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Sevgili okurlarimiz,

Son dört yildir giderek artan bir ilgi ile karsilanan ve artik iyiden

iyiye bilinir hale gelen, Egitim ve Gençlik Programlarinda yeni bir

yila daha baslamis olduk. Bildiginiz gibi Leonarda da Vinci, Comenius

ve Erasmus gibi önemli programlari bünyesinde barindiran Hayat

boyu Ögrenme Programinda 2008 yili basvurulari Subat ve Mart ay

lari içinde tamamlandi. Bu programda her yil 4.000 civarinda proje
basvurusu yapilmaktadir. Basvuru sayilarina bakarken 2007-20 i3
dönemini sayidan ziyade kalitenin ve yayginlastirmanin ön planda

olacagi bir dönem olarak planlandigimizin dikkate alinmasini isteriz.

Programlarda ilk siralara yükselmis bir ülke olarak, artik proje basvuru sayisinin niceliginden ziyade,

vatandaslarimiz tarafindan hazirlanan projelerin etkilerinin çoklugu ve yararlarinin f.-izlaligi, yani

niteligi daha önemli hale gelmistir. Merkez Baskanligimiz III. Dönem stratejisinin bir parçasi olarak

birey ve kurumlari daha az sayida, ancak daha yüksek kalitede proje yapmaya tesvik edecek ön

lemleri yürürlüge koymaktadir. Bu amaca matuf olarak "AB Egitim ve Gençlik Programlari

Yönlendirme ve Izleme Komitesi"nin onayi ile bazi kisitlamalar getirilmistir. Proje hazirlayanlar için

önemli degisiklik getiren bu kisitlamalar 2008 yili teklif çagrisi ile kamuoyuna da duyurulmustur.
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Yeni düzenlemeler arasinda, her bir kurumun

yapabilecegi proje sayisina getirilen kisi tla

malar ön plana çikmaktadir. 2007 yilinda yil

lik ödenegi yaklasik % 70 artmis ve yeni

rakamlarla Avrupa'da ilk siralara yükselmis ol

masina ragmen Türkiye'de Egitim ve Gençlik

Programlarina gösterilen talep katlanarak art

maktadir. Talepteki bu hizli artis göz önüne

alindiginda, kisitli olan kaynaklarin adil ve

dengeli dagitimi ön plana çikmaktadir. Bu se

beple, kurumlar için getirilen 'her program

dan bir proje ve projesi yürümekte olanlarin

projeleri bitene kadar basvuramamalari' gibi

sartlar dagilimdaki dengenin yakalanmasi için

önemli araçlar haline gelmistir. Merkez Baskanligimizca uygulanan ve ayrintilari internet sitemizde

yayinlanan '2008 yili Hayatboyu Ögrenme Programi Teklif çagrisi' nda bulabileceginiz bu tür ön

lemlerin bir sonucu olarak, örnegin, Comenius programinda geçen yil i.337 olan basvuru sayisi

942'ye düserken, Leonarda da Vinci programinda ise 2.800'ü asan basvuru sayisi 1.967 seviyesine

gerilemis oldu (Sekil A). Bu da yapilan düzenlemenin basarili oldugunu kanitlamistir.

Merkez Baskanligi olarak kisitli kaynaklarin etkin kullanilmasi ve programlarin yayginlastirilmasina,

imkani kisitli vatandaslarimiz basta olmak üzere toplumun bu imkanlardan daha önce faydalanma

firsati bulamamis kesimlerine de ulastirilmasi hususuna büyük bir önem atfetmekteyiz. Bunu

mümkün kilabilmek için, bir yandan yukarida altini çizdigimiz önlemleri almakla birlikte, halen

programlardan daha az yararlanan bölge ve illerde yapacagimiz bilgilendirme ve yayginlastirma

faaliyetleri ile de proje bilincinin yayilmasini saglayacak tedbirler almis bulunuyoruz.

Umarim, bu yeni yil bizim için çok degerli olan projecilerimiz için bekledikleri gibi;
faaliyet dolu ve basarili bir yilolur.

Dr. Fatih HASDEMIR

Baskan
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ERAS M U S Bahar T0elantl51

Her yil bahar ve gÜz dönemlerinde yilda iki kere ter

tip edilen Erasmus toplantilari çerçevesinde 2008

yilinin bahar toplantisi Karadeniz Teknik

Üniversitesi'nde gerçeklestirildi. Toplanti Karadeniz
Teknik Üniversitesi RektörÜ Sn. Prof. Dr. Ibrahim

ÖZEN'in evsahipliginde ve Merkez Baskani Sn.

Fatih Hasdemir'in katilimiyla 5-7 Mart tarihlerinde

gerçeklestirildi. Erasmus bahar ve gÜz toplantilari

Merkez Baskanligi Erasmus KoordinatörlÜgÜ ile

yÜksekögretim kurumlarinin Erasmus programinin
yÜrÜtÜlmesinden sorumlu dis iliskiler ofislerini bir

araya getiren önemli bir faaliyet olarak öne çikmak

tadir. Yüzden fazla Üniversiteden Erasmus programindan

sorumlu olan iki yÜzden fazla kisinin katildigi

toplantilar Erasmus' un dönemsel olarak deger

lendirilmesinin yani sira program genelinde veya

yÜksekögretim kurumlari özelinde yeni uygula
malarin ve karsilasilan sorunlarin irdelenmesine ve

tarrisilmasina imkan sagliyor.

Bu yil Trabzon'da gerçeklestirilen bahar toplantisi

2006 ve 2007 yillarinda kurulan yÜksekögretim ku

rumlarimizin yÜrÜttÜgÜ Erasmus programina

katilim hazirliklari açisindan da bÜyÜk fayda

sagliyor. 2008 yilinda Erasmus Teklif çagrisi için son
basvuru tarihi 14 Mart 2008 olarak belirlenmisti.

EDU CA TUR K
Fuarlari

Merkez Baskanligi 14-17 Subat 2008 ve 12-14
Nisan 2008 tarihleri arasinda Istanbul ve Izmir'de

dÜzenlenen Educaturk Egitim Fuarina katildi.

Ögrenci ve velileri; okul öncesi egitim, ilkögretim,

kolejler, dershaneler, dil okullari, Üniversiteler, yurt

disi egitim danismanlik kurumlari, hobilsanatlspor

okullari, burs saglayan vakif/dernekler ve yurtdisin

dan birçok egitim kurumunu LÜtfi Kirdar Rumeli

Fuar Alaninda bulusturan ve TÜrkiye'de egitim

alaninda dÜzenlenen en bÜyÜk egitim fuarlarindan

biri olan Educaturk, 2007 yilinda Izmir ve

Istanbul'da gerçeklestirdigi fuarlarinda 600'den fazla

yerli ve yabanci egitim kurumunu 1OO.OOO'den fazla

ziyaretçiyle bir araya getirdi. Eii çok ziyaret edilen

standarin basinda yer alan Baskanligimiz standinda

AB Egitim ve Gençlik Programlari ile ilgili olarak

katilimcilara bilgiler verilerek, dokÜman ve pro

mosyon materyalleri dagitildi.

Önceki yillarda fuar katilimcilari arasinda program
larin bilinirlik orani daha az iken, bu oranin her

geçen yil daha fazla arttigi gözlemlenmektedir. Bu

durum programlarin toplumsal anlamda genel kabul

görmeye basladiginin da bir isareti olarak görÜlmek
tedir.
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Dergi için Yazisma Adresi

AB Egitim ve Gençlik Programlari
Merkezi Baskanligi (Ulusal Ajans)
Hüseyin Rahmi Sokak No:2
Çankaya - Ankara
Tel: O312 409 60 00
Faks: O312 409 60 09

egiti mvegenclik@ua.gov.tr
www.ua.gov.tr

Egitim ve Gençlik Dergisi

Dört ayda bir 80.000 adet yayinlanan süreli bir
yayindir. ÜCRETSIZDIR.Bu yayinin basimi için gerekli
finansman Avrupa Komisyonu tarafindan saglan

mistir. Yayinlanan makalelerin sorumlulugu

yazarlarina aittir. Kaynak belirtmek kaydiyla

serbestçe alinti yapilabilir.

Grafik Tasarim

danajans.com

Baski

press
impress.com. tr
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2008 AVRUPA DIL ODULU

Bilgilendirme ToQlantlsl
2008 yili son basvuru tarihi 4 Mayis olan Avrupa Dil Ödülü (ADÖ) konusunda sahadaki uzmanlarin

yaninda, Türkiye'nin dört bir yanindan gelen potansiyel proje sahiplerinin de katildigi toplanti 29 Subat

2008 tarihinde Otel Aldino'da yapildi. Toplanti öngörüldügü üzere sabah saat 9.30'da kayitlarin alinmasinin

ardindan saat 1O.00'da Hayatboyu Ögrenme Programi /LLP Genel Koordinatörü Musa CEYLAN'in açilis

konusmasi ile basladi. Ardindan bir panel gerçeklestirildi. Panel konulari sunlardi;

Içerik baglaminda dil egitim ve ögretimi,

• Is Dünyasinda Dil Ögrenimi,

• Kültürlerarasi iletisim,

• Avrupa Dil Ödülünün dil egitim ve ögretim süreçlerine katkisi.

Panele katilan Hacettepe

Üniversitesi ögretim üyeleri
Prof. Dr. Özcan DEMIREL

ve Prof. Dr. Güray KÖNIG

birer konusma yaptilar.

Konusmalarinin ardindan

katilimcilardan gelen soru

lari cevaplandirdilar. Daha
sonra Gazi Üniversitesi

Ögretim Üyesi Yrd. Doç Dr.
Iskender Hakki SARIGÖZ,

is dünyasi ve dil ögrenimi

konulu bir konusma yapti.

Programin devaminda Baskanlik

uzmanlari Avrupa Dil Ödülünü,
basvuru formlarini ve ortak konulu

programi tanitti. Bu kapsamda;

- Euroguidance (Avrupa Rehberlik
Merkezi Portali),

- Plateus Portali,

- Çalisma Ziyaretleri ve

- Merkezi Projelerden "Diiier

Programi anlatildi.

Toplanti boyunca geçen yil ADÖ

kazanmis iki kurum olan Özel

Edirne Ilkögretim Okulu ve Uluslararasi Dil Ögretimi Dernegi, kurduklari standarla projelerini sergilediler
ve taninilar.

EGiTiM E""Çi '08



Çiçegi Burnunda
Bir Universite

...

U~AK UNIVERSITESI

29 Subat 200S'de Usak Üniversitesi'nde ögretim elemanlarinin, ögrencilerin ve ögretmenlerin katllimiyla bir

toplanti gerçeklestirdik. Toplanti, üniversitenin ilk kurdugu merkezlerden olan Avrupa Birligi Egitim ve

Uygulama Merkezince, Yrd. Doç. Dr. Ismail ACUN tarafindan koordine edildi. 200 kisinin katilimi ile

düzenlenen es zamanli oturumlarda Gençlik ve Comenius programlarinin tanitimiari yapildi, uygulama

örnekleri paylasildi. Yeni kurulan üniversitemize bu vesileyle tekrar tesekkür ediyor ve basarilar diliyoruz .
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Iyi Ornekler Konferansi
Kirsehir

Hayatboyu Ögrenme ve Gençlik Programlarinin

olusturdugu dinamik ortamda tüm Türkiye çapinda

artlk pek çok faaliyet gerçeklestiriliyor.

Yerel kurum ve kuruluslarin düzenledigi bu

faaliyetlerden biri olan Kirsehir Milli Egitim

Müdürlügünün düzenledigi 'Egitimde Iyi Örnekler

Konferansi' Kirsehir Kültür Merkezinde gerçek

lestirildi. 2004 yilindan bu yana AB Egitim ve

Gençlik Programlari kapsaminda il çapinda yapilan

proje ve etkinliklerin tanitlldigi konferansta Merkez

Baskanligi Halkla Iliskiler Koordinatörlügü çalisan

lari da söz aldi ve programlari tanlttl. Konferansa

daha önce Hayatboyu Ögrenme ve Gençlik

Programlari kapsaminda düzenlenen projelerden

yararlanan 70'den fazla yararlanici ve egitirnci de

dinleyici olarak katlldi. Ayrica konferans kap

saminda programlarin Kirsehir iline bagli ilçe ve

köylerde de yayginlastlrilmasi için emek sarfeden Il

Milli Egitim Müdürlügü Ar-ge birimi bilgilendirme

toplantlsi yapti.

Vali Lütfuilah BILGIN ve Milli Egitim Müdürü

Mesut AYRI KSA, yapilan faaliyetler sonucunda ilin

çehresinin degistigini ve bir kültürlerarasi alisveris

ve diyalogun gerçeklestigini ifade ettiler. Kirsehir ili,

AB Egitim ve Gençlik Programlarindan yararlanan

iller arasinda ön siralarda bulunuyor.
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her yil Türkiye'ye ilk kez gelen ve i yila yakin

sürelerle burada kalacak ve Türk (Qplumu ile iç içe

yasayacak olan bu gençlere alistirma egitimleri

düzenlemektedir. Bu kapsamda Mart ayinda

Ankara'da 23 yeni genç için bir "Varis Sonrasi

Egitimi" gerçeklestirildi.

Gençlik Progtami yetkilileri tarafindan Avrupali
konuklara Türk Kültürü ve TÜrk Tarihi hakkinda

genel bilgi verilerek kÜltÜrler arasi ögrenme

olanaklarindan bahsediidi. Kendilerine Avrupa

GönüllÜ Hizmetinin kapsami anlatilarak sigorta

islemleri ve olasi sorunlarla ilgili bilgi verildi. Yine

çalisacaklari projeler hakkinda genel bilgilendirme

yapildi. Avrupa GönÜllÜleri, 2 gün sÜren egitimin

ardindan TÜrkiye'nin degisik illerinde akredite ku

rultislarda görevlerine baslamak Üzere ayrildilar.

Avrupa GönÜllÜ Hizmeti için Ülkemizi tercih eden

yabancilarin çalismak istedigi sehirlerin basinda

Istanbul ve Antalya geliyor.

GENÇLIK
PROGRAMiNDA

2007 Yili
2004 yilindan beri faaliyet gösteren ve önemli

basarilara imza atan Gençlik Programi 2007 yilinda

da kendisinden hayli söz ettiren programlarimiz

dandi. 5 Eylem kapsaminda i i 3 i basvurunun 380

kadari desteklenebilmis, böylece basvurularin % 34

kadari finanse edilebilmis oldu. 2008 yili Subat

döneminde ise 354 basvurudan i i 3 adet basvuru

desteklenmeye deger bulundu. Dernek, vakif, STK,

yerel yönetim, kamu kurumlari ve gayri resmi genç

gruplarinin basvurabildigi Gençlik Programi için
Subat, Nisan, Haziran, EylÜl ve Kasim aylari basinda

Baskanligu11Iza basvuru yapilabilmektedir. 2007

yilinda 6,9 milyon avro tutarindaki bÜtçe tahsisari

ile Avrupa Birliginin gÜçlÜ Ülkeleri Almanya, Fransa

ve Ingiltere'nin ardindan 4. bÜyÜk tahsisari alan

Baskanligimiz bÜnyesindeki Gençlik Programi, i3-30

yas arasi tÜm gençlerin yararlanmasina açiktir.

EGiTiM '08



Gençlik Programi

SAMSUN Tanitim

Avrupa Birligi Egitim ve Gençlik Progtamlari

Metkezi Baskanligi; hem AB Gençlik Progtamlari

ile gençleti ve kuruluslari tanistitma hedefi, hem

de projede yer alacak taraflarin daha bilinçli,

kaliteli, verimli bir süreç geçirmeleri ve yeni

program ile var olan degisiklikleri, yenilikleri ilk

agizdan ögrenebilmeleri için Anadolu'nun farkli

yerlerinde farkli gruplara yönelik egitimler

düzenlemeyi sürdürmektedir. Bu kapsamda 6-7
Mart 2008 tarihlerinde Samsun ilimizde,

Samsun Valiligi Kalkinma Ofisi ile Il Gençlik ve

Spor Müdürlügü'nün isbirligiyle, Baskanligimiz

tarafindan düzenlenen 'AB Gençlik Programi

Tanitim Semineri' Samsun Il Gençlik ve Spor

Müdürlügü Toplanti Salonu'nda yapilmistir.

Seminerde açilis konusmasi yapan Samsun Il
Özel Idare Genel Sekreteri Aslan Karanfil, AB

Egitim ve Gençlik Programlarindan Samsun'da

Gençlik alaninda çalisan STK ve Kamu

Kurumlarinin azami derecede faydalanmasi

gerektigini ve Samsun'da bu alanda çalismalarin

hizlandirilmasinin amaçlandigini söyledi.

Iki gün süren etkinlikte katilimcilara çesitli

atölye çalismalari ve simülasyonlarla Gençlik

Programinin felsefesi, içerigi, katilim sartlari,
taraflari, basvuru süreci ayrintili bir sekilde

anlatilmistir. Seminer kapsaminda katilimcilar arasinda çogunlukla

Samsun 'da ikamet eden gönüiiü veya profesyonel olarak çalisan

gençler, gençlik merkezleri, gençlik alaninda çalisan yerel ve kamu
kurumlarinin temsilcilerinin katilimi ile 60 kisiye Gençlik Programi

hakkinda bilgilendirme yapilmis, özeiiikle Ulusal Gençlik Girisimleri

(Eylem i.2) ve Gençlik Çalisanlari ve Kuruluslari için Ag Kurma

(Eylem 4.3) faaliyet alanlari ile ilgili uygulamali proje egitimi

verilmistir.

Gençlik Programi V A,RI,S~O N RAS i (ON-A~RIY AL) ,

EGlTIMl GE~ÇEKLESTIRILDI (AvrupaGönüllü Hizmeti)
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Hayatboyu Ögrenme ve Gençlik Programlari Türkiye

ile Avrupa Birligi ülkeleri arasinda gerçek bir köprü islevi

görmektedirler. Her iki program kapsaminda Türkiye

ile Avrupa arasinda kisilerin ve fikirlerin serbestçe

dolasabildigi bir hareketlilik ve degisim ortami dog
maktadir.

Kamuoyunda geneiiikle Avrupa ülkelerine giden vatan

daslarimiz yönüyle bilinen programlar kapsaminda bir

de Avrupa ülkelerinden gelenler bulunmaktadir ki on

larin da sayilari her yil birkaç bin kisiye ulasmaktadir.

Gençlik Programi altinda yer alan Avrupa Gönüiiü

Hizmeti baslikli faaliyet kapsaminda da Türkiye'ye her

yil gönüllü gençler gelmektedir. Merkez Baskanligimiz



Erdogan GÜNDüCAN
'I'lirkçc Ögretmeni

Proje, öncelikle ögrenciler basta olmak üzere ola

bildigince çok sayida ögretmen, veli ve ilgili kurum

ve kuruluslarin da katilimiyla genis çapli olan ve çok

yanki uyandirmayi hedefleyen, Avrupa kültürü mo
tiflerine dayali bir çalismadir.

Çalismalar kapsaminda proje öncesinde web sayfasi

proje kösesi, okul, ögrenci, ögretmen ve velileri tani

tan, okulu ve dogal çevresini anlatan bir sunu çalis

masi, yöresel kültürün yansitildigi esyalarin yer aldigi

hediye paketi hazirlanip grup ülkelere gönderilmesi,
proje maskoni yarismasi ve 2008 takvimi çalismasi

bulunmaktaydi.

Atilla ALTINOVA, seminerden döndükten sonra,

önce ögretmenleri daha sonra ögrencileri bilgilendirdi.

Eurotales projesi, kültürel miras temellerine dayanan

ve öykülerle Avrupali ilkögretim okullarinin kültüre

bakis açilarini yansitan bir çalisma olmayi hedefliyor.

Proje grubu içerisinde Isveç, Slovenya, Ingiltere,

Almanya ve Fransa yer almakta.

Okulumuz, Comenius OkulOrtakligi proJesine

katilabilmek amaciyla 2005-2006 egitim-ögretim

yilinda Isveç'teki bir irtibat seminerine basvuruda

bulundu. Temmuz 2006'da yazllTIlza cevap geldi ve

seminere katilabilecegimiz kesinlesmis oldu.
Ingilizce Ögretmenimiz Atilla ALTiNOVA

27 Eylül-l Ekim 2006 tarihlerinde Isveç'in

Wimmerby kasabasina gitti.

Bartin
•

Çaydüzü Ilkögretim Okulu
Eurotales Projesiyle
A v!_upa' daki Yeri ni f\.Ld~_

Kasaba, ünlü Isveçli çocuk hikayesi yazari Astrid

Lindren'in dogdugu, büyüdügü ve yasaminin

önemli bir kismini geçirdigi yerdir. Kendisi adina

kurulmus olan tatil köyü sayesinde her yil binlerce

turistin ugrak yeri olmaktadir. Ögretmenimiz kasa

banin tarihi özelligi olan otelinde kaldi. Seminerin

bir kismi bu otelde bir kismi da tatil köyünün

seminer salonunda yapildi. Bu seminerlerde, tüm

katilimci ilkögretim okulu temsilcisi ögretmenler

kendi okullarini ve olasi bir proje ile ilgili

düsüncelerini anlattilar. Ev sahibi Isveçli ekibin

basarili organizasyonu sonucu tüm katilimcilar bir

projeye dahil oldu. Böylece okulumuz Çaydüzü

Ilkögretim Okulu da "Eurotales" adli bir proje çalis
masinda yer almis oldu.

EGiTiM YiLJ.i{'08
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1Qj2lantllari basvurulari öncesinde gerek

Hareketlilik (Mobility), gerek

Yenilik Transferi (Transfere ofInnovation), gerekse Leonardo Ortakliklari (Leonardo Parrnerships) programlari

kapsaminda proje hazirlayacak potansiyel yaralanicilar için bilgilendirme toplantilari düzenledi. Türkiye'nIn

dört bir yanindan, tüzel kisilik sahibi tüm resmi ve özel kurum ve kuruluslardan, mesleki egirim kurumlari

ile KOBI, STK ve yerel idarelerden ortalama ikiser temsilci bu toplantilara istirak ettiler.

Merkez Baskanligi toplanti salonunda gerçeklestirilen bu programlara, önceden randevu alinmasi suretiyle

katilim saglandi. Toplantilarda, Pazartesi günleri Hareketlilik, Sali günleri LdV Ortakliklari, Çarsamba gün

leri de Yenilik Transferi konusunda bilgilendirmeler yapildi. Bilgilendirmeleri LdV uzmanlari yapti. Toplan

tilarin seyri, öncelikle ilgili program hakkinda genel bilgi aktariminin ardindan bizzat basvuru formunun

adim adim takip edilmesi ve doldurulmasi, en sonunda da katilimcilarin yönelttigi sorularin cevaplandiril

masi seklinde gerçeklesti. i4 Ocak 2008 Pazartesi günü baslayan toplantilar, Yenilik Transferi basvurularinin

iki gün öncesi olan i2 Mart Çarsamba gününe kadar devam etti. Toplantilara yaklasik 650 kisi katildi.

Bilgi+Bilisim Güvenligi
Bilisim Koordinatörlügümüz tarafindan Kurumumuz bilisim faaliyetlerinin daha etkin bir sekilde

sürdürülmesi ve Kurumumuzun is hedeflerine ulasmasinda bilisimin etkin bir roloynamasini saglamak için
bir takim stratejiler gelistirilmekte ve yönetim sistemleti olusturulmaktadir. Bu çalismalardan bir tanesi de

Bilisim Güvenligi Yönetim Sistemi (BGYS)'dir. ISOIlEC 27002 olarak standart hale gelmis bu sistem ile

amaçlanan kurum içerisinde çok kritik öneme sahip olan bilgi, belge ve bunlari barindiran sistemlere karsi

olusabilecek tehditleri en aza indirgeyerek, kurum içerisinde bir bilisim güvenligi farkindaligi olusrurmak ve

bunlari politika ve prosedürler ile belgelendirmektir. Bu çalismalar kapsaminda ilk olarak Kurumumuzun

tüm birimlerinde risk analizi çalismasi yapilmistir. Risk analizinin ilk adimi Bilgi Güvenligi Yönetim Sistemi

kapsami dahilindeki varliklarin ve bu varliklarin degerlerinin belirlenmesidir. Varlik degerleri belirlenirken,

varligin Kurumun islevleri açisindan yüklendigi misyon, varligin ya da içerdigi bilginin kritikligi, varligin

maddi degeri ve yerine konabilme kolayligi gibi

kriterler göz önünde bulundurulmakradir. Risk

analizinin bir sonraki asamasinda varliklar ile

tehditler eslestirilmekte ve bu sekilde risk se

viyeleri hesaplanmaktadir. Çalismalarin ilerleyen

safhalarinda eldeki riskler degerlendirilerek

Kurumumuz adina bir risk yönetimi sistemi

olusturulacak ve risk seviyesi yüksek olan bilisim
varliklarimiz için çalismalar baslatilacaktir. Bu

sayede Kurumumuz bilisim sistemlerinin güven

ligi ve performansi artirilmis olup, gerek kurum

çalisanlarimiz gerekse Türkiye'nin dört bir

yanindan bilisim sistemlerimize baglanip yarar
lanan kullanicilarimiza daha iyi ve kaliteli hizmet

saglamis olacagiz.
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2008'de de Isveç'e yapilacak seyahatler için yapilmasi

gerekenler netlestirildi.
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Eurotales projesi kapsamindaki çalismalarimiz

2-5 Nisan'da Ingiltere'ye yapilacak ziyaretin hazir

Iiklariyla devam ediyor. Projemiz iki yillik bir süreci

kapsiyor ve 2009 Haziran ayinda sona erecek .

Eurotales projesi çalismalarindan birisi de takvim

yapilmasiydi. Bu konudaki sorumluluk Fransiz

okuluna verildi. Proje ortagi ülkeler takvimde yer

almasini istedigi resimleri Fransa'daki ortaga

gönderdiler. Fransa her ülkeye iki ay düsecek

sekilde 2008 duvar takvimini hazirladi ve

basimini yaparak diger okullara gönderdi.

Okulumuz bu takvimin Mart ve Mayis 2008 ay

larinda yer aldi. Takvime ulasmak için internetteki

sayfasini ziyaret etmek yeterli.

ALMANYA BASiNiNDA HABER
OLDUK

Almanya'dan dönen ögretmenlerimiz okulumuzda

bir toplanti yapti ve Almanya ziyaretiyle ilgili

izlenimlerini ögretmen ve ögrencilerle paylasti. Be

raberlerinde getirdikleri kültür kurularinda yer alan

esyalari okulunmza gelen herkesin görebilmesi için

mini bir müze hazirlandi ve kültürel degerler bu

m üzede sergilendi.

Almanya'daki çalismalar Alman basininda haber

konusu oldu. Schwerin yerel gazetesi Zeitung Für

Die Landeshaupstant, 4 Aralik 2007 tarihli

sayisinda, proje temsilcilerimizin fotograflariyla bir

likte proje hakkinda detayli bilgi verdi.

Den Sagen auf der Spur
Lt"hrer aus seehs ündem besuchen Padagogium i Arbeit an Comenius.Proiekl

•.•t·.,...,., ~ - \. ,. -'" ' • If.n

- if~.•lqj:

Ilk ziyaretin ardindan hemen ikincisi yani Ingiltere

ziyareti için çalismalara baslandi. Bu ülkeye

giderken Almanya'nin Schwerin Kalesiyle ilgili bir

hikaye yazma çalismasi yapmamiz gerekiyordu.

Okulumuzdaki bütün ögrencilere kaleyle ilgili bil

giler verildi ve mekan olarak bu kaleyi kullanmalari

sartiyla bir hikaye yazmalari istendi. Ögrencileri

mizin büyük bölümü bu çalismaya katildi. Yazilan

hikayeler incelendi ve dikkate deger olanlar ayrildi.

Bunlarin içinden bir tanesi de Ingiltere'ye

götürülmek üzere seçildi .

Mili

May

Mltyo

Mili

Maj

Maj

Miiyis-
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Kisa süre içinde ögretmenlerden ve ögrencilerden

olusan bir proje ekibi kurdu. Ekip vakit kay

betineden çalismalara basladi.

Ilk olarak okul sitesinde projeye ait bir yer açildi ve

yapilan çalismalar düzenli olarak burada anlarildi.

••www.cayduzu.k12.tr ••. Daha sonra okulumuzu çok

yönlü tanitan Ingilizce seslendirmeli sunu hazirladik

ve ortak ülkelere gönderdik. Onlar da kendi hazir

ladiklari tanitim sunularini bize gönderdiler. Ögret

menimiz gelen sunulari iki orurum halinde

ögrencilerle paylasti. Böylece birbirimizi yakindan

tanimaya basladik.

ÖGRENCILER PROJEYLE ILGILI
PANO HAZiRLADiLAR

Eurotales çalisma grubunda yer alan ögrenciler çalis

malarini sergilemek amaciyla bir pano hazirladilar.

Panoda proje ortaklarimiza ait bayrak, yazi ve degisik

dokümanlar yer aldi.

Projenin basvurusu dahil bu asamaya gelmesinde

çok önemli yeri olan Ingilizce ögretmenimiz Atilla

ALTiNOVA'nin Agustos 200l'de Izmir'e tayini çikti
ve okulumuzdan, dolayisiyla projeden ayrilmak

zorunda kaldi. Bu durum bizi biraz tedirgin etse de

Eylül 200l'de okulumuzda görevlendirilen Ingilizce

Ögretmeni Nihan DEMIR bu korkumuzun yersiz

oldugunu proje kapsaminda yaptigi çalismalarla bize

gösterdi.

PROJE TEMSILCILERIMIz
ALMANYA'DA

2-5 Aralik 2007 tarihleri arasinda Okul Müdürümüz

eu rotales

Yahya YILDIZ ve Ingilizce Ögretmenimiz Nihan

DEMIR projenin ilk toplantisi için Almanya'nin

Schwerin kentine gitti. Bu ilk ziyaretin konusu önce
den hazirlanan kültür kurularinin tanmlmasi ve or

taklar arasinda degistirilmesiydi. Planlandigi sekilde

ortak ülkelerden gelen kültÜr kutulari tanirildi,

karsilikli degisimi yapildi. Ziyaret sonrasi soh

bederde bu ilk faaliyetin amacina ulastigi konusunda
hemfikir olundu.

Kültür kutularinin degisiminin ardindan ülkedeki

egitim-ögretim sürecini yakindan tanimak amaciyla

ev sahibi okulun (Pödogogium) siniflarina girilerek

dersler takip edildi. Temsilciler kendi ülkelerindeki

uygulamalarla karsilastirmalar yaptilar.

Almanya'daki toplantinin devaminda projenin bun

dan sonraki süreci belirlendi ve karara baglandi.

Buna göre 2-5 Nisan'da Ingiltere'ye, 1-4 Haziran



BiR GÖNÜllÜLÜK_Hi_KA'lESi
GÖ7de SÜTÇÜ

Sanirim 25 yillik hayatimin en ilginç 6 ayini geçtigimiz sene Ingiltere'deki Avrupa Gönüllü Hizmeti

projem sirasinda yasadim. En güzel diyemiyorum; kötü de diyernem ama tam anlamiyla dolu dolu

bir deneyimdi ve bana çok sey kattigini söyleyebilirim. Projem baslamadan önce oldukça tedir

gindim, çünkü benim projem bir hapishanede gerçeklesecekti. i6- i8 yas arasi erkek hükümlülerin

kaldigi bir hapishanede hükümlü gençlere elimden geldigince, yetenegim yettigince resim ders

lerinde yardimci olacaktim. Bir bayan olarak erkek hapishanesinde çalismak elbetteki kolay 01

mayacaktl, ancak bu benim tercihimdi; hapishaneleri, suçlularin psikolojisini çok merak

ediyordum; hükümlüleri yakindan tanimak ve eger yapabilirsem onlara yardimci olmak istiyordum.

Iste saydigim ve saymadigim tüm bu sebeblerle yakinlarimin endiselerine, kendi tedirginliklerime

ragmen bu maceraya atildim. 25 saat süren vapur, otobüs, uçak ve tren yolculugumun ardindan

sonunda gece saat 22:00 sularinda projemin gerçeklesecegi kent olan Leeds'e varmistim. Yarim

saat kadar otogarda bekledikten sonra mentorum gelip beni karsiladi. Kendisi 1.90 boylarinda,

uzun rasta saçli, zenci ve gördügüm en iri adamdi. Alti ay için getirdigim bavulu gördügünde

'Tasiyabilecegin bir bavul getirmeliydin' diyerek bambaska bir yasamin içine daldigimi anlamami

saglamisti. O an mentorumla pek anlasamayacagimi düsünüp içten içe terdirginligim artmisti.

Ancak ilerleyen aylarda (Tahmini 3 ay) kendisiyle iletisim kurma yolunu kesfermis ve aileden biriyle

oldugu kadar güvende hissetmistim, ancak tabii ki bu ilk 3 ay hiç de kolay geçmemisti.

EGiTiM '08
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Hayatboyu Qgrenme Programi
200B YIII,B~-svurulari
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Her yil oldugu gibi Hayatboyu Ögrenme Programi

kapsamindaki Comenius, Leonardo da Vinci ve

Grundrvig programlari yogun bir basvuru dönemini

tamamladilar. Bu yil da binlerce kurum ve kurulus

proje basvurusunda bulundu, Basvuru döneminden

önce yayinlanan Aralik 2007 tarihli sayimizda 2008

yili basvuru döneminde tüm basvuruculari baglaya

cak bazi kisitlamalardan ve degisikliklerden bahset

mistik. Basvuru süreçlerine iliskin söz konusu

degisiklikler detayli olarak "Hayatboyu Ögrenme

Programi Ülke Merkezli Faaliyetler 2008 yili Ulusal

Teklif çagrisi" adli belge ile tüm yurttaslarimiza

duyurulmustll,

Programlara 2004 yilinda katilan ülkemiz için ilk 3

yil Türkiye'nin projecilik kapasitesini gösterebilmesi

için önemli bir firsatti. Vatandaslarimiz, Merkez

Baskanligimizin çagrilarina uyarak bu dönemde

neredeyse 10.000 proje hazirladi ve sundu. En basta

programlara ayrilan ödeneklerin tam olarak kul

lanilip kullanilamayacagi, bir kisminin geri iade
edilme ihtimalinin olup olmadigi tartisilirken;

olusan büyük talep daha ikinci yildan itibaren tüm

bu kuskulari alip götürdü.

Bir önceki uygulama yili olan 200Tye ait veriler,

yapilan toplam proje basvurulari arasindan ancak
% 22'sinin (4451 basvuruda arasindan 991'i kabul

edilmistir.) desteklenmeye hak kazanabildigini

göstermektedir. Bu oran her 100 basvurudan 78'inin

kabul edilemedigi ni de göstermektedir.

Projelerin ilk yillarinda yogun bir talep olusturula

bilmesi için yapilan çalismalar meyvesini verdikten
sonra, basvurularin kalitesinin yükseltilmesi ciddi bir

gereklilik olarak ortaya çikmaya basladi. iste bu se

beplerle yukarida bahsi geçen ve bu yildan itibaren

uygulamaya sokulan kisitlamalar gündeme getirildi.

Bu baglamda 2008 yilindan itibaren her kurumdan

ulusal önceligimiz dogrultusunda her proje tipi

basina birden fazla proje alinmamasini, bu sayiyi

asan proje basvurusunda bulunan kurum ve kuru-

luslarin basvurularinin geçersiz sayilmasi gibi ön

lemler yürürlüge konuldu. Bu önlemlere ek olarak,

her yil oldugu gibi bu yil da bazi öncelikler açiklandi

ve ortak sayisi fazla, gerçek ortakliga dayali, deza

vantajli, engelli bireylerin katilimini içeren ve kadin

erkek esitligine vurgu yapan, ekonomik, sosyal ve

kültürelolarak dezavantajli bölgelerden sunulan,

katilimci sayisi ve bütçe büyüklügü olarak daha fazla

yararlaniciyi kapsayan nitelikte, kalite açisindan da

belirli bir sinirin üstündeki projelere öncelik verile

cegi tüm kamuoyuna duyuruldu.

Bu ve bunun gibi önlemlerle geçtigimiz yillarda on

larca ayri proje hazirlayarak Merkezimize sunan

kurum ve kuruluslarin, az sayidaki projeye odakla

narak proje kalitelerini artirmalari da hedeflendi.

Söz konusu önlemler ilk basvuru döneminde netice

vermeye baslamis gibi görünüyor. ilk defa 2008

yilinda Leonardo da Vinci, Comenius ve Grundtvig

programlarina yapilan basvurularda artis degil aza

lislar oldu. Toplam basvuru sayisi % 25 azalma gös

terdi. Bu da uygulama stratejisinin basarili oldugunu

gösterdi.

Yeni döneme iliskin olarak ortaya konulan kisitla

malar konusunda tüm kamuoyu müteaddit kereler

bilgilendirilmis olmasina ragmen, ayni faaliyet

basligi altlnda birden fazla proje basvurusu yapan

kurumlara yine de rastlanmistir. Bu türden olup da

birden fazla proje basvurusu yapan tüm kurum ve

kuruluslarimizin yalnizca fazlalik olarak gönderdik

leri basvurularin degil, tüm basvurularinin "Bagim

siz dis uzman" degerlendirmesine girmeden

elenecegini üzülerek belirtmemiz gerekiyor.

Kisitli bütçeye ve gittikçe sikilasan basvuru ve

rekabet kosullarina ragmen kurum ve kuru

luslarimizin proje hazirlama konusunda gösterdik

leri azim içIn kendilerine tesekkür ediyoruz.



Avrupa Gönüllü Hizmeti ve

Akre_qitasyq[l SÜCeci

Avrupa GönÜllÜ Hizmeti (AGH), 2-12 aylik sÜreler

dahilinde 18-30 yas arasindaki gençlerin 31 program

Ülkesinden birinde gönÜllÜ hizmette bulunmasina

ya da 31 program Ülkesinde Ümeki yas araligindaki

gençlerin TÜrkiye'deki sosyal içerikli projelerde yer

almasina imkan taniyan Gençlik projclerinden
biridir.

Avrupa GönÜllÜ Hizmeti kapsamindaki projelere

karilan gençlerin yeme-içme, konaklama, vize ve

seyahat masraflari ile Ülkeden Ülkeye degisen 85-200
avro arasindaki aylik cep harçliklari AB hibesinden

karsilan maktad ir.

Ancak gençlerimiz AG H projelerine bireyselolarak

basvuramamakta, murlaka kar amaci gÜtmeyen bir

kurulusun, AGH içindeki sÜreci gönÜllÜler adina

takip etmesi gerekmektedir. Iste bu noktada kuru

luslarin AGH içinde gönderen, ev sahibi ya da ko

ordinatör kurulus olarak akreditasyonu zorunlulugu

ortaya çikmaktadir.

Akreditasyon Nedir? Ne Degildir?
Akreditasyon, Avrupa GönÜllÜ Hizmeti içinde yer

almak isteyen kuruluslarin, Kurumumuza Niyet

Beyani (Expression of Interest) denilen belgeyi sun
duktan sonra baslayan bir sÜreçtir. Kuruluslarin

akreditasyon için Niyet Beyani sunmasi ve "Ben

AGH içinde göndereni ev sahibi/ koordinatör ku

rulus olarak yer almak istiyorum; bu islevi Üstlenmeye

hem idari, hem mali, hem de personel kapasitem

yeterli; ayrica sÜreç içinde neler yapilmasi gerek

tigini, haklarimi ve sorumluluklarimi da biliyorum."

anlamina gelen bir beyanda bulunmasidir. Böyle ol

makla birlikte, Niyet Beyani sunarak AGH içinde

yer almak isteyen kuruluslarimizin Avrupa GönÜllÜ

Hizmetini bilmedikleri, akreditasyon ve sonrasin

daki sÜrecin hangi asamalardan olustugu na dair

hiçbir fikirlerinin olmadigi ve akreditasyon
kavramini baska AB hibelerinin önÜnÜ açacak ilk

asama olarak dÜsÜndÜkleri gözlemlenmektedir.

Dolayisiyla akreditasyonun ne olmadigini tespit

etmek belki de ne oldugundan daha önemlidir:

• Akredite edilmek diger AB projeleri için bir avan

taj saglamaz.

• Akredite edilmek diger Gençlik Projeleri için bir

avaiiraj saglamaz, sadece Avrupa GönÜllÜ Hizmeti

Projeleri için gereklidir.
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• Akredite edildikten sonra kurulusuimza ISO 9001

gibi örgÜrlenme mÜkemmcliyetini belgeleyen bir
sertifika verilmez.

• Akredite edilmek kurulusunuza bir dokunulmazlik

saglamaz; program ihlalierinin tespitinde her an geri
alinabilir.

• Akredite edilmek, Merkezimiz ile kurulus arasinda

organik bir bag kurmaz. Merkezimizin bir kurulusu

akredite etmesi, o kurulusun Kurumumuz tarafin

dan bazi görev ve sorumluluklari Üstlenmek Üzere

yetkilendirildigi anlamina gelmez.

Akreditasyon, AGH içinde gönderen/ev sahibi/ ko

ordinatör kurulus olarak yer almak isteyen kuru

luslarin AB Komisyonu tarafindan belirlenen

kurallar dahilinde hareket etmesini gÜvence ahina

alan (sadece belli bir kapasiteye sahip kuruluslar

akredite edildigi ve kurallara uygun hareket et

meyenlerin sistemden ayiklanmasini mÜmkÜn

kildigi için); birbirine gönÜllÜ göndermek isteyen

kuruluslarla, gönderen ve ev sahibi kurulus arayan

gönÜllÜleri bulusturan bir platform (akredite edildik

ten sonra bÜtÜn kuruluslar AB Komisyonu'nun

merkezi veri tabaninda görÜnÜrlÜk kazandigi için)

olusturan bir sistemdir.

Kimler Akredite Edilebilir?

Kar amaci gÜtmeyen ve tÜzel kisiligi olan sivil

toplum kuruluslari (dernekler, vakiflar), yerel yöne

timler (belediyeler), merkezi yönetimin tasra teski

larlari (Valilik ve Kaymakamliklarin AB ofisleri);

Üniversitelerin AB ofisleri AG H içinde gönderen/ev

sahibi ve koordinatör kurulus olarak yer almak is

tiyorlarsa akredite edilmek Üzere Merkezimize

basvurabilirler.

Nasil Akredite Olunur?

Üsrreki kuruluslardan biriyseniz, akredite olmaniz

için Dipnot 3'teki adresten Niyet Beyani belgesini

indirerek herhangi bir tarihte (diger projeler gibi son

basvuru tarihi yok) Kurumunmza sunmaniz yeterli.

Ancak bu belgenin bir özelligi Ingilizce doldurul

masi. Belgeyi doldururken mutlaka sizin için hazir

ladigimiz Niyet Beyani Doldurma Kilavuzundan

destek aliniz. Sunduktan sonraki asamalar ise sun
lardir:

EGiTiM ~NÇ '08
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Hapishanede çalismaya sabah 08.30'da basliyordum ve 08.30'da hapishanede olmak için saat 5.22'de evimden

i00 metre ötede bulunan duraktan otobüse binmem gerekiyordu. Tabiki de hapishane denilen yer sehrin içinde

olamazdi. Ancak her sabah 2 saat yol gitmek, durakta sabahin 5.22'sinde bekleyen rek bayan ve belki de tek insan

olmak, 7.30'da hapishanenin oldugu kasabaya vardiktan sonra Ingiltere'nin sogu~a, rüzgarinda kasabadan

20 dk boyunca hapishaneye yürümek hiç de kolay degildi. Sanirim i ay kadar ha.*~1eye bu sekilde gitmeyisürdürdüm, mentorum ile aram çok iyi olmadigi için kendisine bu sikintimi sÖYl~~l}1istim, belki de biraz
macerayi seviyordum, inanin cevabini tam bilmiyorum. Ancak gün gelip Ingiltere i~\.o~durucu soguklari
basladiginda ve daha da önemlisi yasadigim yerde ürkütücü olaylarin yasanmasi somrcu~{i:tik hapishaneye bu

sekilde gitmemin kesinlikle güvenli olmadigindan emindim. Birgün bu korkumu mentoruma net ve açik olarak

açikladim ve sorunum hemen çözüldü, beni ögleden sonra olan aktivitelere koydular ve tüm sorunum ortadan

kalkmis oldu ... Bu durumu hosting organizasyonuma duydugum minnetten dolayi sirf onlara sorun çikarma

mak için i ay boyunca saklamistim ve bosu bosuna sikinti yasamistim. Iste o an anladim ki, projeyi

güzellestirmek, AGH sürecini daha verimli kilmak aslinda büyük oranda gönüllülerin elinde. Mentorumla

iletisim kurma yolunu kesfedip, her istedigimi, her sorunumu iki cümleye indirgeyip açiklarnam gerektigini an

ladiktan ve bunu uyguladiktan sonra hayal ettigimden bile daha güzel bir projem olmustu. Hapishanede çalis

maya baslayali 3 ayi geçmisti ve hükümlü gençler sonunda beni kabullenmisti, artik beni gerçekten onlara

faydali olmaya çalisan bit gönüllü olarak görüyodardi ve bana güveniyodardi. Bidikte çok güzel resimler yap

mistik, hatta ufak bir sergi bile açmistik, her geçen gün birbirimize daha çok alisiyor ve seviyorduk. Iste bir dolu

detayiyla anlatmak istedigim bu proje sayesinde ben aslinda hükümlü gençlerin de bizlerden biri oldugunu,

bizlede aym degeri ve aym saygiyi hak ettiklerini ögrendim.



II. Kurulusun Faaliyetlerinin Avrupa Gönüllü

Hizmetinin Amaç ve Hedeflerine Uygunlugu:
Bu bÖlümde kurulusun düzenli faaliyetleri belirtilerek,

bu faaliyetlerin AGH amaç ve hedefleriyle Örtüsüp

örtüsmedigine iliskin gözlemler yer alir.

III. Kurulusun AGH Hakkindaki Bilgi Düzeyi
Bu bölümde kurulusun genelolarak AG H hakkindaki

bilgi düzeyi (Genci olarak AGH nedir; Akreditasyon
nedir; Akredite gÖnderen/ev sahibi/koordinatör kuru

lus olarak yükümlülükleri hakkindaki bilgi düzeyi

nedir, biliyor imi?; Akredite kuruluslarin yayimlandigi
veri tabanindan haberdar mi?); AGH basvuru sürecine

iliskin bilgi düzeyi (Kaç son basvuru tarihi var? Son

basvuru tarihine kadar izlenmesi gereken süreç, fialiyet

anlasmasi, faaliyet tanimi; gönüllü sigortasi, vize ve
ikamet islemleri, doldurulacak basvuru formlarina il

iskin bilgi düzeyi) yer alir.

iV. Kurulusun Idari, Mali ve Beseri Kapasitesi

Bu bölümde, kurulusun idari, mali ve beseri kapasitesi

hakkindaki gÖzlemler yer almaktadir. Idari olarak; bu

kurulusun bir ofisinin olup olmadigi; bu ofiste, gelecek

gÖnüllüleri yÖniendirecek, ev sahibi projelerle gereken

irtibati kurmayi saglayacak araç ve gereçlerin mevcut

olup olmadigi; mali olarak; bu kurulusun gelir kay

naklarinin neler oldugu, ayni ya da nakdi olan bu kay

naklarin kurulusun üç yil boyunca AG H içinde ofis ve

personelolarak yer almasina yetecek düzeyde olup ol

madigi; beseri olarak da; ofiste, AGH projelerinde

görevalabilecek yeterlilikte ve sayida yabanci dil bilgi

sine sahip, gönüllülere haftanin bes günü mesai saatleri

içinde bilgi verebilecek yeterli personelin mevcudiyeti

ile bu personelin istihdam biçiminin gönüllülük

esasina dayanip geçici mi yoksa sürekli ve maasli mi

oldugu vb. hususlar yeterlilik için bakilacak konulardir.

V. Sadece Ev Sahibi Kurulus Olarak Akredite

Edilmek Isteyenler Için Ek Hususlar:
Bu bölümde, ev sahibi kurulus olarak akredite edilmek

isteyen kurulusun, gönüllüye haftada 30-35 saatlik bir

is yükü dahilinde gönüllü hizmette bulunmasini

saglayacak faaliyetleri olup olmadigi (bu faaliyetler salt

rutin ofis faaliyetlerinden olusmamali, kurulusun

düzenli faaliyetleri olmali, hizmet ve ögrenme den

gesini yansitmali; gÖnüllüye uygun dil ve kültürler arasi

ögrenme imkanlari olusturmali); gönüllüye uygun

destegin verilip verilemeyecegi, yabanci yeterli dil bil

gisine sahip bir rehber (mentor) atanip atanamayacagi;

gÖnüllünün yeme-içme-konaklama ihtiyaçlari için

elverisli imkanlara sahip olup olmadigina iliskin

gözlemler yer alir.

3. Akreditasyon Komitesi: Akreditasyon ziyaretinden

sonra, akreditör üstte ki gözlemlerine dayanan ra
porunu akreditasyona iliskin olumlu veya olumsuz

görÜsüyle birlikte akreditasyon komitesinin takdirine
sunar.

4. Onay: Komite akreditörün olumlu/olumsuz müta

laasini degerlendirir ve kararini kabul/red seklinde

hazirlanmis bir tutanakla saptayarak Merkez

Baskaninin onayina sunar. Baskan'in onayindan geçen

kabul yönündeki akreditasyon basvurularinin sahip

lerine iliskin bilgiler 3 yilligina AB'nin üstte bahsedilen

merkezi veri tabaninda yer almaya baslar. Sistemin sef

fafligi ve keyfilikten arindirilmasi için alinan önlemler

her seyden önce tüm süreç çikarilan bir usul ve esaslarla

düzenlenmistir. Uygun bulunmayan akreditasyon

basvurularinda, basvurana neyin niçin uygun

göriilmedigi ve neleri düzeltmesi gerektigi bildirilmek

tedir. Akreditasyonun reddedilmesi durumunda da

keza basvurana akreditasyonun niçin reddedildigi
bildirilmektedir.

Akredite Edildiniz. Peki Sonra?

Iste hersey simdi basliyor. Bundan sonra

http://cc.europa .cu/you th/ evs/ aod/hei_en .cfm

adresinde görünür hale geleceksiniz. TÜrkiye'nin dört

bir yanindan gönüllüler size e-mail göndererek, tele

fon ederek ya da bizzat gelerek bilgi almak isteyecekler.

Sorumluluklarinizdan biri de onlara yardimci olmak

ve yönlendirmek. Ancak yönlendirmekten kastimiz,

bilgi almak isteyenin Kurumun1Uza gönderilmesi ya da

AGH uzmanlariniii e-posta adreslerinin verilmesi

degiL. Öyleyse ne?

1) Gönderen olarak akredite edilmisseniz gönüllüye

"Avrupa Gönüllü Hizmeti"nin ne oldugunu anlatmak

ve onun AGH'ye yönelik motivasyonunu anlamaya

çalismak.

2) Uygun proje seçiminde gönüllü adayina rehberlik

etmek ve yurt disindaki ev sahibi kuruluslarla yazismak.

3) Yabanci dil bilmiyorsa gönÜllü adayi ile birlikte bir

CV ve motivasyon mektubu hazirlamak.

4) Ev sahibi olarak akredite edilmisseniz yurtdisindan

gelecek e-postalara cevap vermek ve gelen taleplerden

uygun gönüllüleri belirlemek.
S) Koordinatör kurulus olarak akredite edilmisseniz

yilda 5 basvuru döneminden birinde gönÜllÜ getirmek

ve göndermek üzere hibe basvurusunda bulunmak; bu

hibeyi yönetmek ve projenin bitiminde Merkezimize

nihai rapor sunmak.

Gönderen/ev sahibi ve koordinatör kuruluslarin so

rumluluklarini tek tek yazmak bu yaziniii hacmini asa

cagindan son söz olarak, "aslinda her sey o dört sayfalik

formu doldurduktan sonra basliyor." diyebiliriz.

EGiTiM nENçiJK'oB
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1) Akreditasyon Egitimi: Eger basvurunuzda sekli

herhangi bir eksiklik yoksa (varsa size resmi bir

yaziyla bildirilir ve gidermeniz istenir), yilda 4 kez

düzenlenmesi planlanan zorunlu akreditasyon

egitimlerinden birine davet edilirsiniz. Egitime ilke

olarak Akreditasyon Basvuru Formunda proje so

rumlusu olarak gösterilen kisinin katilmasi beklenir.

Proje sorumlusunun katilamayacagi durumlarda

yasal temsilci de katilabilir. Ancak bu ikisinin disinda

kurulustan baska bir kimsenin egitime katilmasi

mümkün degildir.

Akreditasyon egitimine mazeretsiz katilinmamasi,

Akreditasyon basvurunuw geri çektiginiz anlamina

gelmektedir. Tekrar sundugunuzda bir kez daha

düzenlenecek ilk egitimlerden birine davet edilirsiniz.

Buna da katilmadiginiz takdirde Akreditasyon

basvurunuz son ve kesin olarak reddedilmis sayilir

ve i yil boyunca tekrar Akreditasyon basvurusunda
bulunamazsiniz.

Akreditasyon Egitimi, 2 gÜnlük hayli yogun

lastirilmis bir egitimdir. Konaklamanin tarafimizdan

saglandigi bu egitime katilim için yapilan yol mas
raflari katilimcilarin kuruluslarina aittir.

Egitimin birinci gÜnÜnde, gönÜllÜlük, haklar ve so

rumluluklar, basvuru formlari ve Akreditasyon

süreçleri anlatilir. Ikinci gÜnünde ise bir proje

simulasyonu ile egitim biter. Katilimcilarin oturum

lardan herhangi birine mazeretsiz olarak katilmamasi

da yine Akreditasyon basvurusunun geri çekildigi

anlamina gelir.

2. Akreditasyon Ziyareti: Egitimden sonra kuru

lusunuzun AG H içinde yer alma istegi hala devam

ediyorsa (egitimden sonra, AGH içinde yer almaya

uygun olmadigini düsünen birçok kurulus Akredi

tasyondan vazgeçebilmektedir), kurulusunuza

Baskanligimiz akreditörleri tarafindan bir Akreditasyon

ziyaretinde bulunulur. Bu ziyarette aki'editör asagi

daki ölçÜdere göre gözlemlerde bulunarak bir rapor
hazirlar:

i. Kurulusun Avrupa Gönüiiü Hizmetine

Katilmaya Yönelik Motivasyonu:

Bu bölümde kurulusun AGH içinde niçin akredite

bir gönderenlevsahibi ya da koordinatör kurulus

olarak yer almak istedigine iliskin gözlemler yer alir.

Milma PAVLOVSKit Avrupa Göniilliisii,
Antalya'da bizmet verdigi Imznrei,inin sakitileri ile birlikte (bkz. sayfa 24)
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POLONYA IZLENIMLERI

Bir ülkenin tanitima harcadigi kaynak ve zaman

büyük önem arz eder. Bu önem, küresellesmenin
etkisinin artmasina paralel olarak daha da artmis bu

lunmaktadir. Küresellesmenin hakimiyetinde bir

dünyada yasiyorsaniz, kabugunuzu kirip kendinizi

baskalarina anlatmaniz, tanitmaniz gerekiyor. Türkiye
de, tüm dünya ülkeleri ile siyasi, kültürel ve
ekonomik açilardan iliski içinde olan bir ülkedir.

Baska kültürlerden insanlari yakindan tanimanin yolu

onlarla temas halinde olmaktir. AB Egitim ve Gençlik
Programlari yoluyla, yurtdisina çok sayida Türk vatan

dasi gitmekte, çesitli Avrupa ülkelerinden de ülkemize

insanlar gelmektedir. "Hareketlilik" adini verdigimiz
bu seyahatler esnasinda, gerek kisa süreli ziyaretler

yapilmakta, gerekse on ayi bulan stajlar ve egitimler
gerçeklesmektedir. Bu kadar uzun süre esnasinda farkli

kültiirlerden insanlar birbirlerini yakindan tanimakta,
daha önceden sahip olunan eksik, yanlis, bazen de

kasitli menfi düsünceler yok olmakta; bunlarin yerini

çok olumlu, dostluga varan yakinliklar almaktadir.
Artik yeni dostlar, yasadiklari sürece, tanistiklari in

sanlarin ülkeleri hakkinda hep olumu düsü
nen ve bu olumlu kanaati her firsatta

açiga vuran -adeta- birer
kültür elçisi olabilmekte

dirler.

Bu noktada, Avrupa Birligi Egitim ve Gençlik

Programlarinin misyonu ve vizyonu baglaminda su
ifadelere göz atmamiz yerinde olacaktir: "Avrupa

Birligi Egitim ve Gençlik Programlari, Avrupa Birligine
üye ve aday durumda olan ülkelerde, toplumun ve
bireylerin egitim seviyelerinin çok boyutlu olarak yük
sehilmesini, üye ülkelerin vatandaslari arasindaki

karsilikli bireysel ve kurumsal isbirliginin, kültürel
degisimin ve taninmanin artirilmasini, Avrupa vatan

daslarinin vatandaslik bilinçlerinin ve sosyal girisim
ciliklerinin artirilmasini hedefleyen programlardir.

Bu Programlarin en önemli hedeflerinden birisi de,

Avrupa ülkeleri halklari arasinda anlayis ve isbirligi or
taminin gelistirilmesidir. Programlar kapsamindaki
pek çok f.ialiyet sayesinde, yararlanici bireyler, farkli

kültür ve yasam tarzlarindan gelen insanlarla birlikte
çalisma, sorunlara birlikte çözümler arama ve en

önemlisi, kendi özgün tecrübelerini paylasma imkani

bulmaktadirlar. Böylece Avrupa Birligi, sadece devletler
arasindaki görÜsmelerden öteye geçmekte, toplumsal

ve bireysel anlamda farkli uluslarin derin baglar olus
turmasina zemin hazirlanmaktadir."

Iste bu misyon ve amaçlarin gerçeklestirilmesine bir
katki olarak, Baskanligimiz Halkla Iliskiler Koordi

natörlügü tarafindan Polonya'nin baskenti Varsova'da
7-8 Mart 2008 tarihlerinde ikincisi gerçeklestirilen
Uluslararasi Egitim Fuarina (Perspecrywy 2008)
katilim saglandi. Bu kisa seyahatten oldukça olumlu

izlenimlerle dönüldü. Fuar esnasinda, gerek Polonyali
katilimci ve ziyaretçilerle, gerekse diger Avrupa
ülkelerinden gelen katilimcilarla gerçeklestirilen
diyaloglardan olumlu izler ve izlenimler kaldi.

. ,
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POLONY A
Egitim ve Gençlik Programlari Boyutu ile

TARiHTE POLONY A - TÜRKiYE iLisKiLERi

i772 yilinda üç büyük devlet, Polonya' nin parçalanmasi an

lasmasini imzaladilar. Bu anlasmaya göre; Güney Bölgesi

(Galiçya) Avusturya'ya; orta ve kuzeyi Prusya'ya, Niemen ve

Bug Nehrinin dogu kismi ise, Rusya'ya geçti. XViii. yy. or

talarinda Osmanli Devleti, parçalanmis olan

Polonya'nin müttefiki durumundaydi. Bu

gelismeler sebebiyle, XViii. yy.'in ikinci yarisinda

Istanbul, Polonyali siyasi göçmenlerin siginak yeri

halinde gelmisti. Bu süre içinde Osmanli Devleti,
Kazimierz Pulavski (Savannah kahramani) ve bir

çok Polonyali'ya kucak açti. Polonya'nin isgalini,
dönemin devletleri arasinda bir tek Osmanli

Imparatorlugu kabul etmedi. Söylence söyledir:

Padisah, yabanci diplomatlari kabul ettiginde hep

lehistan elçisini sorar, bunun üzerine sadrazam usulca

yaklasir, sanki padisahin kulagina fisildarmis gibi, ama

kesinlikle orada bulunan herkese duyurmak niyetiyle

sunlari söyler:"lehistan elçisi yoldadir, ancak yollardaki

müskülat yüzünden gecikmistir". Bu, Osmanlilarin

Polonya'ya karsi dostlugunu ve leh Devletinin parçalan

masini asla taninmadigini gösteren il1Celikli ve duygusal
bir örnektir.

Ayrica Istanbul'da leh Elçiliginin kendi mülkü olan elçilik

binasi, lehistan'in parçalanmasindan sonra Bab-i Ali'nin ko

runmasina alinmisti. Bu da leh egemenliginin simgesi olan

tek toprak parçasinin Osmanli hukukunca tanindigini gös

teriyordu.



Kamila Stanek

VM)OVa Üni\'("r~iiöi.S;irki)'<ii BölÜmÜ, Dogu Dilleri Okulu'nda Türk Dili Ögreimi.::ni.

vO SH, TÜrk Dili ve Ona Asya Ülkek·ri lialklari Doktora Ogrcncisi

7-8 Mart arasinda Polonya'da, Varsova'da düzenlenen

Perspectwy 2008 fuarin sayesinde Egitim ve Gençlik

Programi ne kadar önemli roloynadigini bir daha duydum.

Fuarin 2. günü Türkiye'deki programi hakkinda bütün, fuar
için hazirladigi, malzemeler bicti. Bu sadece ne kadar çok ilgi

çektigini anlamina gelebilir. Hem lise hem yüksek okullarin

ögrenciler Türkiye'deki programiyla ilgilendi.

Su kisa bir yazi Türkçe dersini veren olarak yaziyorum. Ders

hazirlanirken hangi sorunlarla karsiladigim, uygun metin

seçme metodü ve ögrencilerimize Türkiye hakkinda bilgileri
vermek sekli açiklamaya çalisinm.

Varsova Üniversitesi'nde her sene Türk Dili kursunda yak

lasik 50 kisi Türkçeyi ögrenmeye kalkiyor, ayrica yaz
kurslarinda 30-40 arasinda ögrencilerimiz var. çogu onlar

dan Türkiye' nin rarihi, ekonomi, farkli faaliyetlere katildigini

bilir. Bazilari ise Türkiye'ye gidip o ülkeyi begenmis ve onu

daha iyi tanimak için kursuna girer. Varsova Üniversitesi'nin

kurslari çok ilgi çeker, çünkü Türk Dili ögrenme yaninda

Türk kültürünü, tarihi, yasam tarzi, onun mutfagi, halk ve

yeni müzigi ögrenilebilir.

Kurslarinda ayni zamanda Türk dili ve kültürünü temel bil

ilerini aktarmaya çalisilir. ürk yazilan kitaplar, edebiyat

an alintilari, yazi öw.clderi eki makaleleri, kendi

yazimiz ve arastirmalari en çok kullanildigi malzeme olur.

Ögrencilerimize bir yazi sunarken farkli bakis açisindan onu

seçmemiz gerekiyor.

i. Yazi güzel ve kursun seviyesine göre basit/zor olmali

2. Kullanildigi sözcükler temel kelimeler, özel isimler, terim
ler (uluslararasi kelimelerse)

3. Dilbilgisi bakis açisindan Temel Türkçe kursunda sadece
üç dört zamani, temel isimler, fiiller, sayilar, kipIer, yüksek

Türkçe kursunda gittikçe ayrintili verilir, birlesik zamanlar, fi
ilimsiler, vb ...

4. Yazinin konusu Türkiye'yle iligili olmali.

Hazirlanmis metinler ögretim birinci ayda derste kullanil

maktadir, ama alinmis metinler çogu zaman yeniden yaz

mamiz gerekiyor çünkü birinci kursta olan ögrencilerimize

fazla zor geliyor.

Uygun konu, daha dogrusu, uygun dille yazilan metinler bul

mak hiç de kolay degiL. Bu yüzden herhangi Türkiye

hakkinda metinler çok degerlidir, çünkü ya direk ya da onu

kolaylasrirdiktan sonra derse sunulur. En çok turistik yerleri,
sosyal hayati, basit günlük olaylar, farkli törenler, yerli ge
lenekler anlatan metinler kullanilmaktadir. Onlari tabii

Türkçe okul kitaplarinda da var, ama genelde ya Türk

gazetelerinden, ya internetten, ya da Türkiye Büyük
Elçiligi' nden, turistik ajentasindan brosur seklinde alinir.

Örnek konular sunlar: Türkiye'de yolculuk yapma olasiligi,

özellikle sehirarasi otobüsler, Türkiye'nin cograiyasi, tarihi,

dil üzerinde çalismalari; ayrintilar vermek gerekirse

Türkiye'nin sinir komsulari (ögrencilerimiz: dünya tarafi,
ülkelerin özel isimleri, iklim, bölgeleri, cograiya terimleri

ögreniyor). Sunlari anlatirken sadece simdiki zaman kullan
mak yeterlidir. Adres tarifi; çünkü adres sorarken bile farklilik

var. Türkiye tepeli bir arazi oldugundan, ayrica insanlara ve

dogaya daha önem verildigi için adres tarifi farkli oluyor.
Adresi sorarken cevap olarak nadiren sokak numerasi duya

biliriz. Genelde yukari, asagi, sag, sol, finnci yaninda, banka

'ÇLiK'08
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El fakire el-Hakire Haseki Sultan"

Hürrem Su/tan'in Po/anya Krali
Sigismund'un ölümü üzerine tahta geçen ogtu Sigismund

August'a yolladigi mektup (16. yy.)

lanicilarimiza rastlamak siradan hale geldi. Nitekim

Varsova civarinda birkaç Leonardocuya rastladi.

Sadece Polonyalilarla degil, Avrupa'nin degisik

ülkelerinden, özellikle egitim sektöründen gelen insan

larla kurulan kisa süreli temas ve diyaloglar yoluyla, o
kisa süreyle sinirli kalmayacak irtibatlar saglandi. Ku

rulan irtibatlari gerek kisisel gerekse kurumsal düzeyde
devam etrirmekte mutabik kalindi. Özellikle AB üyesi

olmayan ülkelerden gelen temsilciler, örnegin
Ukrayna'dan, Türkiye'deki üniversitelerle Erasmus ya

da Gençlik Programlari disinda dogrudan iliskiler kur
mak ve gelisrirmek istediklerini ifade eniler. Sunu
anladik ki, Türkiye bizim kendimizi konum

landirdigimiz yerden daha ileride ve daha çok gelecek
vadeden bir ülkeydi.

, ~
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"Padisah-i alempenah hazretieri sol kader
hazzetmis ki kabili tabir degildir. Etniis ki koca

kral bizim ile iki kardes gibi idi. Insallahiirrahman

bii kral ile ata ile ogiil gibi olalim demis ve bii

süriirdan hükmü serif emr edüb kiiliim Hasan'i

haki payi serifinize irsal eyledi ve kral hazretleri
maliimii serif ola ki padisah yaninda her ne hilSllS

için ki sizlerden fikr oliiniirsa (g)iin ol kadar sizleri
hayrile zikretniegi cana minnet bilürÜz. Bii
dostliiga binaen mekwbii miihabbet tehi dest
olmamak için iki çift don (elbise) ve gönlek iiçkiiru
ile ve alti dane destimal ve bir dane el yüz
makramasi gönderildi. Bohçasi ile mazur

buyurasiz. Zira sizlere layik esbab gönderilmedi.
Insallahiirrahman simdengerii kad ile isledeW
Birabbilibad.

"", ---.--
~~
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Hürrem Sultan'in temsili resmi

Polonyalilar genelde Türkiye ve Türkler hakkinda
olumlu düsünen insanlar olmakla birlikte, Fuar es

nasinda yapilan yüzyüze görüsmelerde, Türkiye

hakkinda, özellikle Türk egitim sistemi hakkinda fazla
bilgi sahibi olmadiklari anlasilmisur. Bu sebeple, gelen

ziyaretçilerin Erasmus ve Gençlik programlari hakkinda
oldugu kadar, Türkiye ve Türkiye'deki egitim imkanlari

hakkinda da bilgi edinmek istemeleri dikkarimizi çek
mistir.

Fuar alani, biri lise düzeyindeki okullara, digeri de
Üniversite düzeyindeki kurumlara tahsis edilen iki

bölümden olusuyordu. Agirlikli olarak Polonya'daki

okullar olmakla birlikte, degisik Avrupa ülkelerinden
gelen Üniversiteler de birer stand açmislardi. Hollanda,

Ukrayna ve Irlanda'dan gelen üniversite temsilcileri özel
likle dikkat çekiyordu. Polonya Ulusal Ajansi temsil
cileri katilimimiz konusundaki memnuniyetlerini

fuar boyunca birkaç kere dile getirdiler.
Standimizi ziyaret edip birkaç dakika da

olsa Türkiye ve Türkiye'deki egitim
imkanlari hakkinda bilgi alan hemen

herkesin olabildigince memnun olduklari
yüz ifadelerinden anlasiliyordu. Bazilari bu

memnuniyeti bizzat dile getiriyordu. Hatta
kisacik görüsmelerimizin ardindan
Türkiye'de okumak istediklerini ifade eden-

ler de oluyordu.

Standimiza gelip kisa bilgiler ya da pro
mosyon malzemeleri alan ziyaretçilere
ilaveten, bazi özel ziyaretçilerimiz de oldu.

Programlar sayesinde artik yurtdisinda yarar-



Projemi AGH verirabanindan arastirarak buldum. Gide

cegim ülkeyi ve proje konumu biliyordum. Gönderen kurulusa basvurmadan önce Avrupa Gönüllü Hizmeti
hakkinda pekç~k sey okudum, olabildigince çok bilgi al
maya çalistim. Ogrendigime göre ne fazladan paraya ne özel
bir yetenege ne de bir ön hazirliga sahip olmam
gerekiyordu; ev sahibi kurum ise benim barinma ile ilgili
ihtiyaçlarimi karsilayacak ve bana cep harçligi verecekti.

Gönderen kurum Polonya'nin Szczecin sehrinde yer
aliyordu ve gönüllü hizmetim boyunca kendileriyle olan
isbirligimiz çok verimli idi.

Türkiye'yi seçtim; çünkü Eger Avrupa Gönüllü Hizmeti ol
masa, kendi ülkemden çok farkli bir kültüre, dile ve insan
lara sahip baska bir ülkeyi görme sansim olmayacakti.
Türkiye ile ilgili bilgilerim ise sadece medyada gördükle
rimden ve okuduklarimdan ibaret olacakti.

Milena PAVLOVSKA

bir motivasyon oldu. Zaman içinde bu
radaki insanlarla dost olduk; projenin
bitmesi ise beni çok üzdü.

Proje baslamadan önce yasli, hasta ve
yalniz insanlari yeni birseyler yaptirmak için motive et
menin zor olacagini düsünmüstüm. Bu sebeple küçük
gruplari bile sinemaya, tiyatroya götürmek benim için
büyük basari olmustll.

Örgü örmede pek iyi olmadigim için genellikle huz!-;lrevi
sakinleriyle yürüyüslere çikmayi tercih ediyordum. Ozel
likle bastonla yürüyen insanlari yürüyüse çikmaya ikna et
tigimde büyük haz aliyordum. Tüm zor yönlerine ragmen

oradaki insanlar hala aklimda ve kalbi md e; geçirdigim herdakikayi aniyorum. Çünkü orada yasayan insanlardan ve o
insanlar sayesinde pekçok sey ögrendim; simdi daha sabir
Iiyim ve insanlara karsi daha sevecenim.

Projem bir huzurevinde geçiyor ve burada Fransa'dan baska
bir gönüllü ile çalisiyoruz. Yapacagimiz isleri de ikimiz pay
lastik: Burada yasli insanlar kaliyor; burada kalanlara
yardim ediyoruz, yeme içme esnasinda onlara refakat
ediyoruz. Diger isimiz ise buranin sakinlerinin çesitli ak
t.\viteler yoluyla hosça vakit geçirmelerine yardimci olmak.
Ornegin tavla, satranç, örgü, sarki söyleme saatlerimiz
oluyor.

Misafir olarak geldigim grup iki .farkli proje daha yapmisti;
bu sebeple biraz da Akdeniz Universitesi Tip Fakültesi
Onkoloji bölümünde yatan hasta çocuklarla, fiziksel ve zi
hinsel özürlü ve sosyoekonomik yönden dezavantajli çocuk
larla ilgilendim.

i2 aydir Türkiye'de kalmama ragmen hala bu sürenin yeter
siz oldugunu düsünüyorum. Türkçeyi ögrenmeye, yenj ilk
saniar ve yerler görmeye devam etmek istiyorum.

Bir ülkede gönüllü olmadan kalmak gönüllü olarak kalmak
tan daha zor. Genç insanlarla iletisim kuruyorum. Sabri,
diplomasiyi, karmasalari çözmeyi ve diger genç gönüllüleri
motive etmeyi ve yanlis anlamalari önlemeyi ögrendim.
Gençlerin uyum ve ev özlemi problemlerine çözümler ge
tirmeye çalisyorum.

Simdi ise 6 aydir önceki misafir kurulusumda mentör
olarak çalisiyorum. Burada yeni gelen gönüllülerle birlik
teyim. Bugüne kadar F~ansa, Macaristan, Almanya,
Lüksemburg, Litvanya ve italya'dan. uzun dönemli olarak
gelen 9 gönüllü ile çalistim. Ayrica Ingiltere'den 2 ayligina
gelen bir gönüllü ilc çalismalarimiz devam ediyor.

llü Hizmeti yaptigim en

~ insanlar, kültiirler tanimak ve
aaim; ayni zamanda kendimi de

sladim.

Görüyorumlbi-A,mf

iyi tercihti. Sad~tYdil ögrenmekl!"kaln
daha iyi tanimaya

Huzurevi sakinleri ile birlikte 2007 yilina iliskin bir takvim
hazirladik. Takvimimiz huzurevimizin duvarlarini süsledi.

ilk baslarda buradaki insanlarla iletisimde zorluklar
yasadim. Ama bu

durum benim dil

ögrenmem için



karsisinda, yokus, inis kelimeleri kullanilir. Bunlar çok basir görünebilir, ama Türkçeyi

ögrenenler için yukarda sözü geçen bilgiler hem çok basit (kelime olarak) hem de çok

yararli.

Birinci derste bile temel bilgileri verirken Türkiye'nin tarihi, gelenekleri, bayramlari

hakkinda söz edilir. Bu sebepten dolayi her Türk kütürünü anlatan yazi ögrenCiie_!

rimize öneriyoruz, diger tarafta onlarin ilgileri de çekiyor onlar, çünkü her farklilik

ilginç ve çekici olur. Birkaç örnekler daha veririm: bizde (Polonya'da) olmayan ama ..
Türkiye'ye ait özellikler hakkinda, dersteyken sunulan konular ve onlarin ögren-

cilerimize vedigi jaydalari: Türk kahvesi ya da çayi hazirlamasi - böyle bir yazinin

sayesinde h~em(ek tarifi anlatmanin sekli gösteriyoruz, (yani emir kipi --?
;k;o" "h" um;,; kulbum~'), hem TO,k;y,de Y"ygm "gOulOk o],,, hi, ~, ,r-JAi

gelenek (Polonya'da &$Pelsie~serç:iyi 'i~skife ya da expres kahveiçilir); Türkiye'nin günlükhayatindan söz edilirken hem komsuluk

hakki h,çm nejakehen gelen kelimeler ve söyleyisi ögretebiliriz,

modern gi}.:im~e ve renklerinden konusurken ise Türkiye'nin
güçlü tekstil old gu, sadece Polonya'da degil dünyaca yaygi

oldugundan b sederiz.

Q.erS""~ngJ, kitaplardan, dergilerden, kasetlerden, kisa konusmalar

dan, tabii ki çok bilgi verilebilir, ama bir dili tam anlamda algilamak için,

onu iyice ögrenmek, ve "hissetmek", onun mantigi anlamak, bu dili

konusulan bir ülkede bulunmak lazim. En basit örnek altsveris magazasinda
bulunan mallar veya gidalar olabilir. Dersteyken bütün kelimeler ezberleyerek

ögrenilir, ama magazadayken onlari görüp, fiyatini sorup adlarini ister istemez

aklinda yerlesirir. Kavanozda bir yiyecek görünce adini etikette okunulur; el

bise alirken onun parçalarinin adlarini da duyulur, fazla büyükse ya da küçükse

baska ilginç, bizde pek yayin olmayan davranisi ögrenilebilir, saticinin sadece

seçmekle degil, elbise bize uymasiyla yardimci olur; (otuz dakika içinde elbise

kisaltmasi, uzatmasi, daraltmasi mümkün) ögrencilerimize bir fayda daha
yeni kelimeler, yeni hayat standardi. Belki en önemli fayda Türkiye'yi

kendi gözle görmek, oradaki insanlari tanimak, çünkü bir sey duymak,
onun üzerinde bir seyokumak farkli, ona dokunabilecek yakinda bak

mak, bir otamin tam havasi almak çok farklidir.

Son söz olarak kendim çoktan düsündügüm söylerim: bir dili ögrenmek için

onu kullandigi insanlarla konusmasi, dilin aktarmayan kültürünü bilmesi sart,
çünkü kültür ve dil arasindaki bagi koparilmaz. Globallesme, herkesin ayni ya da

benzer amaçlari gerçeklesmesi istegi varken bizi ayrilan bizi biz yapan kültürümüz

ve dilimizdir. Ne kadar iyi bir dili ögrenirsek, ne kadar çok bilgi bir ülke hakkinda
alirsak o kadar iyi bu dili konusup, bu dile konusulan insanlarla daha siki iliski

kurup onlari daha da iyi anlayabilip onlari tanim.

Bu kisa, bir Türkçe ögretmenin düsünceleri; herkesin dikkatine almasi

umuduyla, bu alanda yeni faydali çalismalar düzenlemesi dilenirken

bütün ögrencilere, okutmanlara ve Türkçe okuyanlara sunuyo-
rum. -
NOT: KamiLi Stmek Türkçe egitimi veren bir POI01lyavatandllfidir. Yazi Türkçe
oLirak bizzat KamiLi tarafindan yazilml{tir. Yazinin özgii1ilügiinü korumak için
düzeltitie yapilmasindan özellikle kaf'1ttlmiftir.



en lik ro rami

Avrupa'yi

Ataklarimizin Altinda Hissettik
Ars. Gör. Burcu KARABULUT
Avrupa Birligi Fgitim, Arasmma vt: Uygulama Merkai

Gençlik Projeleri Koordina{örÜ

1. Kurumunuzu, faaliyetlerinizi ve misyonunuzu

genelolarak tanitir misiniz?
Merkezimizin en önemli amaci dünyada ve Avrupa'da

genelde egitim ve özelde ögretmen yetistirme ve bilgi
ve iletisim teknolojilerinin egitimde kullanilmasinda

yasanan gelismeleri takip etmek, bu konularda

Avrupa ve Türkiye'de arastirmalar yapmak, egitim
vermek, seminer ve konferanslar düzenlemektir.

Vizyonumuz Usak'ta, Avrupa Birligi ile ilgili olarak

yapilan tüm çalismalara Usak Üniversitesi'nin

katildigi, üniversite personelinin AB projeleri ile il

gili farkindalik seviyesinin arttigi ve AB yapisal fon

larindan Usak ilinin aldigi payin azamiye çiktigi bir

ortam olusturmaktir.

Gençlik projeleri koordinatörlÜgü destegi ile

yürütülen projelerde de, basta Usak Üniversitesi

gençleri olmak üzere, Usak ilinde yasayan tÜm genç

lerin, Gençlik Programlarindan haberdar olmasina

ve Avrupa Birligi bilincinin dogru kazanilmasina

katki saglamak en önemli amaçtir.

2. AB Egitim ve Gençlik Programlariyla ne zaman
ve nasil tanistiniz?

2006 yili sonlarina, lisans ögretmenlerimizden

birinin, bir grup arkadasimla bizleri gerçeklesmekte

olan bir gençlik projesine dahil etmesi ile ilk kez bu

programlarla tanisma sansi bulduk. Kendi projemizi

yazma asamasina gelene kadar, Ulusal Ajansin

verdigi çesitli egitimlere ve yine gerçeklesmekte olan

baska projelerde katilimci olarak yer aldik. Böylece

projelerin nasil yürütÜldügÜnÜ ve neler yapilabile-

cegini gözlemledik, bu da kendi yazacagimiz projeler

için altyapi olusturmamizi, grup olarak hedefimizi

belirlememize katki sagladi. Hazirlik sürecinin so

nunda, birbiri ile çok uyumlu, isbirligi içinde çalisa

bilen, yenilikçi ve ne istedigini bilen insanlarin

bulundugu bir grup olusmus oldu. Yogun çalis
malarimiz sonucunda birden fazla projeye imza at

mayi basardik. Bunlardan bir tanesi de "Feel the

Europe Under Your Foot" isimli projemizdir.

3. Programlarimizia ilgili faaliyetler hakkinda ne

düsünüyorsunuz?

Proje yazmadan önce, bu süreçte nelere dikkat ede

cegimizi bilmiyorduk. Bu noktada en büyük

destekçimiz Ulusal Ajans oldu. Programlar hakkinda

bilgi sahibi olmak ve proje gerçeklestirmek isteyen

herkese, Ulusal Ajansimizin, gereken destegi sonuna

kadar sagladigini dÜsünüyorum. DÜzenli araliklarla

gerçeklestirilen egitim faaliyetleri, kisi farkli

gözetmeksizin herkesin esit imkanlarda bilgileri

ögrenmelerini saglamaktadir. Proje uzmanlarimizin
özveri ile çalismalari sayesinde yapilan egitimlerin

hem çok kaliteli hem de çok eglenceli geçmektedir.

Bu da ögrenilen bilgilerin kaliciligini saglamaktadir.

4. Hangi programlarimizdan yararlandiniz?
Merkezimiz yeni kurulmasina ragmen, Avrupa Bir

ligi Projelerinde oldukça aktif roloynamaktadir.

Ulusal Ajans tarafindan desteklenen program grup

larindan; Gençlik Programlarindan yararlanma

imkani bulduk. Bu kapsamda; bir tanesi Üniver

sitemizde, bir tanesi de üniversitemizle isbirliginde

Ankara'da olmak üzere, iki gençlik projesi gerçek

lestirdik. Su an hali hazirda çalismalari tamamlan

mis Üç proje, Üniversitemiz ögrencileri tarafindan

Nisan döneminde ulusal ajansa teslim edilecektir.

Bu projeler, Gençlik Programlarindan 4.3 Eylem

grubuna girmektedir. Eylem 4.3 - Gençlik Çalisan
lari ve Gençlik Kuruluslari için Egitim ve Ag Kurma

projeleri kapsaminda; isbirligi ve ortakliklar, egitim

faaliyetleri ve iyi uygulamalarin degisimi, gençlik ku

ruluslarinin, sivil toplumun ve gençlik çalismasinda

bulunanlarin gelistirilmesi ile ilgili çalismalar yapil
maktadir.

EGiTiM G '08
P ,RA.MI A. ',\ 1",.;
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SON 3 YILDA

POLONYALIORTAKLARLA
GERÇEKLESTIRILEN

LdV PDOJELERI
VE YARARLANIClLARi

Toplam 35 projede 295 kisi

~.

• Egiiici O MC"ek Li,esi ÖgrenCi'i
O ÜniVCOiitc Ögrcnl'i_~i D Yeni MeZun

'Merhaba. beiiim adim Magda/ena. Beli Ey/ii/'de
Erasmus Programi i/e T,trkiyeyegidecegim. Çok merak

'dry"um "uum kül'ü'üUii, Iu,"ulu"u", Mu,muk, '",Iu'>iuYUfamuk;,.
'ry"mu, .. Ayn,u md", kmdi Miimümd,u d'iil }inki, MiieuINdm d, dm
almak istiyorum..

Merak ediyor soruyoruz, niçin TÜrkiye? ..

'Ön'd,,, ,ibn b", "h •. Ti"kiy'nin çok n"k nldngnno ,öYledi"'- Am,
oknl/'"n" bii,di, A'bd"I'''m ", l1i,k iY,d" /'olonY''',n bo"mn,l,
'Iü,kiy,'y, gid,nk, d, oldo, H,p iyi ,'yi" d"ydom, B,nim d, """k"n "''',
Son" ilgiknm,y, b"bd'm, Y.'pd", in~nl" bi" p,k h'''''miyo" M'b"l"
çok f.nkl" in~nl" y'",,,n,,,,,,, Kfi/,O,OnO,Od,l" ,,," ög""m,k i,"iyo'''m,
H,,,, o"d, k'lm'k "iY"i"d'yim, I"'"bo/', gidec'gim, o"d, ui",i""",
lli,kib HölOmon,d'''m 'dccegim, Snn" ikin'i bi, bÖIOmd,d,h, ok"m,k i,.

riyorum. '

Sranda yaklasan biri ... Bir çiglik kopuyor paneldeki

Srudying in TURKEY yazisini görÜnce: 'Oh, Turkey
is my life' ... Sonra basliyor anlarmaya ...

M'Sd,,,", ç" 1''' lü,k" d, kono,oyo, b;'iml" "D,I" çok ög"""'gim
dilini,i" diyo" y,m,kbin b2ecind,,, b,h"diyo" Ho/,,,,,,i, oldngo h" h,Ii".
d,,, bdli, gdm"in, d,h, 'yi" ohn",,,, "gm,n .., O d, gOIOyo,d,,,,,,i,, b,k.
I''''i'''i yiihek bdli,.. Bi"',k, i"'y'"k, ö""d,n ög"'''"k gdiyo, Olk"ni", ..Gözlerimizin içine bakiyor 'cok-reskur-edrim' derken ...

SON 3 YILDA
POLONY A 'YA GIDEN

TÜRK YARARLANIClLAR

SMip oldokl'''m'''n r."k",d, O""k "nihimi'; iyi ög"nm,k, d'g""'i'ni'i ko,".
m,k, fi/kcmi,i g"egi gibi ",,,,il "m,k, Ç"'''m;,i ko,"m,k, k'''di mi,i g,li"i,m,k,
gelisirken kendimiz kalmak. ..

ÇÜnkü Ülkemiz bizim hayatimiz ...
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Medya Çiraklari Gaziantep'i Tuval'e Yaziyor

Türkiye'ye Okutuyar
Sehnaz OKKlRAN
Proje Koordin;.iriirü

Sivil Topluma Giris
Gaziantep Gençlik Birligi Dernegi, Gaziantep
Üniversitesi ögrencileri tarafindan kurulmus ve sivil
toplum hayatina 2006 yilinda girmistir. Dernegimiz
çocuk ve gençlerin yasal ve tÜzel kisilikli olarak
bilinçli bir sekilde örgÜtlenmelerini; çocuk ve genç
lerin danisma, karar, yönetim ve yÜrÜtme sÜreç
lerinde esitlik ve demokrasi anlayisi içinde yer
almalarim; saglik, sosyal gÜvenlik, ekonomik, egitim,
aile ve diger konulardaki sorunlarinin birlikte
arastirilmasi ve çözÜm Üretilmesini; insan haklari ve
çocuk haklari konularinda toplumsal bilincin yÜk
seltilmesine katkida bulunulmasini; çocuk ve genç
likle ilgili politikalarin olusturulmasina ve var olan
politikalarin gelistirilmesine katkida bulunulmasini
hedeflemektedir.

Medya ÇirakIari Üzerine:
Medya Çiraklari Projesi, TC. Basbakanlik DPT AB
Egitim ve Gençlik Programlari Merkezi Baskanligi
(TÜrk Ulusal Ajansi) Gençlik Programi (Eylem 1.2)
kapsaminda ve Avrupa Komisyonu'ndan saglanan
katkiyla hazirlanmisrir. Hazirlik asamasi Agustos
2007 ve proje aktiviteleri Ekim 2007 itibariyle
baslamis olup, Ekim 2008 basinda sona erecek olan
proje, Gaziantep gençliginin medya sÜreci hakkinda
bilinçlendirilmesi ve kendi inisiyatiflerini kullanarak
olaylara olan bakis açilarini ve tespitlerini yansira
bilmek, ayrica çözÜm önerileri gelistirebilmek
amaciyla aylik gazete çikartmayi hedeflemektedir.

Projenin amaci, gençlerin sivil toplum hayatina aktif
katiliminin arttirilmasini saglamaktir.

Medya ÇirakIari Projesi'nin Dogusu
Bu proje, gençlerle gençlik sorunlarini tartisarak or
taya çikmisti. Arkadaslarimizia sorunlari tespit ede
bilmek için Üniversite gençleriyle söylesiler yaptik.
Farkli bölÜmlerden Üniversite ögrencileriyle yap
tigimiz söylesilerden sonra ortaya çikan fikir, sorun,
çözÜm önerisi ve elestirilerimizi ortaya koymak için
bir araç bulmak zorunda oldugumuzu hissettik.
Üniversite i. sinif ögrencilerine Gaziantep'ten ve
Üniversiteden beklentilerini, Üniversite son sinif

ögrencilerine de Gaziantep'e gelirken beklentilerinin
ne oldugunu, beklentilerini karsilayip karsilaya
madiklarini, mezun olduktan sonra Gaziantep'te
kalmak isteyip istemediklerini, Gaziantep'i ve
Üniversitemizi nasil bulduklarini sorduk. Birçok
arkadasimiz sorulara cevap vermekten kaçindi,
elestirmekten korktu.

Riskler
Sivil toplum kurulusunun siyasi ya da misyonerlik
faaliyetlerini içeren bir olusum oldugunu dÜsÜnen
bir gençlik ile karsilastigimizda sorunun bÜyÜk
oldugunu anlamistik. Öncelikle gençligi örgÜrle
menin yolunu bulmamiz gerekiyordu; çÜnkÜ bunu
yapmadan, degil çözÜm önerilerini, sorunlari bile or
taya koyamazdik. ArkadaslarimizIa yaptigimiz rö
portajlarda fikirler ve sikayetlerin bololdugu
cevaplar almaya basladigimizda proje fikri gelismeye
basladi. Gençlerin korkmadan fikirlerini belirtebile

cegi, Gaziantep'e neler kattigini, neleri degistirdigini
hatta degistirebilecegini, sivil toplumun ne
oldugunu anlatabilecegimiz, Üniversite ve yerel
yönetimlere fikir verebilecek bir araca ihtiyacimiz
oldugunu anladik. Bunun Üzerine "MEDYA
ÇiRAKLARi" isimli projemiz ortaya çikti. Bu bizim
yaptigimiz ilk proje, ilk göz agrimiz ...

Etkileri
Projemizin ana faaliyeti olan aylik TUYAL
gazetesinin haber koordinatörlÜgÜnÜn ve editör
lÜgÜnÜn tamamen gençlere birakilmasi, gençlerin
özgÜvenierinin gelismesini saglamistir. Ayrica bu
projenin T.c. Basbakanlik DPT AB Egitim ve
Gençlik Programlari Merkezi Baskanligi tarafindan
desteklenmesi, Gaziantep Üniversitesi ve yerel
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5. Projenizin konusu nedir, nasil yürütülmüs ve
sonuçlari ne olmustur?
Projemizin konusu, en eski geleneksel kÜltÜr ÜrÜn

lerimizden olan hali ve kilimler Üzerinedir. Avrupa

Birligi sÜrecinde, özellikle kÜltürel etkilesim alaninda,

kÜltÜrÜmÜzÜ dogru olarak tanitmak, en eski ge

leneklerimizden kÜçÜk örnekler sunmak, ayni za

manda yerelde de, projeyi gerçeklestiren gençlerin

kisisel becerilerine katki saglamak için bu konu

seçilmistir. Proje sÜresince hali-kil im dokumaciliginin
kÜltürümüzdeki yeri, motiflerin anlamlari, dokuma

teknikleri konularinda egitim verilmistir. Etkinlik

programina göre 3 gÜn ögleden önce teorik egitimler,

ögleden sonra da uygulamali egitimler sÜrmÜstür. Bu

gÜnleri takip eden 3 günde de tamamen uygulamali

olarak egitimler verilmistir. Egitimler sirasinda, Usak

Üniversitesi Esme Meslek Yüksek Okulundan,

Dokumacilik Bölümü Ögretim Görevlisi Sayin

Nuray PütgÜl ve Nazan Saridogan bizlere çok

yardimci olmustur. Ayrica yine Usak Üniversitesi

Ögretim Görevlisi Aysin Sisman hem hali-kilim

dokumaciliginin kültürÜmÜzdeki yeri ve motifler ve

anlamlari konusunda egitim vermis hem de üniversite

içindeki organizasyonlar konusunda yardimci olmus
tur. Projenin sonunda tüm katilimcilarin kendi

kilimlerini dokumasi saglanmistir.

Proje süresince, egitimler gÜndÜzleri gerçeklestirilmis,

aksamlar da kültürlerarasi geceler ve Türk gecesi

etkinlikleri ile degerlendirilmistir. Egitimlerden arta

kalan zamanlarda sehir turlari ilc tanitim yapilmistir.

Tüm proje boyunca, ülkclerin kendi geleneklerinden

de örnekler sunulmus, böylece kültürel etkilesime

katki saglanmistir. TÜm etkinliklerin sonunda, ge
leneksel el sanatlarinin tüm ülkelerde korunmasini

saglayacak bir bilgilendirme toplantisinin ileriki za

manlarda gerçeklestirilmesi planlanmistir. Ayrica

feel the euro e under our foot

Ülkede geleneksel el sanatlari egitimi merkezlerinin

kurulmasi fikri olusmus, bu yolla hem eski gelenek
lerin gÜnÜmÜzde de yasatilmasi hem de is imkani ol

mayan bireylere istihdam alani olusturulmasi fikri

ortaya çikmistir.

6. Programlarimizdan daha önce yararlanmamis
olup proje sunmayi düsünen kurum ve kuru
luslara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?
Öncelikle kisisel gelisimine katki saglamak isteyen,

sosyal iliskilerini pekistirmek isteyen, çalismayi seven,

hayalleri olan tüm gençlerin mutlaka bu programlar

dan fiydalanmasi gerektigini düsünÜyoruz. Projeler

den haberdar olan olmayan herkese en büyÜk yardimi

Ulusal Ajans saglamaktadir. Para karsiligi kendilerine

yardim etmeyi teklif edenlerden kesinlikle uzak dur

malarini da tavsiye ederiz. Proje gerçeklestirmek

isteyenlerin de su yolu izlemcleri kendileri için fay

dali olacaktir. Eger bir fikirleri varsa öncelikle bunun

ne kadar gerçeklestirilebilir oldugunu düsÜnÜp,

uygun eylem türünÜ arastirmalidir. Projelerini tanitan

bir çagri sayesinde yabanci ortaklarina ulasip proje

formlarini en etkin sekilde doldurarak Ulusal Ajansa

basvurmalilar. Proje teslim tarihlerini yakindan takip

edip uygun proje zamanini seçmeleri de oldukça

önemlidir. Projeleri reddedilenlere gerekçe

bildirilmektedir. Bu sayede hatalaniHZi düzeltip bir

sonraki dönemde yeniden basvurabilirsiniz.

Sonuç olarak tüm gençler, nereden destek alirim

korkusu olmadan projelere gözü kapali girebilirler. Ve

eminiz ki, bir kere bu programlardan yararlanan tÜm

bireyler bir sonraki çalismalar için hemen kollari si

vayacaklardir. Herkese simdiden basarilar diliyoruz.



Sisli

Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi

Mustafa ÖZCAN
Elek[rik*Elektronik Alani Ögretmeni

-,,
• •

Yüzyilimizda, bilim ve teknolojideki gelismelere

bagli olarak isgücü piyasasinda yer alan bireylerin is
tihdam edilebilirliginde egitim, büyük önem kazan

mistir. Mesleki ve Teknik Egitim alanindaki

degisimler hizli yasanmakta ve bilisim teknolojilerine
hakim, en az bir yabanci dil bilen yetkin ara ele

manlara gereksinim artmaktadir.

Ülkemizin Avrupa Birligi (AB) üyelik sürecine bagli

olarak tüm kurumlarimizda, AB uyum çalismalari

sürmekte ve bu amaçla büyük sistematik degisimler

kurumlar bünyesinde gerçeklestirilmektedir. Mesleki

ve Teknik Ortaögretim kurumlari MEGEP projesi

kapsaminda yeniden düzenlenmis ve AB ile uyumlu
bir sistem olusturulmustut. Bu yeni süreçte AB sis

teminin özümsenmesi ve ülkemizde egitim alaninda

yürütülen çalismalarin amacina ulasmasinda AB

ülkeleri ile gerçeklestirilecek isbirligi faaliyetleri son
derece önemlidir.

Ulusal Ajans tarafindan yürütülen projeler kap

saminda egitim yöneticileri, uzmanlari ve ögrenciler

AB ülkelerindeki Egitim Sistemlerini göz[emleme

firsati bulmakta, her alanda bilgi degisimi gerçek

lestirilmektedir. Bu faaliyetler yararlanicilarin ülke

kültürlerini tanimasini saglamakta, bir AB dilinde
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yönetimlerin tümünden destek almasini saglamistir.
Böylelikle genç kalemlerin sivil toplum korkularin
dan kurtulmasina yardimci olunmustur.

Baslangiçta projemizin sadece yerelde etki göster
mesini hedeflerken, beklentilerimizin ötesinde bir

basari yakaladik. Hem ulusal hem de uluslararasi
boyuta projemizin taninmasini sagladik. Projemiz
sadece gazete çikartmayla sinirli kalmadi. Medyanin,
yerel ve genel politikalarin olusturulmasi üzerinde
büyük etkisi oldugunu gördük. Gazetede sorunlata
çözüm önerileri ararken yerel yönetimlerden
aldigimiz destekler ile çözüm önerilerini uygulamaya
yönelik çalismalar baslattik. Örnegin; yerel yöne

timin düze~!edigi meslek edinditme kurslarindan
Gaziantep Universitesi ögrencilerin faydalanmasi
saglanmistir.

Getirileri

Çikarilan gazete sayesinde gençler, hem etkili bir
kitle iletisim araci olan gazere ve medya sürecini daha
yakindan tanimis; hem de kendi inisiyatiflerini kul
lanarak kendi alanlarinda söz sahibi hale

gelmislerdir.

Gençler, çikarttlgimiz gazetenin her sayfasinda genç
lik alaninda farkli konulara deginme ve çekinmeden
kendi becerilerini ve görüslerini sergileyebilme
imkani bulmuslardir.

Gazetede ve web sitesinde yer almakta olan "Avrupa

Birligi ve Gençlik Programlari" sayfasinda ise Avrupa
Birligi ve Gençlik Programlari hakkinda güncel bil
gilere ve duyurulara yer verilmektedir. Böylece
Avrupa Birligi Gençlik Programlari hakkinda yeterli
bilgi sahibi olamayan ya da duyurulari etkin sekilde
takip edemeyen gençlere ulasilmasi saglanmistlr.

Bu proje yürütülürken daha pek çok proje fikri olus
mustur. Ana proje etrafinda sekillenen pek çok proje
disi etkinlik fikri ortaya çikmistlr. Bu baglamda
Gaziantep gençligiyle çesitli kültür-sanat etkinlik
leri düzenlenmektedir.

Bunlardan birisi; Gaziantep'e farkli renkleri getiren
yabanci uyruklu ögrencilerin kendi kültürlerinin
tanitacagi kültür gecesi etkinligidir. Bu etkinlige
Polonya, Meksika, Tanzanya, Italya'dan Gaziantep'e
gelen gençler katilacaktir. Gaziantep Üniversitesi,
Gaziantep Büyüksehir Belediyesi ve Medya
Çiraklari (Gaziantep Gençlik Birligi Dernegi) bu
etkinligi ortaklasa düzenleyecekrir.

Turizm haftasinda üniversite ögrencilerine
Gaziantep kültür gezisi düzenlenecektir. Bu geziyi
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Büyüksehir
Belediyesi, Medya Çiraklari (Gaziantep Gençlik
Birligi Dernegi) ortaklasa düzenleyecektir.

med a iraklari ro'esi

Sehir tiyatrosu etkinlikleri kapsaminda üniversite
ögrencilerine Gaziantep Büyüksehir Belediyesi ve
Medya Çiraklari (Gaziantep Gençlik Birligi
Dernegi) ücretsiz tiyatro biletleri saglamistir.

Projenin Yayginlastirilmasi
Projemizin ana faaliyeti olan Tuval Gençlik Gazetesi
su anda web sitemizde e-gazete olarak yayinlanmak
tadir. Böylelikle Internet üzerinden herkesin ko
laylikla gazetemize ulasmasi saglanmis ve isteyen
herkesin Türkiye'nin neresinden olursa olsun
gazetemizi okumasi, elestirmesi, önerilerde bulun
masi ve yazilarini yayinlatmasi mümkün hale
gelmistir.

Projenin yayginlastlrilmasi için planlanan ilk faaliyet,
proje sonlandikran sonra çikarilan 10 adet gençlik
gazetesinin derlenerek "Gaziantep'te Gençlik ve
Medya: Genç Görüs" adli bir rehber kitapçik yayim
lanmasidir. Kitapçik web sitesinde de yayinlanarak
kitapçiga ulasamayan gençlerin de bilgilendirilmesi
saglanacaktir. Gazete sadece proje faaliyeti olmakla
kalmayip yerel bazda gençlere yönelik istatistiksel bir
çalisma ve veri tabaninin da olusmasini saglayacak
tlr.



bölgesel bir okuldu ve gerek bu okulda gerekse de

ziyaret ettigimiz diger bölgesel okullarda okullarin

donanimlarinin son derece yeterli ve modern olup;

okullarda ögrenci, ögretmen ve yöneticilerin serbest

zamanlarini degerlendirecek alanlarin ve imkanlarin

saglann.1Olsina büyük önem verilmesi dikkatimizi

çekti. Ögrencilerin okulun her noktasindan inter

nete erisim imkani bulmasi, onlara beslenme

ihtiyaçlarini görecek farkli alanlarin sunulmasi, onlar

için sportif faaliyet yürütecek farkli alanlarin olmasi

dikkat çekmistir. Ögrenciler prarik egiriinlerini isler

melerde almaktalar ve islermede geçen süreleri reorik

olarak okulda geçen süreye göre oldukça uzun.

Egirim verilerken görsel ve isirsel araçlarin kul

lanimina büyük önem verildigi dikkatimizi çekti.

Ögrencilerin bir spor daliyla ilgilenmeleri

konusunda okulun tirizlikle çalisrigini ve spor der

sinin zorunlu oldugunu gördük. Proje kapsaminda

yer alan ögrencilerimizin çalisma programinda da

sportif faaliyetler unutulmamisri. Ögrencilerimiz

boks dersi aldi ve futboloynadi.

Hollanda Mesleki ve Teknik Egirim Sisremi'nde her

hangi bir alanda egitim gören ögrenciler sekrörde o

alanda yürürülen faaliyetin gerekrirdigi pozisyonlara

göre mezun edilmektedir. Örnegin Restaurant

isletmeciligi bölümünde okuyan ögrencilerden sef

garson olarak görevalmak isteyenlerin egirimde

geçirdikleri süreyle, garson olarak görevalmak

isreyen ögrencilerini egitim süreleri farklilik göster

mekte ve ögrencilerin egitimleri sonunda aldiklari

belgeler farklilik göstermektedir. Burada gözlem

ledigimiz diger önemli bir konu da, okullarin kendi

bürçelerini yapmalari ve çalismacaklari personeli

seçme hakkina sahip bulunmalariydi.

Ziyaret ettigimiz okulda birçok farkli ülkeden gelen

ögrenciler ile ranisrik. Ülkemizden oldukça yüksek

oranda bir ögrenci grubunun olmasi dikkatimizi

çekri ve dogrusu bizi oldukça mutlu etti. Ögrenciler

ile yaptigimiz söylesilerde egitim sisremi ve genel

olarak kamu sisremi hakkinda bir sorun yasanmadigi

fikrine ulasrik. Ancak gerek ögrenciler ile gerekse de

evlerine misafir oldugumuz yurtraslarimizla gerçek

lestirdigimiz sohbetlerde sosyal uyum anlaminda

ciddi sikintilar çekildigi izlenimini edindik. izole,

kendi içine kapanik bir grup olarak yasamaktan kur

rulunamadigi ve uzun süredir burada yasanilmasina

ragmen uzmanlik gerektiren mesleklerde, kamu ku

rumiarinda görevalmada ve yönerici pozisyonlarda

çalisan anlaminda oldukça az görevalan yurr

taslarimizin oldugu dikkarimizi çekti.

Proje sonunda ev sahibi kurum proje yönericisi,

proje kapsaminda görevalan ögretmenler ve ögren

cilerin kariiimi ile proje degerlendirme toplantisi

yapildi ve proje hedeflerine ulasilma derecesi deger

lendirildi. Genelolarak tüm karilimcilar projenin

yararli oldugu fikrinde birlestiler. Yeni projeler hazir

lanmasi ve her alanda etkin bir isbirligi olusturul

masi karari alindi ve proje internet sitemizin

gelistirilmesi için önerilerde bulunuldu. Deger

lendirme toplantisi sonunda, proje karilimCllarina

karilimlarini ve egitim aldiklari alanlari gösreren ser
rifikalar verildi ve karsilikli hediyeler sunuldu.

Apeldoorn'da bulundugumuz süre boyunca yasayan

halkin ve yerel yönetimin projemizden haberdar ol

masi ve bizlere karsi sicak yaklasimlari bizi mutlu

etti, proje süresince kurdugumuz intemer siresi

araciligiyla günlük olarak faaliyetlerimizi ilgililere

yansitma imkanina sahip olduk. Türkiye

Cumhuriyeti Deventer Konsolosu proje grubumuzu

makaminda agirladi ve yakin ilgi gösrerdi. Proje

mizde yer alan tüm karilimcilar, kendi konumlari n

daki bireylerin yasam düzeyleri ve ülkenin sistemi

hakkinda genel bilgi sahibi oldu.

Kanallar sehri Amsterdam, Erasmus Köprüsü ve

Limaniyla Rorterdam, Kraliyer Ailesinin büyüleyici

sarayi Her Loo, dogal güzelligiyle bizi büyüleyen ve

bisikler ruru yaprigimiz Hoge Veluwe de unurulmaz

yerler olarak hafizamizda yer ederken bol peynirli

çesitli kahvalrilari ve her ögün süt içen halkiyla

Hollanda insanini ve Hollanda'yi her zaman olumlu

hamalarla harirlayacagiz.
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iletisim kurma imkani saglanmakta, AB ülkelerindeki

yenilikleri gözlemleme imkani sunmaktadir.

Sisli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, 70 dönüm

arazi üzerine kurulmus 17 binasi, 250 ögretmeni ve

5633 ögrencisi olan bir Mesleki Ortaögretim
Kurumudur.

Kurum bünyesinde FIAT, Toyota, Mercedes,

Honda, Otis, Türk Telekom, OKi, Sunny ve

CISCO gibi büyük ve güçlü firmalar tarafindan do

natilmis laboratuvarlar bulunmaktadir. Ortaögretim

ögrencileri için tasarlanmis atölye ve laboratuvarlarda

okul-sanayi isbirligi içerisinde çesitli mesleki-teknik

kurslar da düzenlenmektedir. Kurum bünyesinde

Bilisim Teknolojileri Alani, Elektrik-Elektronik

Teknolojileri Alani, Motorlu Araçlar Teknolojileri

Alani ve son olarak Metal Teknolojileri Alani olmak
üzere dört alan bulunmaktadir. Elektrik-Elektronik

Teknolojileri Alaninda; Büro makineleri Teknik

Servis(OKI isbirligiyle), Elektrik Tesisatlari ve Pano

Montörlügü, Elektromekanik Tasiyicilar Bakim

Onarim (OTIS isbirligiyle), Endüstriyel Bakim

Onarim (SCHNEIDER isbirligiyle), Görüntü ve

Ses Sistemleri(Sunny isbirligiyle), Güvenlik Sistem

leri (Pronet isbirligiyle) ve Haberlesme Sistemleri

(Türk-Telekom ve Gen-Pa isbirligiyle) olmak üzere

yedi farkli dalda egitim verilmektedir.

Okulumuz Ulusal Ajans bünyesinde yürütülen

programlardan bugüne kadar gerek bireysel destek

alma anlaminda gerekse de kurumsal destek alma

anlaminda bir çok defa yararlanmistir. Ögretmen

lerimiz Comenius Hizmet-içi Egitim faaliyet

lerinden yararlanmis; Portekiz, Polonya, Ispanya ve

Hollanda ile LdV- Hareketlilik projeleri gerçek

lestirilmistir. 2008 yili için LdV-Hareketlilik

i li teknik ve endüstri meslek lisesi

programi kapsaminda IVT, VETPRO ve Yenilik

Transferi proje basvurulari yapilmis; Grundtvig pro

grami kapsaminda ortaklik projesi basvurusu gerçek
lestirilmistir.

Okulumuz Hayatboyu Ögrenim programi LdV sek

törel alt programi kapsaminda bir Hareketlilik- ivr
projesi gerçeklestirmistir. Bu proje kapsaminda

Elektrik- Elektronik Alaninda egitim gören 10

ögrenci 25 Kasim-I 5 Aralik tarihleri arasinda 21 gün

süreyle Hollanda/Apeldoorn sehrinde yer alan ROC

Aventus okulunda Bilisim Teknolojileri Alaninda

egitim almistir. Ögrencilere proje faaliyetleri

sirasinda 2 alan ögretmeni eslik etmis, Okul

Müdürü ve 1 ögretmen 1 hafta süreyle faaliyet

kapsaminda görevalmistir.

Gerçeklestirilen bu proje; Okulumuza, ögrencile

rimize, katilan egitimcilerimize ve ülkemiz egitim

sistemine birçok alanda fiyda saglamistir. Ögrenciler

egitim süresi boyunca Bilisim ve Iletisim Teknoloji

leri (ICT) alaninda kurum bünyesinde egitim almis;

çesitli firma gezilerine ve birçok kültürel ve sosyal

faaliyete katilmistir. Projede yer alan ögretmenler ve

okul müdürümüz meslektaslariyla Hollanda Mesleki

ve Teknik Egitim Sistemi ve Türkiye Mesleki ve

Teknik Egitim Sistemini karsilastirma imkanina

sahip olmuslardir.

Proje faaliyetleri kapsaminda ROC Aventus kuru

munun Mesleki ve Teknik Egitim yürütülen atölye

ve laboratuvarlariyla ögrencilerin pratik egitimlerini

yürüttükleri çesitli isletmeler ziyaret edilmistir.

Hollanda egitim sistemi içerisinde Mesleki ve Teknik

Egitim, bölgesel okullar tarafindan yürütülmektedir.

Ziyaret ettigimiz okul da bu anlamda egitim yapan



2007 KABUL EDilEN PROJELERIN DAC:IlIMI

Gençlik Programlari'nin ana hedefkitlesi gençlik
çalisanlari ve 13-30 yas arasindaki gençlerdir. Bu
programin ana hedefleri ise, gençlerin bütün
toplumla yogun bir sekilde bütünlesmelerini kolay
lastirmak, girisimcilik ruhlarini tesvik etmek, bilgi,
beceri ve yeterlilik kazanmalarina yardimci olmak
tir. Programlar kapsaminda, farkli kültürlere sahip
gençlerin birbirlerini tanimasi yoluyla hosgörünün
artmasi, her türlü ayrimciligin, yabanci düsman
liginin ortadan kalkmasi, ortak temel degerlerin
daha iyi anlasilmasina destek olunmasi ve gençlerin
kendilerine iliskin politikalarin, olusturulmasinda
etkin olmasi amaçlanmaktadir. Bu amaçlar dogrul
tusunda; hem Avrupa çapinda, hem de yerel
düzeyde yapilan Gençlik Programlari (Dünya
Gençligi, Avrupa Gönüllü Hizmeti, Avrupa Için
Gençlik, Gençlik Destek Sistemleri ve Avrupa
Isbirligi Için Destek Programlari) ile yararlanlCllara
mali katki saglamaktadir.

manlarina hitap eden Erasmus, yetiskin egitimine
destek saglayan Grundtvig ve ana hedef kitlesini;
her seviyedeki mesleki egitim kuruluslari, egitim ve
arastirma merkezleri, enstitüler, yerel yönetimler,
sivil toplum kuruluslari, meslek birlikleri, firmalar
ve özellikle KOBI'lerin teskil ettigi Leonardo da
Vinci gibi programlar Merkez Baskanligimiz
tarafindan yürütülen Sektörel Programlar olarak
Hayatboyu Ögrenme Programi kapsaminda yer al
maktadir.

Gençlik Programi Nedir?

Daha Fazla Bilgiyi Nereden
Bulabilirim?

Faaliyetlerimize iliskin ayrintili bilgiler, basvuru
kosullari adimlari, formlar, yönlendirmeler, proje
örnekleri, vs. gibi tüm bilgiler ilgili programin web
sitesi içeriginde yer almaktadir.

Hayat boyu Qgrenme Programi
Nedir?

Her programin, belirli bir hede( kitlesi mevcuttur
ve bu hedef kitlenin, basta egitim yönünden olmak
üzere, birçok yönde profilinin iyilestirilmesine
yönelik faaliyetler sürdürür. Bir baska deyisle,
programlar hedef kitlelere yönelik olarak bölüm
lenmistir.

Hayat boyu Ögrenme Programi (LLP); egitimin
tüm düzeylerinde Avrupa'daki egitim kaynaklarina
ülkelerarasi erisimi kolaylastirmak, firsat esitliginin
olusmasini desteklemek, bilgi degisimini
gelistirmek ve bu yöndeki engellerin kaldirilmansa
yardimci olarak egitim alanindaki isbirligini ve
ögrence degisimlerini tesvik etmek, egitim uygula
malari malzemelerinin gelistirilmesi konusundaki
yenilestirmeleri destekle~ek ve egitim alaninda
ortak politika konularini incelemek temeli
hedeflerine yönelik bir biçimde yürütülmektedir.

Bu amaç dogrultusunda; okul öncesinden orta
ögretime kadar uzanan hedef kitleye yöneleni
Comenius, yüksekögretim ögreh~i ve q'gretim ele-

Programlara iliskin belirtilmesi gerekli önemli bir
husus ise; yatirim amaçli projelerin hiçbir sekilde
desteklenmedigi ve proje kapsaminda ayni yardim
larin yapilamadigidir. Örnegin; ev hanimlarina in
ternet kullaniminin ögretilmesini amaçlayan bir
proje yapilmasi mümkündür; ancak bu proje kap
saminda bilgisayar satin alimi yapilarak bir labo
ratuvar kurulmasi için maltdestek
saglanmamaktadir.

Hayat boyÜ!Ögrenme (LLP) ve Gençlik isimleri ile
anilan AB Egitim ve Gençlik Programlari
çerçevesinde; bireysel ya-da kurumsal yarar
lanicilarin proje ya da egitim faaliyetlerine yönelik
mali destekler Merkez Baskanligimiz tarafindan
saglanmaktadir. Yararlanici olmak isteyenler,
programlara kurallari önceden belirlenmis basvuru
adim ve kosullari ile basvuru yaparlar. Basvuru
adim ve kosullarina iliskin bilgiler hep programin
(ilgili faaliyetin) web sayfasi içerisinde yer almak
tadir. Yapilan basvurular, degerlendirme süreci
sonucunda desteklenmesi açisindan uygun bu
lunursa basvuru sahipleri, faaliyetlere katilabilecek
ve karsiliksiz mali destek elde edebileceklerdir.



manlarina hitap eden Erasmus, yetiskin egitimine
destek saglayan Grundtvig ve ana hedef kirlesini;
her seviyedeki mesleki egitim kuruluslari, egitim ve
arastirma merkezleri, enstitüler, yerel yönetimler,
sivil toplum kuruluslari, meslek birlikleri, firmalar
ve özellikle KOBI'lerin teskil ettigi Leonardo da
Vinci gibi programlar Merkez Baskanligimiz
tarafindan yürütülen Sektörel Programlar olarak
Hayatboyu Ögrenme Programi kapsaminda yer al
maktadir.
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Daha Fazla Bilgiyi Nereden
Bulabilirimf

Gençlik Programi Nedirf

Gençlik Programlari'nin ana hedefkirlesi gençlik
çalisanlari ve 13-30 yas arasindaki gençlerdir. Bu
programin ana hedefleri ise, gençlerin bütün
toplumla yogun bir sekilde bütünlesmelerini kolay
lastirmak, girisimcilik ruhlarini tesvik etmek, bilgi,
beceri ve yeterlilik kazanmalarina yardimci olmak
tir. Programlar kapsaminda, farkli kültürlere sahip
gençlerin birbirlerini tanimasi yoluyla hosgörünün
artmasi, her türlü ayrimciligin, yabanci düsman
liginin ortadan kalkmasi, ortak temel degerlerin
daha iyi anlasilmasina destek olunmasi ve gençlerin
kendilerine iliskin politikalarin, olusturulmasinda
etkin olmasi amaçlanmaktadir. Bu amaçlar dogrul
tusunda; hem Avrupa çapinda, hem de yerel
düzeyde yapilan Gençlik Programlari (Dünya
Gençligi, Avrupa Gönüllü Hizmeti, Avrupa Için
Gençlik, Gençlik Destek Sistemleri ve Avrupa
Isbirligi Için Destek Programlari) ile yararlanicilara
mali katki saglamaktadir.

Faaliyetlerimize iliskin ayrintili bilgiler, basvuru
kosullari adimlari, formlar, yönlendirmeler, proje
örnekleri, vs. gibi tüm bilgiler ilgili programin web
sitesi içeriginde yer almaktadir.

Hayat boy'iiögrenme (LLP) ve Gençlik isimleri ile
anilan AB Egitim ve Gençlik Programlari
çerçevesinde; bireysel ya da kurumsal yarar
lanicilarin proje ya da egitim faaliyerlerine yönelik
mali destekler Merkez Baskanligimiz tarafindan
saglanmaktadir. Yararlanici olmak isteyenler, ,
programlara kurallari önceden belirlenmis basvuru
adim ve kosullari ile basvuru yaparlar. Basvuru
adim ve kosullarina iliskin bilgiler hep programin
(ilgili faaliyetin) web sayfasi içerisinde yer almak
tadir. Yapilan basvurular, degerlendirme süreci
sonucunda desteklenmesi açisindan uygun bu
lunursa basvuru sahipleri, faaliyerlere katilabilecek
ve karsiliksiz mali destek elde edebileceklerdir.

Her programin, belirli bir hedef kirlesi mevcuttur
ve bu hedef kirlenin, basta egitim yönünden olmak
üzere, birçok yönde profilinin iyilestirilmesine
yönelik faaliyerler sürdürür. Bir baska deyisle,
programlar hedef kirlelere yönelik olarak bölüm
lenmistir.

Bu amaç dogrultusunda; okul öncesinden orta
ögretime kadar uzanan hedef kirleye yönelen

Comenius, yüksekögretim ögrenci ve ögretim ele-

Hayat boyu Ögrenme Programi
Nedirf

Hayat boyu Ögrenme Programi (LLPh egitimin
tüm düzeylerinde Avrupa'daki egitim kaynaklarina
ülkelerarasi erisimi kolaylastirmak, firsat esitliginin
olusmasini desteklemek, bilgi degisimini
gelistirmek ve bu yöndeki engellerin kaldirilmansa
yardimci olarak egitim alanindaki isbirligini ve
ögrence degisimlerini tesvik etmek, egitim uygula
malari malzemelerinin gelistirilmesi konusundaki
yenilestirmeleri desteklemek ve egitim alaninda
ortak politika konularini incelemek temel
hedeflerine yönelik bir biçimde yürütülmektedir.

Programlara iliskin belirtilmesi gerekli önemli bir
husus ise; yatirim amaçli projelerin hiçbir sekilde
desteklenmedigi ve proje kapsaminda ayni yardim
larin yapilamadigidir. Örnegin; ev hanimlarina in
ternet kullaniminin ögretilmesini amaçlayan bir
proje yapilmasi mümkündür; ancak bu proje kap
saminda bilgisayar satin alimi yapilarak bir labo
ratuvar kurulmasi için mali 'destek
saglanmamaktadir.


