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Belli bir çal›flma sonucunda her insan bu
çal›flman›n sonucunu ve meyvesini görmek
ister ki bu insan›n yarat›l›fl›nda olan bir
olgudur. Bunun en güzel örneklerinden birisi,
bir mesleki e¤itim ö¤rencisinin atölye ve
laboratuvar›nda kendi el eme¤i ile ortaya
koydu¤u küçük bir makine veya cihaz›n
çal›flt›¤›n› görmesi veya kendi yapt›¤› bir
ürünün kendisi veya bir baflkas› taraf›ndan
kullan›ld›¤›n› görmesidir.

Nisan-2003’den Ocak-2004 ortalar›na
kadar Leonardo Program›n›n duyurulmas›
amac›yla bir çok çal›flma yap›ld›. Bu çal›flmalar
ekip olarak her sabah ofisimize gelip
bilgisayar›m›z› açt›ktan sonra programlarla
ilgili olarak gelen elektronik postalar›
cevaplamam›zdan tutun, ülke genelinde

yapt›¤›m›z ve her birinde ayr› heyecan
duydu¤umuz bilgilendirme toplant›lar›na,
Program›n tan›t›m› amac›yla haz›rlad›¤›m›z
setlerimizin da¤›t›m›ndan internet sitemizin
bu bilgilerle desteklenmesine,
konferanslardan grup çal›flmalar›na kadar çok
genifl bir yelpazede devam etti.

42 adet bilgilendirme konferans›, iki adet
ulusal konferans, üç adet grup çal›flmalar›
organizasyonu derken Hareketlilik (Mobility)
projelerine ulaflt›k. fiimdi s›rada,
de¤erlendirme süreci ve B ve C tipi
projelerimizin tan›t›m› ve haz›rl›klar› var.
K›saca, Leonardo da Vinci (Mesleki E¤itim)
Program› tüm h›z› ve enerjisi ile Türk Mesleki
E¤itiminin hizmetinde olmaya devam ediyor...

De¤erli Alt›n Bilezik Okurlar›,

‹kinci say›m›z› be¤eninize sunarken ilk say›m›zdan bu yana kat
etmifl oldu¤umuz mesafeden dolay› memnuniyetimi dile getirmek
istiyorum.

Öncelikle ikincil mevzuat çal›flmalar›m›z› büyük ölçüde
tamamlad›k. Merkezimize nitelikli eleman takviyesi yapt›k. Böylece
Leonardo da Vinci  ve di¤er programlar›m›zla sizlere daha iyi hizmet
etmeyi hedefliyoruz.

Leonardo ekibimiz yurdumuzun dört bir köflesinde dolafl›p
mesleki e¤itimcilere programlara kat›lma ça¤r›s›nda bulundular.

Bu özverili çal›flmalar›n semeresini 13 fiubat 2004’te sona eren
proje teklif verme süresinin sonunda gelen yo¤un proje teklifleri
ile alm›fl bulunuyoruz. Biliyorsunuz, 1 Nisan-31 Aral›k 2004
döneminde Hareketlilik Projeleri için 4,8 Milyon Euro ayr›lm›flt›.
Bize ulaflan 293 projenin toplam tutar›, 9.284.593 Euro olmufltur
ki, bu, fonlar›n etkin bir flekilde kullan›laca¤›n›n ve ülkemizin
Leonardo Programlar›na duydu¤u heyecan›n bir göstergesidir ve
umut vericidir. Proje ça¤r›m›za cevap veren tüm kurulufllar›m›za
en içten teflekkürlerimi arz ediyorum. Tabii ki, LdV ekibimizin
çal›flmalar› da her türlü övgüye lay›kt›r.

Bu projeleri de¤erlendirmek üzere d›fl uzmanlar›m›z› seçmifl
ve e¤itimlerini tamamlam›fl bulunuyoruz. Söz konusu uzmanlar›m›z
projeleri Hareketlilik ‹flletim Plan›m›zda belirlenen Ulusal
Önceliklerimiz do¤rultusunda de¤erlendirecek ve de¤erlendirmeler
sonunda, 4.8 Milyon Euro bütçemizi tamamen kullanaca¤›m›z›
bekliyoruz.

1 Nisan-31 Aral›k 2004 döneminde, di¤er faaliyetlerimiz aras›nda
bulunan B Tipi projelerde di¤er ülkelerden sunulan projelere ortak

olma flans›m›z bulundu¤u gibi, 1 Ekim
2004 tarihine kadar kurumlar›m›z›n proje
ön tekliflerini Merkez Baflkanl›¤›m›za
sunmalar›n› bekliyoruz.

Ayn› tarihte müracaat süresi dolacak olan C Tipi projelerin, bir
nüshas› Merkez Baflkanl›¤›m›za gönderilerek, do¤rudan AB
Komisyonuna gönderilmesi gerekti¤ini de hat›rlatmakta yarar var.
B tipi projelerde ön teklifler Merkez Baflkanl›¤›m›za yap›lacak iken,
C tipi projeler için do¤rudan AB Komisyonuna müracaat edilmesi
gerekmektedir. Görüldü¤ü gibi, bu y›l ülkemiz için 13 Milyon Euro
olarak öngördü¤ümüz Leonardo bütçesinin ötesinde AB
Komisyonunca finanse edilecek olan bu projelerden de istifade
edebileceksiniz.

‹flte bu nedenle, 2004 y›l›n›n gelecek aylar›nda Hareketlilik
yan›nda, B ve C tipi projelerin tan›t›m›na h›z verece¤iz ve  sizlerin
katk›lar›n› bekleyece¤iz.

Bilindi¤i gibi B ve C tipi projeler çok ortakl› ve daha büyük
bütçeli projelerdir. Bu projelerin ön teklif verme süresi 1 Ekim
2004 tarihinde sona ermektedir. Haz›rl›k döneminde oldu¤umuz
için 2003 y›l›nda bu konuda faaliyet göstermedik. Ancak, 1 Ekim
2004 ‘te bitecek olan proje tarihi itibari ile yine projecilerimizin
yo¤un ilgisine ihtiyaç duyuyoruz. 2005 y›l› için B tipi projelere
6.370.000 Euro ayr›lacakt›r. Bu mebla¤›n bu y›l mobility için ayr›lan
mebla¤›n üzerinde bir rakam oldu¤unu belirteyim. Bu nedenle
flimdiden B ve C tipi projelerin üzerinde yo¤unlafl›lmas› gerekti¤ini
düflünüyorum.

Bu vesile ile, Merkezimizin May›s 2004 ortalar›nda yaflayaca¤›
mekan de¤iflikli¤ini de haber vermek istiyorum. Bir sonraki say›m›z›
Hüseyin Rahmi Gürp›nar Sok. No:2  Çankaya  /  Ankara adresindeki
yeni mekan›m›zdan yapmak umuduyla hepinize sayg›lar sunuyorum.

Baflkan’dan...

Proje Heyecan›
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30 Eylül 2003 tarihinde ‹stanbul Dedeman
Oteli’nde düzenledi¤imiz I. Ulusal Konferans’a
619 adet kat›l›mc›n›n kay›t yapt›rd›¤› tespit edildi.
Kay›t alma ifllemi, kat›l›mc› say›s›n›n fazlal›¤›
dikkate al›narak Konferans›n bafllamas›ndan
sonra da devam ettirildi. Baflta, Milli E¤itim
Bakanl›¤›’ndan iki adet Müsteflar Yard›mc›s› ve
dört adet ilgili Genel Müdür olmak üzere,
kat›l›mc›lar›n tamam›n›n hedef kitlemizden
olufltu¤u tespit edildi.

Saat 10:00’da Konferans, Leonardo Program
Görevlisi Davut Gazi Benli’nin sunufl ve
yönetiminde, o zamanki Genel Koordinatör Say›n
Emin fienver’in aç›l›fl konuflmas› ile bafllad›.
Ard›ndan, AB E¤itim ve Kültür Genel
Müdürlü¤ü’nün o tarihteki Türkiye Masas›
Sorumlusu Say›n Alastair Macphail söz alarak

LdV program› ve Türkiye’nin bu programa kat›l›m
süreci hakk›nda bir sunufl yapt›. Sonras›nda, AB
E¤itim ve Kültür Genel Müdürlü¤ü yetkilisi Say›n
Inveig Astad Hareketlilik (Mobility) projeleri
hakk›nda sunufl yapt›. Verilen ö¤le yeme¤inden
sonra, Leonardo da Vinci Mesleki E¤itim
Program› hakk›nda bir VTR gösterisi sunuldu.
Akabinde, ‹ngiliz Mobility fiefi Say›n Adrian Clark
Morgan uygulamalar hakk›nda detayl› bir sunufl
yapt›. Avusturya’dan kat›lan bir Proje sahibinin
sundu¤u Hareketlilik (Mobility) uygulamalar›nda
yaflad›¤› tecrübeler büyük ilgi uyand›rd›. Verilen
kahve molas›ndan sonra, ‹ngiliz B Tipi Projeler
Müdürü Say›n Kürflat Levent E¤riboz detayl› bir
sunufl yapt›. Sunuflu ‹ngilizce idi. Sonra s›ras›
ile, Almanya, Finlandiya, Avusturya ve
Polonya’dan kat›lan yetkililer, ülkelerindeki

tecrübelerden örnekler verdikleri sunumlar›n›
yapt›lar. Her sunumdan sonra kat›l›mc›lara soru
sorma f›rsat› verildi.

Konferans›n bir de¤erlendirmesini yapmak
üzere, yeniden AB E¤itim ve Kültür Genel
Müdürlü¤ü Türkiye Masas› Sorumlusu Say›n
Alastair Macphail’e söz verildi. Konuflmac›,
Konferans›n baflar›s›ndan dolay› Leonardo da
Vinci Genel Koordinatörlü¤ünü ve Türk Ulusal
Ajans›n› tebrik ederek teflekkürlerini ifade etti.

Konferans, yurt d›fl›ndan gelen misafirlere
hediyelerin verilmesi töreni ile son buldu.
Hediyelerin takdimlerini Milli E¤itim Bakanl›¤›
Müsteflar Yard›mc›lar› ve Genel Müdürleri
yapt›lar. Konferans, planlanan flekilde baflar› ile
sona erdi.

I. ‹stanbul Ulusal Konferans›

I. ‹stanbul  Konferans›’na kat›lan misafirlerimiz, Milli E¤itim Bakanl›¤›m›z›n üst düzey bürokratlar› ve Leonardo ekibimiz bir arada. Milli E¤itim Bakanl›¤› Müsteflar Yrd. Sn. Mehmet Temel I.
‹stanbul Konferans›na katk›lar›ndan dolay› misafirlerimizden

biri olan Finlandiya Leonardo Ulusal Ajans› Müdürü Sn.
Mikko Nupponen’e hediyesini takdim ediyor.

Türkiye Leonardo da Vinci program›
kapsam›nda ilk Hareketlilik ça¤r› dönemini
bafllatt›¤› için, proje sahipleri, projelerin her
aflamada (program, ulusal politikalar, proje
sahipleri ve ortaklar›, yararlan›c›lar) kendilerinden
beklenen sonuçlara ulaflabilmesi için bir “kalite
teminat›” oluflturulmas› aç›s›ndan son iki y›l
içinde büyük ölçüde yeniden flekil kazand›r›lan
bir sürece  girmektedirler.

Tüm kat›l›mc›lara eflit ulafl›m hakk›n›
sa¤lamak amac›yla kullan›ma sunulan program
baflvuru formu flu iki amaca ulaflmak için iki y›l
önce yeniden tasarlanm›flt›r:

• Proje sahiplerine, program›n hedef ve
öncelikleri ile Mesleki Teknik E¤itim Hareketlilik
eylemleri do¤rultusunda tan›mlanm›fl ve proje
sahibi rehberi bünyesinde gelifltirilmifl belli
pragmatic kalite kriterleri aç›s›ndan, yerlefltirme
veya de¤iflim faaliyetlerinin yaln›zca bir
bölümünü oluflturdu¤u tüm projeyi aç›kça
tan›mlamalar›na yard›m etmek: bu ba¤lamda
baflvuru formu mali yönlerini de kapsayacak

flekilde bir proje haz›rlamaya yönelik bir kontrol
listesi olarak görülmelidir.

• Tekliflerin de¤erlendirilmesiyle görevli
uzmanlar›n görevlerini, yukar›da ad› geçen kalite
kriterleri paralelindeki seçim kriterleri
do¤rultusunda adil ve fleffaf bir flekilde yerine
getirmelerini sa¤lamak.

Bir hareketlilik projesinde her zaman, kontrol
edemedi¤imiz birtak›m hesapta olmayan
durumlar olacakt›r, ancak öte yandan, yurtd›fl›nda
geçirilecek ziyaretin öncesinde, proje esnas›nda
ve sonras›nda projenin sonuçlar› üzerinde
do¤rudan etkide bulunabilecek çeflitli faktörler
de bulunmaktad›r. Birtak›m kalite kriterlerinin
kullan›lmas› suretiyle, mevcut flartlar alt›nda
ö¤renme do¤rultusundaki hedeflere ulaflma
olana¤› en mümkün olan› haline getirmeyi
sa¤layabiliriz.

Leonardo da Vinci “proje” yaklafl›m›n›n
önemli bir yönü ortakl›¤›n kalitesiyle ilgilidir.
2004’te, “kalite teminat›” ad›m›na yönelik

yaklafl›m “Ortakl›k Kalitesi Taahhütü” belgesinin
yay›mlanmas› olacakt›r. Bu taahhüt her proje
sahibinin tüm ortak ve yararlan›c›lar› ile imzalad›¤›
sözleflmelere dahil edilecek ve asl›nda önceki
belgenin oldukça karmafl›k olan büyük k›sm›n›n
yerini alacakt›r. Söz konusu doküman, bir
projenin tüm ortaklar›n›n tüm sorumluluklar›n›
basit ifadelerle listelemektedir. Yine bu
doküman, bir yard›mc› kontrol listesi olarak
görülebilir. Bu, yayg›n flekilde kullan›ma
sunulabilir ve çeflitli aflamalarda sorumluluklar›n
tan›mlanmas› yoluyla paylafl›lan bilgiye dayal›
kaliteli ortakl›klar›n kurulmas›n› kolaylaflt›rmal›d›r.
Gelecekte, ortaklar›n bu taahhüte sayg›
göstereceklerini gösteren niyet mektuplar›
tekliflerin de¤erlendirme aflamas›nda bir katma
de¤er sa¤layacakt›r.

Bizler, ilk uygulama deneyimleriyle
karfl›laflacak olan Türk proje sahiplerine iyi flanslar
dilerken, Leonardo da Vinci program› taraf›ndan
sunulan çerçevenin çal›flmalar›nda yararl› bir
destek sa¤layaca¤›n› umut ediyoruz.

“Hareketlilik” e bir AB Yaklafl›m›



22 Ekim 2003 tarihinde Ankara Dedeman Oteli’nde düzenledi¤imiz
I. Ulusal Konferans’a 730 adet kat›l›mc› kay›t yapt›rd›. Çal›flma Plan›m›zda
öngörüldü¤ü üzere, Konferans›m›za kat›lan kat›l›mc›lar›n, karar verici
bürokratlar ile illerimizin Vali, Vali Yard›mc›lar›, ilçelerimizin Kaymakamlar›
ve ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü temsilcilerinden olufltu¤u memnuniyetle
müflahede edildi.

Saat 10:00’da Konferans, Hareketlilik Program Koordinatörü Say›n
Süleyman ‹slamo¤lu’nun sunufl ve yönetiminde, o zamanki Genel
Koordinatör Say›n Emin fienver’in aç›l›fl konuflmas› ile bafllad›. Ard›ndan,
AB E¤itim ve Kültür Genel Müdürlü¤ü Temsilcisi, Say›n Bernard Lheritier
söz alarak LdV program› ve Türkiye’nin bu programa kat›l›m süreci hakk›nda
bir sunufl yapt›. Sonras›nda, AB E¤itim ve Kültür Genel Müdürlü¤ü yetkilisi
Say›n Inveig Astad Hareketlilik (Mobility) projeleri hakk›nda sunufl yapt›.
Verilen ö¤le yeme¤inden sonra, Leonardo da Vinci Mesleki E¤itim Program›
hakk›nda bir VTR gösterisi sunuldu. Akabinde, ‹ngiliz Mobility fiefi Say›n
Adrian Clark Morgan, kaliteli bir projenin nas›l haz›rlanaca¤› hakk›nda
detayl› bir sunufl yapt› ve baflar›l› projelerden örnekler verdi. Alman Ulusal Ajans› Temsilcisi Bayan Michaela Feuerstein, Almanya’daki Leonardo

projeleri ile, Alman Ulusal Ajans›’n›n çal›flmalar› hakk›nda bilgi verdi. ‹ngiliz
fleffafl›¤› konusunda ilgi çeken bir sunufl yapt›. Avusturya, Polonya veB
Tipi Projeler Müdürü Say›n Kürflat Levent E¤riboz,  Desteklenen proje
tipleri ve projelerin süreleri konusuna de¤indi. Norveç Ulusal Ajans›
Yöneticisi Say›n Dr. Rolf Kristiansen Avrupa’da yeterlilikler ve niteliklerin
komflumuz Bulgaristan Ulusal Ajanslar›ndan  kat›lan yetkililer, ülkelerindeki
tecrübelerden örnekler verdikleri sunumlar›n› yapt›lar. Her sunumdan
sonra kat›l›mc›lara soru sorma f›rsat› verildi.

Konferans›n bir de¤erlendirmesini yapmak üzere, yeniden AB E¤itim
ve Kültür Genel Müdürlü¤ü Temsilcisi Say›n Bernard Lheritier’e  söz
verildi. Konuflmac›, Konferans›n baflar›s›ndan dolay› Leonardo da Vinci
Genel Koordinatörlü¤ünü ve Türk Ulusal Ajans›n› tebrik ederek teflekkürlerini
ifade etti.

Konferans, yurt d›fl›ndan gelen misafirlere hediyelerin verilmesi töreni
ile son buldu.

II. Ankara Ulusal Konferans›

II. Ankara Ulusal Konferans›

As Turkey is launching its first call for
Mobility proposals in the Leonardo da Vinci
programme, promoters enter a process that
has been largely reshaped in the last two years
in order to introduce a “quality assurance”
approach so that at all levels (programme,
national policies, promoters and their partners,
beneficiaries) projects live up to the expectations
put in them.

The programme’s application form – which
is used in all participating countries to ensure
fair access to all – was completely redesigned
two years ago in order to achieve two goals:

• Help promoters to define clearly their
whole project – of which the placements or
exchanges themselves are only one part - in
respect to the objectives and priorities of the
programme and also to the specific, pragmatic
quality criteria which have been defined for
VET mobility and which are developed in the
promoter’s guide: the application form should
therefore be seen as a checklist for building up

a project, including its financial aspects.

• Allow experts in charge of the evaluation
of proposals to perform their duty in a fair and
transparent manner on the basis of selection
criteria that are in keeping with the above quality
criteria.

In a mobility project there will always be a
number of imponderables that we cannot
control, but there are on the other hand also a
variety of factors before, during and after the
stay abroad that may have a direct influence
on the outcome of the project. By using a set
of quality criteria we can ensure that chances
for reaching objectives in terms of learning are
the best ones possible under the circumstances.

One important aspect of the “project”
approach in Leonardo da Vinci lies with the
quality of the partnership. In 2004, the new
step of the “quality assurance” approach will
be the publication of the “Partnership quality
commitment”. This commitment will be

included in the contract every promoter signs
with all his partners and beneficiaries, and will
in fact replace large parts of the former rather
intricate document. It lists in simple terms the
obligations of all partners of a project. Again,
this document can be considered as a helpful
checklist. It will be widely available and should
facilitate building up quality partnerships based
on shared information by defining
responsabilities at different levels. In the future,
letters of intent of partners indicating that they
intend to respect this commitment will
represent an added value at the stage of
proposals’ assessment.

We wish good luck to Turkish promoters
as they are going to face the challenge of first
time implementation, and hope they will find
the framework provided by the Leonardo da
Vinci programme a useful support to their
endeavours.

A Europan Approach to the “Mobility”
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42 il merkezinde tüm illerimizin kat›l›mlar› ile gerçeklefltirdi¤imiz
“Bölgesel Bilgilendirme Toplant›lar›”’ndan sonra, art›k, elde edilen
bilgilerin uygulama safhas›na gelinmiflti. Di¤er bir deyiflle, araziye ç›kma
vakti gelmiflti. Biz de, Y›ll›k Çal›flma Plan›m›zda öngörüldü¤ü fleklide,
üç farkl› hedef kitlemizle, Bat›l›lar›n workshop dedikleri , grup çal›flmalar›
için kollar› s›vad›k. Her bir grup çal›flmam›z iki gün sürecekti. Grup
çal›flmalar›m›z›n her birine  yaklafl›k 110 kat›l›mc› kay›t yapt›rm›flt›.

Öncelikle bu kadar davetlinin gruplar halinde çal›flabilece¤i ve çal›flma,
yemek ve dinlenme salonlar› olan uygun bir mekan bulmal›yd›k. Konu
mesleki e¤itim olunca, çözüm gecikmedi; mesleki e¤itimin amiral gemisi
olarak nitelenen Gazi Üniversitesi, Ankara Gölbafl›’ndaki sosyal tesislerini
bizlere tahsis etti. Kat›l›mc›lar›m›z›n baflar›s› ve huzuru için her türlü

imkana sahip olan bu tesislere ulaflmam›z yine Gazi Üniversitesinin
konforlu otobüsleri ile sa¤land›. Hele, Gazi Üniversitesi’nin Mesleki
E¤itime gönül vermifl De¤erli Rektörü Say›n Prof. Dr. R›za AYHAN’›n
ilk Grup Çal›flmam›z› teflrif edip aç›l›fl konuflmalar›n› yapmalar› bizler için
ayr› bir onur vesilesi oldu.

Her üç grup çal›flmam›zda da kar ya¤m›fl olmas›, ekibimiz aras›nda,
çal›flmalar›m›z›n bereketine ve temizli¤ine yorumlanm›flt›r.

‹lk grup çal›flmam›zda (22-23 Aral›k 2003), ülkemizdeki tüm
üniversitelerimizden gelen 108 temsilci ile çal›flt›k. Kat›l›mc› ö¤retim
üyesi ve akademisyenlerin, ö¤rencilerinin mesleki stajlar›n› AB ülkelerinde
yapmalar›na yönelik proje tasar›lar› üzerinde yo¤unlaflt›klar›n› görünce,
ö¤rencilerinin ne kadar flansl› olduklar›n› düflündük.

Proje Haz›rlamada Beyin F›rt›nalar›:

Kat›l›mc›lar Grup Çal›flmas›nda Proje Üretiyorlar. Ö¤retim Üyelerimiz Grup Çal›flmas›ndan Sonra Toplu Halde.

Meslek Lisesi Ö¤retmenleri Proje Üretiyorlar.

G R U P  Ç A L I fi M A L A R I

Merhaba
Özel kesimden bir dan›flmanl›k ve e¤itim kuruluflu temsilcisi olarak Ulusal Ajans›n, Leonardo da Vinci Program›

kapsam›ndaki “Hareketlilik” projesi için 12.-13.Ocak 2004 tarihinde düzenledi¤i III. Workshop’unu kat›ld›m ve izlenimlerimi
Alt›n Bilezik’in bu say›s›nda sizinle paylaflmaktan sevinç duyuyorum.

Türkiye`nin bu y›l ilk defa kat›laca¤›, AB ülkelerinde ise y›llardan beri uygulanmakta olan ve s›n›r ötesi hareketlili¤i
destekleyen bu e¤itim program›n›n tan›t›m›, Ulusal Ajans taraf›ndan  geçti¤imiz aylarda Türkiye genelinde yap›lm›flt›.
S›n›r ötesi hareketlilik, Avrupa’daki yaflam standartlar›n› tan›ma, Avrupa vatandafll›¤› tan›m›n› özümseme ile yeni sentezler
ve yaflam biçimlerinin transferi fleklinde Türkiye’ye yans›yarak, AB kat›l›m›nda Türkiye’ye bir ivme verecektir. E¤itim,
ekonomi ve sosyal alanlarda kiflisel ve kurumsal bazda Türkiye-AB bütünleflmesine destek verecek bu program, amaçlar›,
uygulamas›, misyonu ile öncelikle Türkiye’ye tercüme edilmeliydi. Yanl›fl okumad›n›z, Türkçe’ye tercüme zaten

‹kinci Grup çal›flmam›zda (05-06 Ocak 2004), bizim temel mesleki
e¤itim kurulufllar› dedi¤imiz, her alandaki meslek liselerimizin idareci
ve ö¤retmenleri ile iki gün boyunca çal›flma imkan› bulduk. ‹ki günün
sonunda gördük ki, Leonardo Hareketlilik projeleri için ülkemizin meslek
liseleri de “biz haz›r›z” mesaj› veriyorlar.

Üçüncü Grup çal›flmam›zda (12-13 Ocak 2004) misafirlerimiz kamu
ve özel sektör temsilcileri idi. Bir kez daha anlad›k ki, 42 ilde tüm
illerimizin kat›l›m› ile düzenlemifl oldu¤umuz “Bölgesel Bilgilendirme
Toplant›lar›” hedeflerine ulaflm›fl ve Leonardo da Vinci (Mesleki E¤itim)
Program›, ülkemizin dört bir yan›nda tan›n›r hale gelmifl.

Bu üç grup çal›flmam›zda da gördük ki, bizi çok yak›n gelecekte bol
projeli günler bekliyor.
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Ankara’da 17-18 Aral›k 2003 tarihlerinde üniversitelere yönelik
bilgilendirme toplant›s›na Ankara Üniversitesi’ni temsilen kat›ld›m. Önceden
bir miktar bilgim olmakla birlikte hala beynimde projelerle ilgili bofl kareler
bulunmaktayd›.

Toplant›ya hemen hemen tüm üniversitelerden temsilciler kat›ld›lar.
Toplant›n›n ev sahipli¤ini Gazi Üniversitesi yapt›,  Say›n Rektör toplant›n›n
aç›l›fl›na kat›lma nezaketini göstererek bir konuflma yapt›lar. Bu davran›fl
hemen hemen tüm üniversite temsilcilerince takdirle karfl›lanm›flt›r.

Gazi Üniversitesi’nin Gölbafl›’ndaki tesislerinde kay›t ifllemleri, salon
haz›rl›klar› verimli olacak bir toplant›n›n ön mesaj›n› veriyordu.

Toplant›ya kat›l›m amac›m proje hakk›nda eksik bilgilerimi tamamlamak
ve bu bilgileri üniversitemdeki ilgili arkadafllar›ma aktararak projeden en
üst düzeyde üniversitemin istifadesini sa¤lamakt›.

‹lk sunuflu Avrupa Toplulu¤u Türkiye temsilcisi olan bir Frans›z Han›m
yapt›. Daha sonra DPT Ulusal Ajans Leonardo da Vinci Genel Koordinatörü
Say›n Emin fiENVER ve Mobility Projeleri Koordinatörü say›n Süleyman
‹SLAMO⁄LU, LdV tan›t›m konuflmalar›n› yapt›lar ve sorulara cevap verildi.
‹lk oturumda projeler hakk›nda genel bilgilere sahip oldum.

Benim için as›l önemli olan husus nas›l müracaat edilece¤i, AB
ülkesinden nas›l ortak bulurum, standart müracaat formlar›n› nas›l
doldururum. Ö¤rencilerimizi ve ö¤retim elemanlar›m›z› hangi koflullarda,
hangi programlarda, hangi ülkelere gönderece¤im. Gönderilecek kiflilere
ödenecek ücretler konaklama, ulafl›m ve yemekler için yetecek mi?
Ö¤renciler veya akademik personel hastalan›r veya kaza geçirirse sa¤l›k

güvencesi nas›l sa¤lanacak, gönderilen
kiflilere çevrenin tan›t›m›, kültürel uyum,
iletiflim konusunda kimler yard›mc› olacak,
proje denetimlerini kim yapacak, refakatçi
bir ö¤retim eleman› gönderilecek mi, ev
sahibi ülkeden dan›flman tayin edilecek
mi, hangi kurum ve iflletmelerde staj
yapacaklar, iflbirli¤i teklifinde bulunacak
iflletmelerin güvenilirli¤i konusunda nas›l
emin olabilirim, fleklinde onlarca sorunun
cevab›n› bu toplant›da ço¤unlukla buldum.
Eksik k›s›mlar› ise da¤›t›lan dokümanlardan
okuyarak ve ilgililerle yaz›flarak tamamlad›m.

Programla ilgili haz›rlad›¤›m raporu Yüksekokul Müdürlü¤ü arac›l›¤› ile
Ankara Üniversitesi Rektörlü¤üne sundum. Say›n Rektör Yard›mc›s› konuya
gereken ilgiyi ziyadesi ile gösterdi. Rektörlü¤ümüz onay› ile Ankara’da
olman›n avantaj›n› kullanarak Ankara Üniversitesinin Mesleki ve Teknik
E¤itimle ilgili birimlerinin temsilcilerinin (18 kifli) kat›ld›¤› bir toplant›y›
Ulusal Ajans LdV yetkilileri ile birlikte Ankara’da  düzenledik. Tan›t›m
toplant›s›nda, sunumu LdV genel koordinatörü Say›n Emin fiENVER ve
Say›n Süleyman ‹SLAMO⁄LU yapt›lar. Ben de “Ankara Üniversitesi ve
Leonardo da Vinci” bafll›kl› sunumumla üniversitemizin LdV projeleri ile
ilgili yol haritas›n› çizdim. Üniversite LdV temsilcileri aras›nda iletiflimi
sa¤lamak üzere “Ankara Üniversitesi Leonardo da Vinci Projeleri” bafll›kl›
Türkçe ve ‹ngilizce bir internet sitesi haz›rlad›m.
(http://www.cmyo.ankara.edu.tr/ldv ) 18 kiflilik e-posta grubu oluflturdum.

edildi; benim kastetti¤im bu program›n  AB
önceliklerinin  ve uygulama kriterlerinin genifl
bir kesime, uygulanabilir bir biçimde anlat›lmas›
idi. AB programlar›n›n ulusal programlara
benzemeyen ve ilk bak›flta pek de anlamas›
kolay olmayan kriterleri var: Projelerin mutlaka
bir Avrupai katma de¤eri olmas› gerekiyor,
yenilikçi, çok uluslu, çok partnerli olmas›
gerekiyor, henüz proje fikri aflamas›nda dahi bir
yayg›nlaflt›rma, bir transfer çarpan› mutlaka belli
olmal›.

Ulusal Ajans›n bence en önemli görevi bu
idi: AB program standartlar›n› tan›tma, bu
tan›mlar›n özümsemesini ve transferini
sa¤lamak. Bu görevin iyi yerine getirilmesi
Türkiye’nin AB projelerinden pay almas›n›
sa¤layacakt›r. Mali katk›lar›n yan› s›ra as›l misyon
genifl kesimlere düflüncede ve kavramlarda bir
transferin  gerçekleflmesi olacakt›r. Bu kadar
k›sa zamanda bu görevi ve AB’nin Ulusal
Ajanslardan istedi¤i tüm kriterleri yerine
getirerek, bizlerin  bu projelere kat›l›m›n› ve
projelerden pay almas›n› sa¤layan Ulusal Ajans
 yetkililerine özellikle takdir ve teflekkürlerimi
iletmek istiyorum.

Biraz da workshop uygulamam›z hakk›nda

izlenimlerimi sizinle paylaflay›m: Workshop’da
çok anlafl›l›r bir dilde, sab›rla ve gayet mütevazi
her sorumuza cevap verdiler, aç›klamalarda
bulundular. Genel bilgilerin ve tan›t›mlar›n
arkas›ndan gruplara ayr›larak ‘bir proje teklifi
nas›l haz›rlan›r?’ konulu çal›flma bölümüne
geçtik. Tek tek her soru cevaplanarak yap›lan
pratik çal›flma sonucunda san›r›m bütün
kat›l›mc›lar proje teklifi yazabilecek duruma
geldiler. Hatta bu haz›rlanan proje teklifleri
hemen elektronik platformda yaz›l›p, gerek yine
elektronik gerekse de ka¤›t üzerinde tüm
kat›l›mc›lara da¤›t›ld›. E¤er kat›l›mc›lar›n hepsi
13.2.2004 tarihinde teklif vermezlerse bu ancak
yurt d›fl›nda haz›rl›klar›n› henüz tamamlamam›fl
olmad›klar›ndan olacakt›r. Bu dedi¤imden de
anlafl›ld›¤› üzere proje teklifi vermek isteyen
herkesin bu toplant›lara mutlaka kat›lmas›n›
tavsiye ediyorum. Uygulamaya yönelik,
kat›l›mc›larla paylafl›m ve destek ö¤esinin çok
yüksek oldu¤u, bitiminde hiçbir yan›tlanmayan
soru kalmayan bir çal›flma idi. Toplant›n›n di¤er
bir ‘katma de¤eri’ de biz kat›l›mc›lar›n birbirimizi
tan›mam›z oldu -hepimiz karfl›l›kl› kurum telefon
ve e-mail adreslerimizi al›p verdik.

Almanya’da yaflayan ve AB projelerini
tan›yan ve uygulayan biri olarak Türkiye’deki

kat›l›mc›lara mutlaka flu tavsiyem olacakt›r: S›n›r
ötesi Hareketlilik projeleri için yurtd›fl›ndaki
partnerlerinizle teklifinizi vermeden en afla¤› alt›
ay önce görüflmelere bafllay›n. Program›n›z›,
onlardan bekledi¤iniz uygulama ve logistik
deste¤i ön görüflmelerle tespit edin, mutabakata
var›n. Çünkü ‘Hareketlilik’ karfl›l›k ilkesi
ba¤lam›nda, partnerinizin de deste¤i olmas›
gereken bir proje türü. Ayr›ca flunu da
unutmayal›m: Bu projelerle yurtd›fl›na giden
kat›l›mc›lar sadece AB’yi tan›makla kalmayacak,
bizi de AB ülkelerindeki kurumlara ve insanlara
tan›tacak, temsil edecektir.

Almanya deyince bir hususu da belirtmeden
geçemeyece¤im: Kat›l›mc›lar› Gölbafl›’na götüren
otobüsler programda belirtildi¤i gibi saat tam
9:00’da kalkt›; Türkler hep geç kal›r derler ya!

Ankara bizi bembeyaz bir kar örtüsü ile
karfl›lad›; biz bunu bereket alameti olarak
yorumlad›k. AB yoluna ç›kan bizlerin ve Ulusal
Ajans›m›z›n yüzü ak, yolu aç›k olsun!

Hümeyra Baykan

ESTA Dan›flmanl›k E¤itim ve Ö¤retim
Hizmetleri Ticaret Limited fiirketi Genel Müdürü

Leonardo da Vinci Program›
Grup Çal›flmalar›ndan ‹zlenimler



Çal›flma Gruplar›ndan Projelere

Meslek Lisesi Ö¤retmenleri Grup Çal›flmas›nda Gazi Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. R›za AYHAN I. Grup
Çal›flmam›z› Teflrif Ettiler.

‹smi çok anlaml› olan Alt›n Bilezik Dergisine kayna¤›n› bilmedi¤im
bir deyifli sizlerle paylaflarak sözlerime bafllamak istiyorum. Birileri,
e¤itimin önemini belirtmek için ‘ E¤er bir y›ll›k yat›r›m yapmak istiyorsan›z
tah›l ekiniz, on y›ll›k yat›r›m yapmak için a¤aç dikiniz, yüz y›ll›k yat›r›m
yapmak için çocuklar›n›z› e¤itiniz’ demifl. Çok da güzel söylemifl. Hepimiz,
insanlara bal›k tutmay› ö¤retmenin, bir ö¤ün bal›k yedirmeden çok daha
de¤erli oldu¤unun bilincindeyiz. Günümüz  bilgi ça¤›nda ö¤renmenin
ve ö¤retmenin önemini yads›mak mümkün de¤ildir. Bu vesile ile,
ülkemiz için hayati önemi olan Mesleki E¤itim konusunda baflar›l›
çal›flmalar yürüten Avrupa Birli¤i E¤itim ve Gençlik Programlar› Merkezi
(Ulusal Ajans) – Mesleki E¤itim (Leonardo da Vinci) Genel Koordinatörlü¤ü
elemanlar›n› tebrik etmek istiyorum.

Ç›rak E¤itim ve Ö¤retim Vakf›m›z›n OST‹M de yer alan e¤itim ve
sosyal tesisinin aç›l›fl töreninde, 9. Cumhurbaflkan›m›z say›n Süleyman
Demirel mesleki e¤itimin önemini ‘Bu törenden önceki günlerde on
taneden fazla üniversitemizin aç›l›fl›n› yapt›m, fakat bugün bu tesisin
aç›l›fl›ndan çok daha büyük haz duyuyorum’ diyerek ifade etmifller;
meslek edinmenin ve mesleki e¤itimin, yeni ifl yerleri açma, vergi
mükellefi olma, istihdam yaratma ve ülkemiz için katma de¤er sa¤lama
gibi önemli sonuçlar›n› vurgulam›fllard›r.

Çok h›zl› de¤iflen ve geliflen global dünyam›z ve özellikle Avrupa
Birli¤iyle bütünleflmenin kap›s›n› aralamaya büyük katk›da bulunacak
olan, Ülkemiz - AB E¤itim ve Gençlik Programlar› Merkezi - Ulusal
Ajans’›n k›s›tl› imkanlar›yla k›sa sürede baflard›klar› takdire flayand›r.
Ulusal Ajans›n kuruluflu ve tüm programlar›nda kullan›lan dokümanlar›n
tercüme edilmesi, internet sitesinin tasar›m› ve güncel halde tutulmas›,
haz›rl›k toplant›lar›n›n gerçeklefltirilmesi ve tan›t›m faaliyetlerinin baflar›yla

yürütülmesinin yo¤un bir gayret ürünü
oldu¤u aflikard›r.

Mesleki E¤itim (Leonardo da Vinci)
Genel Koordinatörlü¤ünün 12-13 Ocak
2004 tarihinde Gazi Üniversitesi Gölbafl›
Tesislerinde üçüncüsünü gerçeklefltirdi¤i
Çal›flma Toplant›s›na kat›lmaktan çok
yararland›m. 100 den fazla kamu, özel
sektör ve sivil toplum kurulufllar›
temsilcilerinin kat›l›mlar›yla gerçeklefltirilen çok iyi organize edilmifl iki
günlük toplant› boyunca, kat›l›mc›lar büyük gayret ve en üst düzeyde
dayan›flma örne¤i göstererek, Ulusal Ajans - Leonardo da Vinci Genel
Koordinatörlü¤ünün bilgilendirmeleri ve yönlendirmeleriyle, Leonardo
da Vinci Program›na proje haz›rlama konusunda yeterli bilgi ve beceriye
sahip olmufllard›r. Çal›flma Toplant›s› amac›na ulaflm›fl, ülkemiz yarar›na,
Avrupa Birli¤i - Leonardo da Vinci Hareketlilik program›na çok say›da
ilginç, yenilikçi, katma de¤eri yüksek proje tekliflerinin verilece¤i
gözlenmifltir. Bu yararl› toplant›y› baflar›yla gerçeklefltiren, baflta Avrupa
Birli¤i E¤itim ve Gençlik Programlar› Merkezi (Ulusal Ajans) – Mesleki
E¤itim (Leonardo da Vinci) Genel Koordinatörü olmak üzere tüm çal›flma
arkadafllar›na teflekkür ediyor çal›flmalar›ndan dolay› kendilerini tebrik
ediyorum.

Sayg›lar›mla,
Ahmet ‹hsan Ery›lmaz
Ç›rak E¤itim ve Ö¤retim Vakf› Müdürü

Üniversite temsilcilerinin neler yapmas› gerekti¤i konusunda (proje
bilgilerinin girilmesi, ortaklarla görüflmeler, niyet mektuplar›n›n yaz›m›,
standart proje format›n›n haz›rlanmas› ve 13 fiubat 2004’e kadar
projelerin ulusal ajansa sunulmas› gerekti¤ini) ayr›nt›l› bilgileri verdim.
Çank›r› Meslek Yüksekokulu olarak Mobility proje bilgilerimi 17 Ocak
2004 tarihinde http://leonardo.cec.eu.int/psd internet sitesinden girdim
ve üniversitemle ilgili bilgileri ve LdV internet site adres bilgilerini Avrupa
Toplulu¤u LdV Ulusal temsilcilerine e-posta ile gönderdim ve güvenilir
ortaklar arad›¤›m› bildirdim. 17-23 Ocak 2004 tarihleri aras›nda toplam
17 ortakl›k teklifi ald›m. Baz›lar›n› çeflitli nedenlerden dolay› ay›klayarak
12 tanesini üniversitemin LdV temsilcilerine gönderdim. Amac›m Ankara
Üniversitesinin 2004 y›l›nda en az 5 proje ile Mobility projelerinde yer
almas›d›r.

Bilgilendirme toplant›s›ndan sonra ulusal ajansa sunaca¤›m proje
dokümanlar›n› Türkçe olarak format›na uygun haz›rlad›m. Sadece Avrupa
Birli¤inden  ortak bilgileri ve niyet mektuplar› eksik kald›. 11 fiubat 2004

tarihine kadar Ankara Üniversitesi’nin 5 projesini LdV kapsam›na ald›rmay›
hedefliyoruz. 2004 y›l›n›n LdV projeleri için ilk y›l olmas› nedeni ile bizler
için staj y›l› oldu. Art›k proje yapmay›, ortak bulmay› DPT Ulusal Ajans
LdV koordinatörlü¤ünün yard›m ve katk›lar› ile ö¤rendik ve üniversitenin
temsilcisi olarak üniversitedeki LdV temsilcilerine gerekli deste¤i
sa¤lad›k. S›ra projelerin uygulanmas›nda …

Yrd.  Doç. Dr. R›za GÜRBÜZ
Ankara Üniversitesi
Çank›r› Meslek Yüksekokulu
Müdür Yard›mc›s›

gurbuz@cmyo.ankara.edu.tr
http://www.cmyo.ankara.edu.tr/LdV
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• Proje de¤erlendirme uzmanlar›n›n seçim ifllemi tamamland›. 100 kadar uzman aday›m›z 19
Mart 2004 tarihinde Baflkent Ö¤retmenevi’nde düzenlenen seminere kat›ld›lar.

• Hareketlilik Projeleri Leonardo da Vinci Genel Koordinatörlü¤ümüze ulaflt›. Ülkemizin de¤iflik
kurum ve kurulufllar›ndan toplam 293 adet proje de¤erlendirilmek üzere Ba¤›ms›z D›fl Uzmanlara
teslim edildi. Ulusal Ajans›m›za Leonardo da Vinci Projesi sunan tüm kurum ve kurulufllara
teflekkürlerimizi sunuyoruz.

• Leonardo da Vinci Program› Haz›rl›k Faaliyetleri çerçevesinde, Genel Koordinatörlü¤ümüz
ülkemizin çeflitli kurum ve kurulufllar›ndan toplam 86 mesleki e¤itim uzman›n›, Polonya, Yunanistan,
Norveç, Hollanda, Avusturya ve ‹ngiltere’ye çal›flma ziyaretlerine göndererek, Avrupa’daki Leonardo
Ulusal Ajanslar›n›n çal›flmalar›n›n tan›t›lmas› ve kendi mesleki bilgi ve deneyimlerini art›rmalar›n›
sa¤lam›flt›r. Bu ziyaretler, mesleki e¤itim alan›nda bundan sonraki çal›flmalar›m›zda önemli bir
zemin oluflturacakt›r.

• B ve C tipi projeler için ça¤r›m›z devam ediyor: Ulusal Ajans›m›za yap›lacak “ön teklifler”
için son baflvuru tarihi, 1 Ekim 2004.

• B ve C tipi projeler için önümüzdeki aylarda ülke genelinde bilgilendirme toplant›lar› ve grup
çal›flmalar› (workshop) planl›yoruz.

• Geçti¤imiz Aral›k ve Mart aylar›nda AB E¤itim ve Kültür Genel Müdürlü¤ü Türkiye Masas›
Sorumlusu Bayan Catherine Marin iki kez Ulusal Ajans›m›z› ziyaret etmifller ve I. Grup Çal›flmam›za
ve Ba¤›ms›z D›fl Uzmanlar›n E¤itim Seminerine kat›lm›fllard›r.

• AB Komisyonu Leonardo da Vinci Program› Müdürü Say›n  Michel Richonnier, gönderdi¤i
bir mektupla, Leonardo da Vinci Genel Koordinatörlü¤ümüzün baflar›l› çal›flmalar›n›n takdirle
karfl›land›¤›n› ifade etmifltir.

• Leonardo Genel Koordinatörümüz Say›n Emin fienver emekliye ayr›lm›flt›r. Leonardo ekibi
olarak bundan sonraki hayat›nda kendilerine sa¤l›k, mutluluk ve baflar›lar diliyoruz.

• Leonardo da Vinci Genel Koordinatörlü¤üne atanan, B ve C Tipi Projeler Koordinatörümüz
Say›n ‹brahim DEM‹RER’i tebrik ediyor, Leonardo ekibi olarak, yeni görevinde baflar›lar diliyoruz.

• May›s ay› ortalar›ndan sonra Leonardo Genel Koordinatörlü¤ümüz, tüm Ulusal Ajans ile
birlikte, hizmete yeni binam›zda devam edecektir. Yeni adresimiz, Hüseyin Rahmi Gürp›nar Sok.
No. 2 Çankaya/Ankara’d›r.

Leonardo’dan Haberler...

ULUSAL AJANS LEONARDO EK‹B‹

‹brahim DEM‹RER Genel Koordinatör (idemirer@leonardo.gov.tr)
Ayd›n Hakan SAKA Prg (B&C) Koord. (hsaka@leonardo.gov.tr)
Süleyman ‹SLAMO⁄LU Prg (A) Koord. (sislam@leonardo.gov.tr)
Ayfle TALAN (atalan@leonardo.gov.tr)
Bülent PANCARCI (bpancarci@leonardo.gov.tr)
Davut Gazi BENL‹ (dbenli@leonardo.gov.tr)
H. Galip KÜÇÜKÖZY‹⁄‹T (gozyigit@leonardo.gov.tr)

Web adresleri:
www.ua.gov.tr
www.na.gov.tr
www.leonardo.gov.tr

Elektronik Posta:
leonardo@leonardo.gov.tr
ldv.a@leonardo.gov.tr (A Tipi Projeler)
Idv.bc@leonardo.gov.tr (B@C Tipi Projeler)

AB E¤itim ve Gençlik Programlar› Merkezi Baflkanl›¤›
ULUSAL AJANS
Necatibey Caddesi No: 108 Yücetepe Ankara 06100
Tel: +90 (312) 294 64 17  •  Faks: +90 (312) 294 64 77

Hollanda çal›flma ziyaretine kat›lan mesleki e¤itimcilerimiz
bir uçak fabrikas›nda incelemelerde bulunuyorlar

‹ngiltere çal›flma ziyareti kat›l›mc›lar›m›z Birmingham’da bir
Mesleki E¤itim Koleji ziyaretinde.

D›fl Uzmanlar›m›z E¤itim Seminerinde

AB E¤itim ve Kültür Genel Müdürlü¤ü Leonardo Türkiye
Masas› Sorumlusu Bayan Catherine Marin

Ortak Arama Veri Taban›:
http://leonardo.cec.eu.int/psd/
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