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Türkiye için Avrupa Birli¤i üyeli¤ini ça¤dafllaflmada
yeni ufuklar açman›n bir vas›tas› haline getirme de
kararl› ad›mlarla ilerleyen Hükümetimiz, ça¤dafl yaflam›n
gerekleri uyar›nca flekillenecek bir toplumsal dönüflümün
gerçeklefltirilmesi  hedefinin, ancak AB’ye üyelik
hedefiyle paralel k›l›narak ulafl›laca¤›n›n bilinci içinde,
e¤itimin nicelik ve nitelik itibariyle AB standartlar›na
yaklaflt›r›lmas›na büyük önem vermektedir. Bu önemin
en somut göstergelerinden biri Hükümetimizin 15 Nisan
2004 tarihinde imzalad›¤› Mutabakat Zapt› ile Türkiye’nin
25’i AB üyesi, 2’si aday statüsündeki ülke ile 3’ü Avrupa
Serbest Ticaret Alan›n› (EFTA) oluflturan ülkeler olmak
üzere toplam 30 ülkenin AB Komisyonu ile birlikte
yürüttükleri Socrates (Genel E¤itim), Leonardo da Vinci
(Mesleki E¤itim) ve Gençlik Programlar›na kat›l›m hakk›n›
elde etmifl olmas›d›r.

Bu programlar içinde yer alan ve amac›, uluslararas›
iflbirli¤i yoluyla meslekî e¤itim-ö¤retim sistemleri ve
uygulamalar›ndaki kalite ve yenilikçili¤i art›rmak olan
Leonardo da Vinci Program› ülkemiz aç›s›ndan büyük
bir öneme sahiptir. Bu önem, gerek ülkemizdeki meslekî
e¤itim ve ö¤retim sisteminde ihtiyaç duyulan nitelikli
personel sorununun çözümünün gerekse uluslararas›
alanda rekabet edebilir bir ekonomi için gerekli nitelikli
iflgücü ihtiyac›n›n, bu program›n hedefleri olan istihdam›
art›rmak, de¤iflen teknolojinin ve organizasyonel
de¤iflikliklerin gerektirdi¤i nitelikli iflgücünü yetifltirmek,
varolan iflgücünün bu de¤iflikliklere uyumunu sa¤lamak

ve mesleki e¤itim kurulufllar› ile iflletmeler aras›ndaki

iflbirli¤ini gelifltirmek hedefleriyle uyum içerisinde

olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

Bu hedeflere ulaflmak için gelifltirilen araç ve

uygulamalara ülkemiz kurum ve kurulufllar›n›n etkin bir

flekilde kat›l›m›, meslekî e¤itim ve ö¤retim sistemimize

ve dolay›s›yla da ülke istihdam›na büyük bir katk›

sa¤layacakt›r. Zira ülkemizi ça¤›n gerekleri do¤rultusunda

yap›lanm›fl bilgiye dayal› modern bir toplum haline

getirme amac›n›n ulafl›lmaz bir ideal olmaktan ç›kart›l›p

bütün canl›l›¤›yla yaflama geçirilmesi, ancak somut araç

ve uygulamalar›n etkin bir flekilde kullan›lmas›yla

mümkün olabilir. Bu bak›mdan resmi, yar›-resmi ve

özel kurum ve kurulufllar›, meslek odalar›n›, sivil toplum

örgütlerini haz›rlayacaklar› projelerle, Türk mesleki e¤itim

ve ö¤retim sisteminin Avrupa’ya aç›lan kap›s› olan

Leonardo da Vinci Mesleki E¤itim Program›ndan azami

derecede yararlanmak için çaba sarfetmeye davet

ediyorum.

Son olarak bu program›n faaliyet alanlar›ndan birisi

olan A tipi projeler (hareketlilik) kapsam›nda Avrupa’da

e¤itim, ö¤retim, staj ve bilgi de¤iflimi faaliyetlerinde

bulunacak  olan program kat›l›mc›lar›na baflar›lar diliyor

ve kazanacaklar› deneyimlerin ülkemiz için gelecekte

yeni aç›l›mlar sa¤lamas›n› temenni ediyorum.

Türk Meslekî E¤itim ve Ö¤retiminin
Avrupa’ya Aç›lan Kap›s›
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Doç. Dr. Abdüllatif fiENER
Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s›



Leonardo  Genel Koordinatöründen...
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AB E¤itim ve Gençlik Programlar› Merkezi Baflkanl›¤›
(Ulusal Ajans) Leonardo da Vinci (Mesleki E¤itim)
Program› Genel Koordinatörlü¤ü’nün faaliyetlerinden
bir özetin kamuoyuna sunulmaya çal›fl›ld›¤› “Alt›nbilezik”
Bültenimizin 3. say›s› ile karfl›n›zday›z.

Kiflinin kendi kufla¤›na b›rakaca¤› en güzel miras›n
çocuklar›n› bir meslek sahibi yapmak oldu¤u
gerçe¤inden hareketle, kiflinin mesle¤ini kolundaki
alt›nbilezi¤e benzeten Türk insan›, mesle¤e verdi¤i
de¤eri en güzel flekilde ifade etmifltir. Ülkemizin sahip
oldu¤u genç ve dinamik nüfus potansiyeli ve geliflen
teknoloji ile çeflitlenen meslek kavram›, insan›m›z›n
mesleki e¤itime her zamankinden daha fazla önem
vermesi gerekti¤ini ortaya koymaktad›r.

Özellikle ülkemizin AB üyesi olma noktas›nda emin
ad›mlarla ilerlemekte oldu¤u bir dönemde meslek sahibi
olan insanlar›m›z›n mesleki becerilerinin art›r›lmas›,
onlar›n AB’deki rekabet ortam›na uyum sa¤layabilecek
hale gelmeleri ülkemizin önceli¤i haline gelmelidir. Türk
insan›n›n çal›flkanl›¤› ve becerisi, her meslek alan›nda
aranan insanlar haline gelmesini sa¤layabilecek
niteliktedir. Yeter ki insan›m›za mesle¤inde ilerleme ve
yenilenme f›rsatlar› verilebilsin.

1995 y›l›nda bafllayan Leonardo da Vinci’nin program›
1 Milyar EURO’yu aflan devasa bütçesi ile 2000-2006
y›llar›n› kapsayan 2. aflamas›n›n da sonuna do¤ru
yaklaflmaktad›r. Aradan geçen 9 y›lda bu program baflar›
ile yürütülmüfl, üye ülkelerin yan› s›ra, aday ülkeler ve
Norveç, ‹zlanda ve Lihtenstein’dan oluflan EFTA
ülkelerinde mesleki e¤itime çok büyük katk›lar
sa¤lam›flt›r.

1999 Helsinki Zirvesi ile adayl›k statüsü kazanan
ülkemiz, AB’nin mesleki e¤itim ata¤›na kat›lmakta biraz
gecikmifl olsa da, 2003 y›l› A¤ustos ay›nda kurulan AB
E¤itim ve Gençlik Programlar› Merkezi Baflkanl›¤›, 2004
y›l› Nisan ay›nda programlara tam kat›l›m hakk›n›
kazanm›flt›r.

Tüm kabul ve de¤erlendirme ifllemleri Ulusal Ajans
taraf›ndan yap›ld›¤› için “A Tipi Projeler” olarak bilinen

Hareketlilik (Mobility) Projeler Koordinatörlü¤ü ve
mesleki e¤itimde yeni metod ve yaklafl›mlar›n
projelendirildi¤i B ve C Tipi Projeler Koordinatörlü¤ü
olarak iki ayr› kategoride faaliyet gösteren Genel
Koordinatörlü¤ümüzde, bir Genel Koordinatör, iki
Koordinatör olmak üzere AB düzeyinde Program
hedeflerine ulaflma noktas›nda e¤itimleri tamamlanm›fl
ve 18 personelimiz ile Türk Mesleki E¤itiminin
hizmetindeyiz.

13 fiubat 2004 tarihinde ald›¤›m›z 293 Hareketlilik
(Mobility) Projesi ile sizlerin baflar›l› çal›flmalar›n›z ilk
olumlu iflaretlerini vermifl ve söz konusu projelerden
214 tanesinin baflar›l› bulunup desteklenmesi kabul
edilmifltir. B ve C Tipi projeler alan›nda da bu baflar› bir
kez daha tekrarlanm›flt›r. Bu faaliyet alan›nda da toplam
97 ön proje al›narak 31 ülke aras›nda en çok proje alan
Ulusal Ajanslardan biri olduk. Bir kez daha anlad›k ki,
her aç›dan çok büyük bir ülkenin vatandafllar›y›z ve
ülkemizle övünmek için pek çok nedenimiz var.

Hareketlilik (Mobility) faaliyet alan›m›z için 2005
y›l›nda bafllayacak projelerin son müracaat tarihi 11
fiubat 2005’tir. Bu çerçevede, önümüzdeki aydan
itibaren ülkemizin pek çok yöresinde
düzenleyebilece¤imiz bilgilendirme toplant›lar› ve grup
çal›flmalar› ile sizlere ulaflmaya çal›flaca¤›z. Bu alanda
bu y›l için çok büyük miktarda proje talebi alaca¤›m›za
inan›yoruz. Bu nedenle projelerdeki kalite kriterleri ve
teklif ça¤r›s›ndaki önceliklerin önem kazanaca¤›n›
vurgulamak istiyorum.

B ve C tipi projeler için de, tam teklif verme
çal›flmalar›n› ayn› tarihe kadar tamamlayarak, en baflar›l›
projeleri AB ölçe¤inde yar›fla sokaca¤›z. Görüldü¤ü gibi,
Leonardo uygulamalar›n›n bu ilk y›l› ülkemiz için oldukça
baflar›l› ve verimli olmufltur.

Ülkemizin Mesleki E¤itiminde yeni ufuklar açmak
için Leonardo da Vinci Genel Koordinatörlü¤ümüz sizlerin
nitelikli ve baflar›l› projelerinizi beklemektedir.

Sayg›lar›mla,

‹brahim DEM‹RER
Leonardo da Vinci Genel Koordinatörü
ibrahim.demirer@leonardo.gov.tr
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15 Nisan 2004 tarihinde imzalanan ve Bakanlar Kurulunun
onay› ile yürürlü¤e giren Mutabakat Zapt› ile Türkiye 25’i AB üyesi,
2’si aday statüsündeki ülke ile 3’ü Avrupa Serbest Ticaret
Alan›n›(EFTA) oluflturan ülkeler olmak üzere toplam 30 ülkenin AB
Komisyonu ile birlikte yürüttükleri programlara kat›l›m hakk›n› elde
etmifltir.

Türkiye,  programlar›n 2000-2006 y›llar›n› kapsayan II.
Safhas›nda ve 2004 y›l›nda kat›ld›¤›ndan, Mutabakat Zapt›  söz
konusu programlara 2004-2006 döneminde kat›l›m›m›z› sa¤lam›flt›r.
Bu amaçla 2004 y›l›nda 9 ayl›k bir süre için ülke merkezli projelere
tahsis edilmek üzere 18.353 Milyon Euro öngörülmüfl iken 2006
y›l›nda bu mebla¤›n 39.143 Milyon Euro’ya ç›kar›lmas›
öngörülmektedir.

Halen Avrupa’da y›lda 120.000 üniversite ö¤rencisi, 18.000
üniversite ö¤retim görevlisi bu programlardan yararlanmaktad›r.
Mesleki  e¤itim alan›nda  y›lda 45.000 kifli iflbafl› e¤itimine veya
inceleme gezisine kat›lmaktad›r. Program ülkelerindeki ilk ve orta
ö¤retim ö¤renci ve ö¤retmenlerinin yüzde 3’ü di¤er ülkelerdeki
okullarla ortak projeler yapabilmektedir.

‹lk kat›l›m y›l› olan 2004 y›l› için verilen kat›l›mc› say›lar›n›n
2005 ve 2006 y›llar› bütçelerinde öngörülen art›fla paralel olarak
önemli ölçüde artmas› beklenmektedir.

Avrupa’da 70 milyonluk nüfusu ile Almanya’dan sonra ikinci
s›rada, genç nüfusu itibar›yla ise birinci s›rada olan ‹lkemizin
programlara önemli ölçüde katk›da bulunmas› beklenmektedir.

Mutabakat Zapt› Yürürlü¤e Girdi

Ulusal Ajans Baflkan› Nuri Birtek (solda) ve AB E¤itim ve Kültür Genel Müdürü Nikolaus G. Van der
Pas ad›na Joã Vale de Almeida Mutabakat Zapt› imza töreninde.

Devlet Bakanı ve Baflbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif fiener ve DPT Müsteflar Yardımcısı Lütfi
Elvan Konferans sonrası düzenlenen basın toplantısı sırasında

Ülkemizin AB E¤itim ve Gençlik Programlar›na Tam Kat›l›m

Konferans› 8 Ekim 2004 tarihinde ‹stanbul’da gerçeklefltirildi. AB

Komisyonu ve Programlara kat›lan ülke ulusal ajanslar› temsilcilerinin

de yer ald›¤› konferansa Türkiye’den resmi ve özel kamu kurumlar›

ile yaklafl›k 30 üniversiteden akademisyenler kat›ld›.

Konferansta yapt›¤› konuflmada Türkiye’nin AB'ye henüz tam

üye olmadan e¤itim ve gençlik programlar›na tam kat›l›m sa¤lad›¤›na

iflaret eden Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Doç. Dr. Abdüllatif

fiener, Avrupa Birli¤i (AB) E¤itim ve Gençlik Programlar›'na kat›lan

ülke ve kurumlar›n e¤itim ve kültür alan›ndaki potansiyel enerjilerinin

bir araya gelerek, Avrupa'n›n ortak paydas›na sinerji kataca¤›n›

belirtti. Programlar›n

AB E¤itim ve Gençlik Programlar› Tam Kat›l›m



Türkiye için öneminin alt›n› çizen fiener, “Her y›l binlerce genç,

ö¤renci, ö¤retim eleman›, ö¤retmen ve sivil toplum temsilcisi

uluslararas› deneyim kazanmak gibi bir flans› elde etmektedir. 17

milyon civar›ndaki ö¤renciler dikkate al›nd›¤›nda, Türkiye’nin bu

programlardan ne ölçüde istifade edebilece¤i konusunda fikir sahibi

olunabilir” dedi.

AB Komisyonu Viviane Reding E¤itim ve Kültür Kabine Üyesi

Raf Chanterie ise e¤itim ve gençlik programlar›n›n AB’nin yak›n

gelecekteki önceliklerinin en önemli kilometre tafllar›ndan biri

oldu¤unu belirtti. Tam Katılım Konferansı
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Leonardo da Vinci Program›’n›n  2000-2006 y›llar› aras›ndaki

ikinci aflamas›n› uygulamaya koyan 1999/382/EC say›l› Konsey

Karar›’n›n hükümleri uyar›nca yap›lan üçüncü ve son teklif ça¤r›s›

yay›mlanm›flt›r. 2005 ve 2006 y›llar›n› kapsayan sözkonusu teklif

ça¤r›s›nda s›n›rl› say›da önceli¤e odaklan›lm›flt›r. Özellikle sektörel

ihtiyaçlarla Program›n hedefleri aras›ndaki paralellik vurgulanarak

sektörel düzeyin Leonardo da Vinci Program› için arzetti¤i öneme

dikkat çekilen teklif ça¤r›s›nda niteliklerin fleffafl›¤›n›n   art›r›lmas›,

mesleki e¤itim ve ö¤retim sistemlerinin ve uygulamalar›n›n

kalitesinin gelifltirilmesi, yenilikçi elektronik ö¤renme içeri¤inin

gelifltirilmesi, ö¤retmen ve e¤itmenlerin sürekli e¤itilmesi; mesleki

e¤itim ve ö¤retimde kredi transferi, yayg›n ö¤renmenin ve örgün

ya da yayg›n ö¤renme d›fl›nda gerçekleflen ö¤renmenin onaylanmas›

gibi öncelikler belirlenmifltir.

2005 y›l› Hareketlilik proje teklif baflvurular›n›n asl› ve iki adet

sureti ile birlikte ve posta damgal› olarak en geç 11 fiubat 2005

tarihine kadar, 2006 y›l› baflvurular›n›n ise yine ayn› flekilde asl› ve

iki adet sureti ile birlikte ve posta damgal› olarak en geç 10 fiubat

2006  tarihine kadar Avrupa Birli¤i E¤itim ve Gençlik Programlar›

Merkezi Leonardo da Vinci Genel Koordinatörlü¤ü’ne (Ulusal Ajans’a)

gönderilmesi gerekmektedir. Daha ayr›nt›l ›  bilgilere

www.leonardo.gov.tr adresinden ulaflabilirsiniz.

Hareketlilik Projeleri 2005-2006 Proje Teklif Ça¤r›s› Yay›mland›

Konferans› ‹stanbul’da Gerçeklefltirildi



AB Mesleki E¤itim Leonardo da Vinci (LdV) program›na 2004

y›l›nda Hareketlilik faaliyet alan›nda al›nan toplam 293 proje teklifi

ile bafllanm›fl olup, yap›lan de¤erlendirmeler sonucu  tekliflerden

214 tanesi desteklenmeye de¤er bulunarak Yönlendirme ve ‹zleme

Komitesi taraf›ndan kabul edilmifl ve 4,8 Milyon Euro olan toplam

bütçenin %100’ü kullan›lm›flt›r.

Toplam proje say›s›n›n % 63 ünü mesleki e¤itim kurumlar› ile

üniversiteler, %37 sini ise sivil toplum kurulufllar›, KOB‹’ler ve

sosyal ortaklar gibi di¤er kurum ve kurulufllar oluflturmufltur. 293

teklifin 113 tanesi Milli E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› 44 farkl› kurum

ve kurulufltan gelmifltir. Kabul edilen 214 proje teklifinin 80 tanesi

yine bu kurum kurulufllara aittir.

Söz konusu bu 214 projenin 133’ü de¤iflim, geriye kalan 81’i de

yerlefltirme projesidir. Yararlan›c› türü aç›s›ndan mesleki e¤itim

kurumlar› ile üniversiteler, yerlefltirme ve de¤iflim projelerinin

hemen belirleyici bölümüyle, toplam projelerin % 84’üne tekabül

etmifltir. En büyük üçüncü grup olan KOB‹’ler ise % 6,5 oranla 14

projeye sahiptir. Hareketlilik projeleri kapsam›nda programdan

yararlanacaklar›n toplam say›s› 1830’dur. Bunlar›n 917’si de¤iflim

projelerinden yararlanmakta ve neredeyse tamam›na yak›n›  mesleki

e¤itim uzmanlar› ve insan kaynaklar› yöneticilerinden oluflmaktad›r.

Kalan 923 kifli toplam›n % 51,2 sini oluflturarak yerlefltirme

projelerinden yararlanacakt›r.

Yararlan›c›lar›n kurum ve kurulufllara göre da¤›l›m›na bakt›¤›m›zda

% 37’sinin temel mesleki e¤itim kurulufllar›ndan, % 34’nün yeni

mezun ve genç iflçilerden, % 28,7’sinin ise  yüksek ö¤renim

kurumlar›ndan geldi¤ini görmekteyiz.

Ortalama maliyet ve süreler aç›s›ndan, de¤iflim projeleri için

proje bafl›na ortalama maliyet 3,3 hafta ortalama süre ile 19.500

€ olup Yerlefltirme projeleri için proje bafl›na ortalama maliyet

10,7 hafta ortalama süre ile 26.000 € tutmaktad›r. Yararlan›c›lar›n

kifli bafl›na maliyeti ise de¤iflim projeleri için 2300€ yerlefltirme

projeleri için ise 2850 €  civar›nda gerçekleflmifltir.

Proje orta¤› ülkelerin da¤›l›m›na bakt›¤›m›zda ortaklar›n 18 farkl›

ülkeden geldi¤ini görmekteyiz. Almanya 79 ortakla listenin bafl›nda

yer almaktad›r.  Almanya’y› 41 ortakla  ‹spanya, 37 ortakla ‹ngiltere,

31 ortakla ‹talya, 15 ortakla ‹sveç, 7’fler ortakla Fransa ve Litvanya,

6’flar ortakla Avusturya ve Polonya, 4’er ortakla Finlandiya ve

Portekiz ve son olarak da 3’er ortakla Belçika ve Çek Cumhuriyeti

izlemektedir.
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2004 A Tipi Proje Sonuçlar›

Proje Sunan Kurulufllar



‹lk B ve C Tipi ön proje tekliflerini ald›k!
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Bilindi¤i gibi, ülkemiz aday ülke statüsü

kazand›ktan sonra Avrupa Bir l i¤i

programlar›ndan birisi olan AB mesleki

e¤itim program›na tam kat›l›mc› ülke olmak

için müracaat etmifl ve Ekim 2002 – Mart

2004 Tarihleri aras›ndaki 18 ayl›k bir haz›rl›k

dönemini baflar›yla tamamlad›ktan sonra

Nisan 2004 itibariyle bu hakk› kazanm››t›r.

Böylece Leonardo program› kapsam›nda yer

alan ve A Tipi (Hareketlilik) proje

faaliyetlerinden tamamen farkl› özelliklere

sahip B ve C Tipi proje faaliyetlerine de

ülkemiz ilk kez 2004 B ve C Tipi proje ça¤r›

döneminde bafllam›fl bulunmaktad›r.

Bu projeler Leonardo program›n›n di¤er

bir faaliyeti olan A Tipi projelere göre daha

çok ortakl› ve daha büyük bütçeli projelerdir.

‹ki aflamal› proje baflvuru sürecine sahip

olan (Hareketlilik proje tekliflerinden farkl›

bir formatta ve farkl› baflvuru formuyla), B

ve C Tipi projeler kapsam›nda sunulmas›

düflünülen projelerin ilk önce ön tekliflerinin

haz›rlanmas› ve her y›l belirlenmifl olan son

baflvuru tarihinden önce (2004 y›l› için 1

Ekim, 2005 y›l› için 30 Eylül) Merkezimize

ulaflt›r›lmas› gerekmektedir (C Tipi projeler

için do¤rudan Komisyona müracaat edilir

ancak tekliflerin 1 adet fotokopisi bilgi için

Ajansa gönderilir).

B ve C Tipi projelerin birbirinden nas›l

ay›rt edildi¤i oldukça s›k bir flekilde gündeme

geldi¤i için, B ve C Tipi projelerin fark›n›

burada k›saca tekrar etmekte fayda

görüyoruz. B tipi projelerin (Pilot Projeler,

Dil Yeterlilikleri ve ‹lkeleraras› A¤lar) ön

proje teklif baflvurular› Ulusal Ajansa

yap›l›rken, C tipi projelerin (Konulu

Faaliyetler, Baflvuru Kaynaklar› ön ve tam

proje tekl i f ler i  do¤rudan Avrupa

Komisyonu’na yap›l›r. Proje tür ve alanlar›,

proje teklifi haz›rlama k›lavuzu ve gerekli

di¤er dokümanlar www.leonardo.gov.tr

adresinden temin edilebilir.

Genel olarak, “Belirli bir süre içinde, mevcut

kaynaklar› kullanarak, önceden tan›mlanan

hedef ve amaçlara ulaflmak için yap›lan

çal›flmalar bütünü” olarak tan›mlayabilece¤imiz

proje kavram›n›n, özellikle Leonardo program›

kapsam›nda sunulacak ön ve tam proje

tekliflerinin haz›rlanmas› s›ras›nda çok aç›k ve

somut bir flekilde olmas› istenir. Di¤er taraftan

haz›rlanmas› düflünülen projenin Ulusal seviyede

ilgili alanda bir ihtiyaca cevap verebilmesi

yan›nda Avru pa seviyesinde de ayn› ihtiyaca

cevap verebilmesi program taraf›ndan o projenin

desteklenebilmesi için önemli bir flartt›r.

�

B tipi projelerin ön teklif de¤erlendirme çal›flmas›na kat›lan AB komisyonu Leonardo Türkiye sorumlusu Catherine Marin yerli ve yabanc› kat›l›mc›larla.



7

B Tipi Projeler:

Ön Proje Tekliflerinin AB E¤itim ve Gençlik Programlar› Merkezi
Baflkanl›¤› (Türk Ulusal Ajans)’na yap›ld›¤› projelerdir. Bunlar;

Konulu Faaliyetler hariç tüm Pilot projeler
Ülkeleraras› A¤lar ve
Dil Yeterlilikleri kapsam›nda yap›lan projelerdir.

“Pilot Projeler (Konulu Faaliyetler Hariç), Dil Yeterlilikleri ve
Ülkeleraras› A¤lar kapsam›nda haz›rlanacak proje ön tekliflerinin
as›l sureti ile birlikte 2 adet fotokopisi afla¤›da verilen adresimize
2004 proje ça¤r› dönemi için en geç 01 Ekim 2004 tarihine kadar,
2005 proje ça¤r› dönemi için en geç 30 Eylül 2005 tarihine kadar
gönderilmesi gerekmektedir.”

B Tipi Proje Ön (ve Tam) Tekliflerinin Gönderilece¤i Adres:
Adres :  T.C. Baflbakanl›k Devlet Planlama Teflkilat›
ABEGPM Baflkanl›¤› (Ulusal Ajans)

Hüseyin Rahmi Sok, No:2
06680  Çankaya / ANKARA

Tel : 0 312 409 61 00
409 61 16-17-18-19

Faks : 0 312 409 60 09 
E-posta : bilgi@leonardo.gov.tr

C Tipi Projeler:

Ön Proje Tekliflerinin AB Komisyonu’na sunuldu¤u
projelerdir (Bu tip projelerin Komisyona gönderilen ön ve tam
proje tekliflerinin birer kopyas› Ulusal Ajansa sadece bilgi için
gönderilir. Bunlar;

Pilot Projeler kapsam›ndaki Konulu Faaliyetler (Ça¤r›
Tekliflerinde Komisyon taraf›ndan belirlenmifl o ça¤r› dönemine ait
konular)

Herhangi bir mesleki e¤itim alan›nda araflt›rmaya ve istatistiki
çal›flmalara yönelik haz›rlanan Baflvuru Kaynaklar› kapsam›nda
yap›lan projelerdir.

Avrupa Birli¤inin di¤er e¤itim programlar› (Socrates ve/veya
Gençlik) ile ortaklafla yürütülecek faaliyetler kapsam›nda yap›lacak
projeler (Ortak Faaliyetler)

“Konulu Faaliyetler (Pilot Proje kapsam›nda), Baflvuru Kaynaklar›
ve Ortak Faaliyetler kapsam›nda yap›lacak proje ön teklifleri (1 as›l
nüsha + 2 adet fotokopisi ile birlikte) 2004 proje ça¤r› dönemi için
en geç 01 Ekim 2004 tarihine kadar, 2005 proje ça¤r› dönemi için
en geç 30 Eylül 2005 tarihine kadar do¤rudan Avrupa Komisyonu’na
gönderilecektir. Ancak bir fotokopi örne¤i de Ajans›m›za
gönderilmelidir.”

Bilindi¤i gibi gerek ülkemizdeki gerekse
di¤er Avrupa ülkelerindeki mesleki e¤itim ve
ö¤retim alan›ndaki sistemler hem ülke içinde
hem de Avrupa genelinde önemli farkl›l›klar
göstermektedir. Hatta ülkeler kendi içlerindeki
farkl› sektörler; mesleki nitelikleri, vas›flar› ve
unvanlar› belirleyen ortak bir terminoloji
oluflturmakta güçlüklerle karfl›laflmaktad›rlar.
Ayr›ca tüm mesleki alanlar›n herbiri içerisinde
edinilen farkl› deneyimler ve gözlemler
paylafl›la-mamakta, ülke içerisinde yap›lan
araflt›rmalar ve ortaya konan yeni geliflmeler
yeterince yayg›nlaflt›r›la-mamaktad›r. ‹flte
tüm bu sorunlar›n üstesinden gelmek, ortak
zekay› hem ulusal hem de uluslararas›
düzeyde daha iyi kullanarak, her alanda

ülkemizdeki mesleki e¤itim ve ö¤retim
standartlar›n›n art›r›lmas›na katk› sa¤lamak
Leonardo program›n›n ve sunulan projelerin
hedefidir.

Evet ilk kez B Tipi projeler kapsam›nda
Ajans›m›za 2004 y›l› ön proje baflvuru
dönemi için toplam 89 adet proje ön teklifi
ulaflm›flt›r (76 adet Pilot Projeler, 13 adet
Dil Yeterlilikleri alan›nda). Bu projelere
yönelik de¤erlendirme çal›flmalar› halen
devam etmektedir. Ayr›ca C Tipi proje
kapsam›nda do¤rudan Avrupa Komisyonu’na
yap›lan proje ön tekliflerinin say›s› da,
tamam› Pilot projeler kapsam›ndaki Konulu
Faaliyetler proje alan›nda olmak üzere
toplam 8 adettir (bu projelerin ön tekliflerinin

birer adet fotokopisi bilgi için Ajans›m›za
gönderilmifltir). Bu projeler ile ilgili
de¤erlendirmeler de Avrupa Komisyonu’nda
ilgili birimce yürütülmektedir.

Programdan tam kat›l›mc› ülke olarak ve
ilk kez gerçeklefltirdi¤imiz Leonardo B ve C
Tipi proje faaliyetlerinin her geçen gün artan
bir ilgiyle ile devam etmesini diler tüm proje
sevenlere çal›flmalar›nda baflar›lar dileriz.

Lü t fen  i r t ibat ›  koparmaya l ›m;
bilgi@leonardo.gov.tr

B ve C Tipi Projelerin özellikleri
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• Leonardo deste¤i, salt e¤itim faaliyetleri için olmay›p,
mesleki e¤itim ve dan›flmanl›k alan›nda somut materyallerin,
ürünlerin, metotlar›n ve yaklafl›mlar›n üretilmesi amac›na da
yöneliktir.

• Tüm proje tekliflerinde yenilikçili¤in ve kalitenin aranmas›n›n
sebebi, “klasik” yaklafl›mlar›n cevap vermekte baflar›s›z oldu¤u
güncel problemlere çözüm getirmektir. Yenilik, özellikle Avrupa
düzeyinde, genellefltirilebilecek bir kavram de¤ildir. Bu yüzden,
teklifler projenin yenilikçi boyutunu, hedef gruplar ba¤lam›nda ve
bu gruplar›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda ortaya koymal›d›r.

• Yenili¤in ve kalitenin gelifltirilmesi, eflit olarak hem kurumsal
ba¤lamlara hem iflletmelerde gerçeklefltirilen e¤itim uygulamalar›na
hem de yerel, bölgesel veya sektörel düzeylerde gerçeklefltirilen
giriflimlere uygulanabilir.

• Yenilik ve kalite, önceden belirlenmifl kalite kriterleri
yönünden ölçülmelidir.

• Bu alanda faaliyet gösteren çeflitli Avrupa kurulufllar›n›n
ve/veya di¤er nitelikli kurulufllar›n uzmanl›k ne deneyimlerinden
daha fazla faydalanmak suretiyle sonuçlardan, özellikle de program›n
birinci aflamas›ndan elde edilen sonuçlardan Avrupa düzeyinde en
fazla yarar sa¤lanmal›d›r.

• Sonuçlardan en iyi flekilde yaralanmak ve ürünlerin,
materyallerin, yaklafl›m veya metotlar›n uyarlanmas›na ve transfer
edilmesine imkan vermek üzere yayg›nlaflt›rma faaliyetleri projenin
ifl program›n›n ayr›lmaz bir parças› olmal›d›r.

• Projelerin sonuçlar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› faaliyetlerinde,
mesleki e¤itim ve rehberlik materyallerinin, ürünlerinin, metotlar›n›n
ve yaklafl›mlar›n›n mümkün oldu¤unca tüm ortaklar›n dillerinde
haz›rlanmas› yoluyla Avrupa boyutu geniflletilmelidir.

C Tipi Proje Ön (ve Tam) Tekliflerinin Gönderilece¤i Adres:

Technical Assistance Office, Socrates, Leonardo and Youth
Leonardo Department
Call for proposals 2005-2006
Procedure C
Rue Colonel Bourg
139 Kolonel Bourgstraat ,

B-1140 Brussels / BELÇ‹KA

C Tipi Projeler ile ilgili daha fazla bilgi:

European Commission
Directorate-General for Education and Culture
Directorate Vocational Training
Rue de la Loi / Wetstraat 200,

B-1049 Brussels / BELÇ‹KA

Faks : +32 2 295 57 23

E-posta : leonardo@cec.eu.int

http://www.europa.eu.int/comm/education/leonardo/leonardo2_en.html

Proje sonuçlar›n›n (yeni bir fikir, ürün, materyal, yöntem vb.)
etkinlefltirilmesi olarak tan›mlayabilece¤imiz “De¤erlendirme ve
yayg›nlaflt›rma plan›” (valorisation), 2005 öncesi LdV B ve C Tipi
projelerde yer almayan bir özellik olmas› ve program›n bu faaliyetini
ilk defa uygulayan ülke konumunda olmam›z nedeniyle, B ve C Tipi
proje alanlar›nda yap›lacak tüm ön proje tekliflerinde bu hususa
özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Burada amaçlanan projenin
somut bir ürününün daha sonra nas›l de¤erlendirilebilece¤inin
ortaya konmas›d›r. Di¤er bir ifadeyle X sektörünün Y alan›nda
yap›lm›fl bir proje ile elde edilmesi düflünülen proje sonucunun
ve/veya ürününün ayn› sektörün farkl› alanlar›nda veya farkl›
sektörlerde nas›l de¤erlendirilebilece¤inin belirtilmesidir. Dolay›s›yla
bu plan;

• ilgili sektörlerin, alanlar›n ve nihai kullan›c›lar›n
gereksinimlerini belirlemeli;

• projenin sonuçlar›n›n nihai kullan›c›lar›n› aç›k flekilde
tan›mlamal›;

• proje süreci içinde söz konusu bu nihai kullan›c›lara
dan›fl›lmas›n› sa¤lamal›;

• proje s›ras›nda ve sonras›nda sonuçlar›n ne flekilde
yayg›nlaflt›r›laca¤›n› ve bu sonuçlardan nas›l faydalan›laca¤›n›;
proje gelifltirilmesi s›ras›nda ve sonras›nda bu hedeflere nas›l
ulaflacaklar›n›, ve bu sürece hangi d›fl organlar›n kat›laca¤›n›
aç›klamal›d›r.

B ve C Tipi Projelerde bulunmas› beklenen temel özellikler:

De¤erlendirme ve Yayg›nlaflt›rma Plan›
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CEDEFOP Çal›flma Ziyaretleri

De¤iflim ve yerlefltirme ile birlikte

hareketlilik projelerinin üçüncü aya¤›n›

CEDEFOP çal›flma ziyaretleri program›

oluflturmaktad›r. Mesleki e¤itim ve

ö¤retimin gelifltirilmesi ve teflvik

edilmesinde AB’ya yard›mc› olmak üzere

1975 y›l›nda kurulan CEDEFOP’un faaliyet

alanlar›ndan biri olan çal›flma ziyaretleri

program› 1985’de bafllam›fl ve o tarihten

beri CEDEFOP taraf›ndan yönetilmektedir.

Program›n amac› mesleki e¤itim ve

ö¤retimden sorumlu olan kiflilerin ortak

fayda sa¤layacak konularda bilgi

al›flverifllerini olanakl› k›lmakt›r. Küçük

gruplar› biraraya getiren ve evsahibi

ülkelerden birinde gerçeklefltirilen bu

çal›flma ziyaretleri üç ile befl gün aras›nda

de¤iflen sürelerde farkl› ülkelerden

kat›l›mc›lar aras›nda bilgi deneyimlerini

paylaflmay›  sa¤layan bir  ortam

oluflturmaktad›r.

2005 y›l›nda Türkiye’nin ilk kez yer

alaca¤› CEDEFOP çal›flma ziyaretleri,

ülkemiz mesleki e¤itim ve ö¤retimine yeni

bir perspektif sunma imkan› sa¤layacakt›r.



Leonardo da Vinci Mesleki E¤itim
Program›ndan yararlanmak üzere çeflitli
sektörler taraf›ndan ülke genelinde
haz›rlanacak olan projelerin, kalite, içerik ve
mali aç›lardan AB Komisyonu taraf›ndan
yay›mlanan Teklif Ça¤r›lar›’nda belirtilen
genel kalite kriterlerine uygun hale
get i r i lmes ine  destek  sa¤ lanmas ›
Merkezimizin görevleri aras›nda yer
almaktad›r. 2004 y›l›nda sa¤lanm›fl olan
baflar›lar›n 2005 y›l›nda da ayn› flekilde
devam etmesi için ülkemiz genelinde
Leonardo  p rogram›n ›n  muhtemel
yararlan›c›lar› olarak düflünülen her derece
ve türde mesleki ve teknik e¤itim veren okul
ve kurumlar ile resmi kurum ve kurulufllara
yönelik olarak, LdV mesleki e¤itim program›
hakk›ndaki bilgilerin güncellefltirilmesi, bu
alanda topluluk kriterlerine uygun projeler
haz›rlamas› ve program›n AB boyutunun
genifl bir flekilde yans›t›lmas› konular›n›n
inlenece¤i bölgesel bilgilendirme toplant›lar›
düzenlenmektedir.

28 Eylül’de ‹zmir ve Trabzon’da, 30
Eylül’de ‹stanbul ve Erzurum’da 23 ve 25
Kas›m’da gerçeklefltirilen toplant›lar kamu
ve özel sektörden ve  sivil toplum kurulufl-
lar›ndan gelen kat›l›mc›lar›n yo¤un ilgisiyle
baflar›l› bir flekilde gerçeklefl-tirilmifltir.
Bilgilendirme toplant›lar›na ilaveten 6
Aral ›k’ta Trabzon’da, 13 Aral ›k’ta
Diyarbak›r’da ve 20 Aral›k’ta Bursa’da Grup
çal›flmalar› (Workshop) düzenlenmifltir. Bu
toplant›larda edinilen bilgilerin önümüzdeki
y›llarda haz›rla-nacak projelerin niteli¤ini ve
kal i tesini  art › raca¤›na inan›yoruz.

Bölgesel Bilgilendirme Toplant›lar›
Devam Ediyor

10
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Ekim 2003’de Ulusal Ajans›n ‹zmir’ de yapt›¤› bilgilendirme

toplant›s›nda ilk olarak tan›flt›m Ulusal Ajans›n de¤erli çal›flanlar›

ve Leonardo da Vinci Program› ile. Bu bilgilendirme sonucunda

bir yönetici olarak kafamda  belli bir çerçeve oluflturmufltum.

‹lk olarak flunu düflündüm: Ben ö¤retmen ya da ö¤renci olsayd›m

ve böyle bir imkan ile yurtd›fl›na ç›ksayd›m ne hissederdim

diye. Müthifl heyecanland›m. Sonra bu heyecan› benim

ö¤rencilerimin ve ö¤retmenlerimin yaflamas› gerek diye düflündüm.

Zaten idareci olarak bizler sürekli bunu okulumuz için ne

yapabiliriz diye düflünmüyor muyuz? Uzun zamand›r yurtd›fl›ndan

bir kardefl okul bulup onlarla karfl›l›kl› de¤iflim yapmay›

tasarl›yordum ki Leonardo Program› bu düflüncemi gerçeklefltirmek

için büyük bir f›rsat sa¤lad›.

Proje çal›flmalar›na bafllang›c›m›z 2003 Kas›m ay›d›r. ‹lk

olarak 4 kifliden oluflan bir proje ekibi oluflturduk . Bu ekipte

bulunan herkesin heyecanlar› ve hedefleri ortakt›. Proje ekibi

kendi ihtiyac› kadar yabanc› dil bilen  arkadafllardan ve birde

‹ngilizce ö¤retmeninden oluflmaktayd›. Ancak burada önemli

olan bütün ekibin çal›flma heyecan› ve baflarma h›rs› ile dolu

olmas›yd›. Yo¤un bir çal›flma ile yola ç›kt›k. Bazen projenin

yazma aflamas›nda bir kelime için çok t›kand›¤›m›z zamanlar oldu.

‹flte tam bu aflamada Ankara Gölbafl›’nda  Ocak ay›nda yap›lan

 grup çal›flmas› toplant›s› proje ön haz›rl›¤› için adeta bize ›fl›k

tuttu. Kafam›zdaki bir sürü soruya cevap verdik. Kendimize

güven geldi. Bizlere bu ortam› sa¤layan Ulusal Ajansa çok fley

borçluyuz.

13 fiubat 2004 tarihinin bizim için büyük bir önemi vard›.

S›cak Ege bölgesine ilk kez kar ya¤›yordu. Proje ekibi olarak

son iki hafta okuldan ç›k›fl saatimiz sabaha karfl› saat 5 olmufltu.

Ço¤u zaman mesai birlefltirmifltik. Yorgunduk ama baflarma h›rs›

adeta bizim yorgunlu¤umuzu  al›p götürüyordu. Tam 20 proje

ile kat›ld›k LdV’ ye. Son gün yani 13 fiubat 2004 tarihinde saat

18.30’ da tüm dosyalar›m›z› kargoya verdik. Art›k bundan sonra

beklemekten baflka yapaca¤›m›z bir fley yoktu .

Sonuçlar internetten aç›kland›ktan sonra müthifl bir trafik

yafland› okulumuzda. Haz›rl›k aflamalar›ndaki “bu ifl olmaz” bak›fllar›

yerini g›pta dolu bak›fllara b›rakt›. Bizlerde de müthifl bir sevinç

vard›. Ö¤rencilerimiz, gelece¤imizin teminat› olan çocuklar›m›z,

yap›lan her fleyin kendileri için oldu¤unun fark›na vard›lar.

Yurtd›fl›na gitmek için k›l›k k›yafetlerine daha bir özen gösterir

oldular, okul d›fl›ndaki ve okul içindeki davran›fllar›na daha bir

dikkat eder oldular. Devams›zl›k, proje sonuçlar›n›n

aç›klanmas›ndan sonra adeta çak›l› kald› bilgisayarlarda. Adeta

ö¤retmenlerinin gözlerine girebilmek için yar›fl›yorlard›.

Okulumuzdaki toplam 600 ö¤renciden 135’nin  yurtd›fl›na

gidecek olmas› onlar için elbette bir yar›fl› gerektirmekteydi.

Velilerimiz de çok heyecanl›yd›lar. Günlük veli ziyareti trafi¤i

müthifl derecede artt›. Bas›n›n gösterdi¤i yo¤un ilgiyle ilçe ve

il kamuoyunda da okulumuzun ad›n› duymayan kalmad›. Çünkü

S‹ZLERDEN GELENLER
Proje rekortmenimiz Tire Anadolu Teknik, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Dr. Süleyman Üstün’ün Leonardo da Vinci

Projeleri ile ilgili deneyimlerini sizlerle paylafl›yoruz:

LdV ÖNCES‹ VE SONRASI T‹RE ENDÜSTR‹ MESLEK L‹SES‹

Dr. Süleyman ÜSTÜN
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Leonardo da Vinci projesi kapsam›nda yer alaca¤›m›,
rönesans›n ve sanat›n ev sahibi olan Floransa’da sanat e¤itimi
alaca¤›m› ö¤rendi¤imde duydu¤um mutluluk ve heyecan›n, e¤itim
sonras›nda, ‹stanbul’a döndü¤ümüzde dahi hala ayn› kalabildi¤ini
görmek, projenin baflar›s›n›n en büyük kan›tlar›ndan biridir
san›yorum.

Hayatlar›m›z›n en büyük f›rsatlar›ndan biri olarak gördü¤ümüz
bu proje sayesinde, sanat›n merkezi olan Floransa’da, sanat
e¤itimi temellerimize bir yenisini daha ekleyecek oldukça yararl›

bir e¤itim gördük. Yeni çizim teknikleri, fresko ve dekorasyon
teknikleri ö¤renmenin yan›s›ra bize tüm rönesans sanat›n› anlatan
müzeleri gezip eserleri inceleme f ›rsat› bulduk.

Lise y›llar›na ad›m att›¤›mdan beri sürdürmekte oldu¤um
resim e¤itiminin bana kazand›rd›klar›n›, oldukça iyi bir noktada
oldu¤umu ve gelece¤im hakk›ndaki düflüncelerimin biraz daha
kesinleflmeye bafllad›¤›n›, farkl› bir bak›fl aç›s› kazanmam› sa¤layan
bu proje sayesinde farkettim. Gitti¤im okulda alm›fl oldu¤um
e¤itimin ve diploman›n üniversite y›llar›mdan bafllayarak, ifl
hayat›m›n her an›nda bana destek olaca¤›n› düflünüyorum.

Bu tür projelerin sürdürülmesi, bizim gibi pekçok gencin
bu güzel imkanlardan faydalanabilmesi, yeni sanat temellerinin
at›lmas›nda ve yeni nesil sanatç›lar›n yetiflmesinde çok önemli
bir etken.

Leonardo da Vinci projesinin oluflmas›n› sa¤layanlara ve
bizi bu projeye dahil eden hocalar›m›za sonsuz teflekkürlerimi
sunuyorum.

Ayfle Milli

Özel Pera Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü
10-A Ö¤rencisi.

Özel Pera Güzel Sanatlar E¤itim Merkezi’nin sunmufl oldu¤u yerlefltirme projesi kapsam›nda ‹talya’n›n Floransa kentinde e¤itim gören resim
bölüm ö¤rencisi Ayfle Milli’nin Leonardo da Vinci projesi hakk›ndaki izlenimleri:

FLORANSA’YA LEONARDO DA VINCI YOLCULU⁄U

kabul olunan 214 projenin 20’ si yani toplam projelerin
%10’ u bize aitti. ‹zmir’de de projesi kabul edilen tek okul
bizim okulumuzdu. Çevre ilçe ve illerden okulumuza büyük bir
nakil yo¤unlu¤u yaflad›k.

Ö¤rencilerimizin, velilerimizin, okul çal›flanlar›n›n gözlerindeki
o mutlu par›lt› bizlerin bütün yorgunluklar›n› al›p götürdü. ‹flte
bizim mutlulu¤umuz budur. Onlar mutlu ve bizde mutluyuz. Amaç
çal›flan ve hizmet alanlar›n mutlulu¤u de¤il midir? Böyle olumlu
yans›malar olunca  biz 2005 y›l› LDV çal›flmalar›na çoktan bafllad›k
bile.

Bu çal›flmalar›m›zda bizlere proje haz›rl›¤› için her türlü
imkan› ve ortam› sa¤layan Ulusal Ajans’ ›n de¤erli çal›flanlar›n›n
performans› ve baflar›s›  takdire flayand›r. Onlar›n bizlerin
üzerindeki motivasyonlar› bu kadar etkili olmasayd› belki de

bu ifli çok hafife al›r ve geçifltirirdik. Bu sebeple her türlü
çal›flmalar›m›zda gece ve gündüz bizleri yaln›z b›rakmayan Ulusal
Ajansa ve Erkek Teknik Ö¤retim Genel Müdürümüze flahs›m ve
okulum ad›na sonsuz teflekkür ederim.

Güzel ülkemizin insanlar›n›n ve gelece¤imizin teminat› olan
ö¤rencilerimizin bu tür imkanlardan faydalanmalar› için  tüm
örgün ve yayg›n mesleki e¤itim yöneticilerinin çok proje
haz›rlayarak yeni aç›l›mlar›n sa¤lanmas› gerekmektedir. Herkese
2005 proje yolculu¤unda baflar›lar dilerim.

Dr. Süleyman ÜST‹N

Tire Anadolu Teknik Lise Teknik Lise ve
Endüstri Meslek Lisesi Müdürü
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Leonardo da Vinci Program› çerçevesinde
sunulan proje tekliflerinin kabul edilebilmeleri için
tafl›malar› gereken birtak›m önemli kriterler oldu¤una
ve özellikle baflvurunuzun ilk de¤erlendirme
aflamas›ndan geçebilmesi için biçimsel uygunluk
kriterlerinin yerine getirilmesi gerekti¤ine lütfen
dikkat ediniz. Bu çerçevede:

Öncelikle:

? Proje Teklif ça¤r›s›nda belirtilen son baflvuru
tarihine uydunuz mu?

Hareketlilik  proje baflvurular›n›n son tarihi 11 fiubat
2005’tir.

? Orta¤›n›z ya da ortaklar›n›z programa kat›lan
ülkelerden birinde yer al›yor mu ve bunlardan en az
biri AB’ye üye ülkelerden biri mi?

Programa kat›lan ülkeler: AB’ye üye ülkeler EFTA
ülkeleri (Norveç, ‹zlanda ve Lichtenstein) ve AB’ye
aday statüsündeki ülkeler (Türkiye, Bulgaristan ve
Romanya)

? Proje haz›rlamak için gerekli olan asgari
ortak say›s›n› sa¤lad›n›z m›?

A tipi projelerde oluflturulacak ortakl›¤›n (proje
sahibinin ülkesi de dahil olmak üzere) en az iki
kat›l›mc› ülkeden ortaklar› kapsamas› gerekmekte
olup, bu ortaklardan biri AB’ye üye bir ülke olmal›d›r.
B ve C tipi projelerin ise en az 3 kat›l›mc› (proje
sahibinin ülkesi de dahil olmak üzere) en az biri
kat›l›mc› ülkeden ortaklar› kapsamas› gerekmekte olup, bu ortaklardan en az biri AB’ye üye bir ülke olmal›d›r.

ve ayr›ca:

• Proje resmi, yar›-resmi veya özel niteli¤e haiz bir kurum,  kurulufl veya iflletme ad›na sunuldu mu?

• ‹lgili seçim y›l›na uygun Leonardo da Vinci baflvuru formu kullan›ld› m›?

• Proje sahibi kuruluflun yasal temsilcisi taraf›ndan imzaland› m›?

• Proje teklif baflvurusu, baflvuru formunda bulunan tabloya göre doldurulmufl ayr›nt›l› bir bütçe içermekte mi?

• Ortaklar›n›zdan ald›¤›n›z niyet mektuplar›n› baflvuru formuna eklediniz mi?

• Baflvurunuzu do¤ru adrese gönderdiniz mi?

Proje Haz›rlarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar !!!
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• Proje yapmak istiyorsunuz ama ortak

bulam›yorsan›z AB Komisyonu internet

sayfas›nda oluflturulan Leonardo da Vinci

Projeleri Ortak Veri Arama Taban›na

(http://leonardo.cec.eu.int/psd/) kay›t olup,

arad›¤›n›z ortaklara mesaj atabilir ya da proje

orta¤› arayanlara ulaflabilirsiniz. Ayn› flekilde

Ajans›m›z›n (www.leonardo.gov.tr) ya da di¤er

ülke ajanslar›n›n (http://europa.eu.int

/ c o m m / e d u c a t i o n / p r o g r a m m e s

/leonardo/new/leonardo2/naweb_en.html)

web sayfalar›n› kullanarak da ortak arayanlarla

temasa geçebilirsiniz.

• Ne tür bir proje haz›rlayaca¤›n›za iliflkin

bir fikir edinmek ya da bugüne kadar Leonardo

da Vinci Program› kapsam›nda haz›rlanm›fl

projeler hakk›nda bilgi edinmek için

tamamlanm›fl  p ro je le r  ka ta lo¤unu

( h t t p : / / e u r o p a . e u . i n t /

comm/education/programmes/leonardo/

new/compacc_en.html) inceleyebilirsiniz.

Ayr›ca tamamlanm›fl projeler içinden seçilerek yap›lan en iyi proje uygulamalar› örnekleri de (http://leonardo.cec.eu.int/bp/) projenizi

nas›l uygulayabilece¤inize iliflkin size bir fikir verebilir.

• AB’nin sa¤layaca¤› deste¤in süresi ve miktar› hakk›ndaki bilgileri internet sayfam›zda yer alan “Faydal› Dokümanlar” linkinden

ulaflabilece¤iniz Proje Sahipleri için Genel Rehber’den, mali konulara iliflkin bilgileri ise idari ve Mali El Kitab›’ndan edinebilirsiniz.

Pratik Bilgiler



Tasar›m ve Uygulama
Kaz›m Karabekir Cad. 95/48 ANKARA
Tel: 0312 341 50 70 • Fax: 341 77 64

‹brahim DEM‹RER ibrahim.demirer@leonardo.gov.tr
LEONARDO Prog. Genel Koordinatörü 

‹smet Nafia AKGÜL ismet.akgul@leonardo.gov.tr
Sekreter

Süleyman ‹SLAMO⁄LU suleyman.islamoglu@leonardo.gov.tr
A Tipi  Projeler Program Koord.

Ayfle TALAN ayse.talan@leonardo.gov.tr
H.Galip KÜÇÜKÖZY‹⁄‹T galip.kucukozyigit@leonardo.gov.tr
Necla AYDIN necla.aydin@leonardo.gov.tr
Cem Onur YARAR cem.yarar@leonardo.gov.tr
Emine AKGÜN emine.akgun@leonardo.gov.tr
Didem TOPBAfi didem.topbas@leonardo.gov.tr
Özgür NURDO⁄AN ozgur.nurdogan@leonardo.gov.tr
Vahit SADAL vahit.sadal@leonardo.gov.tr
M.Akif KILIÇ akif.kilic@leonardo.gov.tr

Ayd›n Hakan SAKA hakan.saka@leonardo.gov.tr
B ve C Tipi Program. Koord. 

Bülent PANCARCI bulent.pancarci@leonardo.gov.tr
Davut Gazi BENL‹ davut.benli@leonardo.gov.tr
Mehtap CAN mehtap.can@leonardo.gov.tr
‹brahim ERB‹R ibrahim.erbir@leonardo.gov.tr
Selen TOKGÖZ selen.tokgoz@leonardo.gov.tr

� 2005 y›l› A tipi proje teklif baflvurular› bafllam›flt›r. Baflvuru
formunu www.leonardo.gov.tr adresinden indirebilirsiniz.

�  Hareketlilik Projelerinin internet ortam›nda takip edilmesini
sa¤layacak “Leopass Türkiye” üzerindeki çal›flmalar tüm h›z›yla
devam etmekte olup, proje sahiplerimiz k›sa bir süre sonra kendi
kullan›c› adlar› ve flifreleri ile sisteme girip yararlan›c› ve ortak
bilgilerini veritaban›na kaydedebileceklerdir.

�  Leonardo ekibi yeni personellerin kat›l›m›yla taze kana
kavufltu. Daha önce oldukça s›n›rl› say›da personelle hizmet
vermek için çabalayan Leonardo ekibi, yeni personellerin kat›l›m›yla
toplam say›s›n› 18’e ç›kararak proje haz›rlama öncesi ve
sonras›ndaki hizmet ve yard›mlar›na daha etkin ve h›zl› bir flekilde
devam edecektir. Programa iliflkin her türlü sorular›n›z› ‹letiflim
Bilgileri bölümünde yer alan e-posta adreslerinden Leonardo
ekibine yöneltebilirsiniz.

�  Personel takviyesinin yan› s›ra mekansal olarak da yenilenen
 Leonardo da Vinci Genel Koordinatörlü¤ü, tüm Ulusal Ajans ile
birlikte de bundan sonra Hüseyin Rahmi Sokak No: 2 06680
Çankaya-Ankara adresindeki yeni binas›nda hizmet verecektir.

‹letiflim Bilgileri

Her türlü soru ve bilgi talebiniz için bize ulaflabilece¤iniz iletiflim bilgilerimiz:

� : www.ua.gov.tr  •  www.leonardo.gov.tr

� : bilgi@leonardo.gov.tr • ldv.a@leonardo.gov.tr

� : + 90 (312) 409 60 00-01

� :  + 90 (312) 409 60 09

� :  Avrupa Birli¤i E¤itim ve Gençlik Programlar› Merkezi Baflkanl›¤›

Leonardo da Vinci Genel Koordinatörlü¤ü

Hüseyin Rahmi Sokak, No: 2 06680  Çankaya / ANKARA

Not: Lütfen Ajans›m›za yapaca¤›n›z ziyaretlerden önce telefon ya da e-posta
ile randevu  almay› unutmay›n›z.

Leonardo’dan Haberler...

Leonardo da Vinci Ekibi


