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PROJENİN AMACI

Projenin amacı, girişimcilik ekosistemini geliştirmek 
ve farklı sektörlerden paydaşlar arasında 
sürdürülebilir bir diyalog kurmak üzere, resmi 
bir işbirliği oluşturmaktır. Proje özellikle, STK’lar 
arasında bilgi ve iyi uygulama alışverişini mümkün 
kılmayı; STK’ların kapasitelerini geliştirmeyi 
ve gençlerin mesleki gelişimleri ile girişimcilik 
becerilerinin desteklenmesi konusunda ortak bir 
anlayış oluşturmayı; karşılıklı anlayış geliştirmek 
ve birbirlerine yönelik kamu desteğini artırmak 
üzere Türkiye ve Avrupa’daki paydaşlar arasında 
kültürler arası öğrenme deneyimi sağlamayı; resmi 
ağlar aracılığıyla Müktesebatın 20. Faslı konusunda 
Türkiye ve Avrupa’dan STK’lar arasında uzun 
süreli bir işbirliği kurmayı; Sivil Toplum Diyaloğu 
4 kapsamında bir araya gelen proje tarafları 
arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi; istihdam 
edilebilirliklerini artırmak üzere gençlerin kişisel/
mesleki kapasitelerini ve yenilikçilik ve girişimcilik 
becerilerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ

Bu projede, Türkiye ve bölgelerindeki ekonomik ve 
sosyal kalkınmaya katkı sağlanması, sivil toplumun 
kurumsallaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi ve 
girişimciliğin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla 
bu projenin çıktıları, girişimciliği güçlendirmeyi ve 
şekillendirmeyi; gençlerin mesleki gelişim ve girişimcilik 
becerilerinin desteklenmesi konusunda STK’lar arasındaki 
bilgi ve iyi uygulama alışverişini güçlendirmeyi; ortak 
faaliyetlerle ve daha güçlü bir lobiyle sonuçlanacak ortak 
bir anlayış geliştirmeyi; uzun vadeli ortaklıkları mümkün 
kılan bir girişimcilik ağı kurmayı; Türk ve Avrupalı paydaşlar 
arasında ortak araçlar, modüller ve faaliyetler geliştirmeyi 
hedefleyecektir.

Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki 
faaliyetler uygulanacaktır:

• Kapasite geliştirme faaliyetleri (“Yenilikçi Düşünme ve 
Girişimcilik Atölyesi” + Çevrimiçi Araç Kütüphanesi, 
Gençler için bir eğitim modülünün geliştirilmesi: Kendini 
tanıma, (Sosyal) Girişimcilik, Tasarım Odaklı Düşünme, 
Yeni meslekler, Dijital Ben, Kişisel marka vb. + Atölyede 
Uygulama 3 Uluslararası Eğitim Kampı, STK’lar/meslek 
danışmanlar için eğitim modülü geliştirilmesi: Z kuşağı ile 
nasıl iletişim kurulur, Yaygınlaştırıcıların Eğitimi)

• Girişimcilik Ekosistemi Ağı (uluslararası ağın kurulması 
ve haritalandırılması: STK’lar, Maker Laboratuvarları, 
Üniversiteler vb. + Mutabakat Zaptı imzalanması, Uluslararası 
Seminer: Sivil Toplumun Girişimcilik Ekosistemindeki Rolü, 
Uluslararası Girişimcilik Günü) 
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