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BİRLİKTE DENİZLERDE
(BİRDENİZ) PROJESİ
Ülke genelinde deniz balıklarının
yetiştirilmesinde ve işlenmesinde önemli
bir konuma sahip olan İzmir, sektörün
gelişimi ve sürdürülebilmesi için nitelikli
teknik elemana ihtiyaç duyuyor. 2016
Ağustos ayı TÜİK verilerine göre
Türkiye’deki işsiz genç nüfus %19.8 iken
su ürünleri işleme sektörünün nitelikli
teknik eleman bulamaması, işgücü
piyasasının içinde bulunduğu en temel
sorunlardan birinin çapıcı bir örneği.
İzmir ilinde, sektörde faaliyet gösteren

H�be
Programı
Proje Faydalanıcısı:
Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi, İZMİR

firmaların ihtiyaç duyduklarında,
çalışanlarının kişisel ve mesleki eğitim
alabileceği bir sürekli eğitim merkezi
bulunmuyor.
Birlikte Denizlerde
(BİRDENİZ) Projesiyle, Konak Çınarlı
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
sektördeki bu temel soruna çözüm bulmayı
hedefliyor.
Projenin amacı, İzmir ili ve çevresindeki
İzmir’e göç etmiş 70 işsiz gencin, istihdam
açığı bulunan denizcilik alanında Deniz
Balıkları Yetiştirme ve İşleme konusunda

mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek
yeni bir meslek sahibi olmalarını
sağlamak. Konak Çınarlı Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi uygulamaya
başladığı bu projeyle balık yetiştiriciliği
ve işlenmesi konusunda Avrupa’daki
istihdam ve eğitimlerin incelenmesini,
meslek eğitimlerinin verilmesini,
üniversite ve sektör ile iletişim
konusunda model oluşturulmasını
hedefliyor.
>> Devamı 2. sayfada

Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi deniz balıklarının yetiştirilmesi ve
“ Konak
işlenmesindeki nitelikli teknik eleman ihtiyacı sorununa kişisel ve mesleki eğitim
merkezi ile sürdürülebilir bir çözüm sağlıyor.

”

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği yalnızca Niras IC Sp. Z.o. o. liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğundadır.
Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
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Proje süresince gerçekleştirilecek olan teorik eğitimler Mesleki
Yeterlilik Kurumu’nun yeterlilik programları ile Milli Eğitim
Bakanlığı modüler eğitim programları kapsamında 360 saat süreli
kurs şeklinde verilecek. Kurs bitiminde sektördeki firmalarda başarılı
olan kursiyerlerin işbaşı eğitimi almaları sağlanacak. Proje
kapsamında kursiyerlere verilecek olan girişimcilik eğitiminde proje
iştirakçisi olan KOBİDER destek sağlayacak.

“ Eğitimlerini

başarıyla tamamlayan
gençlere iş imkanı sağlanacak.

”

Proje sonunda deniz balıkları yetiştirme ve işleme konusunda mesleki,
işbaşı ve girişimcilik eğitimlerini başarıyla tamamlamış, İzmir iline
göç etmiş 70 işsiz gencin en az %51’inin istihdamı sağlanacak. Bu
sayede okul ve sektör arasında güçlü bir bağ oluşturulacak ve hizmete
giren sürekli eğitim merkezinde sektöre kalifiye ara eleman
yetiştirilebilmesi için sürdürülebilirlik sağlanacak.

ISEDP Hibe Programı
ISEDP, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)
kapsamında, program otoritesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel Programının (İKG OP) sosyal içerme
öncelik ekseni çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Dezavantajlı
Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin
Desteklenmesi Hibe Programıdır.
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