
AQUAP 

AQUAP; gıda üretim ve gıda işleme, tarım, hayvancılık, doğa ve çevre vs. alanlarında yurtdışında staj yapılmasını 
desteklemek amacı ile yürütülen bir projedir. AQUAP bir iş bulma merkezi değildir. Avrupa’da yeşil sektörde 
öğrencilerin ve bu sektördeki firmaların stajyerlik (ya da staj yeri bulma) anlamında eşleştirilmesine yardımcı olur.  
Okullar, hükümetler ve işverenler, öğrencilerin eğitimleri esnasında yurtdışı deneyimi kazanmasını istemektedir. 
Bu da geleceğin işverenlerinin sürekli değişen bir topluma iyi bir biçimde hazır olduğunu ve farklı koşulları 
kabullenmeye adapte olabileceklerini göstermektedir.  
AQUAP, Avrupa’nın farklı ülkelerindeki farklı okulların ya da organizasyonların farklı veri tabanlarını birleştirmekte 
ve öğrencilerin bu bilgilere erişimini sağlamaktadır. AQUAP projesine Türkiye’den UTAEM ortaktır. 
 
Projenin Hedefleri: 

• Staj yerleri veri tabanına daha fazla ve daha iyi bir erişim sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 
kullanıcıların bir çeşit akıllı arayüz ile Avrupa’da farklı veri tabanlarında tarama yapmalarını kolaylaştıran bir 
metodoloji geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu tarama, 4 farklı yoldan elde edilen veriyle oluşturulan genel bir 
sitede yapılmaktadır: 

• Okullar vasıtası ile; 
• Doğrudan AQUAP projesi vasıtası ile; 
• Okulların veri tabanlarını veri değişimi ile bağlayan bir webservis-linki vasıtası ile 
• Son olarak AQUAP projesindeki okulları, tarama yapıldığında bağlayan bir webservis API vasıtası ile. 
• Firmaların kayıt için doğrudan proje yöneticisine başvurmaları hedeflenmektedir. Prosedür gayet basit: form 

doldurulur, “akredite olmuş  staj yeri” olarak geçici bir kabul alınır ve daha sonraki değerlendirmelerde kalite 
kontrolünüz yapılır. 

• İşverenlere ve çalışanlarına staj süresince öğrencilere koçluk ve rehberlik yapmak üzere eğitim verilmesi 
hedeflenmektedir. 

• Bir staj yerinin uymak zorunda olduğu kriterler ile koçluk şartları ve kriterleri geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bir 
staj yeri hakkında açıklamalar, daha önce orada staj yapmış öğrencilerden alınacak kısa video vb bilgiler, diğer 
öğrencilerin yurt dışı stajlarını ayarlamaları açısından faydalı olmaktadır. 

Avrupa’nın Hedefleri: 

• İstihdamın arttırılması 
• Yatırımların arttırılması (yer yer Ar-Ge koşulları geliştirilerek) 
• Sera gazı emisyonunun azaltılması ve yenilenebilir enerjinin yükseltilmesi 
• Öğrencilerin okullardan terk durumunun azaltılması (diplomasız) 
• Yoksullukla mücadele 

Gelecek Hedefler: 
Veri tabanlarının ilintisi ya da farklı veri tabanlarına daha iyi erişim, okullarla, aracı kuruluşlarla, enstitülerle ve 
girişimcilerle işbirliğine bağlı olacaktır. Şu an Yeşil Sektör üzerinde yoğunlaşılmıştır. Ancak ileride diğer sektörlerin 
katılımları da mümkün olabilecektir. 


