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PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Çalışanların AB üye devletlerinde Serbest Dolaşım hakkı, tüm AB
vatandaşlarına tanınan bir haktır. Türkiye mevcut zamanda katılım
öncesi dönemdedir ve bu sürece yönelik çalışmalar STK’ların
katılımıyla sürdürülmektedir. Türkiye’deki STK’lar, AB’nin
desteğiyle tecrübe kazanmakta, kapasitelerini geliştirmekte,
politika belirleme ve karar alma süreçlerine katılımlarını
artırmaktadır. Türkiye’nin AB üyeliğinin önemi ve faydaları
konusunda farkındalık oluşturulması bağlamında, sivil toplumun
AB politikaları hakkındaki bilgilerini artırmaya ve vatandaşları,
yurt dışında çalışma fırsatları konusunda bilgilendirmeye büyük
önem verilmektedir. Dolayısıyla bu projenin çıktıları, AB ile
uzun süreli bir diyaloğun kurulmasını ve Türkiye ve İspanya’daki
Tıbbi Atık Yönetimi sektöründe meslek, istihdam ve istihdam
açığı bakımından ihtiyaçların tespit edilmesini, AB’ye katılımın
desteklenmesini ve STK katılımının önemi konusunda farkındalık
oluşturulmasını hedefleyecektir. Belirtilen çıktıların elde
edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:
• Türkiye ve AB’den STK’ların katılımıyla bir Tıbbi Atık Yönetimi
platformunun oluşturulması
• 2 çalıştay düzenlenmesi
• Tıbbi Atık Yönetimi sektöründeki mesleklerin belirlenmesine
yönelik bir çalışma yapılması
• Yer değiştirmeye gönüllü Türk ve AB vatandaşları, Türkiye ve
AB’deki STK’lar ve istihdam kurumlarına yönelik kılavuzların
hazırlanması
• 2 yıllık bir strateji belgesinin hazırlanması için paydaşların
katılımıyla 2 çalıştay düzenlenmesi
• Bir Eylem Değerlendirme Raporunun Hazırlanması
• Çalışanların serbest dolaşımı ile ilgili AB ve Türk yönetmelikleri
hakkında bir seminer düzenlenmesi
• AB’de atık yönetimi sektörü için gerekli olan yeterlilikler ve bu
sektördeki istihdam fırsatları hakkında broşürlerin hazırlanması
• STK’lara, ilgili yerel ve bölgesel kamu kurumlarına ve atık
yönetimi kuruluşlarına, AB politikaları ve katılım süreci hakkında
eğitimlerin verilmesi
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PROJENİN AMACI
Projenin amacı, AB’ye katılım sürecini destekleyecek
iyi uygulamaların, becerilerin ve politikaların
paylaşılması yoluyla bilgi ve tecrübelerin artırılması
için Türkiye ve AB’den STK’lar arasında uzun süreli
diyalog ve ortaklıklar oluşturmaktır. Proje özellikle,
Türkiye ve İspanya’daki atık yönetimi sektörlerinin
ihtiyaçlarını meslek, istihdam ve istihdam açığı
açısından tespit etmek amacıyla İspanya ile ikili
bir paylaşım diyaloğu oluşturmayı, AB’ye katılımı
desteklemeyi ve STK’ların katılım sürecine dahil
olmasının önemi konusunda farkındalık arttırmayı
amaçlamaktadır.

