
 

                     
 
 

AB Hibe Programları İşletmeler için Avrupa Diyaloğunu Geliştirme Projesi Başlangıç 
Etkinliği ve Yol Haritası Çalıştayı 

Değerlendirmesi 

Giriş 

Bu değerlendirme raporunda,  Avrupa Birliği Projeleri için Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve 

Maliye Bakanlığı’na bağlı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından; TR –AB İş Dünyası 

Diyaloğu Hibe Programı kapsamında proje ana başvuranı Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, 

proje ortağı Drama Ticaret ve Sanayi Odası (Yunanistan) ve proje iştirakçisi Türkiye Avrupa 

Vakfı tarafından yürütülen ‘’İşletmeler için Avrupa Diyaloğunu Geliştirme Projesi’’, Başlangıç 

Etkinliği ve Yol haritası Çalıştayı notlarını, İlk Görüş ve Tutum Anketi, Değerlendirme Formu 

sonuçlarını ve bu verilerin genel bir değerlendirmesini içermektedir. 

Başlangıç Etkinliği Oturumu (16 Temmuz 2019): Açılış Konuşması ve Proje Hakkında  

Bilgilendirme 

Başlangıç Etkinliğinin ilk oturumunda 75 davetlinin katılımıyla, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman KOZUVA tarafından gerçekleştirilen açılış konuşması 

sonrasında, ‘’İşletmeler için Avrupa Diyaloğunu Geliştirme’’ projesi tanıtımı Çerkezköy 

Sanayi ve Ticaret Odası Uluslararası İlişkiler Uzmanı İlknur İNAL ER tarafından yapıldı. 

Proje’nin Drama TSO sorumlusu İo CHATZİVARYTİ tarafından da Drama Sanayi Ticaret Odası 

Başkanı Georgiadis STEFANOS tarafından gönderilen mektup okundu.  Projenin temel amacı; 

Avrupa Birliği ile iş diyaloğunun artması ve projenin bölgesel önemi üzerinde durulmuştur. 

Projeye yönelik verilen genel bilgilerin ardından, Türkiye Avrupa Vakfı Başkanı Dr. Tevfik 

ALTINOK, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ekonomik boyutu içerikli konuşmasını yapmıştır. 

Etkinliğin son oturumunda İktisadi Kalkınma Vakfı Araştırma Direktörü Çisel İLERİ, Türkiye-

Avrupa Birliği ilişkilerinin mevcut durumu hakkında yaptığı detaylı sunumuyla, etkinlik 

sonlandırılmıştır.  

Projenin Amaçları: Genel Amaçlar; 
1. Çerkezköy TSO ile Drama TSO arasında karşılıklı bilgi ve anlayışın 
geliştirilmesine katkıda bulunmak. 
2. Türkiye'nin ve Avrupa’nın iş dünyası topluluklarını, Türkiye'nin AB geleceği 
için entegrasyona teşvik etmek. 
Tahmini Sonuçlar: 
Çerkezköy TSO’nın hizmet kapasitesinin artırılması, 
KOBİ niteliğindeki ve diğer Çerkezköy TSO üyesi firmaların kapasitelerinin 
geliştirilmesi, 
Çerkezköy TSO ile Drama TSO arasında sürdürülebilir bir diyalog ve iletişim 
platformu kurulması, 

Odaların Türkiye'nin AB'ye Katılım Sürecine entegrasyonunun arttırılmasıdır. 
 



 

                     
 
 

 

  

 

 

 



 

                     
 
 

 

Ek 1- Başlangıç Etkinliği İlk Görüş ve Tutum Anketi Sonuçları 

İzleme ve değerlendirme sürecinin bir parçası olan etkinlik sürecinde 37  katılımcı tarafından 

cevaplanan ilk görüş ve tutum anketi sonuçlarının detaylı analizi aşağıda sunulmuştur. 

1- İşletmeler için Avrupa Diyaloğunu Geliştirme Projesi Açılış Etkinliği kapsamı ile ilgili 

aşağıdaki ifadelere ne derece katılırsınız ? 

1.1 Proje sunumu açık, anlaşılır olmuştur ve projenin bölge için önemi vurgulanmıştır. 

 

 

Katılımcıların büyük çoğunluğu, proje 

sunumunun anlaşılırlığı ve bölge için 

öneminin açıklandığı kanısındadır. 

 

 

 

1.2 Etkinlikte değinilen konular İşletmeler için Avrupa Diyaloğunun Geliştirilmesine yarar 

sağlayacaktır. 

 

 Alanlarında uzman konuşmaların 

yaptıkları sunumların, etkinlik 

katılımcılarının büyük çoğunluğu 

tarafından İşletmeler için Avrupa 

Diyaloğunun Gelişmesine yarar 

sağlayacağı konusunda olumlu 

görüştelerdir. 
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2-Genel olarak etkinliği nasıl değerlendirirsiniz? 

 

 

Katılımcıların büyük çoğunluğu Başlangıç Etkinliğini 

genel olarak olumlu olarak değerlendirmişlerdir. 

Yüzde on beşi tarafından yeterli değil olarak 

yanıtlanmıştır. 

 

 

 

 

3- Proje kapsamında İşletmelerin hangi sorunları ele alınmalıdır ? 

Katılımcılara yöneltilmiş bu açık uçlu soruya verilen yanıtlar aşağıda listelenmiştir. 

 B2B ilişkiler sıklaştırılmalı. İhracat için odalar arasında bir anlaşma yapılarak depo 

kiralanması Avrupa ülkelerine buradan satış yapılması 

 Ticaret odalarının üyelerin birbiriyle diyalog kurması, üyelere imkanların sunulması 

 Yerinde görülüp işletmeler birbirine güven vermeli 

 Karşılıklı eşleşmelerin hangi konularda olacağı geliştirilmeli, ticaret hacminin 

arttırılmasına genellikle karşılaştıkları sorunlar ele alınmalıdır. 

 Pratik ve hızlı yeni seri üretimin ve kaliteden ödün vermeden daha fazla etkili 

projelerin sorunları ortadan kaldırılmalı ve başarı karşılıklı sürdürmelerinin yapılarak 

sağlanması ve başarının karşılıklı paylaşılması 

 Vize uygulamaları 

 Diyalog ikili görüşmeler 

 Vize serbestisi 
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4-Sizin eklemek istedikleriniz ? 

Katılımcılardan gelen geri bildirimlerdir. 

Cevap1: Ortak proje olması güzel, sunumlar açıklayıcı fakat ortaklıkla neler yapılabilir ? 

Sorularına cevap olsa hoş olurdu. 

Cevap2: Türkçe ve Yunanca konferans ve toplantılar ayrı yapılmalı, birlikte yapıldığında 

verimli olmadığını ve sıkıcı olduğunu düşünüyorum. 

Cevap3: Diyalogların kesilmemesi 

Cevap4: Çisel Hanımın da dediği gibi ülkemizin siyasetinin  ana konusu olan haklar 

konusunda bizim ülke olarak tek başına yapabileceği bir şey yok. Kopenhag Kriterleri 

hususundaki ciddiyetin anlaşılması Türkiye ve AB’nin faydasına olacaktır. Aksi takdirde 

kriterler dünya ölçüsü olarak Ankara kriterleri olarak Türkiye’nin ekseninin kaymasına neden 

olacaktır. AB için ve gelecek nesilleri için endişe verici bir durumdur. Kendi geleceklerini 

tehlikeye atacaklardır. 

Cevap5: İkili ilişkiler yoğunlaşmalı 

Cevap6: Drama ticaret odasının firmalar boyutunda iş birliğine dönük çalışmalar gerekli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     
 
 

 

Yol Haritası Atölye Çalışması (17 Temmuz 2019)) 

Proje yol haritasını ve ayrıntılı içerik etkinliklerini tartışmak ve son şeklini vermek adına 

yapılan  bu Atölye Çalışması, proje ortaklarının (Çerkezköy TSO, Drama TSO ve Türkiye 

Avrupa Vakfı temsilcileri) toplantıya katılımıyla gerçekleşmiştir. 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler için taraflar önerilerini sunmuştur. Temelde 

tartışmalar iki odanın iş birliği içerisinde götüreceği aşağıdaki etkinler üzerine yoğunlaşmıştır 

: 

 Brüksel ziyaretinde görüşülecek kurumlara dair, Drama ve Çerkezköy temsilcileri 

tarafından kurum önerileri: AB ticaretten sorumlu genel müdürlüğü, odalardan ve 

KOBİ’lerden sorumlu birimler, AB, Ar-Ge birimi, girişimcilik merkezleri bunun yanı sıra 

karar verme organları haricinde bölgelerindeki ticaretin gelişme eksenleri 

doğrultusunda hangi kurumlarla iş birliğine gidilebilir soruları üzerinde tartışılmıştır. 

Bu toplantının devamında kurumlarla ilgili çalışmanın yapılmasına ve ilk kontakların 

kurulmasına karar verilmiştir.  

 İş gözlemciliği tanımı yapıldı, iş birliği planı çizme konusu tartışıldı. Proje ortağı iki oda 

arasında farklı uygulanan içeriklerin değişik olması nedeniyle AB programları 

çerçevesinde çalışma önerisi getirildi. 

 Eşleştirme için sektörde yapılanlar, sektör tanımları ve iş alanları hakkında fikir 

alışverişinde bulunulmuştur. Bu konu aşağıda grafiklerle ele alınmıştır. 

 

Deneyimli Moderatör yönlendirmesiyle, Çalıştay’da proje ortaklarından dört ayrı grup 

oluşturulup, oluşturulan canvasa yol haritası şeklinde birlikte ele alınacak konular çıkarıldı.  



 

                     
 
 

 

 



 

                     
 
 

 

 

 

Ortaklar projenin ana temalarını ve bu temalar üzerinde iş birliğinin proje süresince nasıl 

şekilleneceğini bilgi vedeneyim akışının projenin her aşamasında ve seviyesinde nasıl 

gerçekleşeceğini tartışıp, öne çıktıkları sektörleri paylaşmışlardır. 

 

Drama temsilcileri tarafından paylaşılan, bölgede öne çıkan sektörler: fide, şarap üretimi, 

mermer sektörü öncelikli olarak sıralanmıştır. 

Çerkezköy temsilcileri tarafından paylaşılan, bölgede öne çıkan sektörler: makine imalatı, 

ziraat makinaları, otomasyon teknikleri, sağlık hizmetleri olarak bilgiler paylaşılmıştır. 

Ortak strateji geliştirilme konuşunda ele alınan konular arasında tekstil ve ham maddesi 

pamuk üretimi buna ek olarak hasta transferi strateji geliştirme toplantısına dahil edilmiştir. 

Yukarıdaki grafikte olası bir eşleştirme etkinliğinde önceliklendirilmesi beklenen sektörlerin 

ne olabileceği tartışılmış ve ona göre elde edilen sonuçların kesişim kümesi çıkarılmıştır. 

Bunun yanı sıra bu atölyeden çıkan sonuçlar daha sonra taraflarca kendi içlerinde tartışılarak 

bu etkinliğin de ana eksenleri çıkarılacaktır.  

Yol haritası atölye çalışmasının ardından projenin genel hedefine katkısının ölçülmesi ve 

etkinliklerin projeye katkısı için hazırlanan değerlendirme formu EK-2’ de sunulmuştur. 

-mermer 

-kereste endüstrisi 

-medical turizm(hasta 
transferi) 

-tarım sektörü 

-fide 

-şarap üretimi 

-teknik otomasyon 

-mekanik ekipman üretimi 

-metal endüstrisi 

 

DRAMA 

-Tohum üretimi 

-Fırıncılık sektörü ,ekmek 
üretimi 

-İnşaat 
 

ÇERKEZKÖY 

-Tekstil, pamuk 
hammadesi işlenmesi 

 

 



 

                     
 
 

 

Ek 2- Yol Haritası Atölyesi Değerlendirme Formu Analizi 

1- İşletmeler için Avrupa Diyaloğunu Geliştirme Projesi Yol Haritası Çalıştayı kapsamı 

ile ilgili aşağıdaki ifadelere ne derece katılırsınız? 

Katılımcıların cevapları doğrultusunda yüzdelik değerde likert soruları analizi yapılmıştır. 

Projeye genel katkısını, faaliyetin kendi içerisinde başarısının ölçülmesi amaçlanmıştır. 

1.1 Gerçekleştirilen Çalıştay’da, proje yol haritası ve detaylı içerik etkinlikleri tartışılarak son 

şekli verilmiştir.  

 

 

Katılımcılarım verdikleri yanıtlar olumlu 

görüşe yakın olarak dağılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

1.2 Proje kapsamında Brüksel’de ortak toplantı, eşleşme etkinliği ve iş gözlemciliği 

etkinliklerinin iki kurum arasındaki iş birliğinin nasıl geliştirileceği detaylı olarak ele alınmıştır. 
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1.3 Ortaklar, projenin ana temalarını ve bu temalar üzerinde iş birliğinin proje süresince nasıl 

şekilleneceğini ve bilgi, deneyim akışının projenin her aşamasında nasıl gerçekleşeceği 

konuları üzerinde durmuşlardır. 

 

 

 

1.4 Proje ortaklarının sorumlulukları için bir program ve yönetim planı hazırlamak detaylı 

olarak ele alınmıştır. 
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2- Çalıştay’da değinilen konular, Türk ve AB’deki muadil Ticaret ve Sanayi Odaları arasındaki 
karşılıklı bilgi akışının ve anlayışının geliştirilmesine katkıda bulunma açısından ne derece 
önemliydi? 
 

 
 
3-Moderasyon sürecini nasıl değerlendirirsiniz ? 
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13% 

0% 

Çok önemli Önemli Önemli değil
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33% 

0% 

Çok başarılı Başarılı Başarılı değil



 

                     
 
 

4- Yol haritası Atölye çalışması etkinliğini genel olarak nasıl değerlendirirsiniz ? 

 

 

5-Yol haritası Çalıştayı ile ilgili sizin belirtmek istedikleriniz ? 

Cevap 1: Hazırlık için zaman tanımak adına daha önce bilgi verilmelidir. Bizim ihtiyacımız 

Süreci hızlandırmak için çaba göstermemiz gerekiyor. 

Cevap 2: Çalıştay öncesinde ön hazırlık yapsaydık minnettar olurdum. 

Biz Drama’da çoktan araştırmalara başladık. 
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Çok memnun kaldım Memnun kaldım

Memnun kalmadım


