması için giriĢimciler ve iĢ arayanlara 
destek sağlanabilir. Proje ortaklığına açıklar. 
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26.06.2019 

CPIFB SAN BLAS (HALK EĞĠTĠM MERKEZĠ) 

          Proje ortaklarımızla beraber San Blas eğitim merkezi müdürü Jesus Herraiz ile bir araya gelindi. 300 

ha‟lık bir alanda kurulu, 60 yataklı eğitim merkezinin gerek halk gerekse mültecilere açık olduğunu ve 3 ana 

baĢlıkta eğitim verdiklerinden (Ziraat-Hayvancılık, Çevre Eğitimi, Spor Aktiviteleri) bahsedildi. Önceleri 

ziraat okulu olarak faaliyete baĢlamıĢ, daha sonra diğer iki bölüm devre girmiĢtir. Ziraat sektöründe 

öncelikle aileler baĢta olmak üzere küçükbaĢ hayvancılık, tavukçuluk, ormancılık, çevre yönetiminde kontrol 

teknisyenliği, konularında iĢsiz olan insanlara eğitimler verilerek deneyim sahibi yapılıyor. ĠĢe girecekleri 

firma deneyimli olmasını ve konusunda uzman olduğuna dair bir sertifika almasını istiyor. Teruel‟de bu gibi 

2 istasyon var. Eğitimci tedarikini Aragon Ġstihdam Enstitüsü her yıl eğitimci ilanına çıkıyor. Sertifikası 

olanlar deneyim kazanmıĢsa eğitimci olabiliyorlar. Bu sertifikaların (ustalık, kalfalık, çıraklık gibi), 

Avrupa‟da geçerliliği var. KüçükbaĢ hayvancılığında domuz üretiliyor. Bu üretim Teruel de 60.000, 

Zaragozada 4.000 civarında olup, atıkları yenilenebilir enerjide kullanılıyor. Bu yolla eğitim verdikleri 15 

kiĢiden 13‟ü Ģu an iĢe baĢlamıĢ. Yıllık 230 civarında öğrenciye eğitim veriyorlar. ĠĢ deneyimi ve sertifikası 

olmayan insanları eğiterek firmalara gönderip iĢ bulmalarını sağlıyorlar. ĠĢ deneyimi olması tek baĢına 

yeterli değil, mutlaka sertifikası olması gerekmektedir. Firma ile sözleĢme imzalamak için bu iki unsur Ģart. 

KiĢiler edindikleri deneyimleri ve sertifikaları Aragondaki ĠġKUR‟a bildirerek cv sini güçlendiriyor. 

BaĢarılı oldukları noktalar uygulamalı eğitim vermeleri ve Ģirketlerle entegre olarak çalıĢmaları. ġirketler bu 

kuruluĢ aracılığıyla konularında eğitim almıĢ nitelikli personel ihtiyaçlarını karĢılıyor. Proje ortaklıklarına 

açıklar, Halk Eğitim Merkezi, Uygulamalı Tarımsal Eğitim Merkezleri ile ortak proje yapılabilir. Erasmus+ 

projeleri uygulanabilir. 
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26.06.2019 

CEEI ARAGON (GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠ GELĠġTĠRME MERKEZĠ) 

              Proje ortaklarımızla beraber CEEI Aragon sorumlusu Antonıo Martınez ile bir araya gelindi. 

GiriĢimciliği geliĢtirmek amacıyla Aragon hükümeti tarafından desteklenen yeni iĢ kurmaya çalıĢan insanları 

destekleyen bir merkezdir. Firmalar kurulurken baĢlangıçtaki zorlukları aĢmak için çok cüzi bir katkıyla yer 

verirken, diğer yıllarda firma büyüdükçe bu katkı paylarını her yıl artırıp, kendi ayakları üstünde 

durduklarında piyasa Ģartlarında ödemesini yapıp ayrılıyorlar. Bunu kuluçka dönemi olarak ifade ediyorlar. 

Bu merkez 5 yıl bu giriĢimcileri destekliyor. Destek verdikleri giriĢimcilere yönetimsel, personel temini, 

fizibililte, müĢteri bulma, onlarla kontak kurma, parasal kredi iĢlemlerinde düĢük faiz oranları için referans 

olma, gibi destekler sağlıyorlar. KuruluĢa baĢvuranların % 75‟i erkek % 25‟i kadınlar oluĢturmaktadır. Su an 

bu merkezde 15 giriĢimci bulunmakta ve toplamda 40 çalıĢanı bulunmaktadır. Burada yeri olmayan diğer 

giriĢimcilere de destek veriyorlar. GiriĢimciler sekreterklik, ortak toplantı ve eğitim salonu gibi merkezin 

ortak alanlarını randevu sistemiyle kullanıyorlar. Her yıl 50 – 100 arasında proje baĢvurusu alıyorlar. Ġçinden 

yenilikçi olanlar ve ihtiyaca yönelik talepleri maksimum düzeyde karĢılayanlar seçiliyorlar. Yenilik demek 

yeni istihdam demek mantığı ile hareket ediliyor.  Özel sektör firmalarına hitap ediyorlar. ġu an 

merkezlerinde mobil oyun yazılımı, Bilgisayar parçaları üretimi, sağlık hizmetleri, marangozluk, elektrikli 

motor üretimi gibi giriĢimci kiĢiler bulunuyor. 

           BaĢarılı noktaları yeterli sermayesi olmayan giriĢimciler için ortak kullanım alanları sunması, piyasa 

Ģartlarına göre uygun sabit giderler sunması ve inovasyon içeren projeleri seçmeleri. Proje ortaklıklarına 

açıklar.  
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27.06.2019 

INAEM PROVINCIAL DELEGATION (ĠSTĠHDAM ENSTĠTÜSÜ) 

             Proje ortaklarımızla beraber enstitü müdürü Patricia Otrıllas ile bir araya gelindi. Aragon hükümeti 

tarafından desteklenen, Ġdari ve iĢ baĢvurularının alındığı bölüm olmak üzere 2 adet binaları bulunan, 35 tane 

iĢ asistanı olan, iĢ arayanlar ile firmalar arasında iletiĢim sağlayan ve buluĢturan bir kuruluĢtur. Kurum 

tarafından baĢvuruda bulunulan kiĢileri çeĢitli meslek dallarında becerilerini (elektronik, bilgisayar, güneĢ 

enerjisi vs…) geliĢtirip ve belli bir süre oryantasyon eğitime tabi tuttuktan sonra kendine olan mesleki 

güvenden sonra istihdama hazır hale getirip firmalarla sözleĢme imzalamalarına olanak sağlanıyor. Hedefleri 

iĢe yerleĢtirme, profesyonel geliĢim, istihdam için cesaretlendirmedir. Hizmetler ücretsizdir. Firma enstitüye 

istediği tarzda çalıĢtıracak profili söylüyor. Enstitüde cinsiyet ayrımı gözetmeden elemen yetiĢtirerek 

istihdam yaratıyor. Hedefleri baĢvuruların %60‟ını iĢ sahibi yapmak. KuruluĢlarında çalıĢanların %50‟si 

kadın %50‟si erkek olup, Ģiddete maruz kalmıĢ bayanlara öncelik tanınıyor. Sadece kadınlar için 

uyguladıkları PREPADAS Programı var. 

         Proje ortaklıklarına ve iĢbirliğine açıklar. BaĢarılı noktaları uygulamalı eğitimler vermeleri ve kiĢileri 

sadece bir numara olarak görmeden insan olarak yaklaĢıp onları kazanmaları. Ortak projeler yapılabilir. 
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27.06.2019 

 

FUNDACION SANTA MARIA ALBARRACIN (AL BARRACIN VAKFI) 

      Proje ortaklarımızla beraber Vakıf müdürü Antonio Jimara Martina ile bir araya gelerek, vakfın Ģehirdeki 

tarihi müze, kilise, kale gibi yerleĢkelerin tanıtımı, ziyaretçilerden gelen gelirlerle tamirat ve bakımlarının 

yapıldığını, söylemesi ve heyete teknik ve kültür açısından bu yerleri tanıtması ile gezimiz sona erdi. Tarihi 

mekanların restorasyonunda Teruel‟de uygulamalı olarak eğitim veren merkezlerde yetiĢtirilen kiĢiler 

istihdam edilmiĢ. 
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28.06.2019 

DIARIO DE TERUEL (TERUEL YEREL BASIN VE GAZETE) 

        Proje ortaklarımızla beraber Gazete Müdürü Chema Lopez Juderias ile bir araya gelindi. 1936 yılında 

kurulan bu yerel basın ve gazete Teruel hükümetinin bir parçası olduğu, küçük bir bölge olduğu için 

gazeteciliği sürdürmenin kolay olmadığı, bölgenin özelliklerini en iyi Ģekilde yansıtmaya çalıĢtıklarını, 

Teruel de Musevi, Yahudi, Müslüman, ve Hristiyan kesimler bulunduğu için, tarafsız olarak insanların 

birbirinden haberdar olması ve geliĢmesi için çalıĢtıklarından bahsettiler. Yazarlık, sosyal medya, zaman 

zaman özel dergiler çıkarmakta olup, 12 çalıĢanı ile iĢleri yürütmekte, gazetelerinde yılda bir kez fotoğraf 

yerine çizim paylaĢmaktadırlar. Kadın giriĢimciler için haftada bir gün kapaktan haber yapıp bilinirliklerinin 

artması için destek sağlıyorlar. 

      Yerel basınla benzer uygulama Ģehrimizdeki kadın giriĢimciler için yapılabilir. 
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28.06.2019 

ARAGONESE WOMAN INSTITUTE (ARAGON KADIN ENSTĠTÜSÜ) 

           Proje ortaklarımızla beraber Aragon Kadın Enstitüsü sorumlusu Mzpaz Romero Romero ile bir araya 

gelindi. GiriĢimci kadınlar için çalıĢtıklarını, tavsiyeler verip yönlendirme yaptıkları, plan desteği vererek 

görünürlük sağladıklarından bahsedildi. Fonlar hakkında nasıl kaynak yaratacakları hakkında bilgi verip, 

takiplerini yapıyorlar. Cinsiyet eĢitliğini gözetiyorlar. Bununla ilgili özel bir yasa olup herkesin buna 

uymasının takip edildiğinden bahsedildi. Cinsiyet eĢitliğini en iyi uygulayanlara her yıl ödüller veriliyor. 

Kadınlar tarafından iĢletilen birçok kuruluĢ var ve hepsi ile temas halindeler. Kırsal alanda çalıĢmalar 

yapıyorlar. GiriĢimcilik ve dernek kurma yaĢı 20 olup, her yıl sevgi festivalleri düzenleniyor ve bu 

festivallere katılım yoğun oluyor. Bu festivaller Avrupa birliği projesi haline geldi. ġiddet görmüĢ kadınlar 

baĢvuruda bulunduklarında önce kiraladıkları özel dairelerde 15 gün bulunduğu ortamdan hızlı bir Ģekilde 

ayırıyorlar, daha sonra 9 ay kadar kalabilecekleri sığınma evlerine geçiyorlar, ardından bir apartmana geçip 

çeĢitli eğitimci ve doktorlardan terapi alıyorlar. “ 

           Kadınların fonlara ulaĢması için ve fizibilite, görünürlük vb destekler sağlıyorlar. Projemizle ortak 

yönleri var. Proje ortaklıklarına açıklar.  
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24.06.2019 

 

DIPUTACION PROVINCAL TERUEL (PROVINCIAL GOVERNMENT OF TERUEL) 

             We went to Provincial Government of Teruel with our project partners. A meeting was conducted 

with Luis Munoz, General Director of Proviancial Government of Teruel and Project Manager Jose M. 

Martın. They mentioned that Teruel central population is around 35,000 and the elderly population gradually 

increase, the biggest reason of the decrease in their population is the increase in labour saving machineries 

and the migration to the big cities such as Valencia (1 million) and Zaragoza (700 thousand). In parallel with 

this situation, they also stated that they work on the areas related to health, they invest in tourism and 

geothermal fields, they give importance to fruit and packaging distribution and they aim to increase new 

markets and production types because their population is low.  

It was talked that the youth unemployment rate in Teruel is around 15% and in Spain it is around 25%, the 

business administration, teaching and psychology departments of the University of Zaragoza are located in 

their city. Also, it was talked about the draft of the goodwill protocol and it was decided to be signed in 

Turkey because their president will change after a while later.   
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24.06.2019 

COMARCO COMUNIDAD DE TERUEL – VILLARQUEMADO CITY COUNCIL 

                  We went to Villarquemado town with our project partners. We came together with Municipality 

Mayor Federico Sınamo Parcıo and personnels. It was informed that this town, which its population is 800 

people, has 100 ha fruit production facility and the product range is around 14, their products are exported to 

Europe, Russia, China and Brazil. Also, it was informed that olive oil production was made in their towns, 

packagings were made in Italy, they were worked on the projects related to agricultural development, 1 

million eggs were produced daily and fruit production facilities were visited. 40 people, mostly women, are 

employed. They support women's employment. They conduct Erasmus + projects and it was discussed that 

partnership will be able to established.  
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24.06.2019 

EMPRESA DF DISTRIBUCION (DISTRIBUTION COMPANY) 

              We came together with our project partners, ditribution firm Yus Belenger S.L. officer and his team. 

The company was visited after it was talked that the company has 9 employees at the beginning, this 

employment reaches 40 people at the moment, women and people with disabilities are employed, they have 

15 million Euro turnover, 5 women work in their offices (1 in sale – 3 in management- 1 in organization 

works), in addition; they have branch offices in the two regions associated with the firm (All coni and Santa 

Eulalia), all kinds of disstribution related to food was made in coordination with these branches. It was stated 

that they have benefited from European Union funds while growing their businesses.  
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25.06.2019 

CEPAIM FOUNDATION 

                  We came to Cepaim foundation with our project partners. We were informed about the aim and 
ativities of the foundation by Judith Ferrer Fuertes and Beatruz Benito Cagigas working professionally at 
this foundation. They mentioned that this foundation has 30 offices, they cooperate with free managers 
working in private region with Africa, they conduct intercultural social studies and activities with 900 people 
across the country and it is a foundation that helps migrants and the poor. Since 1994, they have been trying 
to gain socially excluded people by receiving immigrants. Their incomes are sustained by funds from the 
US, Europe, and the support of their own municipalities. But they want to have their own funds.  They 
ensure the integration of immigrants and disadvantaged groups into society. . They provide humanitarian aid 
to migrants and refugees from the Mediterranean. They can be reached from the web site. They treat 
everyone equally without discrimination. They find the people in need easily because they give importance 
to rural development and are in constant communication with families. . In these foundation workshops, they 
become a useful person by learning professions. They aim to provide the coexistence culture of different 
people in different countries. They also cooperate with other foundations in the region. 27 people (2 in law, 2 
in welcoming team, 2 rural development technicians, 2 orientation staffs, 1 business manager-ĠĢkur, others 
are intercultural mediators) work in the foundation and they are 22 women and 5 men. Its functioning; 
adaptation period is foreseen for 6 months. In the first stage, if the refugees have any skills, their skills are 
further increased and the refugees who do not have any skills are improved. They are stayed in a place rented 
by the Foundation. They are provided to find their own identity. In the second stage, language support, legal 
and business aids continue. After 6 months, they can get an ID card and work. There are 6 disadvantaged 
groups in Stage 1 and 70 people in Stage 2 who are currently in the adaptation process. Together with the 
Chamber of Commerce, they manage a triple project (Women, Entrepreneur Women, Entrepreneur Women 
in Rural Development). Later, the laundry which was opened by a Colombian woman entrepreneur who 
came to this country was visited.  
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25.06.2019 

CARITAS FOUNDATION 

              We came to Caritas foundation with our project partners. We were informed about the aim and 
ativities of the foundation by Jose Guıllen Gracıa ve Anabel Hernandez Valera working professionally at this 
foundation. They work on social activities connected to the Catholic Church. The target audience is poor 
people and they operate in 164 countries. 70% of this foundation's income is private funds, 20% is donations 
and 8% is selling their own products. They approach people equally and work people-oriented. Although 
they are part of the Catholic church, they do not discriminate against religion.  18,4 % of 8,5 million people 
in Spain are excluded and are under the risk. Since these people are poor, they do not contribute to 
democracy and have no right to speak. They can't go on vacation. They can't have them repaired when their 
things are broken at home. Their challenges are primarily related to work, health and education. The 
minimum wage varies between 800 and 1000 EURO. Salaries are not fair. Hospitals are free but specific 
departments (dental, psychologist, etc.) are paid. This situation makes conditions difficult. Women are more 
at risk because they work 2 hours more than men. Since 2/3 of this 18.4% have to take care of their children, 
they cannot continue their education, and they leave it half because of theirfinancial difficulties. The 
foundation increases their capacity through trainings such as mentoring by supporting their situation such as 
specifying the trajectory of their life with orientation and information and by bringing them to self 
employability level and adapting to the city. The employer and the jobseeker are paired by coming together 
and followed. If there is a lack of work, the employer reports this to the foundation and is given training by 
the foundation until it is sufficient. In trainings, 
              It is explained how they will do job interviews, how they will dress and how they will talk. They 
make a kind of  guide and life coach.  As the quality of education increases, they adapt more quickly. The 
Foundation has also established a Recycling Cooperative and collects second hand clothes in boxes in 
various locations. The collected clothes are sent to Valencia. After being separated and disinfected according 
to their types, it is offered for sale in stores opened in the city and they earn income. Similar applications can 
be done in our city. Entrepreneurs and job seekers can be supported to contribute to Social Skills. They are 
ready to be project partner.  
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26.06.2019 

CPIFB SAN BLAS (PUBLIC TRAINING CENTER) 

           We came together with our project partners and San Blas training center director Jesus Herraiz. It was 

mentioned that the 60-bed training center, which is established in an area of 300 ha, is open to both the 

public and the refugees and they provide training under 3 main topics (Agriculture-Livestock, 

Environmental Education, Sports Activities). At first, It starts to operate as an agricultural school and then 

other two departments come into operation. In agriculture sector, unemployed people, primarily families, are 

trained and had an experience in the fields of sheep and goat farming, poultry husbandry, forestry, control 

technicians in environmental management. The firm which they will start a job wants that they have an 

experience and have a certificate as experts in their field. There are two such stations in Teruel. Aragon 

Employment Institute advertises for trainers every year. The people who have a certificate can become an 

educator if they have gained experience. These certificates (craftsmanship, foremanship, apprenticeship) are 

valid in Europe. Pig breeding is popular in ovine breeding. This production is around 60,000 in Teruel and 

4,000 in Zaragoza, and its waste is used in renewable energy. In this way, 13 of the 15 people they have 

trained have started working now. They provide training for around yearly 230 people. They provide that 

people who does not have a job experience and certificate are trained and have a job in the firms. Having 

work experience is just not enough. It is necessary to have a certificate. These two elements are essential for 

signing a contract with the company. People strengthen their CV by notifying their experiences and 

certificates to employment agency (IġKUR) in Aragon. They are successful in providing hands-on training 

and integrating with companies. Companies meet the needs of qualified personnel who have been trained in 

their fields through this organization. They are ready to be project partner. Joint project can be designed with 

Public Training Center and Applied Agricultural Training Centers. Erasmus + projects can be implemented. 
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26.06.2019 

CEEI ARAGON (THE CENTER OF DEVELOPING ENTREPRENEURSHIP) 

             We came together with our project partners and Antonıo Martınez, responsible of CEEI Aragon. 

This is a center supported by Aragon Government in order to develop the entrepreneurship and this center 

supports people who want to establish a new bussines. While firms make a very small contribution to 

overcome the initial difficulties while establishing, in other years, as the firm grows, they increase their 

contributions every year, and when they stand on their feet, they pay under market conditions and leave. 

They call it as an incubation period. This center has been supporting these entrepreneurs for 5 years. They 

provide supports to entrepreneurs such as administrative, staff procurement, feasibility, finding customers, 

contacting them, referring for low interest rates in monetary credit transactions. 75% of the applicants to the 

organization are men and 25% are women. Currently, this center has 15 entrepreneurs and 40 employees in 

total. They also support other entrepreneurs who have no place here. Entrepreneurs use the common areas of 

the center such as the secretaryship, the joint meeting and the lyceum through the appointment system. They 

receive approximately 50 and 100 project applications for each year. Among them, innovative ones and 

those which meet the demands devoted to the need at the maximum level are selected. According to them, 

innovation is a new employment. The private sector firms are at the core for them. Currently, there are 

entrepreneurs engaged in the works such as mobile game software, the production of computer parts, health 

services, carpentry, the production of electric motor in their centers. Their successful points are to provide 

common areas for entrepreneurs who do not have sufficient fund, to provide affordable fixed costs according 

to market conditions and to select projects that are innovation. They are ready to be project partner.  
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27.06.2019 

INAEM PROVINCIAL DELEGATION (EMPLOYMENT INSTITUTE) 

             We came together with our project partners and Institute Director Patricia Otrıllas. It is an 

organization which is supported by the government of Aragon, has two buildings including the sections that 

administrative and job applications are taken, has 35 job assistants, provides communication between job 

seekers and companies, and brings them together.  After developing their skills in various vocational 

branches  (electronics, computers, solar energy, etc.) and providing them an orientation training for a certain 

period of time, they are able to prepare themselves for employment after professional confidence and sign 

contracts with the companies. Their goals are job placement, professional development, encouragement for 

employment. The services are free. The representatives in the firm says the person profile that they want to 

employ to the institution. In the institution, the employement is created by training personnel without gender 

discrimination. Their goal is to make 60% of applications a business owner. 50% of the employees in their 

organizations are women, 50% are men, and priority is given to women who have been exposed to violence. 

They have a PREPADAS program for only women.  

          They are ready to be project partner and to cooperate. Their successful points are that they give hands-

on trainings and they approach people as an individual and give importance. Joint project can be designed. 
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27.06.2019 

 

FUNDACION SANTA MARIA ALBARRACIN (AL BARRACIN FOUNDATION) 

       We came together with our project partners and Antonio Jimara Martina, the Director of Foundation. 

Our visit ended with the introduction of the places such as historical museums, churches and castles in terms 

of technic and culture in the city and they stated that repair and maintainance of these places are done with 

the income from visitors. In the restoration of historical places, people who are trained in the centers 

providing hands-on training in Teruel are employed.  
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28.06.2019 

DIARIO DE TERUEL (TERUEL LOCAL PRESS AND NEWSPAPER) 

        We came together with our project partners and Chema Lopez Juderias, director of newspaper. They 

mentioned that this local press and newspaper, which was founded in 1936, is a part of the Provincial 

Government of Teruel and it is not easy to maintain journalism because it is a small region. In addition, they 

said that they try to reflect the characteristics of the region in the best way and they try objectively to make 

aware people from each other and to develop because there are Jewish, Hebrew, Muslim and Christian in 

Teruel. They publish special magazines from time to time. They work with 12 employees and once a year, 

they share the drawings instead of photographs in the newspapers. They make news about women 

entrepreneurs once a week and support to increase their familiarness.  

        Similar application can be made with local press and women etrepreneurs in our city.  
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28.06.2019 

ARAGONESE WOMAN INSTITUTE (ARAGON WOMEN INSTITUTE) 

               We came together with our project partners and Mzpaz Romero Romero, responsible of Aragon 

Women Institute. They work for entrepreneur women. They give them advice and guide. In addition, they 

provide visibility by giving plan support. They give information about how to create funds and follow up. 

They look out gender equality. It was mentioned that there was a special law about this and that everyone 

followed it. Every year, awards are given to the best practitioners of gender equality. There are many 

organisations run by women and they are in contact with all of them. They have some works in rural areas. 

Age for entrepreneurship and association is 20 years, and love festivals are organized every year and there 

are active participation to these festivals. These festivals became European Union projects. When women 

who are exposed to violence apply, they quickly leave from private apartments they have rented for 15 days, 

then they move to shelters where they will be able to stay for 9 months. After that, they receive therapy from 

various educators and doctors. They provide feasibility, visibility etc. in order to fact that women reach to 

the fund. The have common features with our project. They are ready to be project partner. 
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24.06.2019 

TERUEL ZĠYARETĠ YUVARLAK MASA TOPLANTISI 

DIPUTACION PROVINCAL TERUEL (TERUEL EYALET HÜKÜMETĠ) 

             Proje ortaklarımızla beraber Teruel Eyalet Hükümetine gidildi. Teruel Eyalet Hükümeti Genel 

Müdürü Luis Munoz ve Proje Yöneticisi Jose M. Martın ile toplantıya baĢlandı. Teruel merkez nüfusunun 

35.000 civarında olduğu ve yaĢlı nüfusunun giderek arttığı, nüfuslarının azalmasının en büyük nedeninin 

tarımsal mekanizasyonun artmasıyla insana olan ihtiyacın azalması ve Valencia     (1 milyon) – Zaragoza 

(700 bin) büyük Ģehirlere göç edilmesi, sağlık alanlarında buna bağlı olarak çalıĢma yaptıklarını, turizm ve 

jeotermal alanlarına yatırım yaptıklarını, meyve ve paketleme dağıtımına önem verdikleri, nüfusları az 

olduğu için yeni pazarlar ve üretim Ģekillerini artırmayı hedeflediklerinden bahsettiler. Teruel‟de genç 

iĢsizlik oranının %15 , Ġspanyada ise %25 civarında olduğu, Ģehirlerinde Zaragoza Üniversitesi bağlı iĢletme, 

öğretmenlik ve psikoloji bölümlerinin bulunduğu, kadin giriĢimciliği, mülteci kabulü ve topluma 

kazandirilmalari, fakirlere insani boyutlarda yaptiklari yardimlar, gerek yerel halkin gerek multecilerin 

egitimi,sertifikalandirilmasi ve istihdami konusunda yaptigi calismalar, hayata yeni baslayan kadin ve erkek 

girisimcilerin buyumesinde verilen destekler,  baĢkanlarının kısa süre sonra değiĢeceği için iyi niyet 

protokolü taslağı üstünde konuĢuldu ve Türkiye‟de imzalanmasına karar veridi.   
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24.06.2019 

ROUNDTABLE MEETING IN TERUEL STUDY VISIT 

DIPUTACION PROVINCAL TERUEL (PROVINCIAL GOVERNMENT OF TERUEL) 

We went to Provincial Government of Teruel with our project partners. A meeting was conducted with Luis 

Munoz, General Director of Proviancial Government of Teruel and Project Manager Jose M. Martın. They 

mentioned that Teruel central population is around 35,000 and the elderly population gradually increase, the 

biggest reason of the decrease in their population is the increase in labour saving machineries and the 

migration to the big cities such as Valencia (1 million) and Zaragoza (700 thousand). In parallel with this 

situation, they also stated that they work on the areas related to health, they invest in tourism and geothermal 

fields, they give importance to fruit and packaging distribution and they aim to increase new markets and 

production types because their population is low.  

It was talked that the youth unemployment rate in Teruel is around 15% and in Spain it is around 25%, and 

the business administration, teaching and psychology departments of the University of Zaragoza are located 

in their city. It was also talked about women entrepreneurship, acceptance of refugees and integrating them 

to the society, humanitarian supports to the poor, education, receiving a certificate and employment of local 

people and multiculturalists, and the supports providing for the development of the men and women 

entrepreneurs. Finally, it was talked about the draft of the goodwill protocol and it was decided to be signed 

in Turkey because their president will change after a while later.   
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16.07.2019 

YUVARLAK MASA TOPLANTISI 2 

         Yuvarlak masa toplantısı, 16.07.2019 tarihinde proje çalıĢanları, Ereğli Kadın GiriĢimciler Derneği ve 

ĠĢkur temsilcilerinin katılımlarıyla Kadın GiriĢimciler Derneği‟nde gerçekleĢtirilmiĢtir. Toplantıda değinilen 

konular aĢağıdaki gibidir: 

        Toplantının içeriği kadınların giriĢimcilik ve istihdam konularında nelere ihtiyaç duydukları ve ne gibi 

faaliyetlere katılmak istedikleri hakkındadır. Bu kapsamda, özellikle çocuklu kadınların evde ne tür iĢ 

imkanlarına sahip olabilecekleri hakkında soruları olduğu öğrenilmiĢtir. Kadınların ihtiyaçları doğrultusunda 

yöresel ürünlerin satıĢına yönelik daha ticari faaliyetlerle uğraĢmak istedikleri belirlenmiĢtir. Kadınlar bahçe 

ürünlerini değerlendirme konusunda gönüllüler. Kadınlara yönelik olarak halı, kilim dokuma atölyeleri 

kurulabileceği ve kadın lokallerini daha aktif kullanmanın faydalı olacağı kararına varılmıĢtır. Diğer yandan 

kadınların iĢ bulma konusunda meslek sahibi olmamaları büyük sıkıntı yaratmaktadır. Bu sebepten dolayı 

kadınlar daha çok beden gücüne dayalı ve temizlik iĢlerine yönlendirilmek zorunda kalmaktadırlar. Bu 

doğrultuda kadınlar için mesleki nitelik kazandırma kursları, mesleki eğitim kursları açarak sertifika 

almalarını sağlamanın faydalı olacağı düĢünülmektedir. DikiĢ atölyeleri en çok rağbet gören kurslardandır. 

DikiĢ ve halı atölyeleri arttırılarak kadın istihdamına katkı sağlanabilir. Karapınar Emirgazi‟de bir giriĢimci 

tarafından açılan dikiĢ atölyesi örneği bulunmaktadır. Ġstihdam oranı 63 kiĢiye kadar yükselmiĢ bulunuyor. 

Bu tür kuruluĢlar Halk Eğitim‟den MEB onaylı belge alıp ĠĢkur aracılığıyla istihdam edilebiliyorlar. 

Ġstihdam garantili bazı programlar var. Kadınların bu programlara yönlendirilmeleri fayda sağlayacaktır. Bu 

programlara MEK ( Mesleki Eğitim Kursu), ĠEP ( ĠĢbaĢı Eğitim Programı) ve MEGĠP ( Mesleki Eğitim ve 

Beceri GeliĢtirme ĠĢbirliği Protokolü) örnek verilebilir. Bu tür mesleki eğitim programları sonrasında kadın 

istihdamını sağlamanın daha önemli olduğu kararına varılmıĢtır. Bunu gerçekleĢtirebilmek için de kadınların 

ve iĢverenin istihdam taahhütleri olmalıdır.  

            Kadınların en büyük sıkıntılarından birisi de sürekli iĢe sahip olamamalarıdır. Kadınlar daha çok 

kadrolu ve sosyal güvencesi olan iĢlerde çalıĢmak istemektedirler.  

            Ereğli‟de daha çok tekstil elemanı, ön muhasebe elemanı, aĢçı, aĢçı yardımcısı ve satıĢ elemanı 

alanlarında iĢ istihdamı olmakta ve ön muhasebe ve satıĢ elemanları daha çok genç kadınlardan tercih 

edilmektedir. Hizmetli açığının çok olduğu da saptanmıĢtır. Ayrıca Ereğli‟de açılan LARK Bisküvi 

Fabrikası istihdama yönelik katkılar sağlamıĢtır. Bisküvi fabrikasında çalıĢan yaklaĢık olarak 300-350 

arasında kadın bulunmaktadır. Diğer yandan diploması ve mesleği olduğu halde bir iĢe giremeyen de birçok 

kadın bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak Ereğli‟de kurumsal ve iĢletme olarak bazı sıkıntılar ve 

eksiklikler olduğu görülmektedir. Özellikle tarım ve hayvancılıkta çalıĢanların çoğunun kayıt dıĢı çalıĢmakta 

olduğu görülmüĢ ve bu doğrultuda tarım sigortası ve ÇKS kaydına sahip olmalarının onlara avantaj 

getireceği düĢünülmektedir.  

            Bunlara ek olarak bir derneğin istihdama yönelik neler yapabileceği konuĢulmuĢ olup istihdam için 

ya Belediye ile proje ortaklığı yapılabileceği ya da kooperatif açılabileceği görülmüĢtür. Bu konuda istihdam 

sağlanacaksa ĠġKUR‟un destek verebileceği, derneğin satıĢ için Ģirket kurması gerektiği öğrenilmiĢtir. 
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         ĠĢ arayan kadınların iĢ ayrımcılığı yaptığı, ağır ve konum olarak uzakta bulunan iĢlerde çalıĢmak 

istemedikleri görülmüĢtür. Kırsal kesimlerde iĢ istihdamının daha çok olduğu ve Ereğli‟de sanayi sayısı ve 

kadın istihdam oranın az olduğu konuĢulmuĢtur. Ayrıca açılan kursların kadınları bilgilendirmeye yönelik 

olduğundan dolayı daha sonra iĢ istihdamını sağlamakta zorlanıldığına değinilmiĢtir.  GiriĢimcilik 

konusunda Ereğli‟de kuaför, güzellik merkezi, pastane, gıda üretimi vb alanlarda açılan iĢletmelerin 

bulunduğu ayrıca ĠġKUR ve KOSGEB desteğiyle alınan hibeler ve istihdam desteklerinin sağlandığı iyi 

uygulamaların yer aldığı görülmüĢtür. 
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16.07.2019 

ROUNDTABLE MEETING 2 

        Roundtable meeting was conducted on 16.07.2019 in Ereğli Women Entrepreneurs Association and 

participants were project staffs and the representatives of Ereğli Women Entrepreneurs Association and 

Turkish Employment Agency (ĠĢkur). The topics mentioned in the meeting are as follows: 

        The content of the meeting is related to what women need about entrepreneurship and employement 

and what kind of activities they want to participate in. In this context, it was learned that especially women 

with child ask questions about what kind of job opportunities they can have at home.  It has been determined 

that women want to deal with more commercial activities in order to sell local products in accordance with 

their needs. Women volunteer to make garden products useful. It was decided that carpet, rug weaving 

workshops can be established for women and that it will be beneficial to use women's locales more actively. 

On the other hand, the fact that women do not have a profession in finding a job creates great difficulties. . 

For this reason, women have to be directed to jobs mostly based on body strength and cleaning. In this 

respect, it is thought that it will be beneficial for women to obtain a certificate by opening vocational 

qualification courses and vocational training courses. Sewing workshops are one of the most popular 

courses. Women's employment can be contributed by increasing sewing and carpet workshops. There is an 

example of a sewing workshop opened by an entrepreneur in Karapınar Emirgazi. The employment rate has 

risen to 63 people. Such organizations can obtain MEB approved documents from public education and be 

employed through Turkish Employment Agency (ĠĢkur). There are some programs that are guaranteed 

employment. It can be beneficial women to be directed to these programs. MEK ( Vocational Training 

Course), IEP ( on-the-job training program) and MEGIP ( Vocational Training and Skills Development 

Cooperation Protocol) are examples of these programs. It has been decided that it is more important to 

provide women's employment after such vocational training programmes. In order to achieve this, there 

should also be employment commitments of women and the employer.  

           One of the biggest problems of women is that they can't have permanent jobs. Women want to work 

in jobs that are permanent and social security. 

            In Ereğli, there is employment in the fields such as mostly textile staff, pre-accountancy staff, cook, 

assistant cook and salesperson, and mostly young women are preferred for pre-accountancy staff and 

salesperson. It has also been stated that there need to the cleaners. In addition, The Lark Biscuit Factory 

which was opened in Ereğli contributed to employment. There are approximately 300-350 women working 

in the biscuit factory. On the other hand, there are many women who are not able to get a job even though 

they have a diploma and a profession. In this regard, there are some problems and deficiencies in Ereğli as 

institutional and enterprise. In particular, it seemed that most of the workers in agriculture and stockbreeding 

worked informally, and in this respect, it is thought that having agriculture insurance and farmers register 

system will give them an advantage.            

            In addition, it has been discussed what an association can do for employment and it has been seen 

that either the association has a project partnership with the Municipality or a cooperative can be opened for 

employment. It is learned that if employment will be provided, ĠġKUR can provide support and the 

association should establish a company for sale. 
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          It has been seen that women looking for a job make job discrimination and do not want to work in jobs 

that are heavy and far away. It has been mentioned that the employment in rural areas is higher and the 

number of industry and the rate of women employment in Ereğli are low. In addition, since the courses were 

aimed at informing women, it was mentioned that it was difficult for them to provide employment. On the 

subject of entrepreneurship, it has seemed that there are enterprises opened in the fields such as hairdresser, 

beauty center, pastry shop, food production etc. in Ereğli and there are also good practices in which grants 

and employment support are provided by ĠġKUR and KOSGEB. 
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24.07.2019                                                                                                        

SEMĠNER  

            Seminer, hibe faydalanıcısı Konya Ereğli Belediyesi yetkilileri, proje ortağı Ereğli Kadın 

GiriĢimciler Derneği BaĢkanı, giriĢimci kadınlar, Engelsiz Yarınlar Sosyal Kültürel DayanıĢma Derneği 

BaĢkanı ve dezavantajlı grup üyelerinin katılımlarıyla 24.07.2019 tarihinde, saat 10.00‟da Oğuz Ata Sosyal 

Tesisleri Toplantı Salonu‟nda gerçekleĢtirilmiĢtir.  

            Seminerin konusu kadın giriĢimciliği, Türkiye‟de kadın giriĢimciliğinin durumu ve kadın 

giriĢimcilerin karĢılaĢtıkları zorluklar ve aldıkları destekler ile ilgilidir. Bu kapsamda Dr. Öğr. Üyesi Serdar 

Yalçınkaya‟nın sunumlarıyla Türkiye‟deki kadınların durumu, giriĢimciliğin ne olduğu, giriĢimcilerin ve 

kadın giriĢimcilerin özelliklerinin ne olduğu hakkında bilgiler aktarılmıĢtır. Bunun yanı sıra sermaye, bilgi 

ve tecrübe eksikliği, finansman desteğinin sağlanamaması, özgüven eksikliği, ticari ve yönetsel deneyim 

eksikliği, toplumun geleneksel inanç ve baskısı, giriĢimcilikte rol modellerin eksik olması, cinsiyete dayalı 

ayrımcılık gibi kadın giriĢimcilerin karĢılaĢtığı zorluklar, kadınlara uygun olmayan iĢ koĢulları, bağımsızlık 

isteği, aile ve iĢ sorumluluğu arasındaki dengeyi kurma isteği, kendine ait olan bir iĢ fikrini ya da hayalini 

gerçekleĢtirme isteği gibi kadınları giriĢimciliğe yönelten nedenler ve KOSGEB, KAGĠDER, TKDK, Sosyal 

YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı, Kamu bankaları ve özel bankalar, Kredi Garanti Fonu gibi kadın 

giriĢimcilerin alabilecekleri destekler üzerinde durulmuĢ ve kadınların bu fonlardan nasıl 

faydalanabilecekleri ve karĢılaĢtıkları bu engelleri nasıl aĢmaları gerektiği hakkında bilgilendirme 

yapılmıĢtır. Son olarak bir soru-cevap kısmı yapılmıĢ ve kadın giriĢimcilerin sorularına cevaplar verilmiĢtir.  
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24.07.2019                                                                                                        

SEMINAR 

           With the participations of the authorities of grant beneficiary Konya Ereğli Municipality, President of 

the project partner Ereğli Women Entrepreneurs Association, entrepreneur women, President of the Barrier-

Free Tomarrows Social Cultural Solidarity Association and disadvantaged group members, the seminar was 

conducted in Oğuz Ata Social Facilities Meeting Room at 10.00 O‟clock on 24.07.2019.  

           Seminar‟s topic is related to women entrepreneurship, the situation of women's entrepreneurship in 

Turkey and the difficulties faced by women entrepreneurs and the supports they receive. In this context, with 

the presentation of lecturer Serdar Yalçınkaya, it was given information about the situation of women in 

Turkey, what entrepreneurship is, what the characteristics of entrepreneurs and women entrepreneurs are. 

Besides, it was focused on the difficulties faced by women entrepreneurs such as lack of fund, knowledge 

and experience, lack of financial support, lack of confidence, lack of commercial and managerial experience, 

the traditional belief and pressure of society, lack of role models in entrepreneurship, gender-based 

discrimination; the reasons that lead women to entrepreneurship such as unsuitable working conditions for 

women, the desire for independence, the desire to balance between the family and business responsibility, 

the desire to set up his/her own business or to realise his/her dream; and the supports that women 

entrepreneurs can receive such as KOSGEB, KAGĠDER, TDK, Social Assistance and Solidarity Foundation, 

public and private banks and the Credit Guarantee Fund. Information was provided on how women can 

benefit from these funds and how they can overcome these barriers. Finally, a question and answer part was 

made and answers were given to the questions of women entrepreneurs.  
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9.08.2019                                                                                                        

KONFERANS  

            Konferans, hibe faydalanıcısı Konya Ereğli Belediyesi yetkilileri, proje ortağı Ereğli Kadın 

GiriĢimciler Derneği BaĢkanı, giriĢimci kadınlar, Engelsiz Yarınlar Sosyal Kültürel DayanıĢma Derneği 

BaĢkanı ve dezavantajlı grup üyelerinin katılımlarıyla 9.08.2019 tarihinde, saat 14.00‟te Oğuz Ata Sosyal 

Tesisleri Toplantı Salonu‟nda gerçekleĢtirilmiĢtir.  

            Konferansın konusu giriĢimcilerin ihtiyaç duydukları kaynak ve finansmanlara nasıl 

ulaĢabilecekleriyle ilgilidir. Bu kapsamda Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Bayındır‟ın sunumlarıyla Türkiye‟de 

kadın giriĢimcilere destek veren kuruluĢlar, destek veren kuruluĢların genel özellikleri ve Türkiye‟deki kadın 

istihdamının genel özellikleri hakkında bilgiler aktarılmıĢtır. Bu kapsamda Sosyal YardımlaĢma ve 

DayanıĢma Vakfı, Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı 

(KOSGEB), KOSGEB‟in sağladığı yeni giriĢimci ve ileri giriĢimci destekleri,Türkiye Grameen Mikrofinans 

Programı (TGMP), Türkiye Kadın GiriĢimciler Derneği (KAGĠDER), Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı 

(KEDV), KEDV bünyesi altında destek veren Maya Mikro Ekonomik Destek ĠĢletmesi, Yeni Ürün 

GeliĢtirme, Tasarruf Grupları gibi kaynak ve finansmanlar hakkında bilgi verilmiĢ ve kadınların bu 

fonlardan nasıl faydalanabilecekleri açıklanmıĢtır. Son olarak bir soru-cevap kısmı yapılmıĢ ve kadın 

giriĢimcilerin sorularına cevaplar verilmiĢtir.  
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9.08.2019                                                                                                        

CONFERENCE 

           With the participations of the authorities of grant beneficiary Konya Ereğli Municipality, President of 

the project partner Ereğli Women Entrepreneurs Association, entrepreneur women, President of the Barrier-

Free Tomarrows Social Cultural Solidarity Association and disadvantaged group members, the conference 

was conducted in Oğuz Ata Social Facilities Meeting Room at 14.00 O‟clock on 9.08.2019.  

           The topic of the conference is about how entrepreneurs can reach the resources and financing they 

need. In this context, with the presentation of lecturer Süleyman Bayındır, it was given information about the 

resources and financing such as Social Assistance and Solidarity Foundation, Small and Medium Enterprises 

Development Organization (KOSGEB), new entrepreneur and advanced entrepreneur supports provided by 

KOSGEB, Turkey Grameen Microfinance Program (TGMP), Women Entrepreneurs Association of Turkey 

(KAGĠDER), Foundation for the Support of Women's Work (KEDV), Maya Micro Economic Support 

Enterprise, New Product Development, Saving Groups, which provide support within the scope of KEDV, 

and it was explained how women can benefit from these funds. Finally, a question and answer part was 

made and answers were given to the questions of women entrepreneurs. 
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20.09.2019 

GĠRĠġĠMCĠLĠK VE ĠSTĠHDAM EĞĠTĠMĠ  

            Projemiz, kadın giriĢimciliğine katkıda bulunmak amacıyla kadın katılımcılarımızın, Halk Eğitim 

Merkezi aracılığıyla proje faaliyetimiz WP3.2 kapsamında giriĢimcilik ve istihdam eğitimi almalarını 

sağlamıĢtır. Bu kapsamda 3 grup oluĢturulmuĢ ve her grubun eğitimi toplamda 32 saat sürmüĢtür. Ġlk grubun 

eğitimi 19.08.2019-28.08.2019 tarihleri arasında, ikinci grubun eğitimi 2.09.2019-6.09.2019 tarihleri 

arasında ve üçüncü grubun eğitimi 9.09.2019-13.09.2019 tarihleri arasında gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu eğitimler 

sonucunda dezavantajlı kadınlar (boĢanan, bekâr, düĢük sosyoekonomik düzeyli kadınlar gibi) da dâhil 

toplamda 57 kadına Halk Eğitim Merkezi‟nde 3 yüz yüze giriĢimcilik ve istihdam eğitimi verilmiĢtir. Eğitim 

faaliyetleri ve kitapları Halk Eğitim Merkezi tarafından temin edilmiĢ ve eğitim sonunda tüm katılımcılara 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı ve uluslararası geçerliliği olan giriĢimcilik sertifikası verilmiĢtir. 

GĠRĠġĠMCĠLĠK VE ĠSTĠHDAM EĞĠTĠMĠ -1                 GĠRĠġĠMCĠLĠK VE ĠSTĠHDAM EĞĠTĠMĠ -2 

     (19.08.2019-28.08.2019)                                                        (02.09.2019-06.09.2019) 

 

  

 

                                              

   GĠRĠġĠMCĠLĠK VE ĠSTĠHDAM 

EĞĠTĠMĠ -3 

                                              (09.09.2019-13.09.2019)                             
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20.09.2019 

ENTREPRENEURSHIP AND EMPLOYEMENT TRAINING 

            In order to contribute to women entrepreneurship, our project was enabled our women participants to 

receive entrepreneurship and employment training through Public Education Center within the scope of our 

project activity WP.3.2. In this context, 3 groups were be constituted and the training of each group lasted a 

total of 32 hours. The first group was trained between 19.08.2019-28.08.2019, the second group was trained 

between 2.09.2019-6.09.2019, and the third group was trained between 9.09.2019-13.09.2019. As a result of 

these trainings, 3 face-to-face entrepreneurship and employment trainings were given to totally 57 women 

including also disadvantaged women (such as divorced and single women, and women with low 

socioeconomic level ) in the Public Education Center. Training activities and manuals were provided by the 

Public Education Center and at the end of the training, an entrepreneurship certificate, which is approved by 

the Ministry of National Education and has international validity, was given to all participants.   

ENTREPRENEURSHIP AND EMPLOYEMENT               ENTREPRENEURSHIP AND EMPLOYEMENT                              

TRAINING -1  (02.09.2019-06.09.2019)                                 TRAINING -2 (19.08.2019-28.08.2019)                                                    

 

 

 

 ENTREPRENEURSHIP AND EMPLOYEMENT 

TRAINING -3 

       (09.09.2019-13.09.2019) 
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AVRUPA BĠRLĠĞĠ VE TÜRK VATANDAġLARI ARASINDA ÖNYARGIYA KARġI MÜCADELE 

 

             Türkiye ve Avrupa Birliği arasında ġehir EĢleĢtirme Hibe Programı kapsamında, Ereğli Belediyesi 

tarafından yürütülen „Gençler Ġçin Daha Fazla Ġstihdam‟ isimli projemizin faaliyetlerinden birisi olarak proje 

ortağımız Ġspanya Teruel Eyalet Hükümeti ile daha iyi iliĢkilerin ve sürdürülebilir diyaloğun geliĢtirilmesini 

sağlamak ve Avrupa Birliği ve Türk vatandaĢları arasında önyargıya karĢı mücadeleye katkıda bulunmak 

amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Ġspanya Teruel‟de röportaj yapılarak Ġspanya‟daki ortağımız Teruel Eyalet 

Hükümeti ve Ġspanya halkının Türkiye hakkındaki görüĢleri ve Türklerin Avrupa Birliği‟ne girmesi 

hakkındaki görüĢleri alınmıĢtır. Bunun yanı sıra Konya Ereğli‟de de röportaj yapılmıĢ olup Türk 

vatandaĢlarının ve Türkiye‟deki ortaklarımız Uluslararası Gençlik DayanıĢma Derneği ve Kadın GiriĢimciler 

Derneği‟nin Avrupa Birliği ve Avrupalılar hakkındaki görüĢleri ve Türklerin Avrupa Birliği‟ne girmesi 

hakkındaki görüĢleri alınmıĢtır.  

 

TÜRKLER, AVRUPALILAR VE AVRUPA BĠRLĠĞĠ HAKKINDA VE TÜRKĠYE‟NĠN AVRUPA 

BĠRLĠĞĠ‟NE ÜYELĠĞĠ HAKKINDA NE DÜġÜNÜYORLAR? 

 

             Türkiye‟deki ortaklarımız Uluslararası Gençlik DayanıĢma Derneği ve Kadın GiriĢimciler 

Derneği‟nin ve Türk halkının, Avrupalılar ve Avrupa Birliği hakkındaki görüĢlerinden elde edilen verilere 

göre Avrupa Birliği‟nin çok etnik yapılı, çok kültürlü, çok dinli (mezhepli) ve çok sayıda devletten oluĢan 

bir topluluk olduğu düĢünülmektedir. Avrupa Birliği konusunda Türkiye‟nin 200 yıllık bir medeniyet 

geçmiĢinin olduğuna değinilerek ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaĢabilmesi açısından AB‟nin 

büyük katkılar sağlayacağı öngörülmektedir. Aynı zamanda, hem devlet politikalarımıza hem de genel 

toplumumuza baktığımızda Avrupa Birliği kapsamında var olan imkânlara ulaĢmaya ve bu konudaki 

geliĢmelere açık olduğumuz görülmüĢtür. Ancak son konjonktürel geliĢmeler, Türkiye‟nin güvenlik 

problemleri, özellikle Türkiye‟nin jeopolitik konumu kaynaklı baskılar, göçmen politikası konusunda 

entegrasyonun yeterince sağlanamaması gibi konularda kamuoyu desteğinin düĢmeye baĢladığı 

düĢünülmektedir.  

 

              Diğer yandan, Avrupalıların ailevi, sosyal ve kültürel yaĢam tarzları ile ilgili olarak elde edilen 

verilere göre Avrupalıların yaĢayıĢ biçimlerinin aile hayatına da yansıdığı ve ailelerin, çocuklarının kendi 

yollarını çizen bireyler olarak yetiĢmesi konusunda oldukça özen gösterdiklerine değinilmiĢtir. Özellikle 

Avrupalıların daha rahat bir yaĢam sürdükleri, çocukların meslek sahibi olma konusunda sıkıntı 

çekmedikleri ve özerk ve bağımsız bir kiĢilik geliĢtirebildikleri düĢünülmektedir. Aynı zamanda Avrupa‟da 

sosyal ve kültürel faaliyetlere önem verildiği dile getirilerek sokaklarda çok sayıda resim yapan veya müzik 

aleti çalan insanlarla karĢılaĢıldığına ve halkın bu durumu yadırgamayıp destek verdiğine değinilmiĢtir.  

 

             Türkiye‟deki ortaklarımız Uluslararası Gençlik DayanıĢma Derneği ve Kadın GiriĢimciler 

Derneği‟nin ve Türk halkının, Türkiye‟nin Avrupa Birliği‟ne üyeliği hakkındaki görüĢlerinden elde edilen 

verilere göre Türkiye‟nin her açıdan olumlu etkileneceği ve Avrupa‟yı da olumlu etkileyeceği 

düĢünülmektedir. Bu kapsamda Avrupa Birliği‟ne üye olduğumuzda Avrupa‟daki 'iyi' uygulamaları 

görebileceğimize, Avrupa‟da gerçekleĢtirilen sosyal ve kültürel faaliyetleri örnek alabileceğimize ve bunları, 

kendi kültürümüze adapte ederek ülkemizde de uygulamaya koyabileceğimize değinilmiĢtir. Bu durumda 

ülkemize daha çok turist gelebileceği ve ekonomik açıdan da kazanım sağlayacağımız düĢünülmektedir.  
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        AB üyeliği ile birlikte yabancı sermaye giriĢinin hızlanacağı, yerli yatırımların, ekonomik istikrarın ve 

istihdamın artacağı düĢünülmüĢtür. Ayrıca, Avrupa Birliği üyesi olmamızın en büyük artılarından birisi 

seyahat ve çalıĢma özgürlüğü alanında olacaktır. Avrupa Birliği‟ne üye olduğumuzda herhangi bir vize Ģartı 

aranmaksızın Avrupa üyesi bütün ülkelerde serbestçe seyahat edebileceğimize ve çalıĢabileceğimize 

değinilmiĢtir. Bunlara ek olarak, Türkiye‟nin devlet politikası ve milli yönelimi açısından muasır 

medeniyetler seviyesine ulaĢması, dünya milletlerinin hür, eĢit ve geliĢmiĢ bir unsuru olması açısından 

Avrupa Birliği‟ne üye olmasının olumlu etkilere sebep olacağı düĢünülmektedir. Ancak, yürütülen bu 

sürecin somut, standart, eĢit ve adil ölçülerde ve belli etapların sonuca kavuĢturularak Türk kamuoyunun da 

buna inanmasını sağlayarak sürdürülmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır. Diğer yandan, Türkiye‟nin sadece 

pastadan pay alan bir ülke olmayacağı, aynı zamanda pastayı büyüten ve zenginleĢtiren bir ülke olacağı fikri 

desteklenmiĢ ve bu kapsamda Türkiye‟nin nüfusu, büyüklüğü, coğrafi konumu ve dıĢ ticaret kaynakları ile 

Avrupa‟ya sağlayacağı katkılara değinilmiĢtir.  
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AVRUPALILAR, TÜRKĠYE HAKKINDA VE TÜRKLERĠN AVRUPA BĠRLĠĞĠ‟NE ÜYELĠĞĠ 

HAKKINDA NE DÜġÜNÜYORLAR? 
              Ġspanya‟daki ortağımız Teruel Eyalet Hükümeti ve Ġspanya halkının Türkiye hakkındaki 

görüĢlerinden elde edilen verilere göre Türkiye‟nin güzel ve büyük bir ülke olduğu düĢünülmektedir. 

Türkiye‟nin zengin, köklü bir tarihinin olduğuna ve zengin kültürel bir mirasa sahip olduğuna değinilmiĢtir. 

Türkiye‟nin tarihi, turistik ve kültürel özelliklerinin dikkat çektiği aĢikârdır. Aynı zamanda tıpkı Avrupa‟da 

olduğu gibi Türkiye‟ye de çok sayıda mültecinin geldiği ve Avrupa ve Türkiye‟ ye çok sayıda insanın göç 

hareketinde bulunduğu düĢünülmektedir. Diğer yandan Türkiye‟nin büyük bir ülke olması ve Türkiye ile iyi 

iliĢkilerin ve sürdürülebilir diyaloğun devamı için Türkiye‟nin  Avrupa Birliği‟ne üyeliğinin önemine 

değinilmiĢtir.  

              Ġspanya‟daki ortağımız Teruel Eyalet Hükümeti ve Ġspanya halkının Türklerin Avrupa Birliği‟ne 

üyeliği hakkındaki görüĢlerinden elde edilen verilere göre Türkiye‟nin Avrupa Birliği‟ne üye olmasının, 

Avrupa‟ya ve Avrupa Birliği üyelerine çok büyük ve önemli katkılar sağlayacağı düĢünülmektedir. Avrupa 

ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan köprü konumunda olan Türkiye‟nin Doğu Avrupa ülkesi olması 

nedeniyle Doğru Avrupa ile bağlantıların güçlenmesi ve desteğin artması adına da köprü görevi göreceğine 

inanılmaktadır. Diğer yandan Türkiye‟nin, insanların göç hareketleri üzerinde etkilere sebep olacağı ve envai 

çeĢit insanla kültürel ve politik entegrasyonu sağlamak adına iyi bir sonuç olabileceği düĢünülmektedir. 

Aynı zamanda Türkiye‟nin büyük bir ülke olmasından ve AB‟nin tüm hizmetlerinden faydalanabileceğinden 

dolayı Avrupa Birliği‟ne üye olmasının önemli olduğundan bahsedilmiĢtir.  
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TO FIGHT AGAINST PREJUDICE AMONG EUROPEAN UNION AND 

 TURKISH CITIZENS 

             Within the scope of Town Twinning Grant Scheme between Turkey and European Union, as one of 

the activities of our project named „EAGLES: Empowering & Activating the Young Generation though the 

Learning of Employability Skills‟ carried out by Ereğli Municipality, it is aimed to provide the development 

of better relations and sustainable dialogue with our partner, Provincial Government of Teruel and to 

contribute to fight against prejudice among EU and Turkish citizens. In this context, it was interviewed in 

Teruel/Spain and our partner, Provincial Government of Teruel and people in Spain were asked their 

opinions about Turkey and Turkishs‟ membership to EU. In addition to this, it was also interviewed in 

Konya/Ereğli and our partners in Turkey, International Youth Solidarity Association and Ereğli Women 

Entrepreneurship Association and Turkish citizens were asked their opinons about Europian Union and 

Europians, and Turkishs‟ membership to EU. 

WHAT DO TURKS THINK ABOUT EUROPEANS AND THE EUROPEAN UNION, AND ABOUT 

TURKEY'S MEMBERSHIP TO THE EUROPEAN UNION? 

            According to the data obtained from the opinions of our partners in Turkey, the International Youth 

Solidarity Association and the Women Entrepreneurs Association, and the Turkish people on Europeans and 

the European Union, the European Union is thought as a community including a multi-ethnic, multi-cultural, 

multi-religious (sectarian), and consisting of many states. Regarding European Union, it is referred on 200 

yearly civilization background of Turkey, and it is foreseen that EU will make great contributions in terms of 

the fact that our country can reach to the level of contemporary civilization. At the same time, when we look 

at both our government policy and general society, it seems that we are open for reaching to the 

opportunities within the scope of EU and for the developments in this regard. However, it is thought that 

public support began to decrease on the issues such as the resent cyclical developments, Turkey‟s security 

problems, especially pressures originating from Turkey‟s geopolitical position, insufficient integration on 

migrant policy. 

             On the other hand, according to the data obtained about domestic, social and cultural lifestyle of 

Europeans, it is mentioned that Europeans' lifestyles are also reflected in family life and families pay great 

attention their children to grow up as individuals who make their own ways. It is thought that Europeans, in 

particular, lead a more comfortable life, that children have no trouble having a profession, and that they can 

develop an autonomous and independent personality. At the same time, the importance of social and cultural 

activities in Europe is expressed, and it is mentioned that many people who paint or play musical 

instruments are encountered in the streets and the public supports this situation. 

            According to the data obtained from the opinions of our partners in Turkey, the International Youth 

Solidarity Association and the Women Entrepreneurs Association, and the Turkish people on Turkey‟s 

membership to EU, It is thought that Turkey will be positively affected in all aspects and will also have a 

positive impact on Europe. In this context, when we become a member of the European Union, we can see 

the 'good' practices in Europe, we can take examples of social and cultural activities in Europe and we can 

adapt them to our own culture and put them into practice in our country. In this case, it is thought that more 

tourists can come to our country and we will provide economic gains.  
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         With EU membership, it is thought that foreign capital inflows will accelerate, and that domestic 

investments, economic stability and employment will increase. In addition, one of the biggest advantages of 

being a member of the EU will be the freedom of travel and labour. It is stated that when we become a 

member of the European Union, we can travel and work freely in all European countries without any visa 

requirement. In addition to these, it is thought that Turkey's membership to the European Union will have 

positive effects in terms of reaching to the level of contemporary civilizations with regards to Turkey‟s 

government policy and national tendency as well as being a free, equal and developed element of the world 

nations. However, it is emphasized that this process should be carried out in concrete, standard, equal and 

fair measures and that certain stages should be concluded and that the Turkish public should believe in it. On 

the other hand, the idea that Turkey will not only be a country which benefits from the EU, but also it will be 

a country which contributes to the EU has been supported and in this context, it has been mentioned 

Turkey‟s contributions to Europe due to Turkey's population, size, geographical position and foreign trade 

resources.  
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WHAT DO EUROPEANS THINK ABOUT TURKEY AND TURKEY'S MEMBERSHIP TO THE 

EUROPEAN UNION? 

              According to the data obtained from the opinions of our partner in Spain, Provincial Government of 

Teruel and people in Spain on Turkey, it is thought that Turkey is a nice and great country. It is mentioned 

that Turkey has a rich and deep-rooted history, and rich cultural heritage. It is obvious that the historical, 

touristic and cultural features of Turkey attracted attention. At the same time, it is thought that just as in 

Europe, Turkey has also a large number of refugees, and Europe and Turkey have movement of migration by 

a large number of people. On the other hand, it is referred to the importance of Turkey‟s membership to EU 

in order to be a great country of Turkey and to maintain good relations and sustainable dialogue with 

Turkey.  

              According to the data obtained from the opinions of our partner in Spain, Provincial Government of 

Teruel and people in Spain on Turkey‟s membership to EU, it is thought that Turkey‟s membership to EU 

will make a great and important contributions to European and the members of European Union. It is 

believed that Turkey, which is the bridge connecting the European and Asian continents, will serve as a 

bridge in order to strengthen the relationships with the Eastern Europe as a country of Eastern Europe and to 

increase the support. On the other hand, it is thought that Turkey will have an impact on people's migration 

movements and can have a good result in order to ensure cultural and political integration with all kinds of 

people. At the same time, it has been mentioned that it is important for Turkey to become a member of the 

European Union because it is a great country and can benefit from all the services of the EU.  
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26.09.2019                                                                                                        

ÇALIġTAY  

            ÇalıĢtay, hibe faydalanıcısı Konya Ereğli Belediyesi yetkilileri, proje ortağı Ereğli Kadın GiriĢimciler 

Derneği BaĢkanı, giriĢimci kadınlar, Gökçeyazı Kadın Kooperatifi BaĢkanı ve Gökçeyazı Kadın Kooperatifi 

üyelerinin katılımlarıyla 26.09.2019 tarihinde, saat 14.00‟te Ereğli Kadın GiriĢimciler Derneği‟nde 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

            ÇalıĢtay, kadınların giriĢimcilik hakkındaki fikirleri  (hangi koĢullar sağlanırsa giriĢimci olabilirler, 

olası engeller nelerdir gibi) ile ilgilidir. Bu kapsamda Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yılmaz tarafından katılımcılara 

giriĢimcilik, kadın giriĢimciliği, giriĢimci olma koĢulları ve giriĢimci olma yolunda karĢılaĢılan olası engeller 

hakkında bilgiler aktarılmıĢtır. Daha sonra çalıĢtaya katılan 19 kadın katılımcının, her masada bulunan 1 

moderatör eĢliğinde „„giriĢimcilik hakkındaki fikirleriniz nelerdir, hangi koĢullar sağlanırsa giriĢimci 

olabilirsiniz, kadın giriĢimciliğinde olası engeller nelerdir, hangi alanda giriĢimci olmak istersiniz, kadın 

giriĢimciliği neden önemlidir, çevrenizde baĢarılı kadın giriĢimciler var mı, kadın giriĢimciler için verilen 

destekleri yeterince biliyor musunuz?‟‟ gibi sorulara cevap yazmaları istenmiĢtir. Sorulara cevap verildikten 

sonra her masanın moderatörü ortak fikirlerini herkesle paylaĢmıĢtır. ÇalıĢtayın bir sonucu olarak Dr. Öğr. 

Üyesi Fatih Yılmaz Bey tarafından kadın katılımcıların fikirlerinden elde edilen bilgilere dayalı bir rapor 

yazılmıĢ ve tarafımıza iletilmiĢtir. 
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KADINLARIN GĠRĠġĠMCĠLĠK HAKKINDAKĠ FĠKĠRLERĠ, KOġULLAR VE OLASI ENGELLER 

ÇALIġTAYI SONUÇ RAPORU 

 

Türkiye-Avrupa Birliği ġehir EĢleĢtirme Hibe Programı Gençler için daha fazla istihdam projesi 

kapsamında "Kadınların GiriĢimcilik Hakkındaki Fikirleri, KoĢullar ve Olası Engeller" konulu çalıĢtay 

Ereğli Belediyesi öncülüğünde ve Kadın GiriĢimciler Derneği ev sahipliğinde Ereğli Oğuz Ata sosyal 

tesislerinde gerçekleĢtirilmiĢ olup çalıĢtayda sorulan sorular ortaya çıkan fikirler aĢağıda raporlanmıĢtır; 

ÇalıĢtay kapsamında katılımcı kadınlara öncelikle giriĢimcilikle ilgili düĢüncelerini almak amacıyla 

“GiriĢimcilik hakkındaki fikirleriniz nelerdir?” diye sorulmuĢ, katılımcılar ayrı ayrı masalarda soruyu 

tartıĢarak kendi cevaplarının oluĢturmuĢlar ve genel olarak verilen cevaplar derlendiğinde; destek verildiği 

zaman kadınlarında topluma ve aile bütçesine yararlı olabilecekleri; giriĢimciliğin üreten insanları ifade 

ettiği; giriĢimciliğin ihtiyaç duyulan herhangi bir Ģeye çözüm bulmak olarak nitelenebileceği ve bununda 

para, iĢ gücü ve iĢi fikirlerinin bir araya gelmesiyle oluĢacağı; yine giriĢimcilikle ilgili olarak sermayesini 

ortaya koyarak ticari olarak bir iĢe kalkıĢıp kar gütmek amacıyla iĢ yapan kiĢi olduğu; kadınların maddi ve 

manevi kendine, evine, ailesine ve topluma faydalı olan fikirlerini, projelerini, hayallerini hayata geçirmek 

isteği ve çabası olduğu; bir Ģeyleri üretmek ve satmak örneğin ürettiği meyveleri kurutarak reçel yapmak; 

yıllardır evinde komĢuları ile yaptığı emekleri (reçel, turĢu, tarhana, salça vb.) pazara sunup nakde çevirmek 

olduğu Ģeklindecevaplar verilmiĢtir.  

Katılımcılara ikinci olarak “Hangi koĢullar sağlanırsa giriĢimci olabilirsiniz?” diye sorulmuĢ ve 

verilen cevaplarda; üretilen ürünün değerlendirme fırsatı verilmesi halinde; bir iĢ fikri, aile ortamı, ihtiyaç 

duyulan sermaye ve pazarın sağlanması ile; parasal yardım, çevre faktörü, eĢ faktörü, iĢ olanakları ve pazar 

gibi faktörlerin uygun olması halinde giriĢimci olabilecekleri, bununla birlikte aile desteğinin olması 

gerektiği, maddi olanaklar ve devlet desteği; maddi ve manevi destekler olması halinde giriĢimci 

olabileceklerini belirtmiĢlerdir.  

ÇalıĢtayda tartıĢılan üçüncü konu kadın giriĢimciliğinin engelleri üzerine olmuĢ katılımcılara “Kadın 

GiriĢimciliğinde olası engeller nelerdir?” diye sorulmuĢ, katılımcılar yapılan tartıĢmalar neticesinde; 

toplumda kadın- erkek eĢitsizliğinin olduğu ve kadınların erkekler kadardesteklenmediği, önyargıların 

olduğu, maddi sıkıntılar, üretilen ürünü değerlendirememe, pazar fırsatlarının sınırlı olması; cinsiyet 

ayrımcılığı, aile desteğin sağlanamayıĢı, iĢin yürütülebileceğine inanılmaması, toplum yapısı ve baskısı, 

kadınların kendine güvenmemesi; sermaye, özgüven, çevresel etkenler, annelik ve çocuk bakma 

yükümlülüğü; eğitim koĢulları, kadınların toplumun tepkisinden çekinmesi; pazar sıkıntısı, eĢ ve çevre 

desteğinin olmaması, ürünün reklam ve pazar eksiklikleri kadın giriĢimciliğinde olası engeller olarak 

sayılmıĢtır. 

 

                Katılımcılardan daha sonra kendi giriĢimcilik hayallerinden bahsetmeleri istenmiĢ ve olası engeller 

olmasa idi “Hangi alanda giriĢimci olmak istersiniz? Hayalinizde hangi iĢi yapmak var?” diye sorulmuĢtur. 

Verilen cevaplarda ise; katılımcı kadınlardan bazılarının hali hazırda bir giriĢimlerinin bulunduğu ve aktif 

olarak özelikle gıda ürünleri üzerine üretim yaptıkları anlaĢılmıĢ, bununla birlikte katılımcıların; ev 

yemekleri, organik tarım, açık besi (koyun) yetiĢtiriciliği, yün halı, kilim dokumacılığı, internet üzerinden e-

ticaret, Ģarküteri, hayvancılık, tuhafiye, anne çocuk geliĢimi ile ilgili eğitim veren bir yer açmak, yöresel süt 

ve süt ürünleri üretmek, gıda ürünleri satıĢı gibi alanlarda giriĢimci olmak istedikleri ortaya çıkmıĢtır.  
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Katılımcılara “Kadınların giriĢimcilik yapması / kadın giriĢimciliği neden önemlidir?” diye sorularak 

kadın giriĢimciliğinin toplumsal etkileri ve faydaları üzerinde tartıĢmaları istenmiĢ, yapılan tartıĢmalar 

sonucunda; kendi ayakları üzerinde durabilmek, çocuğunu geliĢtirmesi, toplumun yarısının kadın olduğu, 

giriĢimciliğin kadını özgürleĢtireceği ve kadın özgürse toplumunda özgür olacağı, kadınların sosyal hayata 

katılmasına katkı sağlayacağı, kendilerini geliĢtireceği ve toplumda söz sahibi olacağı, kendine güven 

duygusun artacağı ve ekonomik olarak eĢlerine destek olacakları açılarından kadın giriĢimciliğinin önemli 

olduğu konusunda fikirler ortaya çıkmıĢtır.   

Son olarak çalıĢtaya katılan kadınlara “Çevrenizde bulunan baĢarılı kadın giriĢimciler var mı?” ve 

“Kadın giriĢimciler için verilen destekleri yeterince biliyor musunuz ve bu destekleri yeterli buluyor 

musunuz?” diye sorulmuĢ olup verilen cevaplarda genel olarak çevrelerinde az sayıda tanıdıkları kadın 

giriĢimci olduğu, verilen destekler hakkında ise KOSGEB GiriĢimcilik Kursu ile bazı destekler hakkında 

bilgi edindiklerinden ancak verilen destekleri yeterli bulmadıklarından bahsetmiĢlerdir. 
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 26.09.2019                                                                                                        

WORKSHOP 

            With the participations of the authorities of grant beneficiary Konya Ereğli Municipality, President of 

the project partner Ereğli Women Entrepreneurs Association, entrepreneur women, President of the 

Gökçeyazı Women Cooperative and the members of the Gökçeyazı Women Cooperative, the workshop was 

conducted in Ereğli Women Entrepreneurs Association at 14.00 O‟clock on 26.09.2019.  

            The workshop is related to womens‟ opinions on entrepreneurship (in which conditions can they be 

entrepreneurs, what are the possible obstacles? etc). In this context, the participants were informed about 

entrepreneurship, women entrepreneurship, conditions of becoming an entrepreneur and the possible 

obstacles which are met while being an entrepreneur by Lecturer Fatih Yılmaz.  Afterwards, accompanied 1 

moderator at each table,  the 19 women participants in the workshop were asked to answer the questions 

such as „„what is your idea about entrepreneurship, in which conditions can you become an entrepreneur, 

what are the possible obstacles in women entrepreneurship, in which area would you like to be an 

entrepreneur, why is women entrepreneurship important, are there successful women entrepreneurs around 

you, do you know the supports given to women entrepreneurs?‟‟ After the questions were answered, the 

moderator of each table shared their common ideas with everyone. As a result of the workshop, a report 

based on the information obtained from the ideas of the women participants was written by Lecturer Mr. 

Fatih Yılmaz and delivered to us.  
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THE FINAL REPORT OF THE WORKSHOP ABOUT WOMENS‟ OPINIONS ON 

ENTREPRENEURSHIP, CONDITIONS AND POSSIBLE OBSTACLES  

 

Within the scope of “Eagles: Empowerıng & Actıvatıng The Young Generatıon Though The 

Learnıng Of Employabılıty Skıll” project,  questions and opinions in the workshop, which is about womens‟ 

opinions on entrepreneurship (in which conditions can they be entrepreneurs, what are the possible 

obstacles) are as follows: 

              

               Firstly, the question “what is your idea about entrepreneurship?” was asked to women participants 

and they thought about the question in every table. Generally, their answers are as follows: 

 When support is given to women, women can benefit to the budget of society and the family. 

 Entrepreneurship means people who produce somethings. 

 Entrepreneurship means to find a solution for any thing which is needed and it can make real with the 

combination of money, labor, and business ideas. 

 Entrepreneurship means people who are beneficial to his or her family, home, society and herself or 

himself.  

             

            Secondly, the question “in which conditions can you become an entrepreneur?” was asked to women 

participants and they thought about the question in every table. Generally, their answers are as follows: 

 They can be entrepreneurs  if they have a business idea. 

 They can be entrepreneurs if they have family support, financial opportunities and government 

support, material and moral support. 

 

           Thirdly, the question “what are the possible obstacles in women entrepreneurship?” was asked to 

women participants and they thought about the question in every table. Generally, their answers are as 

follows: 

 Gender discrimination, lack of family support, lack of belief, 

 Social structure and pressure, lack of confidence on women, 

 Self-confidence, environmental factors, educational conditions,  

 Women's fear of society's reaction, lack of social support,  

 Lack of peer and environmental support, lack of product advertising. 

 

         After that, the question “in which area would you like to be an entrepreneur, what is job in your 

dreams?” were asked to women participants and they thought about the question in every table. Generally, 

their answers are as follows: 

 

 It was undertood that some of the women already are entrepreneurs and they actively engage in 

especially food products, 

 Home cooking, organic farming, sheep breeding, wool carpet, rug weaving, e-commerce over the 

internet, livestock, haberdashery,  

 To produce local dairy produce and dairy products, to be entrepreneurs in areas such as the sale of 

products. 
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        The question “why is women entrepreneurship important?” was asked to women participants and they 

thought about the question in every table. Generally, their answers are as follows: 

 

 Women's entrepreneurship is important in terms of being able to stand on their own feet, developing 

their children, that half of society is women, that entrepreneurship will free the women and if women 

are free, that their society will also be free, that they will contribute to women's participation in social 

life, that they will develop themselves. 

 

          Finally,  the question “are there successful women entrepreneurs around you, do you know the 

supports given to women entrepreneurs?‟‟ were asked to women participants and they thought about the 

question in every table. Generally, their answers are as follows: 

 There are few women entrepreneurs. 

 They have learned about some support through the Kosgeb entrepreneurship course, but that they do 

not find sufficient the support that is given. 
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15.10.2019                                                                                                        

 SEMĠNER 2 

            WP2.5 kapsamındaki seminer faaliyetimiz, hibe faydalanıcısı Konya Ereğli Belediyesi yetkilileri, 

proje ortağı Ereğli Kadın GiriĢimciler Derneği BaĢkanı, giriĢimci kadınlar, Engelsiz Yarınlar Sosyal Kültürel 

DayanıĢma Derneği BaĢkanı, dezavantajlı grup üyeleri, Gökçeyazı Kadın Kooperatifi BaĢkanı ve Gökçeyazı 

Kadın Kooperatifi üyelerinin katılımlarıyla 15.10.2019 tarihinde, saat 14.00‟te Oğuz Ata Sosyal Tesisleri 

Toplantı Salonu‟nda gerçekleĢtirilmiĢtir.  

            Seminerin konusu kadınların kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak ve sahip oldukları 

özgüveni geliĢtirmelerine katkıda bulunmak amacıyla güven ve özgüvenle ilgilidir. Bu kapsamda eğitim 

uzmanı Rahim ALADAĞ‟ın sunumlarıyla kadınların güven ve özgüven ile donatılmalarına katkıda 

bulunmak amacıyla duyusal zeka, duygusal zeka için gereken yetkinlikler, motivasyon ve kendini tanıma 

hakkında bilgiler aktarılmıĢtır. Böylece kadınların kendini tanımalarını sağlamak için sağ ve sol beyinin 

genel özellikleri, kadın ve erkek beyni arasındaki farklar, kendini yönetme, inanç, iletiĢim, sevgi dili ve 

sosyal beceriler hakkında bilgi verilmiĢtir. Maslow‟un ihtiyaçlar hiyerarĢisine de değinilerek kadınların 

mutlu olmaları, motive olmaları, iyi bir lider olmaları ve baĢarıya nasıl ulaĢabilecekleri hakkında yol 

gösterilmiĢtir. Son olarak bir soru-cevap kısmı yapılmıĢ ve kadın giriĢimcilerin sorularına cevaplar 

verilmiĢtir.  
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15.10.2019                                                                                                        

SEMINAR 2 

            With the participations of the authorities of grant beneficiary Konya Ereğli Municipality, President of 

the project partner Ereğli Women Entrepreneurs Association, entrepreneur women, President of the Barrier-

Free Tomarrows Social Cultural Solidarity Association, disadvantaged group members, President of the 

Gökçeyazı Women Cooperative and the members of the Gökçeyazı Women Cooperative, the seminar in the 

scope of WP2.5 was conducted in Oğuz Ata Social Facilities Meeting Room at 14.00 O‟clock on 

15.10.2019.  

            The topic of the seminar is about trust and self-confidence to help women feel safe and to contribute 

them develop their self-confidence. In this context, with the presentation of education specialist Rahim 

ALADAĞ, it was given information about emotional intelligence, necessary competences for emotional 

intelligence, motivation and self knowledge to contribute women equip with confidence and self-confidence. 

Thus, to enable women to know themselves, it was given information about the general characteristics of the 

right and left brain, differences between the male and female brain, self-management, belief, 

communication, language of love and social skills. Also mentioning Maslow's hierarchy of needs, it was 

guided in which women are happy, motivated, a good leader and how they can achieve success. Finally, a 

question and answer part was made and the answers were given to the questions of women entrepreneurs.  
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23.10.2019                                                                                                        

HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM  

            Projemiz kapsamında yapılan seminer, yuvarlak masa toplantısı, konferans gibi faaliyetler ve 

projemiz dâhilinde edinilen bilgilerin anlatımıyla 23.10.2019 tarihinde, saat 16.00‟da Ereğli Belediyesi‟nde 

hizmet içi eğitim verilmiĢtir. WP1.2.5 kapsamındaki hizmet içi eğitim faaliyetimize Ereğli Belediyesi 

BaĢkan Vekili Serdar ALTINOK, Ereğli Belediyesi BaĢkan Yardımcısı Osman Nuri ATÇEKEN, kadın 

giriĢimciliği konusunda belediyemizde faaliyet gösteren Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü ve belediyemizin 

müdürleri katılımda bulunmuĢtur.   

            Bu eğitim kapsamında proje ekibimiz tarafından hazırlanan sunum, proje koordinatörümüz Halil 

KAYA tarafından sunulmuĢtur. Proje sunumunun içeriğinde projede yapılan faaliyetlerin tanıtımı yer 

almaktadır. Proje süresince yapılan faaliyetler, Ġspanya ve Türkiye‟deki kadın giriĢimciliği ve iyi 

uygulamalar anlatılmıĢtır. Bu sayede kadın giriĢimciliği konusunda bilinçlendirme ve bilgilendirme 

sağlanmıĢtır. Son olarak bir soru-cevap kısmı yapılmıĢ ve sorulara cevaplar verilmiĢtir.  
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23.10.2019                                                                                                        

IN SERVICE TRAINING 

            With the expression of activities such as seminars, roundtables, conferences and the informations 

obtained within the scope of our project, in-service training was conducted in Ereğli Municipality at 16.00 

O‟clock on 23.10.2019.  Participants of the in service training in the scope of WP.1.2.5 are Serdar 

ALTINOK and Osman Nuri ATÇEKEN, who are the Deputy Mayors of Ereğli Municipality, the Strategy 

Development Directorate operating in our municipality on women entrepreneurship and the directors of our 

municipality.  

            Within the scope of this training, the presentation prepared by our project team was presented by our 

project coordinator Halil KAYA. The project presentation includes information about the activities which 

were carried out in the project. It was given information about the activities carried out during the project, 

women entrepreneurship and good practices in Spain and Turkey. Thus, it was provided to raise awareness 

and inform on women entrepreneurship. Finally, a question and answer part was made and the answers were 

given to the questions. 
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14.11.2019                                                                                                        

SEMĠNER 3 

            WP2.5 kapsamındaki seminer faaliyetimiz, hibe faydalanıcısı Konya Ereğli Belediyesi yetkilileri, 

proje ortağı Ereğli Kadın GiriĢimciler Derneği BaĢkanı, giriĢimci kadınlar, Engelsiz Yarınlar Sosyal Kültürel 

DayanıĢma Derneği BaĢkanı, dezavantajlı grup üyeleri, Gökçeyazı Kadın Kooperatifi BaĢkanı, Gökçeyazı 

Kadın Kooperatifi üyeleri ve kadın giriĢimci „Ereğli Genç FM‟ radyo programcısının katılımlarıyla 

14.11.2019 tarihinde, saat 14.00‟te Oğuz Ata Sosyal Tesisleri Toplantı Salonu‟nda gerçekleĢtirilmiĢtir.  

            Seminerin konusu kadınların giriĢimciliğini artırmak için risk alma korkularını ortadan kaldırmakla 

ilgilidir. Bu kapsamda giriĢimcilik uzmanı Ġlknur OKTAY‟ın sunumlarıyla kadınların risk alma korkularını 

ortadan kaldırmaya katkıda bulunmak amacıyla giriĢimcilerin özellikleri, bir kadının neden giriĢimci olması 

gerektiği, baĢarının formülü ve planlı olmanın önemi hakkında bilgiler aktarılmıĢtır. Bunun yanı sıra, 

kadınların giriĢimci olma yolunda korkularını yenmelerini, kendi yaĢamlarını planlamalarını ve kendilerini 

tanımalarını sağlamak için iĢ fikirleri, giriĢimcilik için kilit beceriler ve baĢarı prensipleri hakkında 

bilgilendirme yapılmıĢtır. Bu kapsamda kadınların kendilerini ne kadar tanıdıklarını ortaya çıkarmak için bir 

uygulama yapılmıĢtır. Kadınların güçlü ve zayıf yönlerini yazmaları ve bu konuda kendilerini ifade etmeleri 

istenmiĢtir. Sonuç olarak elde edilen fikirler paylaĢılmıĢ ve bu fikirler kadınların giriĢimci olmalarına ve iĢ 

fikri bulmalarına fayda sağlamıĢtır. Son olarak bir soru-cevap kısmı yapılmıĢ ve kadın giriĢimcilerin 

sorularına cevaplar verilmiĢtir.  
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14.11.2019                                                                                                        

SEMINAR 3 

            With the participations of the authorities of grant beneficiary Konya Ereğli Municipality, President of 

the project partner Ereğli Women Entrepreneurs Association, entrepreneur women, President of the Barrier-

Free Tomarrows Social Cultural Solidarity Association, disadvantaged group members, President of the 

Gökçeyazı Women Cooperative, the members of the Gökçeyazı Women Cooperative and „Ereğli Genç FM‟ 

radio programmer who is a woman entrepreneur, the seminar in the scope of WP2.5 was conducted in Oğuz 

Ata Social Facilities Meeting Room at 14.00 O‟clock on 14.11.2019.  

            The topic of the seminar is about removing the fears of taking risks to increase women's 

entrepreneurship. In this context, with the presentation of entrepreneurship expert Ġlknur OKTAY, it was 

given information about the properties of entrepreneurs, why a woman should be an entrepreneur, the secret 

of success and the importance of being planned in order to contribute to the removal of women's fears of 

taking risk. In addition, information was provided about business ideas, key competences for 

entrepreneurship, and principles of success to enable women to overcome their fear for the sake of becoming 

entrepreneurs, plan their own lives and provide to know themselves. Within the scope of this, a practice has 

been made in order to reveal how much women know themselves. Women were asked to write down their 

strengths and weaknesses and express themselves about this topic. As a result, the ideas were shared and 

these ideas benefited women to become entrepreneurs and to find business ideas. Finally, a question and 

answer part was made and the answers were given to the questions of women entrepreneurs.  
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TÜRKĠYE VE ĠSPANYA‟DAKĠ YEREL YETKĠLĠLER VE STK‟LAR ARASINDA ĠġBĠRLĠĞĠ, 

GÖRÜġMELER VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR DĠYALOG 

            Proje faaliyetlerimiz WP1.2.4 ve WP1.2.6 kapsamında, Türkiye ve Ġspanya arasındaki iliĢkileri ve 

görüĢmeleri kolaylaĢtırmak ve Türkiye ve Ġspanya‟daki STK‟ların katkılarıyla iki ülke arasında iĢbirliği ve 

sürdürülebilir bir diyalog kurmak amacıyla 23-28 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleĢtirilen Ġspanya 

Teruel ÇalıĢma Ziyareti sırasında Konya Ereğli Belediyesi temsilcileri, proje ortakları Teruel Eyalet 

Hükümeti, Uluslararası Gençlik DayanıĢma Derneği ve Ereğli Kadın GiriĢimciler Derneği temsilcileri bir 

araya gelmiĢtir. Bu kapsamda yuvarlak masa toplantıları ve STK ziyaretleri gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma 

ziyareti sırasında Villarquemado Belediye Meclisi, Empresa Df Distribucion (Distribütor Dağıtım Firması),  

Cepaim Vakfı, Caritas Vakfı, Cpifb San Blas (Halk Eğitim Merkezi), Ceei Aragon (GiriĢimciliği GeliĢtirme 

Merkezi), Inaem Provincial Delegation (Ġstihdam Enstitüsü), Fundacion Santa Maria Albarracin (Al Barracin 

Vakfı), Diario De Teruel (Teruel Yerel Basın ve Gazete), Aragonese Woman Institute (Aragon Kadın 

Enstitüsü) gibi kurum ve kuruĢlar ziyaret edilerek yetkililerle konuĢulmuĢ ve kurumların gerçekleĢtirdikleri 

faaliyetler hakkında bilgi edinilmiĢtir. Bu kurum ve kuruĢların mesleki eğitim, giriĢimcilik, kadın 

giriĢimciliği, istihdam, göçmenlerin ve dezavantajlı grupların topluma entegrasyonu, sosyal faaliyetler, 

mesleki ve sosyal farkındalık ve cinsiyet eĢitliği konuları üzerine faaliyetlerde bulundukları öğrenilmiĢtir. Bu 

sayede Ġspanya ÇalıĢma Ziyareti sırasında ziyaret edilen bu STK‟lar ve Yerel Yetkililer ile Türkiye‟deki 

ortaklar Uluslararası Gençlik DayanıĢma Derneği ve Ereğli Kadın GiriĢimciler Derneği arasında iĢbirliği, 

görüĢme ve diyalog kurulmuĢtur.  

           Bunlara ek olarak, çalıĢma ziyareti sırasında iki ülke arasındaki iyi uygulamalar ve giriĢimcilik 

konusunda da fikir alıĢveriĢleri yapılmıĢ ve karĢılıklı iĢbirliği, iletiĢim ve görüĢmeler sağlanmıĢtır. 

GiriĢimcilik, istihdam ve mesleki eğitim gibi konularda görülen iyi uygulamaların Türkiye‟de uygulanması 

için gerekli sorular sorulmuĢ ve notlar alınmıĢtır. Ayrıca Ġspanya‟nın da Türkiye‟deki iyi uygulamalardan 

faydalanabilmesi için Ġspanya‟da görülen eksiklikler ziyaret sırasında ortaklarla paylaĢılmıĢtır. Yine bu 

kapsamda iki ülke arasında imzalanacak olan iyi niyet protokolü taslağı üzerinde de görüĢme sağlanmıĢ ve 

iyi niyet protokolünün Türkiye ÇalıĢma Ziyareti sırasında imzalanmasına karar verilmiĢtir. Ayrıca çalıĢma 

ziyareti sırasında görüĢülen STK‟lar, Yerel Yetkililer ve proje ortaklarımız ile görüĢmeler ve iĢbirliği, 

Facebook ve Instagram gibi elektronik ortamlarda karĢılıklı faaliyet paylaĢımları ve faaliyet takipleri ile 

devam etmekte, Ġspanya ve Türkiye‟de yapılan her araĢtırma ve faaliyet paylaĢılmakta ve bu paylaĢımlarla 

kiĢi ve kurumların kapasiteleri geliĢtirilmektedir. 
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CO-OPERATION, DISCUSSIONS AND SUSTAINABLE DIALOGUE BETWEEN LOCAL 

AUTHORITIES AND CSOs IN TURKEY AND SPAIN  

            Within the scope of our project activities WP1.2.4 and WP1.2.6, in order to facilitate contacts and 

discussions between Turkey and Spain and establish co-operation and sustainable dialogue between two 

countries with the contribution of CSOs in Turkey and Spain, representatives of Konya Ereğli Municipality, 

representatives of our project partners Provincial Government of Teruel, International Youth Solidarity 

Association and Ereğli Women Entrepreneurs Association came together during the Study Visit to Teruel, 

Spain, which was held between 23-28 June 2019. In this context, round table meetings and NGO visits were 

held. During study visit, institutions and organizations such as Vıllarquemado City Council, Empresa Df 

Distribucion (Distribution Company), Cepaim Foundation, Caritas Foundation, Cpifb San Blas (Public 

Training Center), Ceei Aragon (The Center of Developing Entrepreneurship), Inaem Provincial Delegation 

(Employment Institute), Fundacion Santa Maria Albarracin (Al Barracin Foundatıon), Diario De Teruel 

(Teruel Local Press and Newspaper), Aragonese Woman Institute (Aragon Women Institute) were visited 

and talked to the authorities, and information about the activities carried out by the institutions was obtained. 

It was learned that these institutions and organizations engaged in activities on vocational education, 

entrepreneurship, women entrepreneurship, employment, the integration of immigrants and disadvantaged 

groups into society, social activities, professional and social awareness and gender equality. Thus, 

cooperation, discussion and dialogue were established between these NGOs and local authorities visited 

during the Study Visit to Spain and the partners in Turkey, International Youth Solidarity Association and 

Ereğli Women Entrepreneurs Association.  

            In addition, during the study visit, the opinions on good practices and entrepreneurship between two 

countries were exchanged and mutual cooperation, communication and discussions were provided. In order 

that good practices on the issues such as women entrepreneurship, employement and vocational education 

were implemented in Turkey, necessary questions were asked and notes were taken. In addition, in order to 

fact that Spain also benefits from good practices in Turkey, the deficiencies in Spain were shared with the 

partners during the visit. In this context, the draft of goodwill protocol to be signed between the two 

countries was also discussed and it was decided that the goodwill protocol is signed during the Study Visit to 

Turkey. In addition, discussions and co-operation with our project partners, the CSOs and Local Authorities 

discussed during study visit continue through mutual sharing and following of activities in electronic media 

such as Facebook and Instagram, all researches and  activities carried out in Spain and Turkey are shared, 

and the capacities of individuals and institutions through these sharings are developed.  
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            21.11.2019 

SKYPE VĠDEO KONFERANS 

21.11.2019 tarihinde proje ortağımız Teruel Eyalet Hükümeti ile saat 15.00 ve 18.00‟da 2 kez Skype 

Video Konferans gerçekleĢtirilmiĢtir. Konferansa; Ereğli Belediyesi Strateji GeliĢtirme Müdürü Zafer 

YILMAZ, Strateji GeliĢtirme personeli Rafet ÇEK, Proje Koordinatörü Halil KAYA, Teruel Eyalet 

Hükümeti Proje Yöneticisi Jose Manuel Martin Andres ve Proje Asistanı BüĢra AKGÜÇ katılmıĢtır.  

Konferansta öncelikle WP1.2.2 Study visit to Turkey faaliyeti hakkında konuĢulmuĢ olup proje 

ortaklarımızın, 7 ve 12 Ocak 2019 tarihleri arasında Türkiye ÇalıĢma Ziyareti‟ni gerçekleĢtirmeleri 

öngörülmüĢtür.  Bu kapsamda gerekli hazırlıkların baĢlatılması için gerekli bilgi paylaĢımları yapılmıĢtır.  

Diğer yandan, bir diğer proje faaliyetimiz WP2.1.1 Target need analysis ve proje web sitemizin 

Ġspanyolca kurulması ile ilgili olarak MFIB‟nin yetkilileri ve proje ortağımız ile görüĢmeler yapılmıĢtır. Bu 

kapsamda, WP1.2.2 kapsamındaki Türkiye ÇalıĢma Ziyareti‟nin gerçekleĢtirilmesi için 1 ve 31 Ekim 2019 

tarihleri arasında Teruel Eyalet Hükümeti tarafından görevlendirilen 2 personelin WP2.1.1 kapsamındaki 

hedef ihtiyaç analizini oluĢturması ve proje web sitesinin Ġspanyolca kurması sonucunda Teruel Eyalet 

Hükümeti‟nin bütçede insan kaynakları baĢlığı altına eklenecek olan ihtiyaç analizi uzmanı ve web sitesi 

tasarımcısı olarak 2 personel istihdam edecekleri öngörülmüĢtür. Konferansta bu 2 istihdamın sağlanması 

için gerekli belgeler ve yazılacak olan küçük değiĢiklik mektubu hakkında detaylı bir Ģekilde konuĢulmuĢtur. 

Ayrıca WP2.1.1 Target need analysis ile ilgili olarak Ġspanya ve Türkiye‟deki kadın giriĢimciliği, istihdam 

ve kadınların durumu hakkında elde edilen veriler proje ortaklarımızla karĢılıklı paylaĢılmıĢtır. Ayrıca, 

Türkiye çalıĢma ziyareti sırasında Ġspanya ve Türkiye arasında Ġspanyolca, Türkçe ve Ġngilizce olarak 

imzalanması öngörülen iyi niyet protokolü hakkında da görüĢme sağlanmıĢ ve iki ülke arasında iyi niyet 

protokolünün imzalanması ve karĢılıklı görüĢmelerin sürdürülmesi kararında mutabık kalınmıĢtır. 

Daha sonra proje faaliyetlerimiz WP1.2.4 ve WP1.2.6 kapsamında, Türkiye ve Ġspanya arasındaki 

iliĢkileri ve görüĢmeleri kolaylaĢtırmak ve Türkiye ve Ġspanya‟daki STK‟ların katkılarıyla iki ülke arasında 

iĢbirliği ve sürdürülebilir bir diyalog kurmak amacıyla mesleki eğitim, giriĢimcilik, kadın giriĢimciliği ve 

istihdam gibi konular üzerine faaliyetlerde bulunan Türkye ve Ġspanya‟daki kurum ve kuruluĢlar ve 

STK‟larla ilgili fikir alıĢveriĢi yapılmıĢ ve Türkiye ÇalıĢma Ziyareti sırasında da ziyaret edilmesi öngörülen 

kuruluĢlar hakkında görüĢülmüĢtür. 

            Bunlara ek olarak proje web sitesinin Ġspanyolca kurulması ile birlikte proje faaliyetlerimizin, web 

sitesi, sosyal medya hesapları ve Skype gibi elektronik ortamlarda karĢılıklı faaliyet paylaĢımları, faaliyet 

takipleri ve görüĢmeler ile devam etmesi, Ġspanya ve Türkiye‟de yapılan her araĢtırma ve faaliyetin 

paylaĢılması ve bu paylaĢımlarla kiĢi ve kurumların kapasitelerinin geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. 
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21.11.2019 

SKYPE VIDEO CONFERENCE 

Two Skype Video Conferences were held with our project partner Provincial Government of Teruel 

at 15.00‟Oclock and 18.00‟Oclock on 21.11.2019. Ereğli Municipality Strategy Development Manager Zafer 

YILMAZ, Strategy Development Personnel Rafet ÇEK, Project Coordinator Halil KAYA, Provincial 

Government of Teruel Project Manager Jose Manuel Martin Andres and Project Assistant BüĢra AKGÜÇ 

participated to the conference.  

Firstly, it was discussed about WP1.2.2 Study visit to Turkey activity in the conference and it is 

foreseen that our project partners will carry out Study Visit to Turkey between 7 and 12 January 2019.  In 

this context, necessary information were shared in order to initiate the necessary preparations. 

On the other hand, regarding another project activity WP2.1.1 target need analysis and the 

establishment of our project website in Spanish, it was discussed with the representatives of CFCU and our 

project partner. In this context, as a result of the creation of the target need analysis within the scope of 

WP2.1.1 and the establishment of the project website in Spanish between 1 and 31 October by 2 staffs 

assigned by Provincial Government of Teruel in order to be conducted the WP1.2.2 Study Visit to Turkey, it 

is foreseen that Provincial Government of Teruel will employ 2 personnels as an expert of need analysis and 

website designer which will be added under the title of Human Resources of the budget. In the conference, it 

was discussed in detail the necessary documents and the notification letter for minor change to be written for 

the provision of these 2 employements. In addition, data on women entrepreneurship, employment and the 

status of women in Spain and Turkey were mutually shared with our project partners in relation to WP2.1.1 

target need analysis. In addition, it was also discussed the goodwill protocol which is foreseen to be signed 

as Spanish, Turkish and English between Turkey and Spain during the Study Visit to Turkey. It was agreed 

on which the goodwill protocol is signed and the continuation of mutual discussions is ensured. 

After that, within the scope of our project activities WP1.2.4 and WP1.2.6, in order to facilitate 

contacts and discussions between Turkey and Spain and establish co-operation and sustainable dialogue 

between two countries with the contribution of CSOs in Turkey and Spain, there was an exchange of ideas 

on the institutions and organizations and CSOs in Turkey and Spain engaged in activities such as vocational 

education, entrepreneurship, women entrepreneurship and employment, and the organizations that are 

planned to be visited during the study visit to Turkey were discussed 

          In addition to these, it is aimed that our project activities continue with the mutual sharings, following 

of activities and discussions in electronic media such as website, social media acounts and Skype together 

with the establishment of our project website in Spanish. It is also aimed that every research and activities 

carried out in Spain and Turkey are shared, and the capacities of individuals and institutions through these 

sharings are developed.  
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27.11.2019                                                                                                        

SEMĠNER 4 

            WP2.5 kapsamındaki seminer faaliyetimiz, hibe faydalanıcısı Konya Ereğli Belediyesi yetkilileri, 

proje ortağı Ereğli Kadın GiriĢimciler Derneği BaĢkanı, giriĢimci kadınlar, Gökçeyazı Kadın Kooperatifi 

BaĢkanı ve Gökçeyazı Kadın Kooperatifi üyelerinin katılımlarıyla 27.11.2019 tarihinde, saat 14.00‟te Oğuz 

Ata Sosyal Tesisleri Toplantı Salonu‟nda gerçekleĢtirilmiĢtir.  

            Seminerin konusu kadınların yeni bir iĢe baĢlamadan önce yaĢadıkları zorlukları azaltmak için karar 

alma ve motivasyonu sağlayacak bir bilince ulaĢtırmak ve kooperatifleĢme ilgilidir. Bu kapsamda Küçük ve 

Orta Boyutlu ĠĢletmeler (KOBĠ) DanıĢmanı Mehmet Emin YILDIRIM‟ın sunumlarıyla kooperatif ve 

inovasyon kavramlarına değinilmiĢtir. Bu kapsamda kooperatifin tanımı, kuruluĢu, amacı, kooperatifçilik 

türleri, kooperatifçiliğin ilkeleri, kooperatiflerin yararları ve kooperatiflerde inovasyon hakkında bilgiler 

aktarılmıĢtır. Kadınların yeni bir iĢe baĢlamadan önce yaĢadıkları zorlukları azaltmak ve kooperatifleĢmeyi 

sağlamak için karĢılaĢtıkları problemlere karĢı çözümleri nasıl üretebilecekleri hakkında bilgilendirme 

yapılmıĢtır. Ayrıca SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) Analizi kapsamında karar 

alma ve motivasyonu sağlamak için güçlü ve zayıf yönler, olası fırsatlar ve tehditler hakkında bilgiler 

aktarılmıĢtır. Bu kapsamda uygulamalı olarak SWOT Analizi yapılmıĢ olup kadınların kooperatif kurdukları 

varsayılmıĢ ve kurulan kooperatif ile ilgili güçlü ve zayıf yönler, olası fırsatlar ve tehditlerle ilgili ortaya 

çıkan fikirler proje ekibimiz tarafından not edilmiĢtir. Bunlara ek olarak, Tire Süt Kooperatifi, Boğatepe 

Çevre ve YaĢam Derneği gibi iyi kooperatifleĢme örnekleri verilmiĢ olup bu örneklerin kadınlara ilham 

kaynağı olması amaçlanmıĢtır. Son olarak bir soru-cevap kısmı yapılmıĢ ve kadın giriĢimcilerin sorularına 

cevaplar verilmiĢtir. Seminer sonunda kadınlar birlik ve beraberlik duygusuyla hareket ederek belirli 

dönemlerde bir araya gelmeye ve kooperatif kurma konusunda da fikir alıĢveriĢi yapmaya karar vermiĢlerdir. 

Belediyemiz yetkilileri, projenin sürdürülebilirliği açısından bu kiĢilerle iletiĢime devam edecek olup 

yapacakları iĢler konusunda da onları desteklemeyi sürdürecektir. KiĢilerin isimleri aĢağıdaki tabloda yer 

almaktadır: 

 

ADI SOYADI 

Aysun SÖKMEN ÖZÇELĠK 

Ġsmet KEÇELĠ 

Miyase EġGĠ 

Leyla ÖZÇELĠK 

Zeliha AKDAĞ 

Nimet BASILGAN 

Zeliha ÜNLÜ 
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27.11.2019                                                                                                        

SEMINAR 4 

            With the participations of the authorities of grant beneficiary Konya Ereğli Municipality, President of 

the project partner Ereğli Women Entrepreneurs Association, entrepreneur women, President of the 

Gökçeyazı Women Cooperative and the members of the Gökçeyazı Women Cooperative, the seminar in the 

scope of WP2.5 was conducted in Oğuz Ata Social Facilities Meeting Room at 14.00 O‟clock on 

27.11.2019.  

            The topic of the seminar is about bringing women to a consciousness that will enable decision-

making and motivation to reduce the difficulties they face before they start a new job and it is about to 

become cooperative. In this context, with the presentation of Mehmet Emin YILDIRIM who is a Consultant 

of Small and Medium sized Enterprises (SME), it was given information about cooperative and innovation 

concepts. In this context, information about the definition, establishment, purpose of cooperatives, types, 

principles, benefits of cooperatives, and innovation in cooperatives are provided. Women were informed 

about how they can produce solutions to the problems they face in order to to reduce the difficulties they 

face before they start a new job and provide to become cooperative. Also, within the scope of SWOT 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) Analysis, it was given information about strengths and 

weaknesses, possible opportunities and threats to ensure decision-making and motivation. In this context, 

SWOT analysis was applied and it was assumed that women established a co-operative. Our project team 

noted the strengths and weaknesses, possible opportunities and threats associated with the established 

cooperative. In addition, examples of good cooperatives such as „Tire Süt Kooperatifi and Boğatepe Çevre 

ve YaĢam Derneği‟ were given and it was aimed that these examples provide the inspiration for women. 

Finally, a question and answer part was made and the answers were given to the questions of women 

entrepreneurs. At the end of the seminar, the women decided to come together in the certain periods and 

exchange ideas about establishing a cooperative by acting with a sense of unity and solidarity. Our 

municipality representatives will continue to communicate with these people in terms of the sustainability of 

the project and will continue to support them in their works. Names of the persons are in the table below:   

 

NAME SURNAME 

Aysun SÖKMEN ÖZÇELĠK 

Ġsmet KEÇELĠ 

Miyase EġGĠ 

Leyla ÖZÇELĠK 

Zeliha AKDAĞ 

Nimet BASILGAN 

Zeliha ÜNLÜ 
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TÜRKĠYE VE AVRUPA 

BĠRLĠĞĠ ARASINDA ġEHĠR 

EġLEġTĠRME HĠBE 

PROGRAMI 

 

GENÇLER ĠÇĠN DAHA FAZLA 

ĠSTĠHDAM PROJESĠ 

EREĞLĠ/TÜRKĠYE 

ÇALIġMA ZĠYARETĠ 

 
 

07.01.2020 – 12.01.2020 
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07.01.2020 

EREĞLĠ BELEDĠYESĠ  

           Türkiye ve Avrupa Birliği arasında ġehir EĢleĢtirme Hibe Programı kapsamında proje ortağımız 

Teruel Eyalet Hükümeti tarafından Teruel Eyalet Hükümeti yetkilisi Maria Arino Ejarque, proje 

teknisyenleri Laura Gascon Herrero, Jose Manuel Martin Andres ve gazeteci Eva Defior Gravalos' u 

kurumumuzda ağırladık. Ġlk olarak Belediye BaĢkanımız Hüseyin Oprukçu Bey ziyaret edildi.  Ereğli 

nüfusunun 150.000 civarında olduğu ve genç nüfusunun giderek arttığı, tarım ve hayvancılığın baĢlıca geçim 

kaynağı olduğu, Türkiye‟de olduğu gibi Ereğli‟de de göçmen nüfusun olduğu ve Ereğli Belediyesi‟ndeki 

toplam istihdam oranının 700 civarında olduğu ve bu rakamın %30‟unu ise kadınlardan oluĢtuğu ile ilgili 

bilgi verilmiĢtir. Kurumumuza bağlı 19 müdürlükle hizmet yürütmekte olup öncelikli olarak rutin iĢler 

dıĢında Akhüyük Termal Tesisi‟nin düzeni ve turizm alanında oluĢturulması planlan bir fizibilite 

çalıĢmasının yapıldığı ve sondaj çalıĢmaları sonucunda istenilen sıcaklığa ulaĢılması durumunda seracılık 

faaliyetiyle ilgili çalıĢmaların baĢlatılacağı aktarılmıĢtır. Ayrıca, belediye olarak güneĢ enerjisinden elektrik 

üretimi yapıldığı ve bunun arttırılacağı hedefinden bahsedilmiĢtir. Türkiye ve Ġspanya arasında imzalanan iyi 

niyet protokolü konusunda tekrar mutabık kalınmıĢ ve bu iĢbirliğinin arttırılmasının önemine vurgu 

yapılmıĢtır. Daha sonra kurumumuzun BaĢkan Yardımcıları ve Fen ĠĢleri, Hukuk, Mali Hizmetler, Basın, 

Park Bahçe ve Zabıta gibi müdürlükler ziyaret edilmiĢ ve faaliyetlerle ilgili kısaca bilgi alınmıĢtır.   
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08.01.2020 

ĠġKUR ĠLÇE MÜDÜRLÜĞÜ ZĠYARETĠ 

          Proje ortaklarımız Teruel Eyalet Hükümeti yetkilisi Maria Arino Ejarque, proje teknisyenleri Laura 

Gascon Herrero, Jose Manuel Martin Andres ve gazeteci Eva Defior Gravalos ile birlikte ĠĢkur Ġlçe 

Müdürlüğü ziyaret edildi. ĠĢkur Ġlçe Müdürü Sait Eker, bu kurumun iĢ arayanlar ve iĢverenleri bir araya 

getirdiği bir merkez olduğu, kadın istihdamını arttırmaya yönelik kurs ve desteklerin verildiği ve pozitif 

ayrımcılık yapıldığı hakkında bilgi verilmiĢtir. Diğer yandan kadınların hamileyken 16 hafta ücretli izin 

hakkına sahip oldukları, isteğe bağlı olarak 2 yıl ücretsiz izin kullanabilecekleri ve iĢe baĢladıklarında 1 

buçuk saat süt iznine ayrılabileceklerinden bahsedilmiĢ ve devletin bu konuda destek verdiği anlatılmıĢtır. 

Ayrıca, ĠĢkur olarak kiĢi kendisi istifa etmeksizin son 3 yılda aktif bir Ģekilde çalıĢması koĢuluyla 6 ay 

iĢsizlik maaĢı verilerek destek olunduğundan bahsedilmiĢtir. Son olarak kurum içi bölümler gezilmiĢ, iĢ 

arayan ve iĢverenlerin buluĢtuğu birim, sertifika alma bölümü, kurs ve eğitim bölümü gezilmiĢ ve bölümler 

hakkında detaylı bilgi aktarımı yapılmıĢtır.  
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08.01.2020 

HALK EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ZĠYARETĠ 

          Proje ortaklarımız Teruel Eyalet Hükümeti yetkilisi Maria Arino Ejarque, proje teknisyenleri Laura 

Gascon Herrero, Jose Manuel Martin Andres ve gazeteci Eva Defior Gravalos ile birlikte Halk Eğitim 

Müdürlüğü ziyaret edildi.  Halk Eğitim Müdürü Bilal Yalçın tarafından hazırlanan sunum eĢliğinde kurum 

olarak 3480 tane eğitim branĢının olduğu, bu eğitim branĢları arasında en çok tercih edilen kursların el 

sanatları, resim, bilgisayar ve dil öğrenimi olduğu ve okuma yazma bilmeyenlerin öğrenmek amacıyla 

kuruma baĢvurmaları dahilinde baĢvuran kiĢi sayı 1 bile olsa okuma yazma kursunun açıldığı ve devlet 

tarafından desteklendiği anlatılmıĢtır. Ayrıca, el sanatları kursuna katılanlar tarafından yapılan el iĢlerinin, 

eğitim öğretim yılı sonunda sergilendiği anlatıldı. Yaz aylarında çocuklar ve kadınlar için müzik ve yüzme 

kursları düzenlendiği ve Türk Halk Oyunları kurslarına ilginin çok olduğundan bahsedilmiĢtir. Halk oyunları 

ve müzik kursları ile ilgili video seyrettirilmiĢtir. Son olarak eğitim verilen bölümler ziyaret edilmiĢtir. 
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08.01.2020 

EREĞLĠ KADIN GĠRĠġĠMCĠLER DERNEĞĠ ZĠYARETĠ 

          Proje ortaklarımız Teruel Eyalet Hükümeti yetkilisi Maria Arino Ejarque, proje teknisyenleri Laura 

Gascon Herrero, Jose Manuel Martin Andres ve gazeteci Eva Defior Gravalos ile birlikte Kadın GiriĢimciler 

Derneği ziyaret edildi. Kadın GiriĢimciler Derneği BaĢkanı Aysun Sökmen Özçelik, derneğin 2014 yılında 

kurulduğundan, derneğin 3. BaĢkanı olduğundan ve 84 tane üyesinin bulunduğundan bahsetmiĢtir. Derneğin 

faaliyetleri ile ilgili olarak konserve, reçel, kurutmalık gıdalar, örgü, ev yemekleri ve el iĢleri ile 

uğraĢtıklarından, bu ürünleri kendilerine tahsis edilen bölgede satıĢa çıkartarak gelir elde ettiklerinden, 

katıldıkları fuarlarda yeni müĢteriler için iletiĢim kurduklarından ve bu sayede gelir sağladıklarından 

bahsedilmiĢtir. Dernek binası ve dernekte yer alan fırın ve ocak gibi eĢyaların Ereğli Belediyesi tarafından 

hibe olarak verildiği ve desteklendiği anlatılmıĢtır. Son olarak, dernekteki mutfak, dikiĢ ve el sanatları 

atölyesi gezilmiĢ ve bilgi aktarılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

 

08.01.2020 

ENGELSĠZ YARINLAR SOSYAL YARDIMLAġMA VE DAYANIġMA DERNEĞĠ ZĠYARETĠ 

       Proje ortaklarımız Teruel Eyalet Hükümeti yetkilisi Maria Arıino Ejarque, proje teknisyenleri Laura 

Gascon Herrero, Jose Manuel Martin Andres ve gazeteci Eva Defior Gravalos ile birlikte Engelsiz Yarınlar 

Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Derneği ziyaret edildi. Engelsiz Yarınlar Sosyal YardımlaĢma ve 

DayanıĢma Derneği BaĢkanı, derneğin 2014 yılında kurulduğundan, ilk baĢta üye sayısın 200 olduğundan, 

Ģuanda 1700 tane üyesinin bulunduğundan ve Türkiye‟deki engelliler denekleri arasında ilk 10‟da 

olduklarından bahsetmiĢtir. Öncelikli amaç olarak, bu dernek aracılığıyla akülü ve elektrikli engelli aracı 

tahsis ettikleri ve bünyelerinde 3 engelliye ders çalıĢtırarak devlet memuru yaptıkları anlatılmıĢtır. ĠĢkur 

aracılığı ile gerçekleĢtirilen bir proje kapsamında engelli çocuklar ve aileleriyle birlikte Almanya‟yı ziyaret 

ettikleri ve yine bir diğer proje kapsamında Umre‟ye gittikleri anlatılmıĢtır.  Engelliler tarafından gelir elde 

etmek amacıyla market filesi, oyuncak bebek, oyuncak hayvanlar, takı ve süs eĢyası üretimi yapıldığından 

bahsedilmiĢtir. Engellilerin kaybolmalarını önlemek amacıyla bileklerine iĢaret konulduğu ve bu vasıta ile 

kaybolanların polis aracılığıyla derneğe teslim edildiği aktarılmıĢtır. Son olarak engelli bireyler tarafın 

yapılan eĢyalar sergilenmiĢtir. 
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09.01.2020 

GÜNSEVEN ġALGAM FABRĠKASI ZĠYARETĠ 

       Proje ortaklarımız Teruel Eyalet Hükümeti yetkilisi Maria Arino Ejarque, proje teknisyenleri Laura 

Gascon Herrero, Jose Manuel Martin Andres ve gazeteci Eva Defior Gravalos ile birlikte Günseven ġalgam 

Fabrikası ziyaret edildi. Günseven ġalgam Fabrikası‟nın müdürü ve gıda mühendisi Özgür Bey, fabrikanın 

2010 yılında kurulduğunu, Özgür Bey‟in 2012 yılından beri müdür olduğunu, asıl iĢlerinin Ģalgam suyu 

üretmek olduğunu ve bunun yanında limonata, üzüm suyu ve nar ekĢisi üretmekte olduklarını aktarmıĢtır. 

Bunların yanı sıra, asıl iĢleri, ham maddesi kara havuç olan Ģalgam suyu üretmektir. Dünyanın farklı 

ülkelerine ihracat yapılmaktadır (Almanya, Hollanda, Rusya, ABD, Çin ve Orta Doğu Ülkeleri). Günseven 

ġalgam Fabrikası, siyah havucu tarlada üretmekte ve hem tarlada hem de fabrikada çalıĢan istihdam 

etmektedir. Fabrikadaki istihdam oranı, 40‟tır. Tarlada ise 150 kiĢi çalıĢmaktadır. ÇalıĢanlar arasında 150 

kiĢide 100 bayan bulunurken fabrikada çalıĢanlar arasında 5 bayan bulunmaktır. Fabrikada bayan çalıĢan 

oranının az olma sebebi makinelerle çalıĢmanın zor olması ve iĢ yükünün ağır olmasıdır. ġalgamın toplam 

satıĢının %10‟u yurt dıĢına ihracat edilirken geri kalan kısım yurt içi satıĢı için kullanılmaktadır. Son olarak, 

Ģalgam suyunun faydalarından, havucun kozmetik ve gıda sanayisinde kullanıldığından bahsedilmiĢ ve 

fabrikanın bölümleri tanıtılmıĢtır. 
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09.01.2020 

ĠTALYAN KADIN GĠRĠġĠMCĠYE AĠT BEYAZ KĠRAZ FABRĠKASI ZĠYARETĠ 

        Proje ortaklarımız Teruel Eyalet Hükümeti yetkilisi Maria Arino Ejarque, proje teknisyenleri Laura 

Gascon Herrero, Jose Manuel Martin Andres ve gazeteci Eva Defior Gravalos ile birlikte Ġtalyan Kadın 

GiriĢimciye ait Beyaz Kiraz Fabrikası ziyaret edildi. Fabrika müdürü Ġzzet Geyik, 8 yıldır fabrikada 

çalıĢtığını  ve 1 buçuk yıldır müdür olarak çalıĢtığını ifade etmiĢtir. Fabrikanın, 1989 yılında Belceağaç‟ta 

kurulduğunu, 2015 yılında ise Organize Sanayi Bölgesi‟ne taĢındığını ve fabrikanın kurucusunun Ġtalyan 

kadın giriĢimci Nicola Davanzo Hanım olduğunu söylemiĢtir. ġuanda fabrikanın Türk ortakları da 

bulunmaktadır. Ortaklık, %70 Ġtalyan ve %30 Türk ortaklığı Ģeklindedir.  Üretim sezonluk olup bir sezonda 

yaklaĢık olarak 4 bin ya da 5 bin ton üretim yapılmaktadır. Fabrikanın istihdam oranı yazın 150 kiĢi iken 

kıĢın bu oran 40 kiĢiye düĢmektedir. Bu istihdam oranının %80‟ini bayan çalıĢanlardan oluĢmaktadır. 

Ayrıca, Ġtalya, Hindistan, Pakistan, Çin, Irak, Fransa ve Yeni Zelanda gibi ülkelere ihracat yapıldığı 

anlatılmıĢtır. Son olarak, beyaz kiraz toplama iĢi, el becerisi ve dikkat gerektirdiği için bayan personele 

öncelik verildiği bildirilmiĢ ve fabrikanın bölümleri tanıtılmıĢtır. 
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09.01.2020 

KADIN GĠRĠġĠMCĠYE AĠT SÜT TOZU FABRĠKASI ZĠYARETĠ 
 

        Proje ortaklarımız Teruel Eyalet Hükümeti yetkilisi Maria Arino Ejarque, proje teknisyenleri Laura 

Gascon Herrero, Jose Manuel Martin Andres ve gazeteci Eva Defior Gravalos ile birlikte kadın giriĢimciye 

ait Süt Tozu Fabrikası ziyaret edildi. Fabrika sahibi Halime Demirel Akbel, fabrikanın 2008 yılında 

kurulduğunu ve 2009‟da üretime baĢladığını söylemiĢtir. Fabrikada toplamda 50 kiĢi çalıĢtığı ve dönemsel 

olarak kadın istihdam oranının değiĢtiği bildirilmiĢtir. Bunun sebebi ise iĢ gücü ağırlığının kadınlar için fazla 

olmasıdır. Fabrikada toplamda 600 kg süt tozu ve 1200 kg ise peynir altı suyu tozu üretilmektedir. Pakistan, 

Cezayir, Suriye, Senegal ve Mısır gibi ülkelere ihracat yapıldığını aktarmıĢtır. Son olarak, fabrikanın 

bölümleri gezilmiĢ ve süt tozu üretimi hakkında bilgi verilmiĢtir.  
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10.01.2020 

KADIN GĠRĠġĠMCĠYE AĠT RADYO KANALI ZĠYARETĠ 

          Proje ortaklarımız Teruel Eyalet Hükümeti yetkilisi Maria Arino Ejarque, proje teknisyenleri Laura 

Gascon Herrero, Jose Manuel Martin Andres ve gazeteci Eva Defior Gravalos ile birlikte kadın giriĢimciye 

ait radyo kanalı „Genç FM‟ ziyaret edildi. Radyo kanalı sahibi Burcu TaĢdemir, 3 yıl boyunca baĢka 

radyolarda çalıĢtığını, bu süre zarfında hayalini kurduğu kendi radyo kanalını kurmak için para biriktirdiğini 

ve en büyük destekçisinin annesi olduğunu anlatmıĢtır. Hem ulusal hem de yerelde dinleyicilerinin 

olduğundan, radyo programında Ģiir, müzik, hikâye dinlettirdiğinden ve dinleyicilerden gelen istek parçaları 

çaldığından bahsetmiĢtir. Ayrıca, proje kapsamında gerçekleĢtirilen seminerlere katılarak yeni giriĢimciler 

tanıdığını, yeni fikirler edindiğini ve hem giriĢimcilerden ilham aldığını hem de giriĢimci olmak isteyenlere 

ilham verdiğini dile getirmiĢtir. Diğer yandan, radyo programı sırasında reklamlara yer verilmektedir ve bazı 

esnaflar, reklam yapılması için kendisine talepte bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, radyoda Ġspanya‟dan 

gelen konuklar için Ģarkı çalınmıĢ ve radyo kanalının bölümleri tanıtılmıĢtır. 
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10.01.2020 

PROJE KAPANIġ TOPLANTISI TUTANAĞI 

              Proje KapanıĢ Toplantısı, baĢ faydalanıcı Konya Ereğli Belediyesi, proje ortakları Ereğli Kadın 

GiriĢimciler Derneği ve Ġspanya Teruel Eyalet Hükümeti ve ilçe protokolünün katılımlarıyla 10.01.2020 

tarihinde, saat 14.00‟te Ereğli Belediyesi Kültür Merkezi‟nde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

             Proje KapanıĢ Toplantısı, davetlilere sunulan açılıĢ kokteyli ile baĢlamıĢtır. Ereğli Belediye BaĢkanı 

DanıĢmanı Abdülkadir ÇAT, Belediye BaĢkan Yardımcısı Mehmet ARICAN, Teruel Eyalet Hükümeti 

yetkilisi Maria Arino Ejarque ve proje ortağı Ereğli Kadın GiriĢimciler Derneği BaĢkanı Aysun SÖKMEN 

ÖZÇELĠK açılıĢ konuĢmalarıyla projenin öneminden bahsetmiĢlerdir. Daha sonra proje ekibimiz tarafından 

hazırlanan kapanıĢ toplantısı sunumu proje koordinatörümüz Halil KAYA tarafından sunulmuĢtur. Proje 

sunumunun içeriğinde proje ortakları Ereğli Belediyesi, Teruel Eyalet Hükümeti, Kadın GiriĢimciler Derneği 

ve Uluslararası Gençlik DayanıĢma Derneği hakkında bilgiler ve proje süresince yapılan faaliyetlerin 

tanıtımı yer almaktadır. Bu kapsamda, gerçekleĢtirilen sunum sonucunda proje faaliyetleri, projenin amaçları 

ve proje ortakları hakkında farkındalık oluĢmuĢ ve Kadın GiriĢimciler Derneği‟ne üye olmak isteyen sayısı 

artmıĢtır.  

             KapanıĢ toplantısı süresince katılımcı imza listesi tutularak gelen davetlilerin bilgileri ve imzaları 

alınmıĢtır. Poster, Kırlangıç Bayrak, Roll-up ve Masa Bayrağı, Proje KapanıĢ Toplantısı‟nda kullanılarak 

görünürlük sağlanmıĢtır. Ayrıca, kapanıĢ toplantısı sırasında katılımcılara defter ve kalem dağıtılmıĢtır. 

Teruel Eyalet Hükümeti yetkilisi Maria Arıno Ejarque, proje teknisyenleri Laura Gascon Herrero, Jose 

Manuel Martın Andres ve gazeteci Eva Defıor Gravalos‟a hediye takdim edilmiĢtir. Sonuç olarak, proje 

ortakları ile birlikte proje faaliyetlerinin sonuçları ve çıktıları katılımcılara aktarılmıĢ olup katılımcılardan 

gelen olumlu yorumların projenin sürdürülebilirliğine büyük katkılar sağlayacağı anlaĢılmıĢtır. 
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11.01.2020 

HĠTĠTLER DÖNEMĠNE AĠT ĠVRĠZ KAYA ANITI VE BARAJ ZĠYARETĠ 

      Proje ortaklarımız Teruel Eyalet Hükümeti yetkilisi Maria Arino Ejarque, proje teknisyenleri Laura 

Gascon Herrero, Jose Manuel Martin Andres ve gazeteci Eva Defior Gravalos ile birlikte Hititler Dönemine 

ait Ġvriz Kaya Anıtı ve Baraj ziyaret edilmiĢtir. Ġlk olarak Halkapınar Belediye BaĢkanı Mehmet Bakkal ile 

görüĢülmüĢ olup Mehmet Bey, 31 Mart 2019 yerel seçimler sonucunda Halkapınar Belediye BaĢkanı 

olduğundan ve paraĢüt festivali, kamp alanı ve bungalov ev yapımı gibi projelerinin olduğundan 

bahsetmiĢtir. Daha sonra Ġvriz Barajı ve Ġvriz Kaya Anıtı ziyaret edilmiĢ ve Musa Balcı Bey, eserin 

Halkapınar ilçesi sınırları içerisinde Ġvriz Suyu‟nun kaynak baĢında olduğunu, Geç Hitit dönemi eseri 

olduğunu, dünyadaki ilk yazılı tarım anıtı ve dünya tarihindeki ilk yazılı kabartma kaya anıtı olma 

özelliklerine sahip olduğunu anlatmıĢtır. Önemi, buradan gelmektedir. Geç Hitit dönemine ait en önemli 

sanat yapıtlarındandır. MÖ.727-742 yılları arasında, Kral Varpalavas tarafından yaptırıldığı tahmin 

edilmektedir. Tuvana krallığından, günümüze gelebilmiĢ bir eserdir. Tuvana krallığı; baĢkenti Ereğli olan ve 

ön Hititler tarafından kurulan bir krallıktır. Anıtta; bölgenin kralı Varpalavas ile Tarhundas tasvir edilmiĢtir. 

Tarhundas; krala göre daha büyük ölçüde ve ellerinde üzüm salkımı ve buğday baĢaklarını tutmaktadır. Kral 

ise, daha küçük ve dua eder durumda tasvir edilmiĢtir. Tasvirdeki objelerin giysileri; geç Hitit sanatının 

özelliklerini yansıtmaktadır. Ayrıca, anıt dönemine ait olarak, burada yetiĢtirilen üzüm ve buğday hakkında 

bilgi vermesi bakımından ilginçtir. Ġvriz kaya anıtı hakkında bilgi verildikten sonra bu bölgede bu anıta 

benzer bir kaya anıta daha olduğundan, Bizans dönemine ait köprüden, kızlar ve erkekler manastırından, 

mağaralardan ve mağaranın içinde dikit ve sarkıtlar bulunduğundan bahsedilmiĢtir. Son olarak, Ġvriz 

Barajının deposu gösterilmiĢ, hem Ereğli hem de Halkapınar‟da içme suyu ve tarımsal sulama olarak 

kullanıldığı anlatılmıĢtır. 
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11.01.2020 

ULU CAMĠĠ VE KERVANSARAY ZĠYARETĠ 

         Proje ortaklarımız Teruel Eyalet Hükümeti yetkilisi Maria Arino Ejarque, proje teknisyenleri Laura 

Gascon Herrero, Jose Manuel Martin Andres ve gazeteci Eva Defior Gravalos ile birlikte Ulu Camii ve 

Kervansaray ziyaret edildi. Rüstem PaĢa Kervansarayı müdürü Murat Tatlısu ve Ulucami imamı Ahmet 

Ünlü ile bir araya gelinmiĢtir. Ulu Camii‟nin Karamanoğlu Mehmet Bey adına 1426 yılında yaptırıldığı, 

orijinal olarak sadece minaresinin kaldığı, düz çatıya sahip olduğu ve 32 adet sütundan oluĢtuğu 

anlatılmıĢtır. 24 sütun, Roma ve Bizans dönemine aittir. Minareye yakın kapı üzerinde ve yanında onarım 

kitabeleri olduğu ve minarenin yüksekliğinin 40 metre olduğu anlatılmıĢtır. Ayrıca, camide bulunan 

bölümler gezdirilmiĢ ve onlarla ilgili gerekli bilgiler verilmiĢtir. Daha sonra, Kervasaray ziyaret edilmiĢ ve 

kervansarayın Kanuni Sultan Süleyman döneminde Sadrazam Rüstem PaĢa tarafından 1552 yılında 

yaptırıldığı, Mimar Sinan‟ın eseri olduğu kervansarayda iki giriĢ kapısı bulunduğu, bunlara Bağdat Kapısı ve 

Konya Kapısı isimleri verildiği anlatılmıĢtır. Ayrıca, günümüzde Konya Büyük ġehir Belediyesi tarafından 

düzenlendiği ve kütüphane ve kafe olarak halka sunulduğu hakkında bilgi verilmiĢtir.  
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11.01.2020 

AKHÜYÜK TERMAL TESĠSLERĠ ZĠYARETĠ 

          Proje ortaklarımız Teruel Eyalet Hükümeti yetkilisi Maria Arino Ejarque, proje teknisyenleri Laura 

Gascon Herrero, Jose Manuel Martin Andres ve gazeteci Eva Defior Gravalos ile birlikte Akhüyük Termal 

Tesisleri ziyaret edildi. Jeoloji mühendisi Özgür Bey ve petrol mühendisi Harun Bey tarafından aktarılan 

bilgilere göre; Konya ili, Ereğli ilçesi, Akhüyük Mahallesi‟nde bulunan termal sahamızda mevcutta 2 adet 

kuyu bulunmakta ve sıcaklıkları yaklaĢık 35-40°C arasındadır. 10.01.2020 tarihinde baĢlayan ve yeni 

sondajdan elde edilecek olan suyun sıcaklığı ise 130-140°C arasında olması öngörülmektedir. Kuyu 

derinliğinin ise 2000m (F250 m) olması hedeflenmektedir. Termal suyun içinde sodyum, potasyum, 

amonyum, magnezyum, demir, fosfat ve kalsiyum gibi insan sağlığına faydalı mineraller bulunmaktadır. 

Ayrıca, termal su, solunum sistemi hastalıkları, alerjik akut üst solunum yolu hastalıkları, egzama, akne, 

ürtiker, kireçlenme, romatizma, kalp yetmezliği ve dolaĢım sistemi bozuklukları gibi birçok hastalığa iyi 

gelmektedir. Termal sahamızdan çıkarılacak suyun, hem termal turizmde hem de seracılık alanında 

kullanılması hedeflenmektedir. Proje ortaklarımıza verilen bu bilgilerden sonra termal tesis gezilmiĢ ve 

incelenmiĢtir.  
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 07.01.2020 

EREĞLĠ MUNICIPALITY  

           Within the scope of Town Twinning Grant Scheme between Turkey and European Union, 

representative of Provincial Government of Teruel Maria Arino Ejarque, Project managers Laura Gascon 

Herrero, Jose Manuel Martin Andres and Journalist Eva Defior Gravalos were came to Ereğli Municipality. 

Firstly,  Ereğli Mayor Mrs. Oprukçu was visited. It was given information about which Ereğli population is 

around 150.000 and the young population gradually increases, agriculture and stockbreeding are main 

livelihood, there is also immigrant population in Ereğli such as Turkey, total employment rate in Ereğli 

Municipality is around 700 and 30% of this number is women. There are 19 directorships connected to our 

institution. In addition to routine works, a feasibility study is carried out for Akhüyük thermal thesis and 

tourism and if the desired temperature is reached as a result of drilling activities, it is stated that the studies 

related to greenhouse activities will be started. In addition, it is stated that electricity was generated from 

solar energy and one of our aims as a municipality is to increase it. The goodwill protocol signed between 

Turkey and Spain was again agreed and the importance of increasing this cooperation was emphasized. 

Later, Deputy Mayors and directorates such as Technical Works, Law, Financial Services, Press, 

Park/Garden and Municipal Police were visited and brief information was received about the activities. 
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08.01.2020 

VISIT TO DISTRICT DIRECTORATE OF TURKISH EMPLOYMENT AGENCY (ĠġKUR) 

          Turkish Employment Agency was visited together with representative of Provincial Government of 

Teruel Maria ArĠno Ejarque, Project managers Laura Gascon Herrero, Jose Manuel MartĠn Andres and 

Journalist Eva DefĠor Gravalos. IġKUR District Manager Sait Eker gave information about which this 

institution is a center where job seekers and employers throw together, courses and supports are given and 

positive discrimination is done in order to increase women's employment. On the other hand, it was 

mentioned that women have right to 16 weeks paid leave when they are pregnant, they can optionally use 2 

years unpaid leave, they can leave for 1 and a half hours breast-feeding leave when they start work, and the 

state supports this issue. In addition, it has been mentioned that IġKUR supports by giving unemployment 

pay for 6 months if the person does not resign and he or she actively works during the last 3 years. Finally, 

departments of the agency were visited, the unit where job seekers and employers throw together, the 

certification department, the course and training departments were visited and detailed information about the 

departments were transferred. 
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08.01.2020 

VISIT TO PUBLIC EDUCATION CENTER 

          Public Education Center was visited together with representative of Provincial Government of Teruel 

Maria Arino Ejarque, Project managers Laura Gascon Herrero, Jose Manuel Martin Andres and Journalist 

Eva Defior Gravalos. A slide prepared by Bilal Yalçın, Manager of Public Education Center, was presented 

and it has been explained that there are 3480 education branches, the most preferred courses among these 

education branches are handicrafts, painting, computer and language learning, and the literacy course is 

opened even if the applicant number is 1 and supported by the state. It was also explained that the 

handicrafts made by the participants in the crafts course were exhibited at the end of the academic year. 

Music and swimming courses for children and women are organized during the summer months and there is 

a lot of interest in Turkish folk dances courses. Videos about folk dances and music courses were shown. 

Finally, the departments were visited.   
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08.01.2020 

VISIT TO EREĞLĠ WOMEN ENTREPRENEURS ASSOCIATION 

          Women Entrepreneurs Association was visited together with representative of Provincial Government 

of Teruel Maria Arino Ejarque, Project managers Laura Gascon Herrero, Jose Manuel Martin Andres and 

Journalist Eva Defior Gravalos. Aysun Sökmen Özçelik, President of the Women Entrepreneurs Association, 

said that the association has been founded in 2014, she has been the third president of the association, and it 

has 84 members. Regarding the activities of the association, it has been mentioned that they are involved in 

canned food, jam, dried foods, knitting, home cooking and crafts, they earn income by saling these products 

in the areas which are allocated for them,  they communicate with new customers at the fairs they attend. 

Thus, they provide income. It was mentioned that the building of the association and the goods such as oven 

and bakery in the association were given as grants by Ereğli Municipality and supported. Finally, the 

kitchen, sewing and crafts workshops in the association were visited and information was transferred.  

 

 

 

 

 

 



95 
 

 

 

08.01.2020 

VISIT TO BARRIER-FREE TOMARROWS SOCIAL CULTURAL COOPERATION AND 

SOLIDARITY ASSOCIATION 

Barrier-Free Tomarrows Social Cultural Cooperation and Solidarity Association was visited together 

with representative of Provincial Government of Teruel Maria Arino Ejarque, Project managers Laura 

Gascon Herrero, Jose Manuel Martin Andres and Journalist Eva Defior Gravalos. The president of Barrier-

Free Tomarrows Social Cultural Cooperation and Solidarity Association mentioned that the association was 

founded in 2014, there are 200 members at first, now there are 1700 members and they are in the top 10 

among disabled associations in Turkey. As a main purpose, it was explained that they allocated battery 

powered and electric disabled chairs, and they ensured that 3 disabled people are officers by studying in the 

association. It was explained that they visited Germany with disabled children and their families within the 

scope of a project carried out through IĢkur and went to Umrah as a part of another project. It was mentioned 

that the production of supermarket bag, dolls, stuffed toys, jewelry and ornaments was made by the disabled 

people for income. In addition, it was given information about that disabled people have a sign on their 

wrists to prevent their disappearance. So, they are handed over to the association through the police when 

they are lost. Finally, goods made by disabled people were exhibited. 
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09.01.2020 

VISIT TO GÜNSEVEN TURNIP FACTORY 

Günseven Turnip Factory was visited together with representative of Provincial Government of Teruel 

Maria Arino Ejarque, Project managers Laura Gascon Herrero, Jose Manuel Martin Andres and Journalist 

Eva Defior Gravalos. Mr. Özgür, the manager and food engineer of Günseven Turnip Factory, stated that the 

factory was established in 2010, Mr. Özgür has been the manager since 2012, and their main job is to 

produce turnip juice, as well as producing lemonade, grape juice and pomegranate syrup. Besides these, their 

main job is to produce turnip juice, whose raw ingredient is black carrot. Exports are made to different 

countries of the world (Germany, Netherlands, Russia, USA, China and Middle East countries). The 

Günseven turnip factory produces the black carrot in the field and there are employees both in the field and 

in the factory. The employment rate at the plant is 40. Also, 150 people work in the field. There are 100 

women among 150 people, while there are 5 women among factory workers. The reason for the low rate of 

women employees in the factory is that it is difficult to work with machines and the workload is heavy. 10% 

of the total sales of turnips are exported abroad, while the rest is used for domestic sales. Finally, the benefits 

of turnip juice, the use of carrot in the cosmetic and food industries were mentioned, and parts of the factory 

were introduced. 
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09.01.2020 

VISIT TO WHITE CHERRY FACTORY ESTABLISHED BY ITALIAN WOMAN 

ENTREPRENEUR 

        White Cherry Factory established by Italian woman entrepreneur was visited together with 

representative of Provincial Government of Teruel Maria Arino Ejarque, Project managers Laura Gascon 

Herrero, Jose Manuel Martin Andres and Journalist Eva Defior Gravalos. Mr. Izzet Geyik, the factory 

manager, stated that he worked at the factory for 8 years and worked as a manager for 1 and a half years. It 

was mentioned that the factory was founded in Belceağaç in 1989 and moved to the Organized Industrial 

Zone in 2015, and the founder of the factory was Italian woman entrepreneur Ms. Nicola Davanzo. At the 

moment, the factory has Turkish partners. The partnership is 70% Italian and 30% Turkish.  Production is 

seasonal and approximately 4 thousand or 5 thousand tons in one season. While the factory employment rate 

is 150 people in summer, this rate decreases to 40 people in winter. 80% of this employment rate consists of 

women employees. In addition, it was given information about that there are exportations to countries such 

as Italy, India, Pakistan, China, Iraq, France and New Zealand. After that, it was stated that women 

employees were given priority because white cherry picking required hand skill and attention. Finally, 

sections of the factory were introduced. After that, it was stated that it was given priority to women 

employees because white cherry picking required hand skill and attention. Finally, sections of the factory 

were introduced. 
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09.01.2020 

VISIT TO MILK POWDER FACTORY ESTABLISHED BY WOMAN ENTREPRENEUR 
 

        Milk Powder Factory established by a woman entrepreneur was visited together with representative of 

Provincial Government of Teruel Maria Arino Ejarque, Project managers Laura Gascon Herrero, Jose 

Manuel Martin Andres and Journalist Eva Defior Gravalos. Factory owner Halime Demirel Akbel stated that 

the factory was established in 2008 and production was started in 2009. It has been stated that a total of 50 

people work in the factory and the women employment rate has changed periodically. This is because the 

labor force is too much for women. In total, 600 kg of milk powder and 1200 kg of whey powder are 

produced in the factory. There are exportations to countries such as Pakistan, Algeria, Syria, Senegal and 

Egypt. Finally, parts of the factory were visited and information about the production of milk powder was 

given. 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 

 

10.01.2020 

VISIT TO RADIO CHANNEL ESTABLISHED BY WOMAN ENTREPRENEUR 

         Radio Channel established by a woman entrepreneur was visited together with representative of 

Provincial Government of Teruel Maria Arino Ejarque, Project managers Laura Gascon Herrero, Jose 

Manuel Martin Andres and Journalist Eva Defior Gravalos. Radio channel owner Burcu TaĢdemir stated that 

she has worked for 3 years in other radios, she has saved money to establish her own radio channel, one of 

her dreams, during this time, and her mother is the biggest supporter. She talked about that she has listeners 

both nationally and locally, she makes them listen to poetry, music, stories on her radio broadcast, and she 

brodcasts song requests from listeners. She also stated that she knew new entrepreneurs, gained new ideas 

and took both inspirition from entrepreneurs and inspired to people who wanted to be entrepreneurs by 

participating in the seminars held within the scope of our project. On the other hand, there are 

advertisements during the radio program and some tradesmen ask her to make advertisements. In addition, a 

song was played on the radio for guests from Spain and departments of the radio channel were introduced.  
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10.01.2020 

PROJECT FINAL CONFERENCE 

The Project Final Conference was held at the Cultural Center of Eregli Municipality at 14.00 O‟clock 

on 10.01.2020 with the participation of the coordinator beneficiary Konya Eregli Municipality, project 

partners Eregli Women Entrepreneurs Association, Provincial Government of Teruel and district protocol.               

          The Project Final Conference started with the opening cocktail presented to the guests. Advisor of 

Eregli Mayor Abdülkadir ÇAT, Deputy Mayor Mehmet ARICAN, representative of Provincial Government 

of Teruel Maria Arino Ejarque and project partner Ereğli Women Entrepreneurs Association Aysun 

SÖKMEN ÖZÇELĠK talked about the importance of the project with their opening speeches. Then, the 

presentation of the final conference prepared by our project team was presented by our project coordinator 

Halil KAYA. The project presentation includes information about project partners Ereğli Municipality, 

Provincial Government of Teruel, Women Entrepreneurs Association and International Youth Solidarity 

Association and introduction of the activities which were carried out during the project. In this context, as a 

result of the presentation, awareness created about the project activities, the aims of the project and the 

partners of the project, and the number of people who want to be a member of Women Entrepreneurs 

Association increased. 

 During the Final Conference, participants' signature list was kept and the information and signatures 

of the invited guests were received. Visibility was provided by using posters, swallow flags, roll-ups and 

table flags. In addition, notebooks and pens were given to the participants during the final conference. Gifts 

were given to representative of Provincial Government of Teruel Maria Arino Ejarque, project managers 

Laura Gascon Herrero, Jose Manuel Martin Andres and Journalist Eva Defior Gravalos. As a result, the 

results and outcomes of the project activities were transferred to the participants together with the project 

partners and it was understood that positive comments from the participants would make a great contribution 

to the sustainability of the project. 
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11.01.2020 

VISITS TO ĠVRĠZ ROCK RELIEF BELONGING TO HITTITE PERIOD AND ĠVRĠZ DAM 

Ġvriz Rock Relief belonging to Hittite Period and Ġvriz Dam were visited together with representative 

of Provincial Government of Teruel Maria Arino Ejarque, Project managers Laura Gascon Herrero, Jose 

Manuel Martin Andres and Journalist Eva Defior Gravalos. Firstly, we meet with Halkapınar Mayor 

Mehmet Bakkal, who mentioned that he was the mayor of Halkapınar as a result of the 31 March 2019 local 

elections and he said that he has projects such as parachute festival, campground and bungalow house 

construction. Later, the Ivriz Dam and the Ivriz Rock Relief were visited and Mr. Musa Balcı explained that 

the relief was at the source of the Ivriz water within the borders of Halkapınar district, it was a late Hittite 

period work, and it was the first agricultural monument in the world and stone relief in the history of the 

world. Its importance comes from here. It is one of the most important works belonging to the late Hittite 

period. It is estimated that it was built between 727-742 BC by King Varpalavas. It is a work that has 

survived from the kingdom of Tuvana. Tuvana kingdom; is a kingdom whose capital is Eregli and founded 

by the Pre-Hittites. On the monument; King Varpalavas of the region and Tarhundas are depicted. Tarhundas 

is bigger than the king and he holds ears of wheat in one hand and bunches of grapes in the other. The king 

is considerably smaller and is depicted as if praying. Their clothes reflect the characteristics of late Hittite 

art. It is also interesting in that it gives information about the production of grapes and wheat there at that 

period. After being informed about the Ivriz rock relief, it was mentioned that there is another rock 

monument similar to this monument in this region, and there are the bridge belonging to the Byzantine 

period, girls and boys monasteries, caves, stalagmites and stalactites in the caves. Finally, the storage of Ivriz 

Dam was shown and it was mentioned that it was used as drinking water and agricultural irrigation in both 

Ereğli and Halkapınar. 
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11.01.2020 

VISITS TO ULU MOSQUE AND CARAVANSARY 

 Ulu Mosque and Caravansary were visited together with representative of Provincial Government of 

Teruel Maria Arino Ejarque, Project managers Laura Gascon Herrero, Jose Manuel Martin Andres and 

Journalist Eva Defior Gravalos.  We came together with Rüstem PaĢa Caravansary manager Murat Tatlısu 

and religious leader of Ulucami Ahmet Ünlü. It has been said that the Ulu Mosque has been built in 1426 on 

behalf of Karamanoğlu Mehmet Bey, only its minaret has remained as original and it has a flat roof and has 

consisted of 32 columns. The 24 columns belong to the Roman and Byzantine periods. It is explained that 

there are repair inscriptions on and next to the door close to the minaret and the height of the minaret is 40 

meters. In addition, the sections in the mosque were visited and the necessary information was given about 

them. Later, the caravansary was visited and it has been explained that the caravansary was built in 1552 by 

Grand Vizier Rüstem Pasha during the reign of Kanuni Sultan Süleyman, and there are two entrance gates in 

the caravansary, which is the work of Architect Sinan, and they are Baghdad gate and Konya gate. In 

addition, it has been informed that it is currently organized by Konya Metropolitan Municipality and 

presented to the public as a library and café. 
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11.01.2020 

VISIT TO AKHÜYÜK THERMAL FACILITIES 

          Akhüyük Thermal Facilities was visited together with representative of Provincial Government of 

Teruel Maria Arino Ejarque, Project managers Laura Gascon Herrero, Jose Manuel Martıin Andres and 

Journalist Eva Defior Gravalos. According to the information given by the geological engineer Mr. Özgür 

and petroleum engineer Mr. Harun, there are currently 2 boreholes in our thermal field located in Akhüyük 

neighborhood, Ereğli district, Konya province and their temperatures are between approximatly 35-40°C. 

The temperature of the water, which started on 10.01.2020 and will be obtained from the new drilling, is 

predicted to be between 130-140°C. The depth of the borehole is aimed to be 2000m (F250 m). Thermal 

water contains minerals that are beneficial to human health such as sodium, potassium, ammonium, 

magnesium, iron, phosphate and calcium. In addition, it benefits for many diseases such as thermal water, 

respiratory system diseases, allergic acute upper respiratory diseases, eczema, acne, urticaria, osteoarthritis, 

rheumatism, heart failure and circulatory system disorders. The water in our thermal field is aimed to be 

used both in thermal tourism and in greenhouse areas. After information was given to our project partners, 

the thermal thesis was visited and examined. 
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10.01.2020 

PROJE KAPANIġ KONFERANSI 

              Proje KapanıĢ Toplantısı, baĢ faydalanıcı Konya Ereğli Belediyesi, proje ortakları Ereğli Kadın 

GiriĢimciler Derneği ve Ġspanya Teruel Eyalet Hükümeti ve ilçe protokolünün katılımlarıyla 10.01.2020 

tarihinde, saat 14.00‟te Ereğli Belediyesi Kültür Merkezi‟nde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

             Proje KapanıĢ Toplantısı, davetlilere sunulan açılıĢ kokteyli ile baĢlamıĢtır. Ereğli Belediye BaĢkanı 

DanıĢmanı Abdülkadir ÇAT, Belediye BaĢkan Yardımcısı Mehmet ARICAN, Teruel Eyalet Hükümeti 

yetkilisi Maria Arino Ejarque ve proje ortağı Ereğli Kadın GiriĢimciler Derneği BaĢkanı Aysun SÖKMEN 

ÖZÇELĠK açılıĢ konuĢmalarıyla projenin öneminden bahsetmiĢlerdir. Daha sonra proje ekibimiz tarafından 

hazırlanan kapanıĢ toplantısı sunumu proje koordinatörümüz Halil KAYA tarafından sunulmuĢtur. Proje 

sunumunun içeriğinde proje ortakları Ereğli Belediyesi, Teruel Eyalet Hükümeti, Kadın GiriĢimciler Derneği 

ve Uluslararası Gençlik DayanıĢma Derneği hakkında bilgiler ve proje süresince yapılan faaliyetlerin 

tanıtımı yer almaktadır. Bu kapsamda, gerçekleĢtirilen sunum sonucunda proje faaliyetleri, projenin amaçları 

ve proje ortakları hakkında farkındalık oluĢmuĢ ve Kadın GiriĢimciler Derneği‟ne üye olmak isteyen sayısı 

artmıĢtır.  

             KapanıĢ toplantısı süresince katılımcı imza listesi tutularak gelen davetlilerin bilgileri ve imzaları 

alınmıĢtır. Poster, Kırlangıç Bayrak, Roll-up ve Masa Bayrağı, Proje KapanıĢ Toplantısı‟nda kullanılarak 

görünürlük sağlanmıĢtır. Ayrıca, kapanıĢ toplantısı sırasında katılımcılara defter ve kalem dağıtılmıĢtır. 

Teruel Eyalet Hükümeti yetkilisi Maria Arıno Ejarque, proje teknisyenleri Laura Gascon Herrero, Jose 

Manuel Martın Andres ve gazeteci Eva Defıor Gravalos‟a hediye takdim edilmiĢtir. Sonuç olarak, proje 

ortakları ile birlikte proje faaliyetlerinin sonuçları ve çıktıları katılımcılara aktarılmıĢ olup katılımcılardan 

gelen olumlu yorumların projenin sürdürülebilirliğine büyük katkılar sağlayacağı anlaĢılmıĢtır. 
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10.01.2020 

PROJECT FINAL CONFERENCE 

The Project Final Conference was held at the Cultural Center of Eregli Municipality at 14.00 O‟clock 

on 10.01.2020 with the participation of the coordinator beneficiary Konya Eregli Municipality, project 

partners Eregli Women Entrepreneurs Association, Provincial Government of Teruel and district protocol.               

          The Project Final Conference started with the opening cocktail presented to the guests. Advisor of 

Eregli Mayor Abdülkadir ÇAT, Deputy Mayor Mehmet ARICAN, representative of Provincial Government 

of Teruel Maria Arino Ejarque and project partner Ereğli Women Entrepreneurs Association Aysun 

SÖKMEN ÖZÇELĠK talked about the importance of the project with their opening speeches. Then, the 

presentation of the final conference prepared by our project team was presented by our project coordinator 

Halil KAYA. The project presentation includes information about project partners Ereğli Municipality, 

Provincial Government of Teruel, Women Entrepreneurs Association and International Youth Solidarity 

Association and introduction of the activities which were carried out during the project. In this context, as a 

result of the presentation, awareness created about the project activities, the aims of the project and the 

partners of the project, and the number of people who want to be a member of Women Entrepreneurs 

Association increased. 

 During the Final Conference, participants' signature list was kept and the information and signatures 

of the invited guests were received. Visibility was provided by using posters, swallow flags, roll-ups and 

table flags. In addition, notebooks and pens were given to the participants during the final conference. Gifts 

were given to representative of Provincial Government of Teruel Maria Arino Ejarque, project managers 

Laura Gascon Herrero, Jose Manuel Martin Andres and Journalist Eva Defior Gravalos. As a result, the 

results and outcomes of the project activities were transferred to the participants together with the project 

partners and it was understood that positive comments from the participants would make a great contribution 

to the sustainability of the project. 

                                                                                                        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


