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PROJE BÜLTENİ 

 “Karadeniz Kadın Girişimcilik Bağlantısı - Turizm Yoluyla Kadınları Güçlendirmek ”  

(WETOUR – BSB1030) 

 
 
PROJE HAKKINDA 
 
“Karadeniz Kadın Girişimcilik Bağlantısı - Turizm Yoluyla Kadınları Güçlendirmek (WETOUR – 
BSB1030)” başlıklı projemizin “Karadeniz Havzası 2014 - 2020” Ortak Operasyonel Programı 
kapsamında finanse edilmek üzere onaylandığı, Temmuz 2021’de büyük bir memnuniyetle 
duyurulmuştur. 
 
WETOUR projesinin amacı, turizm yoluyla kadın girişimciliğini güçlendirme, destekleme ve 
geliştirmenin yanı sıra kadınlara yeni ekonomik ve sosyal fırsatlar sağlayarak Karadeniz Havzası 
bölgesinde sınır ötesi bir iş ağı oluşturmaktır.  
 
 
Projede Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan ve Türkiye'den 4 iş kadını derneği ve 
Ermenistan'dan 1 turizm derneği olmak üzere 5 farklı ülkeden 5 partner yer almaktadır. Her 
partnerin sektörde farklı rolü ve projenin uygulamasında farklı sorumlulukları vardır. Proje 
partnerleri, turizmin geliştirilmesi ve Karadeniz bölgesinin makro düzeyde turizm için çekici 
bir istikamet olarak tanıtılması amacıyla yenilikçi bir girişimcilik çerçevesi oluşturmak için 
çalışmaktadırlar. 

Daha fazla bilgi ve yerel etkinliklerimiz için bizi takip etmeye devam edin! 

 
PROJENİN GÖRSEL KİMLİĞİ 
Programın kendi logosu olması sebebiyle projeye özel bir logo tasarlamanın gerekliliği proje 
ortakları ile tartışılıp, ortak karar sonucu proje logosu ortaya çıkarılmıştır. Bir logomuzun 
olması, nitelikli çıktılar ve olumlu sonuçlarla projemizi başarılı hale getirmenin ayrılmaz bir 
parçasıdır.  
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Bizi diğer projelerden ayıran logomuz; projemizin karakterine uygun, güçlü bir ilk izlenim 
bırakacak, akılda kalıcı bir yapıda olmakla birlikte, WETOUR partnerlerinin bağını 
sağlamlaştırmakta ve hedef kitlemize hitap etmektedir. 
 
 
 
 
 

 
 

Beğenilerinize sunarız! 
 

 
PROJE BAŞLANGIÇ TOPLANTISI 
 
WETOUR projesinin (BSB1030) iki gün sürecek başlangıç toplantısı, 22 - 23 Kasım 2021 
tarihlerinde Yunanistan'ın Selanik kentinde, Yunanistan Kadın Girişimciler Derneği – SEGE ile 
yüz yüze gerçekleştirilmek üzere planlanmıştır. 
 
İlk toplantı; SEGE tarafından 2 yılda bir düzenlenen ve Avrupa KOBİ’ler Haftası’nın resmi bir 
etkinliği olan Kadın Girişimcilik Haftası (FEW) esnasında gerçekleştirilecektir. FEW, Avrupa'da, 
genişletilmiş olarak Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi'nde Kadın Girişimciliği ve Kadınların 
Ekonomik Güçlendirilmesine yönelik yol haritasında önemli bir kilometre taşıdır. 
 
Partnerler projenin devam eden faaliyetlerini tartışmak üzere bir araya gelip, partner ülkelerin 
tümünde uygulanacak eğitimlerin ve gelecekteki eğitim materyallerinin temelini 
oluşturacaklardır. 

Pandemi ile ilgili Yunan mevzuatına uygun olarak, toplantıya yalnızca aşı olmuş veya iyileşme 
durumunu (GreenPass*) ibraz etmiş kişilerin katılımına izin verilecektir.  
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Karadeniz Havzası Ortak Operasyonel Programı 2014-2020 
SEGE – Yunanistan Kadın Girişimciler Derneği 

Eylül 2021 
Karadeniz Havzası Ortak Operasyonel Programı2014-2020, Avrupa Komşuluk 
Aracı aracılığıyla Avrupa Birliği ve katılımcı ülkeler: Ermenistan, Bulgaristan, 
Gürcistan, Yunanistan, Moldova Cumhuriyeti, Romanya, Türkiye ve Ukrayna 

tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Bu yayın Avrupa Birliği'nin mali 
desteğiyle hazırlanmıştır. İçeriği tamamen WETOUR projesinin 

sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir. 

 


