
 

 

Uluslararası Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği 

 

 

 

 

 

Proje Başlığı 

Güvenli Ağlar Güvenli Bilişim 

 

 Proje Numarası  

2015-1-TR01-KA102-018534 



PROJE SAHİBİ 

 

Uluslararası Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği 

 

 

 

Maltepe Mahallesi, Necatibey Caddesi, 

No. 86/15 Çankaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projenin Amacı  

   Erasmus Plus kapsamında gerçekleştirilmiş olan “Güvenli Ağlar Güvenli Bilişim” başlıklı 

projemizin amaçları; katılımcılarımızın mesleki bilgi, beceri ve yeterliklerini arttırarak Bilişim 

sektörünün ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip olmalarını sağlamak ve katılımcılarımızın 

istihdam olanaklarını arttırmaktır. Bunların yanı sıra; katılımcıların yabancı dil ve sosyal uyum 

becerilerini geliştirmeleri, Avrupalılık bilincine erişmeleri, farklı kültürlere karşı hoşgörü 

oluşturmaları ve mesleki motivasyonlarını arttırmalarıdır. 

     Ayrıca; konsorsiyum üyesi okullarımızın eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, yenilikçi 

uygulamaların okullarımıza transfer edilmesi, okul-sektör işbirliğinin kuvvetlendirilmesi, 

derneğimizin AB projesi gerçekleştirme deneyimine kavuşarak yönetimsel kapasitesini 

arttırması amaçlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 



KATILIMCI PROFİLİ  

 

“Güvenli Ağ Güvenli Bilişim” Erasmus Plus projemiz için katılımcılara yönelik belirlenen 

kriteler; 

 Katılımcıların 11 ve 12. Sınıf öğrencileri olmaları, 

 Kısa süreli uzaklaştırma ve daha yüksek disiplin cezası almamış olmak 

 Seyahat etmesine engel olacak ciddi bir rahatsızlığının bulunmaması 

 Bir önceki yılın İngilizce ders notu en az 60 olması (60 puanın üzerindeki her not için +1 

puan) 

 Bir önceki yılın Alan derslerinin ortalamasının en az 60 olması (60 puanın üzerindeki 

her not için +1 puan) olarak belirlenmiştir.  

 

 

 

 

 

  



PROJENİN ETKİLERİ 

 

Projenin katılımcılar ve kurumsal düzeyde etkileri olduğu kadar aynı zamanda da ulusal ve 

uluslararası etkileri de mevcuttur. Bu açıdan ele alındığında; 

 

 Kurumumuz, Avrupa Birliği projesi hazırlayıp gerçekleştirme deneyimine kavuşarak 

yönetimsel ve kurumsal kapasitesini arttırmıştır, 

 Mesleki uzmanlaşmada yeterli seviyeye ulaşma sorununun çözümüne ve meslek lisesi 

mezunlarının istihdam edilebilme yeterliliklerine arttırmaya yönelik olarak hazırlanmış 

projemiz sayesinde okullarımızın bu sorunlarının çözümüne katkı sağlanmıştır, 

 Nitelikli personel yetiştirilmesinde önemli bir rolü olan mesleki eğitim kurumlarındaki 

öğrencilerimiz, projemiz kapsamında; modern, teknolojik donanım açısından iyi 

imkânlara sahip işletmelerde 2 hafta süreyle “Ağ Güvenliği” konusunda teorik ve 

uygulamalı eğitim faaliyetlerine katılmış, en son teknik ve disiplinleri öğrenmişlerdir, 

 Katılımcıların hareketlilik öncesinde katıldıkları yabancı dil eğitimleri sayesinde dil 

becerilerinde artış gözlemlenmiştir, 

 Katılımcılar projemiz sayesinde, girişimcilik, yeniliklere açık olma, hoşgörü, ekip 

çalışması, iş disiplini gibi önemli kişisel özelikleri edinmişlerdir, 

 Proje kapsamında edinilen deneyim ve kazanımlar, katılımcılar ve refakatçiler 

aracılığıyla okullarımıza taşınmış ve öğrenilen yeni yöntem ve teknikler eğitimdeki 

modernizasyonun ve kalitenin gelişmesine katkı sağlamıştır. 

 Yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında projemizin etkilerinin geniş kitlelere 

tanıtılmasıyla birlikte proje ortağı okullarımıza olan ilginin artmasına ve proje sahibi 

derneğimizin hitap ettiği kitlenin gelişmesine, derneğimiz ve ortak okullarımız ile sektör 

arasındaki işbirliği artmasına katkı sağlanmıştır. 

 

 

 Bölgesel düzeyde; 

 

 Katılımcılarımızın kazandıkları mesleki bilgi ve becerileri, bölgemizde istihdam 

edilecekleri farklı işletmelere de aktarmaları ile işletmelerin hizmet kalitesinin 

artmasına ve Bilişim sektörünün ilerlemesine katkıda bulunacaklardır, 

 Proje kapsamında edinilen bilgi ve beceriler, bunların aktarılması ve kullanılmasıyla 

bilişim alanında faaliyet gösteren işletme ve firma sayısının ve bunların uygulama 

kapasitelerinin artmasına destek olacaktır. 

 Avrupa Birliği projelerine dikkat çekilmiş, diğer eğitim kurumlarında Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri (BİT) tabanlı öğrenme uygulamalarının ve Açık Eğitim Kaynaklarının (OER)  

kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sağlanmıştır. 



 Mesleki eğitim kurumlarımız ile işletmeler arasında geliştirilen işbirliğinin 

yaygınlaştırılmasıyla diğer eğitim kurumlarında da kalite iyileştirmeleri ve yenilik 

geliştirmeleri konularında teşvik sağlanmıştır. 

 

 

 Ulusal düzeyde; 

 

 Bilişim sektörünün ihtiyaç duyduğu yeterlik ve becerilerin karşılanması amaçlanarak, 

öğrenme hareketliliklerinden faydalanmak suretiyle, bu yeterlik ve becerilerin seviyesi 

yükseltilme faaliyetleri başlatılmıştır. 

 Projemizin sadece yerel ve bölgeselde değil, ülke genelinde de yaygınlaştırılmasıyla 

mesleki eğitim veren kurumlarımızda Avrupa Birliği projeleri konusunda farkındalık 

oluşturulacaktır. 

 Ülkemizin teknolojik kalkınmasında büyük önemi bulunan vasıflı teknik eleman 

ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanacaktır. 

 Ülke genelindeki meslek liselerinin Bilişim Teknolojileri alanlarında beceri konusunda 

eksiklik yaşanan konuların üzerine odaklanarak, yeterliliklerinin Avrupa Yeterlilikler 

Çerçevesine uygun olarak geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. 

 Ulusal seviyede, mesleki eğitimde etkin ve sürdürülebilir yatırım ile ilgili planlamaların 

teşvik edilmesi sağlanacaktır. 

 Mesleki eğitim ve öğretimin tüm alanlarında; girişimciliğin ve dijital becerilerin 

geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. 

 

 

 Uluslararası düzeyde; 

 

 Katılımcılarımızın Europass sertifikası ile deneyim ve kazanımlarını görünür hale 

getirme şansı bulmuş, ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam fırsatları arttırmışlardır.  

 Hareketlilikleri sırasında Avrupa’da farklı kültürlerle karşılaşan katılımcılarımız, 

kültürler arası etkileşimin önemini kavramış, Türk kültürünü tanıtılmasında elçi 

görevini üstlenmişlerdir. 

 Katılımcılarımız Avrupa Birliği’nin büyük önem verdiği dil çeşitliliği konusunun 

yaygınlaştırılmasında aracı olmuşlardır. 

 

 

 

 



PROJENİN ÇIKTILARI  

 

“Güvenli Ağ Güvenli Bilişim” Erasmus Plus projesi kapsamında Almanya, Romanya ve 

Portekiz’de gerçekleşen eğitimler sayesinde katılımcılarımız; 

 

 TCP/IP protokolünü kullanabilme 

 Bilgisayarlar arası ağ kurabilme 

 Ağ iletişim tehdit ve saldırılarına yönelik önlem alabilme 

 Kablolu Ağ(LAN) Simülasyonunu kullanabilme ve bu simülasyonla bilgisayar 

yapılandırması, router yapılandırması, yönlendirme yapılandırması, ağ güvenlik 

ayarları ve test işlemlerini yapabilme 

 Kablosuz Ağ(WLAN) Simülasyonunu kullanabilme ve bu simülasyonla kablosuz 

bilgisayar bağlantısı, cihaz bağlantısı, ağ güvenlik ayarları, ağ yapılandırması ve test 

işlemlerini yapabilme becerilerine haiz olmuşlardır. 

 

 

 



Almanya Akışımızdan Görüntüler  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



ROMANYA AKIŞIMIZDAN GÖRÜNTÜLER  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



PORTEKİZ AKIŞIMIZDAN GÖRÜNTÜLER  

 

 

 



 

 

 

 

 



KÜLTÜREL FAALİYETLERİMİZDEN GÖRÜNTÜLER 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


