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Bu sayıda: 

Avrupa Proje Danışmanlık, 2010 

yılında Proje Danışmanlığı, Proje 

Yönetimi, İnsan Kaynakları Danış-

manlığı ve Hizmeti Sağlanması, 

Avrupa Birliği Hibe Programları, 

TÜBİTAK, KOSGEB, DPT bağlan-

tılı Bölgesel Ajansların yürüttüğü 

destek programları, Yönetim Danış-

manlığı, Pazarlama ve Satış Danış-

manlığı ve Hizmet sağlanması gibi 

faaliyetleri bünyesinde bulundura-

cak biçimde Erzincan’da kuruldu. 

Şirket kısa bir süre önce Erzin-

can’da faaliyete geçmiş olsa da ku-

rucular ve danışmanlar uzun yıllar 

farklı sektörlerde hem teknik hem 

de yöneticilik anlamında deneyimli 

kişilerden oluşuyor. 

İçinde bulunduğumuz günlerde SO-

DES projeleri ve KUDAKA projeleri 

Erzincan’daki gündemdeki projeler.  

Kabulleri gerçekleşen ve bütçeleri 

onaylanan projelerin yönetimi ve 

başarıyla sonuçlandırılması süreci 

bu projelerin önemli bir ayağını 

oluşturuyor.  

Bu noktada Proje Yönetimi konu-

sunda Avrupa Proje, danışmanlık hizmetle-

riyle Proje Sahiplerine destekte bulunuyor. 

Avrupa Proje ne yapıyor? 

Bir proje fikriniz mi var? Ya da toplumsal 

fayda yaratmak istediğiniz bir konu başlı-

ğında bu konuyla ilgili ne yapılabileceğini 

tartışmak, bu konuda somut bir fayda ortaya 

çıkaracak bir proje hazırlamak düşüncesinde 

misiniz?  Ve ya kabul edilmiş bir projeniz 

var ve bu projenin yürütülmesi aşamasında 

yardıma mı ihtiyacınız var? 

Yukarıda saydığımız tüm süreçlerde Avrupa 

Proje den destek alabilirsiniz.  

Projelerde sizinle birlikte neler yapıyoruz ; 

 Bir proje fikrinin üretilmesi, 

 Hangi programa başvurulabileceğinin tespiti, 

 Projenin yazılması ve takibi, 

 Projenin sözleşme aşamalarının yönetilmesi, 

 İnsan Kaynaklarının temini ve yönetilmesi 

 Projenin yürütülmesi, raporlandırılması, 

 Projenin sonuçlandırılması 

Projelerinizin Sizin Adınıza Yönetimi 
& Anahtar Teslim Projeler 

Tarih: 1-15 Ocak 2011 

Proje Satın Alma Süreçlerinin Yönetimi 
Birçok proje, içerik ve 

faaliyetleri gereği satın 

almaları da beraberinde 

getiriyor. Bunlar düşük 

bütçeli doğrudan alım 

gerektiren satın almalar 

olabildiği gibi, ihale usu-

lü satın alma prosedürle-

ri ile de olabiliyor. Tabi 

bu süreçler piyasa araş-

tırması, en uygun malze-

menin en uygun fiyatla 

alımı, araştırma, satın 

alma, belgeleme, rapor-

lama gibi yorucu ve 

stresli bir çalışmayı da 

gerektiriyor. Diğer yan-

dan Avrupa Birliği Proje-

lerinde karşımıza çıkan 

KDV muafiyetli alımlar, 

bu alımlar esnasında bir-

çok tedarikçinin süreçleri 

bilmemesinden ileri gelen 

malzeme satmak isteme-

me eğilimi gibi yorucu 

problemlerle de karşılaşı-

labiliyor. İşte tüm bu sü-

reçlerde de Avrupa Proje 

Danışmanlık, hem proje-

nin yönetimi, hem de sa-

tın alma süreçlerini en 

doğru bir biçimde sizin 

adınıza yönetiyor. Bu sü-

reçlerde diğer bir avantaj 

ise, özellikle küçük şehir-

lerde satın alma süreçle-

rinde kurumlarda görev 

alan yöneticilerin herkese 

eşit mesafede kalarak her-

hangi bir tercih zorunlulu-

ğu altında kalmayacak 

olmaları. Profesyonel bir 

firma tarafından tekliflerin 

alınması ve en uygununun 

seçilmesi birçok sıkıntının 

da önüne geçmiş oluyor. 



Birçok projede insan kaynağının 

temini projenin devamlılığı ve ba-

şarısı açısından oldukça önemli bir  

yer teşkil ediyor.  

Projeler doğası gereği, belirli bir 

amacı, belirli bir süresi ve belirli 

bir bütçesi olan çalışmalar. Bu 

kıstasla altında projelerin başarıy-

la sonuçlanması birçok doğruyu 

bir arada yapmayı 

gerektiriyor. Bunların 

en başında da doğru 

insan kaynağı geliyor. 

Projenin ilk gününden 

itibaren doğru insan 

kaynağıyla çalışmak, 

bu kişileri tespit et-

mek, yetenekleri ve 

ilgileri doğrultusunda 

aynı amaç doğrultusunda bir ara-

ya getirebilmek ve proje süresince 

uyumlu bir biçimde çalışmalarını 

sağlamak proje yöneticisinin yap-

ması gereken ve önemli ölçüde 

zamanını alan bir süreç.  

İş görüşmelerinin yapılması, doğru 

personelin tespiti, gerekli eğitimle-

rin verilmesi ve personelin işe ha-

zır bir hale getirilmesi, 

personelin uyumu, ça-

lışması, değerlendirme-

si ve performans değer-

lendirmesi gibi süreçle-

rin tamamını Avrupa 

Proje sizin adınıza yü-

rütüyor. 

 

Peki bu nasıl oluyor ?  

Eğer projede belirtilen insan kay-

nağı temini kurum bünyesinde 

istihdam edilecek ise ve temin için 

İŞKUR’dan kayıtlı adaylar değer-

lendirilecek ise,  bu durumda sizin 

adınıza bu adayların görüşmeleri, 

tespiti, işe alım süreci ve tüm pro-

sedürleri Avrupa Proje’nin danış-

manlığı ile gerçekleşiyor.  

Diğer yandan insan kaynağı dış 

hizmet alımı şeklinde planlanmış 

ise, bu durumda İnsan Kaynakla-

rının tamamı Avrupa Proje bordro-

sunda çalışan personelden temin 

ediliyor. Muhatap olarak Avrupa 

Proje görülüyor  ve gerektiğinde 

farklı personeller talep edilebili-

yor. 

neğin bir doktor gibi davra-

nıp kimseyi ameliyat etme-

ye kalkışmazsınız. Ya da 

ben iyi bilgisayar kullanı-

rım diyerek milyonlarca 

satır kodlama gerektiren 

büyük yazılım projelerine 

katılmaya cesaret edemezsi-

niz.  Genellikle sosyal alan-

lardaki işlerde (satış, pazar-

Çoğu zaman düşülen hatalar-

dan biridir, her işi yapma eği-

limi. İnşaattan anlamadığı 

halde mühendislik eğilimi gös-

teren müteahhitler, teknik 

direktörlükten anlamayan 

Futbol Kulübü başkanları, 

pazarlama ile satışı karıştıran 

iş sahipleri… Bazı alanlarda 

bu pek mümkün değildir. Ör-

lama, genel yönetim, proje yöneti-

mi..vb.) karşılaşıyoruz bu tip ör-

neklerle. Elbette birçok şey gibi bu 

meslekler de öğrenilebilir. Fakat iş 

gücü, zaman, emek, para ve ya 

verimlilik kaybına ne kadar ta-

hammül edebiliriz. Elimizdeki 

kaynakları tüketmektense işi pro-

fesyonellere bırakmak daha akıllı-

ca değil mi? 

Projelerde İnsan Kaynaklarının Temini, 
Çalıştırılması ve Yönetimi 

Amerika’yı yeniden keşfetmeyin, işi profesyonellere 
bırakın! 
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Projelerin Gerçekten Faydalı Sonuçlar Üretmesi 

ve eğitilen insan kaynaklarının 

eğitim süresince İŞKUR tarafın-

dan sağla-

nan eğitime 

katılım pa-

rası ve sigor-

ta amacıyla 

projelere 

katıldığı, 

proje sonun-

da istihda-

ma yönelik 

yapılan iş tekliflerinin ya da işe 

yerleştirme girişimlerine ilgi gös-

termedikleri yönünde. 

Bu noktada iki soru kar-

şımıza çıkıyor? 

 Projeye katılan 

hedef kitle doğru seçile-

miyor mu? 

 Proje konusu acaba 

doğru bir konu mu? 

Bazı projelerde karşımıza çıkan 

sorunlardan biri de , proje sonun-

da beklenilen katkı ve olumlu so-

nuçların ortaya çıkamaması. 

Özellikle istihdama yönelik eğitim 

projelerinde, özellikle İŞKUR des-

tekli projelerde karşımıza çıkan 

bir sorundan bahsedelim.  

Proje sahiplerinin ve proje yöneti-

cilerinin bahsettiği bu sorun, pro-

jede hedef kitle olarak ele alınan 

“İstihdama yönelik 

projelerde proje 

katılımcıları gerçekten 

çalışmak istiyor mu?” 



Proje sahipleri, projelerini yasal 

mevzuata ve sözleşme kurallarına 

uygun olarak yürütmelidir. 

Bu nedenle, bütçeleme sürecinin 

başlangıcından, kesin hesap ile 

proje raporunun teslimine ve pro-

jenin kapatılmasına kadar geçen 

süre boyunca projenin doğru yürü-

tülmesinden proje sahibi sorumlu-

dur.  

Genel olarak mali uygulamalara 

ters düşen bilinçli veya bilinçsiz 

uygulamalar “usulsüzlük” olarak 

tanımlanmaktadır. Usulsüzlüklere 

ilişkin bazı örnekler aşağıda sıra-

lanmıştır: 

• Sözleşmede belirtilenden daha 

düşük kalitede mal ve hizmet alı-

mı; 

• Yasal olarak tutulması gereken 

defterlerin tutulmaması; 

• Fonların harcanmasında sahteci-

lik ve çalıntı; 

• Yasal olarak saklanması gereken 

belgelerin bulunmaması veya sah-

te-yanlış mali belgeleme; 

• Proje dokümanında yer almayan 

faaliyetler ve alımlar için yapılan 

ödemeler. 

Doğruluk ilkesi sadece usulsüzlük-

lerle ilgili değildir, projede çıkacak 

aksaklıkları da kapsar. 

Bütçe süreci hataya yer verilmeye-

cek bir titizlikle yürütülmelidir. 

Bütçeyi hazırlayanlar bilinçli bir 

şekilde, alımı yapılacak bir hizmetin 

bedeli 5.000 TL iken, bu hizmeti 

10.000 TL olarak bütçeliyorsa bu bir 

usulsüzlüktür.  

Bütçenin hazırlanması sırasında 

yapılan tahminlerin gerçeğe olabil-

diğince yakın olması gerekir. Bunun 

için de titiz bir şekilde pazar araş-

tırması yapılması gerekecektir. İyi 

bir araştırma yapılmaması duru-

munda da, 5.000 TL’lik hizmet 

10.000 TL olarak bütçelenebilir. Bu 

durumda da, yasal bir usulsüzlük 

olmamasına karşın, gerekli özen 

gösterilmediği için proje hazırlayan-

ların hatası bulunmaktadır. Proje 

bütçesinin yasal usulüne uygun ola-

rak yapılması aksaklıkların oluşma-

sına engel değildir. Bütçeler zama-

na yayılmış titiz çalışmaların ürünü 

olmalıdır. 

Proje sahipleri projelerine ilişkin 

gelir ve giderlerini, proje sözleşme-

sinde belirtilen koşullara uygun 

muhasebe sistemini kullanarak kay-

detmeli ve bu kayıtların kesinliğini 

ve düzenliliğini sağlamalıdır. Sözleş-

meyle uyumlu olarak kullanılacak 

sistem, aynı zamanda Türkiye Cum-

huriyeti’nde uygulanan muhasebe 

ve defter tutma kural ve sistemleriy-

le de uyumlu olmalıdır. 

AB hibe projelerinde çift kayıtlı def-

ter sistemi kullanılması zorunluluk-

tur. Türkiye’deki STK’ların büyük 

bir bölümü işletme defteri tutmakta-

dır. STK’ların proje yönetimine uy-

gun olacak şekilde bilanço esaslı 

defter sistemine geçmeleri hem söz-

leşmeye uygun olur hem de STK’nın 

mali denetim sistemini güçlendirir. 

AB projelerinde çoğunlukla düşülen 

yanılgılardan biri, bu projelerde ye-

rel mevzuata uyum zorunluluğunun 

farkında olunmamasıdır. Bu proje-

lerde, AB’yle yapılan çerçeve anlaş-

mada getirilen istisnalar ve muafi-

yetler dışında, yerel mevzuata uyul-

ması bir zorunluluktur. Bu kapsam-

da hibe projeleri yasal denetimlere 

açıktır. Başta vergi denetimi olmak 

üzere proje sahiplerine çeşitli yasal 

denetimler yapılır. 

nak kullanımı (outsourcing) de-

nir .” 

O halde işimiz için süreli bir perso-

nel ihtiyacımız var ise, veya ana iş 

alanımız dışında yetenekte 

bir personel gereksinimimiz 

var ise bu kaynağın kuru-

mumuzca temini ve istihda-

mı yerinde konusunda uz-

man bir kurumdan temin 

edilmesi alternatif ve olduk-

Öncelikle kısa bir tanım ile başla-

yalım. Outsourcing nedir? 

“İşletmelerin, sadece kendi sahip 

oldukları yetenek ve becerileri esas 

alan işlerin dışındaki; 

öz veya temel yetenekle-

rin kullanılmadığı işle-

rin, işletme dışından 

kendi alanında uzman-

laşmış başka işletmeler-

den almasına dış kay-

ça faydalı bir çözüm olabilmektedir.  

İşe alım,  sosyal haklar, performans, 

iş takibi, denetleme, işten çıkarma, 

tazminat vb. konularda bordrolama-

nın farklı bir kurumca yapılıyor ol-

ması özellikle proje bazlı işler için 

kurumları ve işletmeleri birçok so-

rumluluktan ve ek işten uzak tut-

maktadır. 

Projelerde Bütçe Yönetimine Dikkat 

Dış Kaynaktan Personel Temini - Outsourcing 
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“Doğruluk ilkesi sadece 

usulsüzlüklerle ilgili 

değildir, projede 

çıkacak aksaklıkları da 

kapsar.” 



marka tescili ile sağlarsınız. 

Markanız 

tescil edilebi-

lirlik kriterle-

rine sahip ise 

tescil edilerek 

on yıl süre ile 

korunacaktır. 

Her on yılın 

sonunda ya-

pacağınız yenileme talebi ile de 

koruma süresini istediğiniz kadar 

uzatmanız mümkün olacaktır.  

Bunun yanında; 

* Tescilli markanıza ait 

tüm haklar size aittir, 3. 

kişiler izinsiz kullana-

maz. 

* Ayrıca markanızı bir 

başkasına devredebilir 

ya da kullanım hakkını 

(Lisans) verebilirsiniz. 

Kullandığınız Ticari işaretin -ayırt 

edici- taklit edilmesinden endişe 

duyulması halinde, en kısa sürede 

tescili için TPE'ye başvurulması 

gerekir.  

Diğer gerçek ya da tüzel kişiler 

sizden önce markanızın tescili için 

başvuruda bulunabilir ve sizin hak 

kaybınıza sebep olabilir.  

Yıllardır kullandığınız  markanız 

başkası tarafından kullanılmama-

sını ve ya elinizden alınmamasını 

Günümüzde giderek artan rekabet 

ortamında, şirketlerin başarmak 

zorunda oldukları önemli ana he-

defler var. Bunların içinden bazı 

hedefler kritiklik açısından ön pla-

na çıkmakta; 

- Müşteri İhtiyaçlarını Karşılaya-

bilmek, 

- Maliyetleri Azalta-

rak, Verimliliği Arttır-

mak 

- Yeni Ürün ve Hiz-

metleri Pazara Sun-

mak 

Şirketler için artık 

"herkesin elinden ge-

lenin en iyisini yap-

ması" bu hedefleri 

yakalamak için yeterli 

bir çözüm olamamaktadır.  

İlk başta gerekli olan, herkesin ne 

yapması gerektiğini bilmesidir.  

İşte ISO 9000 bu hedefleri gerçek-

leştirebilecek bir kalite sistemi 

oluşturmak amacıyla kullanılabi-

len bir Kalite Yönetim Sistemi mo-

delidir. 

Ayrıca ISO 9000 Kalite Yönetim 

Sistemi üretim kuruluşlarının ya-

nı sıra, hizmet sektörlerinde faali-

yet gösteren kuruluşlarda da uy-

gulanabilecek esnek bir standart-

tır.  

Söz konusu model sağduyuya da-

yalı temel bir yönetim sistemi için 

bir dizi şart sıralamakta ve uygu-

lamak için geçerli araçları vermek-

tedir. Aynı zamanda maliyetlerde 

düşüş, yönetimin sistemi kontro-

lünde gelişmişlik, müşteri beklen-

tilerine cevap verebilme ve organi-

zasyonun tümünde bir 

verimlilik artışı hedef-

lenmektedir. 

ISO 9001:2008'in Fayda-

ları: 

İşletmenin piyasa itiba-

rında artış sağlanması, 

Çalışanlarda kalite bilin-

cinin artırılması, 

Pazarlama faaliyetlerin-

de rakiplerden farklılık 

sağlanarak rekabet gücünün arttı-

rılması, 

İşletmenin uluslararası geçerliliğe 

sahip bir kalite belgesi edinmesi-

nin getirdiği ticari avantajlardan 

yararlanabilme, 

Müşteri ve proses odaklı bir yakla-

şımın benimsenmesi, 

Müşteri memnuniyetinde ve müş-

teri sadakatinde artış sağlanması, 

Hata oranlarında, firelerde, yeni-

den işlemelerde azalma sağlanma-

sı, 

Girdi, üretim ve son kontrollerin 

etkin olarak yapılabilmesi, 

Sistematik yaklaşım ve proses 

yaklaşımının kavranması, 

Tedarikçilerin seçiminde, değer-

lendirilmesinde ve takibinde ko-

laylık sağlanması, 

İşletme içi yetki ve sorumlulukla-

rın tespitinde ve dağıtılmasında 

kolaylık sağlanması, 

Beraber çalışılan firmalara ve 

müşterilere işletmenin bir Kalite 

Yönetim Sistemi, çerçevesinde yö-

netildiğini ispatlayarak güven sağ-

lanması, 

İşletme faaliyetlerinin standartlaş-

tırılmasını sağlayacak doküman-

tasyonun (altyapının) oluşturul-

ması, 

Geçmişe yönelik kayıtların düzenli 

bir şekilde tutulmasını sağlayacak 

altyapının oluşturulması, 

Veriler ve istatistiksel ölçümler 

doğrultusunda durum analizleri-

nin yapılabilmesi ve geleceğe yöne-

lik kararlarda bu analiz sonuçları-

nın kullanılabilmesi, 

Kurumsallaşma yolunda önemli 

bir adım atılmış olmasıdır. 

Marka - Patent Başvurunuzu Yaptınız mı? 

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi 
(Quality Management System) 
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“Türk Patent Enstitüsü' 

tarafından Tescil 

edilmemiş olan markanız 

yasal olarak size ait 

değildir.” 



 

(Yerel Gazete’de Çıkan Haber) 

Avrupa Proje, Erzincan’da Proje danışmanlığı yapan ve bu amaçla hizmet veren ilk Profesyonel firma. Geçtiğimiz 

günlerde sonuçlanan SODES desteklerinde danışmalıklarını verdikleri 4 proje ile yaklaşık 400 Bin TL civarında bir 

desteğin onaylanarak Erzincan’da sosyal amaçlarla kullanılmasına katkıda bulunulmuş. Şu anda ise bu projelerin 

başlamasıyla birlikte koordinasyon görevini üstlenerek projelerin başından sonuna kadar en sağlıklı biçimde yürütül-

mesini ve hayata geçmesini sağlıyor. Bu noktada projelerin uygulanması ve yönetimi konusunda da hizmet veriliyor. 

Kendisi ile bu desteklerle ilgili görüştüğümüz Genel Müdür Mine Dumlar, bu nokta da önümüzdeki dönemde bu prog-

ramların yeniden açılacağını ve yerel işletmelerimizin büyüme ve gelişme hedefiyle bu programlara başvurmalarının 

hem şehrimize hem de bölgemize önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Yeni dönemde açılacak KUDAKA destekleri-

nin özellikle mevcut iş hacmini geliştirmek, kapasitesin arttırmak, pazar payını arttırmak ve büyümek isteyen işlet-

meler için çok önemli bir fırsat ortaya koyduğunu belirten Mine Dumlar, projelerin oluşturulmasından, yönetimine ve 

sonuçlandırılmasına kadarki tüm süreçlerde danışmanlık hizmetlerini verdiklerini dile getirdi. 

Genel Müdür Mine Dumlar, henüz Erzincan’da bulunmayan fakat 2011 de Erzincan’ın da dâhil olması beklenen 

TKDK(Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu)-IPARD Hibe programında ve 7 Çerçeve dâhilinde şu anda 

Urfa ilinde gerçekleşen 12,5 Milyon Euro’luk bir hayvancılık projesinde ön onayın alındığını ve proje sürecinin olumlu 

bir biçimde devam ettiğini belirtti. Programın Erzincan’da da açıklanması ile birlikte hayvancılık ve tarım alanında 

faaliyet yürütmeyi düşünen işletmelerin ve ya şahısların kendilerinden danışmanlık hizmeti alabileceklerini belirtti. 

Yine tarım ve hayvancılık ile ilgili bölgemizde devam eden destek ve kredi programlarından bahseden Mine Dumlar, 

Erzincan bölgesi için uygun olabilecek Simenal (kırmızı alaca), Brown Swiss (Montofon), Holstein (Siyah Alaca) gibi 

sütçül, Hereford, Angus (Aberden) gibi etçil ırkların yetiştiriciliğine yönelik projelerin hazırlanabileceğini, bu büyük-

lükte olmasa bile bu tür bir yatırım düşünebilecek işletmelere yönelik fırsatların bulunduğunu ifade etti. Önümüzde-

ki günlerde Erzincan’da hayvancılık ile ilgili yatırım yapmak isteyen bazı yatırımcılara yurtdışına giderek, uzmanlar-

ca  Angus, Simental ve Holstein ırkından sığır seçim yapacaklarını ve Erzincan’a getireceklerini  belirten Mine Dum-

lar, benzer talepler olduğu taktirde doğru ırk seçiminin yapılması, yerinde seçimle hayvanların belirlenmesi  ve uy-

gun fiyatlarda alımların gerçekleşmesi noktasında da destek verdiklerini ifade etti. 

Son olarak KOSGEB in yeni desteklerinin birçok işletme ve şahıs için fırsatlar ortaya koyduğunu dile getirdi. Ayrıca 

KOSGEB’in yeni girişimciler için hibe ve kredi içerikli desteklerinin bulunduğunu, tüm bu konular ile ilgili de her-

hangi bir danışmanlık ücreti talep etmeden bilgi isteyen herkesi bilgilendirdiklerini belirtti. 

Avrupa Proje Danışmanlık, 2010 yılında Proje Danışmanlığı, Proje Yönetimi, 

İnsan Kaynakları Danışmanlığı ve Hizmeti Sağlanması, Avrupa Birliği Hibe 

Programları, TÜBİTAK, KOSGEB, DPT bağlantılı Bölgesel Ajansların yürüttüğü 

destek programları, Yönetim Danışmanlığı, Pazarlama ve Satış Danışmanlığı ve 

Hizmet sağlanması gibi faaliyetleri bünyesinde bulunduracak biçimde Erzin-

can’da kurulmuş. Şirket her ne kadar 2010 yılında kurulmuş olsa da kurucular 

ve danışmanlar uzun yıllar farklı sektörlerde hem teknik hem de yöneticilik an-

lamında deneyimli kişiler. 

Kuruculardan Mine Dumlar, Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı Projesi kapsamında 

5 yılı aşkın bir süre sosyal sorumluluk projelerinde proje Koordinatörlüğü yap-

mış, birçok köy ve ilçede projelerin yürütülmesini sağlamış, BTC, BOTAŞ, Kızılay ve Kızılhaç ile birlikte uluslararası 

proje deneyimine sahip bir kişi. Ayrıca iki üniversite bitirmiş, proje yönetimi, iş hayatında verimlilik, girişimcilik, dış 

ticaret, genel yönetim gibi birçok eğitime katılmış, birçok sertifikaya ve ödüle de sahip. Geçmiş dönemde birçok ulusal 

ve uluslar arası projede görev almış ve sonuçlandırmış. Mine Hanım’ın yönetiminde Erzincan bölgesinde tarım, hay-

vancılık, kırsal kalkınma, yöresel gelişim konu başlıklarında birçok proje uygulanmış. Kooperatifler kurulmuş, istih-

dam sağlanmış, büyük şehirlerde sunumlar yapılmış ve birçok faaliyet başarıyla sonuçlanmış. 

Diğer bir kurucu partner Mükremin Yüksel ise, hem Türkiye’de hem de yurt dışında birçok büyük projede ve şirkette 

görev yapmış bir kişi. Türk Telekom, Siemens Business Servicess, Turkcell, Edutime Academy of Information Techno-

logies, Time Education Group, Microsoft gibi şirketlerde Bilişim Teknolojileri alanında danışman, yönetici ve partner 

olarak çalışmış, Gama Qatar, Japan Gas Corporation, Chiyoda Corporation, Exxon Mobil gibi dünyanın en büyük 

enerji ve Constuction şirketleri ile yurtdışı proje deneyimine sahip. 

Şimdi ise Erzincan ve bölgesinde Şahıslar, Kobiler, Dernekler ve Kamu kuruluşlarına yönelik farklı projelerin oluştu-

rulması, projelerin yazılması, hayata geçirilmesi, insan kaynakları temini, danışmanlığı, profesyonel yönetim desteği, 

genel satış ve pazarlama, internet pazarlama, reklam, yönetimi ve sonuçlandırılması safhalarında danışmanlık ve 

operasyon hizmetleri veriyorlar. 

 

Avrupa Proje Danışmanlık kimdir? 

SAYFA 5 PROJELERİNİZ İÇ İN PR OFESYONEL DESTEK  Bülten - Cilt 1, Sayı 11 

“Avrupa Proje, 

Erzincan’da Proje 

danışmanlığı yapan ve bu 

amaçla hizmet veren ilk 

Profesyonel firma.”  



Avrupa Birliği, Bölgesel Ajanslar, DPT katılımlı destekler, fon-

lar ve hibe programları, KOSGEB karşılıksız/koşullu fonları, 

TÜBİTAK ve Dünya Bankası destekli fonlar ile kendi işini kur-

mak isteyen müteşebbislere, yatırımcılara ve şahıslara bu 

kaynakları kullanarak projelerini hayata geçirmeleri konusun-

da danışmanlık ve yönetim desteği sağlıyoruz.  

Proje fikirleri yatırımcılar tarafından gelebildiği gibi, belirli bir 

amaca yönelik tahsis edilen fonlar doğrultusunda alternatif 

projeleri oluşturuyor, yazıyor ve değerlendirilmek üzere ilgili 

birimlere iletiyoruz. Diğer yandan projelerde başından sonu-

na tüm süreçlerde yönetim ve insan kaynakları konusunda da 

anahtar teslim çözümler üretiyoruz. 

2010 yılı itibari ile yeni proje ofisimizin Anadolu Bölge olarak 

faaliyete geçmesi ile birlikte yerinde ve daha hızlı bir şekilde 

hizmet veriyoruz. 

Avrupa Proje Danışmanlık Hizmetleri  
Doğu Anadolu Projeler Ofisi  
Erzincan Ofisi 
 
Fevzipaşa Caddesi 
Büyük Çarşı İş Merkezi 
Kat:3 No:202 Erzincan 
Merkez 
Erzincan 

 İşin kurulması 

 İşin yönetimi ve raporlanması 

 Profesyonel yönetici temini 

 Ar-Ge 

 Proje Yönetimi 

 İşletme Yönetimi 

 Fizibilite Çalışmaları, bütçeleme 

 Yazılı, basılı materyallerin oluştu-

rulması ve baskı işleri 

 Ulusal ve Yerel Reklam çalışma-

ları 

 Kurumsal yazılım ve bilgi teknolo-

jileri desteği 

 Yazılım Projeleri Yönetimi 

 Web-Tasarım-Yazılım desteği 

 Eğitim (Bilişim Teknolojileri, Ya-

bancı Dil Eğitimleri, Yönetim, İş-

letme) 

 

Avrupa Proje Danışmanlık Hizmet-

leri, güçlü partnerleriyle birlikte 

anahtar teslim, kompleks iş süreç-

lerini yönetebilme kabiliyetindedir. 

Aşağıdaki alanlarda profesyonel 

olarak hizmetler vermekteyiz;  

 

 Sektör bazlı projelerin tespiti 

 Hibe programlarının ve teşviklerin 

tespiti 

 Proje oluşturulması 

 Proje yazımı 

 Proje kabul sürecinin takibi 

 Proje mali yapısının yönetimi 

 İnsan kaynağı temini 

 Proje yönetimi 

Farkımız 

Sonuç odaklı çalışma metodumuz 

ve anahtar teslim çözümler farklı 

olarak adlandırabileceğimiz en 

önemli özelliklerimizden biridir. 

Profesyonel olarak devraldığımız 

tüm işlerimizde raporlama ve bilgi-

lendirme dahil tüm süreçleri biz 

yönetiyoruz ve işverenimize yük 

olacak hiçbir konuyu taşımıyoruz.  

Hizmetler & Uzmanlıklar 

 
E-mail :info@avrupaproje.com 
Tel :+90 446 224 59 54 
Fax :+90 446 224 59 54 
Mobil :+90 532 632 80 89 
Web :http://www.avrupaproje.com 

Hayalden gerçeğe hayat bulan projeler 

Web’deyiz 

www.avrupaproje.com 

Ne yapıyoruz? 


