
 
 

PROJE TEŞVİK HİBE DESTEKLERİ ARAŞTIRMA VE YÜRÜTME 
KOMİSYONU (PRODES) 2020 FAALİYET RAPORU 

 

SUNUŞ: 
Çok Kıymetli Meslektaşlarım, Gelişen teknoloji her geçen gün içinde yaşadığımız dünyayı 
değiştirmektedir. Bunun sonucunda ortaya çıkan yenilikler de kaçınılmaz olmaktadır. İçinde 
yaşadığımız dönem bilişim çağı ya da bilgi çağı olarak adlandırılmaktadır. Bu değişimler ile 
birlikte mesleğimizi ve mesleği icra edenleri bu doğrultuya paralel olarak etkilemektedir. 
PRODES Komisyonu Olarak, odamız ve mesleğimiz adına yazmış ve yürütmüş olduğumuz 
projelerimizde dijitalleşme ve küreselleşmeye uyum süreci dikkate alınmış, mesleğimize ivme 
katacak, katma değer yaratacak projeler üretme, komisyonumuzun amaç ve hedeflerini 
oluşturmuştur. Bu doğrultuda yazılan projeler, alınan destekler ve hibeler kişisel gelişimi artırma 
ve böylece yaşam doyumunu etkileme konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. 
Komisyonumuzun, bu alandaki bir diğer hedefi ise, mesleki eğitimin kalitesini artırmak ve 
mesleki yeterlilikler sistemini iyileştirmektir. İnsanların değişen iş gücü piyasasının gerektirdiği 
bilgi, beceri ve tutumları edinmesine olanak tanımak amacıyla, mesleki eğitim ve öğretimin 
kalitesinin artırılmasına yöneliktir. 

 
FAALİYET RAPORU: 
 

- Komisyonumuz, 2020 Ocak ayında Odamızın Misyon ve Vizyonunu ortaya çıkaracak, 
yol haritasını belirleyecek olan STRATEJİK PLANLAMA eğitimi projesini yazmış ve 
İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından  başarılı bulunmuştur.  

- 09-10-11 Ocak  2020 tarihinde odamız toplantı salonunda Stratejik Planlama Eğitimi 
Odamız tarafından seçilen 40 Meslek Mensubu Üyesi ve oda çalışanlarına 
düzenlenmiştir. 

- Önceki yıllarda gerçekleştirdiğimiz İleri Düzey Excel ve Finansal Raporlama Eğitimi 
üyelerimiz tarafından büyük bir rağbet görmüş, 2020 yılı için devam projesi yazılmış ve 
İpekyolu Kalkınma Ajansına Sunulmuştur. 

- 07 Ocak 2020 tarihinde komisyonumuzca yapılan toplantımızda, Avrupa Birliği Projesi 
kapsamında konu başlıkları belirlenmiş ve komisyon üyelerine görev dağılımı 
yapılmıştır. 

- Avrupa Birliği KA2 Projesi kapsamında yurt dışı ortaklarımız belirlenmiştir. Bu 
Ortaklarımız 1-İtalya 2-Polonya 3-Almanya’ dır. Bu ülkelerdeki mesleki alanda 
akademik kariyer yapmış, Akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarından oluşmaktadır.  

- Avrupa Birliği Projesi yazımı için ECAS PIF kodu temin edilerek, GSMMMO AB 
Sistemine PIF Koduyla Kaydedilmiştir. 

- İpekyolu Kalkınma Ajansına 2020/1 . Dönem Teknik Destekleri proje konuları 
belirlenmiştir. 

- KA2 Projemizde, Proje ortaklarımızdan Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek 
Yüksekokulu Öğr. Gör. Yaşar EDE, yurt dışı ortaklarını tanıtarak, proje 
görevlendirmeleri yapılmıştır. Yurt içi ve Yurt Dışı ortaklar Watsap grubu oluşturularak 
proje yazımına geçilmiştir. 

- Tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Yeni Korona virüs salgını sebebiyle pandemi 
ilan edilmiş ve komisyonumuz bu süreçte yüzyüze toplantı yapmamış ve toplantılar dijital 
ortamda gerçekleştirmiştir.   

- Kasım 2020 dijital ortamda başvurusunu yapacağımız, EASME proje çağrı teklifi 
komisyonumuzca ele alınmış, süreç devam etmektedir. 
                                                                                                      Mustafa FIRAT 
         Komisyon Başkanı 


