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Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkelerin sağlık 

alanına yönelik araştırma politikalarını desteklemek 

ve geliştirmek amacıyla başlatılmış olan Horizon 

2020 programı; kurumlara Avrupa çapında 

ortaklarla birlikte çalışma, yenilikçi metot ve 

uygulamaları paylaşma, çalışanlarının bilgi, beceri 

ve uzmanlıklarını artırma fırsatı sağlar. Bu program 

esas olarak, ülkeler arası iş birliği yoluyla, mesleki 

eğitim sistemleri ve uygulamalarında kalitenin 

geliştirilmesini, bireylerin bilgi, beceri ve 

yeterliklerinin artırılmasını, yeniliklerin teşvik 

edilmesini, yeni sağlık politikaları oluşturulmasını 

hedeflemektedir. Horizon 2020, yaklaşık 80 milyar 

euroluk finansman bütçesi ile şimdiye kadar ki en 

büyük araştırma ve yenilik programıdır. Bir nevi 

Avrupa’da inovasyon birliğini sağlayan finansal 

araçtır. Bu alandaki projeler ile; bilgi, araştırma ve 

inovasyon için bir pazar yaratmak 

amaçlanmaktadır. 

 

Bu yıl İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Ar-Ge ve 

Sağlıkta İnovasyon Birimi tarafından 29.05.2017 

tarihinde “Horizon 2020 Temel Eğitimi” 

düzenlenmiştir. Eğitime, İzmir ilindeki hastanelerin 

Eğitim Araştırma Geliştirme Birimlerinde görev 

yapan çalışanlar katılmıştır.  

 

Bilgilendirme niteliğindeki eğitim esnasında; 

Avrupa Birliği ülkelerindeki temel sağlık sorunları, 

proje fırsatları ve ortak çalışma alanları konularında 

bilgi paylaşımı yapılmıştır. Avrupa Birliği 

ülkelerinin dört temel sağlık sorunları ile karşı 

karşıya olduğu ve yapılması planlanan Avrupa 

Birliği projelerinin de bu sorunları gidermeye 

yönelik olmasına dikkat edilmesinin gerekliliği 

vurgulanmıştır. Bu dört temel sorun; nüfusun hızla 

yaşlanması ve yaşlılığın getirdiği kronik 

hastalıklarla ilişkili sorunlar; iklim değişikliği başta 

olmak üzere dış çevresel faktörlerin sağlığına etkisi;  

bulaşıcı hastalık tehditlerinden korunmadaki 

yetersizlikler ve sağlık bakımına erişimdeki 

eşitsizlikler olarak vurgulanmıştır. 

 

Eğitim, proje önerisinin tanımlanması ile başlamıştır. 

Araştırılmak istenen konuda yapmak istediklerimizi 

yazılı olarak, kanıta dayalı, doğru gerekçelendirebilme 

ve doğru ifade edebilme yetisi olarak tarif edilen proje 

önerisi, örnekler üzerinden katılımcılara açıklanmıştır. 

Eğitimin devamında neden proje yazmalıyız sorusunun 

cevabı verilmeye çalışılmıştır. Ardından bir proje 

döngüsü yaklaşımı nasıl olmalıdır sorusu üzerinde 

katılımcılar ile fikir jimnastiği yapılmıştır. Benzer 

şekilde, bir proje fikrinin özellikleri de tartışılmıştır.  

 

Horizon 2020 kapsamında açılan programlar hakkında 

da eğitim esnasında bilgi verilmiştir. Bu çalışma 

programında (2018-2020) açılan ana başlıklar;  

 Daha iyi sağlık ve bakım, ekonomik büyüme ve 

sürdürülebilir sağlık sistemleri, 

 Sağlık ve bakımda dijital dönüşüm, 

 Güvenilir dijital çözümler ve sağlık Bakımında 

siber güvenlik, 

 Diğer eylemler, şeklinde sıralanabilir. 

 

Ana başlıklar da tanıtıldıktan sonra, eğitimin sonunda, 

daha önceden gerçekleştirilmiş olan örnek projeler 

tanıtılarak, Horizon 2020 programının ulusal yol 

haritası hakkında bilgi verildi. Avrupa Birliği projeleri 

öncesi, uluslararası işbirliklerine katılımı özendirmeye 

yönelik destek ve ödül programları (seyahat desteği, 

koordinatörlük destekleme programı, ön değerlendirme 

destek programı, eşik üstü ödülü, başarı ödülü) 

hakkında da bilgi verildi. Son olarak, araştırmaları 

direkt desteklememekle birlikte, sadece network 

desteği veren COST (European Cooperation in Science 

and Technology) programı hakkında da bilgi verilerek; 

tekrardan bol projeli günlerde buluşabilmek dileğiyle 

eğitim sonlandırıldı. 
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