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Hükümetimiz ile Avrupa Birliği arasında imzalanan ve bugünkü Resmi Gazete’de (8 Mayıs
2004, sayı 25456) yayımlanan Mutabakat Zaptı ile Türkiye, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik
Programlarına katılan 31. ülke olmuştur. Programlar, Başkanlığımızca (Ulusal Ajans)
yürütülecektir.
Bilindiği gibi Türkiye, Kasım 1999’da Helsinki Zirvesi’nde Topluluğa aday ülke olarak
kabul edilmiştir. Topluluk Müktesebatını uygulamak için Mart 2001’de Ulusal Plan
hazırlanmış, Plan’da Türkiye’nin eğitim alanında AB standartlarını yakalaması
hedeflenmiştir.
Türkiye’nin Topluluk Programlarına katılımını öngören Çerçeve Anlaşması, 21 Haziran 2002
tarihinde TBMM tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Topluluk programları içinde yer
alan Socrates (Genel Eğitim), Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim) ve Gençlik Programlarına
katılma çalışmalarına öncelikle Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bünyesinde
oluşturulan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Daire Başkanlığı tarafından
başlanmıştır. Bu programlara katılabilmek için bir hazırlık döneminden geçilmesi
gerekmekteydi. Bu amaçla her bir program için Aralık 2002’de Hazırlık Önlemleri
Anlaşmaları imzalanmıştır. Bu anlaşmalar uyarınca ülke çapında tanıtım faaliyetleri yapılmış
ve yasal düzenlemelerle kurumsal yapı oluşturulmuştur. Anılan daire başkanlığı Ağustos
2003’de yürürlüğe giren bir Kanunla Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’ndan bağımsız
bir Merkez haline dönüştürülmüştür. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Merkezin ikincil
mevzuatı tamamlanmıştır. Hazırlık dönemi için gerekli finansmanın yaklaşık yüzde %80’i
Avrupa Birliği tarafından sağlanmıştır.
Hazırlık dönemi faaliyetleri başarı ile tamamlanmıştır. 15 Nisan 2004 tarihinde imzalanan ve
Bakanlar Kurulunun onayı ile yürürlüğe giren Mutabakat Zaptı ile Türkiye 25’i AB üyesi, 2’si
aday statüsündeki ülke ile 3’ü Avrupa Serbest Ticaret Alanını(EFTA) oluşturan ülkeler olmak
üzere toplam 30 ülkenin AB Komisyonu ile birlikte yürüttükleri programlara katılım hakkını
elde etmiştir.
Türkiye, programların 2000-2006 yıllarını kapsayan II. Safhasında ve 2004 yılında
katıldığından, Mutabakat Zaptı söz konusu programlara 2004-2006 döneminde katılımımızı
sağlamıştır. Bu amaçla 2004 yılında 9 aylık bir süre için ülke merkezli projelere tahsis
edilmek üzere 18.353 Milyon Euro öngörülmüş iken 2006 yılında bu meblağın 39.143 Milyon
Euro’ya çıkarılması öngörülmektedir.
Halen Avrupa’da yılda 120.000 üniversite öğrencisi, 18.000 üniversite öğretim görevlisi bu
programlardan yararlanmaktadır. Mesleki eğitim alanında yılda 45.000 kişi işbaşı eğitimine
veya inceleme gezisine katılmaktadır. Program ülkelerindeki ilk ve orta öğretim öğrenci ve
öğretmenlerinin yüzde 3’ü diğer ülkelerdeki okullarla ortak projeler yapabilmektedir.
Bu yıl 65 üniversitemiz Avrupa Üniversiteleri ile bu program çerçevesinde işbirliği
yapabilme imkanı bulacak ve yaklaşık 1300 üniversite öğrencimizin Avrupa’nın diğer
üniversitelerinde bir yıl süre ile öğrenim görmeleri mümkün olabilecektir. Yine mesleki
eğitim alanında yaklaşık 1900 öğrenci, yeni mezun veya genç işçinin Avrupa ülkelerinde
işbaşı eğitimi yapması veya öğretim görevlilerinin inceleme ziyareti yapması imkanı

doğacaktır. Ayrıca 300 civarında üniversite öğretim görevlisi Avrupa üniversitelerini ziyaret
imkanı bulacak, 150 dolayında ilköğretim, ortaöğretim okulumuz ve yetişkin eğitim
kuruluşumuz Avrupalı muadilleri ile ortak projeler uygulayabilecektir.
Avrupa Birliğinin Gençlik projelerine daha önce Akdeniz ülkesi olmamız dolayısı ile
ülkemizin katılma imkanı bulunmakta idi. Gençlik programlarına katılımımız, gençlerimize
Avrupalı yaşıtları ile daha büyük ölçekte tanışma, kültür alışverişinde bulunma imkanları
sunacaktır. Halen 30 dolayında gençlik kuruluşumuzun projeleri uygulamaya geçmiş
bulunmaktadır.
İlk katılım yılı olan 2004 yılı için verilen katılımcı sayılarının 2005 ve 2006 yılları
bütçelerinde öngörülen artışa paralel olarak önemli ölçüde artması beklenmektedir.
Avrupa’da 70 milyonluk nüfusu ile Almanya’dan sonra ikinci sırada, genç nüfusu itibarıyla
ise birinci sırada olan Ülkemizin programlara önemli ölçüde katkıda bulunması
beklenmektedir.
Bu vesile ile ülkemizin programlara katılımının gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, Milli
Eğitim camiamıza ,Üniversitelerimize, Mesleki ve Teknik Eğitim Kuruluşlarımıza, gençlik
kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza,
Çalışmalarımıza katkılarından dolayı Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,Milli Eğitim
Bakanlığı,Sayıştay Başkanlığı, Başbakanlık Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğü,
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kamu
kuruluşlarımıza
teşekkür ediyor işbirliğimizin artarak devam etmesini diliyoruz.
Başta Komite Başkanı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Sayın Lütfi ELVAN
olmak üzere Başkanlığımızın çalışmalarına yön veren Yönlendirme ve İzleme Komitesinin
tüm değerli üyelerine,
Hazırlık çalışmalarını başlatan Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına, özellikle
Müsteşarımız Sayın Dr. Ahmet TIKTIK’a, ve
Başkanlığımıza her türlü desteği veren ve yönlendiren Başbakan Yardımcımız ve Devlet
Bakanımız Sayın Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER’e şükranlarımızı arz ederiz.

ABEGPM(Ulusal Ajans)
Başkanlığı

Not:Mutabakat zaptının Türkçe ve İngilizce metinlerine http://www.ua.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

