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GİRİŞ 

 

Avrupa Birliği, tüm dünyada artan işsizlik sonucunda, istihdam olgusunu daha aktif 

önlemler alarak düşünmeye başlamış ve bu doğrultuda 1997 yılında Avrupa İstihdam 

Stratejisini (AİS) oluşturmuştur. 2000 yılında Lizbon Stratejisi ile yenilenen Avrupa 

İstihdam Stratejisinin temel hedefleri; tam istihdamı yakalamak, işte kalite ve 

verimliliği artırmak, sosyal içerme ve uyumu gerçekleştirmek, işsizliğe karşı 

yürütülen pasif politikalardan uzaklaşarak istihdam odaklı aktif politikalara 

yönelmek, bireylere yaşam boyu öğrenme imkanı sağlamak ve işgücü piyasasındaki 

herkese iş imkanı için eşit fırsatlar tanımaktır.   

 

AİS’nin ilkeleri arasında yer alan yaşam boyu öğrenme hedefi, işgücüne nitelik 

kazandırma açısından önem taşımaktadır. Özellikle işsizlik sorununun temel 

sebeplerinden birinin nitelikli işgücü açığı olduğu göz önüne alındığında, bu hedef 

doğrultusunda yapılan çalışmaların önemli katkılar sağlayacağı bilinmektedir.    

 

Avrupa Birliği’nde, yaşam boyu öğrenme ve işgücüne nitelik kazandırma hedefleri 

doğrultusunda yürütülen çalışmalar incelendiğinde, özellikle eğitim alanında 

uygulanan Topluluk Programları ön plana çıkmaktadır. “Avrupa Birliği Eğitim ve 

Gençlik Programları” adı altında uygulanan bu programlar, eğitim alanında 

ülkelerarası işbirliğini desteklemekte, yararlanıcıları organize faaliyetlerle yurtdışına 

göndermekte ve yararlanıcılara nitelik ve deneyim kazandırmayı hedeflemektedir.      
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Türkiye, 2004 yılında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları’na katılmış ve 

bu alandaki faaliyetlerine başlamıştır. İşsizliğin özellikle Türkiye’de büyük bir sorun 

olduğu noktasından hareket edildiğinde, bu programlar kapsamında yürütülen 

faaliyetlerin istihdam açısından değerlendirilmesi bir ihtiyaç olarak görülmüştür.  

 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde eğitim alanında gerçekleştirdiği 

çalışmaların, istihdam ve işsizlik olgusu ile bütünleştirilmesi gerekliliği, bu 

çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Çünkü istihdam ve eğitim kavramları bir 

bütündür ve özellikle nitelikli işgücü yetiştirmeye yönelik yapılan mesleki eğitim 

faaliyetlerinin, işsizliği azaltma konusunda büyük rolü bulunmaktadır. Bu kuramsal 

temelden hareketle çalışmanın en önemli amacı, Türkiye’nin katılmış olduğu Avrupa 

Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarından mesleki eğitim alanındaki faaliyetleri 

içeren Leonardo da Vinci Programının, yararlanıcılara nitelik ve deneyim 

kazandırmayı hedefleyen projelerinin değerlendirilmesidir.  

 

Bu çalışma ile “programlar acaba niyet edilen sonuçlara ulaşabiliyor mu?”, 

“yararlanıcılar açısından kazanılan deneyimler neler?”, “yararlanıcılar proje 

sayesinde iş bulabileceklerini düşünüyorlar mı veya bulabildiler mi?”, “verilen 

finansman yeterli mi?” ve “karşılaşılan sorunlar neler?” gibi birtakım sorulara 

cevaplar aranacak ve bu doğrultuda bir değerlendirme yapılacaktır. Bu 

değerlendirme, hem programların sürdürülebilirliği açısından, hem de istihdama olan 

etkisinin belirlenebilmesi açısından son derece faydalı olacaktır. Değerlendirme 

sonucunda projelerle ilgili önerilerin de geliştirilmesi ile yapılan çalışma, 

programlarla ilgili faaliyetlerde bulunan ve karar verici konumda bulunanlara yol 
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gösterici olması açısından katkı sağlayacaktır. Ayrıca, bu alanda yapılmış akademik 

bir değerlendirmenin bulunmadığı göz önüne alındığında, bu çalışmanın büyük bir 

önem taşıdığı ve konuya bilimsel anlamda da katkı sağlayacağı görülebilmektedir.   

 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları’nın 2000–2006 yıllarını kapsayan 

ikinci döneminde, “Leonardo da Vinci”, “Socrates” ve “Youth” olmak üzere toplam 

üç eğitim programı bulunmaktadır. Leonardo Programı mesleki eğitime, Socrates 

Programı genel eğitime ve Youth Programı ise gençlik eğitimine yöneliktir. 

Çalışmanın amacı doğrultusunda değerlendirme kapsamına alınacak projeler ise, 

mesleki eğitim alanındaki faaliyetleri içeren projelerdir ve bu doğrultudaki projelerin 

Leonardo Programı çerçevesinde yürütüldüğü görülmektedir. Bu nedenle, Leonardo 

Programı kapsamında yürütülen projeler değerlendirme kapsamına alınacaktır. Proje 

değerlendirme çalışmasında kullanılacak teknik ise, projelerin yürütücüleri ve 

yararlanıcıları ile yapılan derinlemesine mülakatlar olacaktır.  

 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları’na katılan ülkelerin, programların 

yürütülmesinden sorumlu kurum olan bir “Ulusal Ajans” kurmaları gerekmektedir. 

Türkiye’deki Ulusal Ajans ise, 2003 yılında Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) 

ilgili birimi olarak kurulmuştur. Şunu da ifade etmek gerekir ki, programların 

işleyişini değerlendirebilmek açısından Ulusal Ajans’ın yapısının da incelenmesi 

gerekmektedir. Bu doğrultuda çalışmada, Türkiye’deki Ulusal Ajans’ın yapısı ve 

işleyişi incelenecek ve birtakım konularla ilgili Ajans personelinin görüşlerine de yer 

verilecektir.               
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Çalışmanın birinci bölümünde, genel hatları ile Avrupa Birliği Programları 

anlatılacak ve Türkiye’nin bu programlara katılım süreci incelenecektir. Bunun 

amacı, Avrupa Birliği’nde yürütülen programların hangi alanlarda gerçekleştiğine ve 

Türkiye’nin bu programlardan hangilerine yönelik faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin 

genel bir çerçeve oluşturabilmektir.  

 

İkinci bölümde, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarının tanımı ve 

Türkiye’nin katılımı üzerinde durulmasının ardından, programlar kapsamında yer 

alan Leonardo da Vinci, Socrates ve Youth Programları detaylı olarak anlatılacaktır.  

 

Çalışmanın üçüncü bölümünde, Türkiye’de Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik 

Programlarının yürütülmesinden sorumlu kurum olan Ulusal Ajans’ın kuruluşu, 

yapısı ve görevleri anlatılacak, ardından Ulusal Ajans’ın kuruluş kanunu ile ilgili 

birtakım görüşlere yer verilerek, Ajans’ın yapısı ile ilgili bir değerlendirme 

yapılacaktır. Bu değerlendirme kapsamında Ajans personellerinin görüşlerine de yer 

verilecektir.  

 

Dördüncü ve son bölümde ise, proje değerlendirme çalışması yapılacaktır. İlk olarak, 

proje değerlendirme sürecindeki yöntem belirtilecek ve örneklem seçimi, saha 

ziyaretleri ve veri toplama aşamaları anlatılacaktır. Veri toplama aşamasında 

kullanılan görüşme cetveli ve görüşme cetvelinde yer alan soruların hangi amaçla 

hazırlandığı anlatılacak ve mülakatlar sonucunda elde edilen bulgular başlıklar 

altında değerlendirilecektir.  
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Sonuç kısmında ise, çalışmanın genel işleyişine ilişkin bir özetin ardından, proje 

değerlendirme bölümünden hareketle, Leonardo da Vinci Programının başarısı ile 

ilgili bir değerlendirme yapılacak ve projelerin gelecekte de sürdürülebilirliği 

açısından önem taşıyan önerilere yer verilecektir. 
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I. BÖLÜM 

AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI’NA GENEL BAKIŞ 

 

1.1. AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI’NIN OLUŞTURULMASI 

 

Avrupa Birliği, sosyal alanda da bir bütünleşme sağlayabilmek ve üye ülkeler 

arasındaki işbirliğini geliştirebilmek amacıyla, birlik politikalarının çeşitli 

alanlarında “Topluluk Programları” oluşturmuştur. Topluluk Programları temel 

olarak, birlik politikalarındaki hedeflerin hayata geçirilebilmesi için bütçeden yapılan 

mali katkılara hukuki bir çerçeve oluşturulması amacıyla yapılandırılmıştır. İlk 

Topluluk Programı, “Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu Kuran Antlaşma – füzyon 

çalışması” (Treaty establishing the European Atomic Energy Community - Study of 

fusion) olmuştur ve 01.01.1958 - 31.12.1962 yılları arasında beş yıllık bir dönemi 

kapsamıştır (Tanrıtanır, 2002a:2). Programlar belirlenen hedeflere uygun uluslararası 

projelere destek sağlayarak, politikaların üye ülkelerde uygulanabilmesine ve birliğin 

karşılaştığı sorunlara ortak çözümler yaratılabilmesine katkı sağlamaktadır.  

 

Topluluk Programları farklı alanlarda uygulanıyor olsa da, ortak amaçlar 

içermektedir. Öncelikli amaç, Avrupalı vatandaşlar arasındaki farklı kültür ve 

değerlerin bütünleşmesini sağlayarak, dil, din, ırk, cinsiyet gibi herhangi bir konuda 

ayrım olmaksızın, yüksek bir “Avrupalılık” bilincinin benimsenmesidir. Bu bilinçle 

birlikte, yenilikçilik ve girişimcilik anlayışının yerleşmesi, refahın yükseltilmesi, 

yaşam kalitesinin arttırılması, yaşam boyu eğitimin yaygınlaştırılması ve dayanışma 

bilincinin oluşturulması gibi bir dizi ortak amaca ulaşmak da hedeflenmektedir.  



7 
 

Topluluk Programları ilk oluşturulduğunda, daha çok nükleer güvenlik, nükleer 

sanayiler ve çevrenin korunması gibi alanlarla ilgiliydi. Ancak zamanla ekonomik ve 

sosyal sektörlere de yayılarak, Avrupa Birliği’nin tarihsel gelişimine uyumlu bir 

şekilde genişlemiştir (Tanrıtanır, 2002b:2). 2006 yılı itibariyle yürürlükte olan ve 

aday ülkelerin katılımına açık olan toplam 35 program bulunmaktadır. Programların 

hepsini detaylı olarak incelemek bu çalışmanın kapsamında yer almadığı için, genel 

bir bilgi vermek amacıyla, kapsadığı alanlar itibariyle aday ülkelerin katılımına açık 

olan programların listesi Tablo-1’de verilmiştir1.  

 

Eğitim, sağlık, çevre, adalet, araştırma geliştirme… vb. birçok alanda faaliyetlerde 

bulunan Programların uygulamaya konulmasından, Avrupa Birliği Komisyonu’nun 

ilgili genel müdürlükleri sorumludur. Bir komisyon temsilcisinin başkanlığını 

yaptığı, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin temsilcilerinden oluşan program komiteleri, 

genel müdürlüklere yardımcı olmaktadır (Karluk, 2001). Komisyonun Programlarla 

ilgili sorumluluğu, Programların uygulamaya konulmasıyla sınırlı değildir. 

Uygulama sırasındaki izleme sürecinden ve etkinliklerin uygulama sonrasındaki 

değerlendirmelerini içeren raporların hazırlanmasından da Komisyon sorumludur. 

Ayrıca bazı programlar için katılımcı ülkelerde, ülkeler ile komisyon arasındaki 

iletişimi sağlamak ve ülkelerde bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmakla görevli, 

ulusal birimlerin kurulması gerekmektedir.  

 

 

                                                           
1 Bu liste Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu’nun internet sitesinden alınmıştır. Bazı 
programların süresi dolmuştur ve ikinci aşamaya geçilmiştir. Sitede ayrıca her bir program ile ilgili 
linkler de bulunmaktadır. Detaylı bilgi için bakınız: www.deltur.cec.eu.int/  
(Erişim Tarihi: 04.08.2006) 
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Tablo–1: Aday Ülkelerin Katılımına Açık Olan Topluluk Programları 
 

FAALİYET ALANI PROGRAMIN ADI 

İstihdam ve Sosyal 
İşler Alanında 

1. Ayrımcılıkla Mücadele (2001–2006) 

2. Cinsiyet Eşitliği (2001 – 2005) 

3. Toplumsal Dışlanmayla Mücadele (2002 – 2006) 

4. İstihdam Teşvik Tedbirleri Topluluk Programı (2001 – 2005) 

Girişimcilik 
Alanında 

5. IDA II (1998 – 2004) 

6. İşletme ve Girişimcilik için Çok Yıllı Program(2001 – 2005) 

Enerji ve Ulaştırma 
Alanında 

7. Akıllı Enerji – Avrupa (2003 – 2006)  

8. Marco Polo (2003 – 2010) 

Çevre Alanında 
9. LIFE (2000 – 2004)  

10. Sivil Koruma Mekanizması (2002 ve sonrası) 

11. Çevre Koruma STK’lar (2002 – 2006) 

Araştırma Alanında 
12. AR-GE Üzerine 6. AT Çerçeve Programı (2002 – 2006)  

13. AR-GE Üzerine 6. Euratom Çerçeve Programı (2002 – 2006) 

Bilgi Toplumu 
Alanında 

14. Internet’in Daha Güvenli Kullanımı İçin Eylem Planı (1999–2004)  

15. E-İçerik (2001 – 2005) 

Gümrük ve Vergi 
Alanında 

16. Fiscalis 2007 (2003 – 2007)  

17. Gümrükler 2007 (2003 – 2007) 

Eğitim ve Kültür 
Alanında 

18. Leonardo da Vinci II (2000 – 2006)  

19. Socrates II (2000–2006) 

20. Erasmus Mundus (2004–2008) 

21. E-Eğitim (2004–2006) 
22. Eğitim Alanında Avrupa Seviyesinde Aktif Kurumların Desteklenmesi 

İçin Eylem Programı (2004–2006) 
23. Youth (2000–2006) 
24. Gençlik Alanında Avrupa Seviyesinde Aktif Kurumların Desteklenmesi 

İçin Eylem Programı (2004–2006)  
25. Kültür 2000 (2000 – 2006) 
26. Kültür alanında Avrupa Seviyesinde Aktif Kurumların Desteklenmesi İçin 

Eylem Programı (2004–2006)  
27. Media Plus / Medya Eğitimi (2001 – 2005) 
28. Aktif Avrupa Vatandaşlığının Sağlanması İçin Eylem Programı (2004–

2008) 
Sağlık ve 
Tüketicinin 
Korunması 

29. Halk Sağlığı Alanında Topluluk Eylem Programı (2003 -2008)  

30. Tüketici Politikasını Destekleyen Topluluk Eylemleri (2004 – 2006) 

Adalet ve İçişleri 
Alanında 

31. Daphne II (2004 – 2008)  
32. Medeni Hukuk Konularında Yargısal İşbirliğine Yönelik Çerçeve 

Program (2002–2006)  
33. Cezai İşlemlerde Polisin ve Yargının İşbirliği İçin Çerçeve Program 

(2003–2007) 
Avrupa 
Dolandırıcılıkla 
Mücadele Bürosu 
Faaliyet Alanında 

34. Pericles (2002 – 2005)  

35. Hercule (2004 – 2006) 
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1.2. AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI’NIN ADAY ÜLKELERE AÇILIŞI 

1.2.1. Aday Ülkelere Açılış Süreci 

Avrupa Birliği Programları ilk oluşturulduğunda yalnızca üye ülkelere yönelik olarak 

tasarlanmıştır. Nitekim “birlik politikalarının ülkeler arasında eşgüdüm içerisinde 

uygulanabilmesi”, “Avrupalı vatandaşlar arasında ortak kültür ve değerler 

yaratılabilmesi” ve “Avrupalılık bilincinin benimsetilmesi” gibi amaçlarla ortaya 

çıkması, birliğin kendine özgü bir sosyal bütünleşme sağlamayı hedeflediğini ve 

böylece de programların yalnızca üye ülkelere yönelik bir eylem olarak 

oluşturulduğunu göstermektedir. Ancak, birliğin genişleme politikası doğrultusunda, 

aday ülkelerin birliğe entegrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla, ilk olarak 1993 

yılında Kopenhag Zirvesi’nde, aday ülkelerin de programlara katılabilme fikri 

gündeme gelmiştir. Adaylık sürecindeki ülkelerin Avrupa Birliği politikalarını ve 

çalışma yöntemlerini tanımaları ve üye ülkelerle işbirlikleri geliştirmeleri amacıyla 

ortaya çıkan bu fikir sonucunda zirvede, Topluluk Programları’nın Avrupa Birliği ile 

ortaklık anlaşması bulunan Merkez ve Doğu Avrupa Ülkeleri’nin (MDAÜ) 

katılımına açılması ilke olarak benimsenmiştir (Karluk, 2001). Daha sonra, Aralık 

1994 Essen Zirvesi’nde aday ülkelerin Topluluk Programları’na, katma protokoller 

ya da kademeli olarak gerçekleştirilen Avrupa Antlaşmaları çerçevesinde katılımları 

öngörülmüştür (Tanrıtanır, 2005:5). 16 Temmuz 1997 tarihinde, Avrupa Birliği 

Komisyonu’nun hazırladığı Gündem 2000 bildirisinde de, birlik politikalarının 

yansıtıldığı ve birçok alanı kapsayan programlara MDAÜ’lerin katılımının, 

entegrasyon açısından etkin bir rol oynayacağının önemine değinilmiştir.  
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12–13 Aralık 1997 tarihli Lüksemburg Zirvesi’nde ise, bazı Topluluk 

Programları’nın aday ülkelerin katılımına açık olduğu ve bu programlara katılımın 

durum bazında değerlendirilerek gerçekleşeceği belirtilmiştir. Aday ülkelerin, 

programlara katılım için yapacakları mali katkının aşamalı olarak artacağı ve 

MDAÜ’ler için katılım finansmanının bir kısmının PHARE’den2 sağlanabileceği 

ifade edilmiştir. Ayrıca zirvede, aday ülkelerin, katıldığı programların komitelerinde 

gözlemci üye olarak yer alabilecekleri de belirtilmiştir.       

 

1.2.2. Aday Ülkelerin Programlara Katılım Prosedürü 

Avrupa Birliği Programları’na aday ülkelerin katılımı, hem birlik açısından hem de 

aday ülkeler açısından büyük önem taşımaktadır. Programlar aday ülkelerin birlik 

politikalarına uyumlarını sağlayarak katılım sürecini hızlandırmakta, birlik tarafından 

da katılım öncesi stratejinin önemli bir aracı olarak görülmektedir. Bir aday ülkenin 

AB Programları’na katılabilmesi için öncelikle, program kararlarında bu ülkenin 

katılabileceğinin belirtilmiş olması gerekir. Fiili katılım için ise, aday ülkenin AB 

Komisyonu’na programa katılmak istediğini belirtmesi gerekmektedir (Kaya, 

2005:128). 

 

Katılım koşullarının belirlenmesi ile ilgili yapılması gereken anlaşmalar ise, aday 

ülkeler arasında birtakım farklılıklar göstermekteydi. Örneğin MDAÜ’ler için katılım 

koşulları “Ortaklık Konseyi Kararları”nda belirlenmekte iken; Türkiye, Güney Kıbrıs 

                                                           
2 Avrupa Birliği, üyelik başvurusunda bulunan ülkelerin gerekli reformları yapabilmeleri ve donanım 
sağlayabilmeleri için, Katılım Öncesi Stratejinin bir parçası olarak, söz konusu ülkelere mali destek 
sağlamaktadır. Bu kapsamda MDAÜ’ler için “PHARE Programı” adı altında tek bir ana bütçe kalemi 
oluşturulmuştur. Türkiye için de yapılacak mali yardımların tek bir bütçe kaleminde birleştirilmesi 
uygun görülmüş ve 2001 yılında “Türkiye İçin Katılım Öncesi Mali Yardım” adı altında bir fon 
oluşturulmuştur. Topluluk Programları’na katılıma ilişkin aday ülkelerin ödemesi gereken mali 
katkının bir kısmı da, oluşturulan bu fonlardan sağlanmaktadır.  
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ve Malta için ise ikili anlaşmalar veya Ortaklık Anlaşmaları’na ek protokoller 

yapılarak belirlenebilmekteydi. Bunun sebebi, MDAÜ’lerin Ortaklık 

Anlaşmaları’nda programlara katılabilmelerinin öngörülmüş olmasına karşın; 

Türkiye, Güney Kıbrıs ve Malta ile yapılan Ortaklık Anlaşmaları’nda böyle bir 

imkanın bulunmamasıydı. Bu durum uygulamada sorunlar yaratmış, bir çok anlaşma 

yapılması gerektiğinden prosedür sürecini uzatmış ve eleştirilere sebep olmuştur. Bu 

süreci kısaltmak için Komisyon, Aralık 1999 tarihinde, Konseye her aday ülkenin 

tüm programlara katılması konusunda tek bir “çerçeve karar”  ya da “çerçeve 

anlaşma” yapılmasını önermiştir. Bu doğrultuda MDAÜ’ler için “Çerçeve Ortaklık 

Konseyi Kararı”, Türkiye, Güney Kıbrıs ve Malta için ise “Çerçeve Anlaşmalar” 

imzalanmış ve yürürlüğü girmiştir (Tanrıtanır, 2002b:3).  

 

Programlara katılabilmenin bir diğer koşulu da, söz konusu ülkenin programın 

maliyetine katkıda bulunmasıdır. Aday ülkenin GSMH’si ve programın bütçesi 

dikkate alınarak belirlenen bu ulusal katkı payı, finansman anlaşmasında veya 

mutabakat zaptında belirlenmektedir. Katkı payının bir kısmı, katılım öncesi 

fonlardan ödenebilmektedir. Bu süreç içerisinde aday ülkeler programın öngördüğü 

mekanizmaları oluşturmak zorundadır (Karluk, 2001).  

 

1.3. TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI’NA KATILIMI 

1.3.1. Türkiye’nin Katılım Süreci 

Türkiye’nin Avrupa Birliği Programları’na katılabilme koşulları, hem AB’nin 

programlarla ilgili kararlarının değişmesi hem de Türkiye ile AB arasındaki 

ilişkilerin gelişmesi sonucunda birtakım değişiklikler göstermiştir. Bu bağlamda, 
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Türkiye’nin programlara ilişkin katılım karar süreci kronolojik olarak aşağıda 

incelenmiştir: 

 

� 12–13 Aralık 1997 tarihli Lüksemburg Zirvesinde bazı Topluluk 

Programları’nın aday ülkelerin katılımına açık olduğu ve bu programlara katılımın 

durum bazında değerlendirilerek gerçekleşeceği belirtilmişti. Türkiye için ise, AB ile 

her alanda yakın işbirliğinde bulunması sağlanarak, Türkiye’nin birliğe katılımına 

ilişkin bir strateji geliştirilmesinin önemli olduğu vurgulanmıştır. Bu bağlamda 

Türkiye’nin de bazı programlara proje bazında katılması kararı, “Lüksemburg 

Avrupa Konseyi Kararları”nın 19. ve 21. maddelerinde yer almıştır (Tanrıtanır, 2005: 

7).  

 

� Lüksemburg Zirvesinde ayrıca AB Komisyonu’ndan, Türkiye’yi her alanda 

Avrupa Birliği’ne yakınlaştıracak ve tam üyeliğe hazırlayacak “Türkiye için Avrupa 

Stratejisi”ni tasarlaması istenmiş ve anılan strateji 4 Mart 1998 tarihinde AB 

Komisyonu tarafından yayınlanmıştır. 15–16 Haziran 1998 tarihli Cardiff 

Zirvesi’nde onaylanan bu strateji ile Türkiye’nin MDAÜ’lere uygulananlara benzer 

koşullarla Topluluk Programları’na katılabilmesi için gerekli mekanizmaların 

kurulması öngörülmüştür (Güngör, Soğuk, 2001:4).  

 

� 10–11 Aralık 1999 tarihli Helsinki Zirvesi’nde Türkiye, diğer aday ülkelerle eşit 

koşullarda Avrupa Birliği’ne aday ülke olarak kabul edilmiş ve Topluluk 

Programları’na katılımını da içeren bir katılım öncesi stratejisinden faydalanacağı 

onaylanmıştır.  
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� Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’ye sağlanan adaylık statüsü ile Türkiye’nin 

programlara katılımı adaylık çerçevesinde ele alınmaya başlanmıştır. Bu kapsamda 

Türkiye, MDAÜ’lerin katılımına açık olan tüm programlara katılabilir, programlara 

uygun olarak AB bütçesine mali katkıda bulunur ve Türkiye’nin temsilcileri mali 

katkıda bulunulan programları izlemekle sorumlu yürütme komitelerine gözlemci 

statüsünde katılabilir. Türkiye’nin her bir programa katılımı ile ilgili olarak ödenecek 

mali katkı payını da içeren özel hüküm ve şartlar ise, Topluluk adına hareket eden 

Avrupa Komisyonu ile Türkiye’nin yetkili makamları arasında yapılan anlaşma 

(mutabakat zaptı) ile belirlenecektir (Karluk, 2005: 950).  

 

� Helsinki Zirvesi sonrasında Türkiye’nin, aday ülkelere açık bulunan tüm 

Topluluk Programlarına katılımına dair hukuki temeli oluşturmak amacıyla, "Türkiye 

Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Topluluk 

Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşma" 26 Şubat 

2002 tarihinde Brüksel'de imzalanmıştır.  Bu anlaşmanın onaylanmasının uygun 

bulunduğuna dair 4763 Sayılı Kanun, 28 Haziran 2002 tarihli ve 24799 sayılı Resmi 

Gazetede3 yayımlanmıştır. İmzalanan anlaşmanın onaylanması hakkındaki karar ise, 

1 Eylül 2002 tarih ve 24863 sayılı Resmi Gazetede4 yayımlanmış ve anlaşma 

yürürlüğe girmiştir.  

 

 

                                                           
3 http://rega.basbakanlik.gov.tr/Eskiler/2002/06/20020628.htm#2 
4 http://rega.basbakanlik.gov.tr/Eskiler/2002/09/20020901.htm#1 
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1.3.2. Türkiye’nin Katıldığı Programlar 

Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında imzalanan Çerçeve Anlaşma, Topluluk 

Programlarına katılıma dair genel esasları ortaya koymaktadır. Başta ödenmesi 

gereken katkı payı olmak üzere, her bir programa katılımın taşıyacağı özel hüküm ve 

koşulları ayrıca imzalanan mutabakat zaptı ile belirlemek gerektiğine değinmiştik. 

Bu bağlamda Türkiye, Çerçeve Anlaşma yürürlüğe girdikten sonra programların bir 

kısmına başvuruda bulunarak, her bir program için ayrı birer mutabakat zaptı 

imzalamış ve 2006 yılı itibariyle toplam 15 programa katılmıştır. Türkiye’nin 

katılmış olduğu 15 programın özet bilgilerini içeren listesi Tablo-2’de verilmiştir5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Her bir program ile ilgili detaylı bilgiye, programdan sorumlu kuruluşun internet sitesinden 
ulaşılabilir.   
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Tablo–2: Türkiye'nin Katıldığı Topluluk Programları  

Programın Adı 
Programın 
Süresi 

Programdan Sorumlu Kurum 
Mutabakat Zaptı İmza 
Tarihi 

1 Ayrımcılıkla Mücadele (2001–2006) 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 25.11.2002 2 Cinsiyet Eşitliği  (2001–2006) 

3 Toplumsal Dışlanmayla Mücadele  (2002–2006) 

4 İstihdam Teşvik Tedbirleri (2001–2005) Türkiye İş Kurumu  09.12.2002 

5 IDA II * (1998–2004) Devlet Planlama Teşkilatı 15.12.2003 

6 İşletme ve Girişimcilik İçin Çok Yıllı Program (2001–2006) KOSGEB 23.10.2002 

7 AR-GE Üzerine 6.AT Çerçeve Programı (2002–2006) TÜBİTAK 29.10.2002 

8 E-İçerik** (2001–2005) Devlet Planlama Teşkilatı 10.02.2003 

9 Fiscalis 2007 (2003–2007) Maliye Bakanlığı 29.04.2003 

10 Gümrükler 2007 (2003–2007) Gümrük Müsteşarlığı 26.05.2003 

11 Leonardo da Vinci II (2000–2006) 
Ulusal Ajans 15.04.2004 12 Socrates II (2000–2006) 

13 Youth (2000–2006) 
14 Kültür 2000  (2000–2006) Kültür ve Turizm Bakanlığı 25.10.2005 

15 
Halk Sağlığı Alanında Topluluk Eylem 
Programı 

(2003–2008) Sağlık Bakanlığı 27.11.2002 

* 2004 yılı sonunda nihayete eren IDA Programının, 1Ocak 2005 tarihi itibariyle IDABC Programına dönüştürülmesine ve 2005-2009 yıları arasında uygulanmasına 
karar verilmiştir. Türkiye'nin IDABC Programına katılımına ilişkin mutabakat zaptı ise onay sürecindedir.        

** Program sona ermiştir. 2005–2008 yılları arasında uygulanacak olan yeni programa Türkiye şu anda katılmamaktadır.  

     

Tablo–2: Kaynak: http://www.ikv.org.tr/ 
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Tablo 1 ve 2’de de görüldüğü gibi, programların faaliyet alanları çok geniştir. 

Çalışmanın bir sonraki bölümünde, eğitim alanında yer alan ve “Avrupa Birliği 

Eğitim ve Gençlik Programları” adı altında yürütülen Leonardo da Vinci, Socrates ve 

Youth Programları ayrıntılı olarak incelenecektir.  

 

Tablo 2’de belirtildiği üzere, Türkiye’nin 2004 yılında katıldığı Avrupa Birliği 

Eğitim ve Gençlik Programları (Leonardo da Vinci, Socrates, Youth) 2000–2006 

yıllarını kapsamaktadır. 1 Ocak 2007 tarihi itibari ile programların süresi dolmuştur 

ve yeni bir döneme girilmiştir. Yeni dönemde, Leonardo ile Socrates Programlarının 

tüm alt program ve faaliyetleri “Hayatboyu Öğrenme Programı” adı altında tek bir 

programda birleştirilmiştir. Böylelikle, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik 

Programları, “Hayat Boyu Öğrenme” ve “Gençlik” Programları olmak üzere iki 

program altında yürütülmeye başlamıştır. Yeni dönem, 2007–2013 yılları arasında 

uygulanacaktır6.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Programların yeni dönemi ile ilgili detaylı bilgi için bkz: http://www.ua.gov.tr  
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II. BÖLÜM 

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI 

 

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin eğitim sistemlerinde önemli farklılıklar 

bulunmaktadır. Birlik, hem bu farklılıkların diğer ülkeler tarafından görülebilmesi, 

hem de farklılıkları ortadan kaldırmadan ortak bir eğitim politikası oluşturulması 

amacıyla, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları adı altında Leonardo da 

Vinci (Mesleki Eğitim), Socrates (Genel Eğitim) ve Youth (Gençlik) olmak üzere üç 

eğitim programı oluşturmuştur. 

 

Programların 1995–1999 tarihleri arasında uygulanan ilk aşaması tamamlandıktan 

sonra, 2000 yılında ikinci aşamasına geçilmiştir. 2000–2006 dönemini kapsayan 

ikinci aşamaya ilişkin faaliyetler de tamamlanmak üzeredir ve 1 Ocak 2007 tarihi 

itibari ile programlar yeni bir döneme girmiştir. 2013 yılı sonuna kadar sürecek yedi 

yıllık bir dönemi kapsayan bu yeni dönemde, eski dönemlerdeki bazı alt programlar 

birleştirilmiştir. 

 

Çalışmanın bu bölümünde, AB Eğitim ve Gençlik Programları’nın 2000–2006 

dönemini kapsayan ikinci aşamasında uygulanan, Leonardo da Vinci II, Socrates II 

ve Youth Programları incelenecektir. Leonardo da Vinci Programı mesleki eğitimi, 

Socrates Programı genel eğitimi, Youth Programı ise gençlik eğitimini 

kapsamaktadır. Bu üç eğitim programı farklı alanlarda uygulanıyor olsa da, ortak 

amaç ve araçlara sahiptir. 
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Programların ortak amaçları; farklı kültür, dil ve anlayışlar arasında karşılıklı 

etkileşimi geliştirerek dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan bir Avrupa bilinci 

benimsetmek ve bu doğrultuda gençlerin, ortak kültür ve eğitim ile donatılmış bir 

Avrupalı kimliği ile yetiştirilmelerini sağlamak; eğitimde işbirliğini geliştirerek 

eğitim ve öğretim alanında da bir Avrupa Birliği yaratmak ve ülkelerarası başarılı 

uygulamaları ve deneyimleri paylaşarak ortak hedeflere ulaşmak; eğitimde fırsat 

eşitliği sağlayarak yaşam boyu eğitimi sürdürmektir.  

 

Programların ortak araçları ise; çok uluslu ortaklıklar oluşturmak, yeni sistemler 

geliştirmek, yurtdışı eğitim fırsatları sağlamak ve yeni yaklaşımları hedefleyen 

eğitim ve öğretim projeleri uygulamaktır.  

 

Programlara katılmak için, ülkelerarası ortaklık kurmak ve kurumsal başvuru 

yapmak gerekmektedir. Her bir programın kendine özgü kuralları vardır ve 

başvurular belli tarihlerde yapılır. Nüfusun dezavantajlı kesimini, engellileri ve kadın 

erkek eşitliğini esas alan projelere öncelik tanınır.    

 

Ayrıca programlara katılan her ülke, programların ülke içinde tanıtılması, 

koordinasyonu, yürütülmesi, programlardan faydalandırılacak projelerin 

değerlendirilmesi ve Avrupa Birliği Komisyonu ile işbirliği kurulması gibi görevlerin 

yerine getirilmesi amacıyla, uygulayıcı ve koordinatör birim olarak “Ulusal Ajans” 

kurmak zorundadır. 

 

Programlardan beklenen katkı ise; istihdamın arttırılması, verimliliğin ve rekabet 

gücünün geliştirilmesi, eğitim kalitesinin yükseltilmesi, eğitim alanında yeniliklerin 
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transferi, kültürler arası etkileşimin arttırılması, dil yeteneğinin geliştirilmesi ve 

eğitimde belge denkliğinin sağlanmasıdır.   

 

Programların hedef kitlesi; öğretmenler, öğrenciler, eğitim idarecileri, karar vericiler, 

yetişkinler, çıraklar, örgün eğitim dışında kalan gençler, engelliler ve dezavantajlı 

gruplardır.  

 

Toplam 31 ülkenin yararlanabildiği bu programlara, 2006 yılı itibari ile katılan 

ülkeler şu şekildedir;  

- Avrupa Birliği’ne üye 27 ülke. 

- Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi’ne (EFTA) dahil 3 ülke: (İzlanda, Lihtenştayn, 

ve Norveç). 

- Avrupa Birliği’ne aday ülke: (Türkiye).  

 

Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programları’na yönelik ilk girişimleri 1995 

yılında başlamış ve 10–11 Aralık 1999’da Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’ye sağlanan 

adaylık statüsü ile programlara katılım adaylık çerçevesinde ele alınmaya 

başlanmıştır (Erken, 2005:7). Böylelikle programlar Türkiye’ye açılmış ve 29 Aralık 

1999 tarihinde Türkiye, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla programlara katılım için 

resmi başvuruda bulunmuştur (Kaya, 2005:130). Türkiye’nin Topluluk 

Programları’na katılımına ilişkin Çerçeve Anlaşma yürürlüğe girdikten sonra, 

programlara katılma çalışmaları hızla başlamıştır. 
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Daha önce de belirtildiği gibi, Eğitim Programları’na katılabilmek için her ülkenin, 

programlardan sorumlu kurum olan bir Ulusal Ajans kurması gerekmektedir. Türkiye 

de bu doğrultuda, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bünyesinde bir “Avrupa 

Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Daire Başkanlığı (Ulusal Ajans)” oluşturmuş 

ve programlarla ilgili hazırlık çalışmalarına başlamıştır. Programlardan 

yararlanabilmek için asgari 18 aylık bir hazırlık dönemi geçirilmesi gerekmektedir. 

Bu hazırlık döneminde, programların tanıtımı ve Ulusal Ajans personelinin eğitimi 

gibi faaliyetler bulunmaktadır. Her bir program için “Hazırlık Önlemleri 

Anlaşmaları”, Aralık 2002 tarihinde Türkiye ile AB Komisyonu arasında 

imzalanmıştır. Hazırlık dönemi faaliyetleri tamamlandıktan sonra Ulusal Ajans, 

06.08.2003 tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe giren bir kanunla7, DPT’nin ilgili 

kuruluşu olan bir merkez haline dönüştürülmüş ve kurumsal ve yasal yapılanmasına 

kavuşmuştur. 15.04.2004 tarihinde imzalanan ve 8 Mayıs 2004 tarihli Resmi 

Gazetede yayımlanan8 mutabakat zaptı ile de Türkiye, Avrupa Birliği Eğitim ve 

Gençlik Programları’na tam katılım hakkını elde eden 31. ülke olmuştur.    

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                           
7 http://rega.basbakanlik.gov.tr/Eskiler/2003/08/20030806.htm#4 
8 http://rega.basbakanlik.gov.tr/Eskiler/2004/05/20040508.htm#1 
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2.1. LEONARDO DA VİNCİ (MESLEKİ EĞİTİM) PROGRAMI 

2.1.1. Tanımı ve Geçmişi 

Leonardo da Vinci (LdV) Programı, Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin mesleki 

eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen 

bir meslek eğitim programıdır. Ülkeler arası işbirliğini kullanarak mesleki eğitim 

sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik 

edilmesini ve Avrupa boyutunun yükselmesini teşvik etmektedir (Benli, 2005:14).  

 

� Farklı seviyelerde mesleki eğitim almış kişilere, uluslararası hareketlilik 

sağlayarak beceri ve nitelik kazandırmak, 

� İşletmelerin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak, 

� Kişilerin çalışma hayatına katılımını kolaylaştırmak ve 

� Avrupa’da işsizlik oranını azaltmak üzere AB Komisyonu tarafından 

uygulanmakta olan Leonardo da Vinci programı, yaşam boyu öğrenim alanında 

yenilik, kalite ve Avrupalılık boyutunu içeren çalışmalar bütünüdür.  

 

Program, Avrupa Birliği’nde ortak bir mesleki eğitim politikası oluşturulması 

amacıyla ilk olarak 1994 yılında yayınlanan Konsey Kararı ile yürürlüğe girmiş ve 

ilk aşamasını 1995–1999 yılları arasında tamamlamıştır. Programın 1999 yılında 

uzatılması uygun bulunmuş ve Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi’nde yayımlanan, 

26 Nisan 1999 tarih ve 1999/382/EC sayılı yeni Konsey Kararı9 ile 2000–2006 yılları 

arasında ikinci aşamasının uygulanmasına karar verilmiştir. 1 Ocak 2000 – 31 Aralık 

2006 dönemini kapsayan ikinci aşamaya ilişkin faaliyetler tamamlanmak üzeredir. 

                                                           
9 Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi, 11 Haziran 1999/L146 
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2007–2013 yılları arasında uygulanması öngörülen üçüncü aşamada ise Leonardo 

Programı, “Hayatboyu Öğrenme Programı” (LLP-Lifelong Learning Programme) adı 

altında yürütülecektir.   

 

2.1.2. Amaçları – Hedefleri 

LdV Programının temel amacı; mesleki eğitim alanında ülkelerarası işbirliğinin 

geliştirilmesi, farklı mesleki eğitim sistem ve uygulamalarına Avrupa boyutu 

kazandırılması ve bu alandaki başarılı uygulamaların teşvik edilmesidir (Güngör, 

Soğuk, 2001:8). Özellikle gençlerin çalışma hayatı ile ilgili nitelik kazanmalarını 

sağlayan mesleki eğitim sistemini geliştirmek, ülkelerarası deneyimleri paylaşmak ve 

bu alanda ortak bir politika yaratmak amacıyla oluşturulan Leonardo da Vinci 

programı, 3 temel hedefle ortaya çıkmıştır. 

 

1-) Farklı seviyelerde mesleki eğitim almış kişilerin, özellikle gençlerin, beceri ve 

yeterliliklerinin artırılması. Bu hedef, istihdamın artırılması ve mesleki 

entegrasyonun kolaylaştırılması amacıyla, iş bağlantılı mesleki eğitim ve çıraklık 

yoluyla gerçekleştirilebilir. 

 

2-) Teknolojik ve örgütsel değişimi güçlendirmek ve uyum kapasitesini artırmak 

amacı doğrultusunda; sürekli mesleki eğitimin ve yaşam boyu süren beceri ve 

yeterlilik kazanımının kalitesinin yükseltilmesi ve bunlara erişimin geliştirilmesi.     
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3-) Yeni istihdam fırsatları yaratmak açısından; girişimcilik ruhunu geliştirmek ve 

rekabet kapasitesini artırmak amacıyla mesleki eğitimin yenilikçi faaliyetlerle 

güçlendirilmesi ve bu çerçevede, üniversiteler dahil mesleki eğitim kurumları ile 

işletmeler (özellikle KOBİ’ler) arasındaki işbirliğinin artırılması (Uysal, 2004:7).  

 

Avrupa Birliği’nde gittikçe artan işsizlik oranı sonucunda, özellikle nitelikli işgücü 

açığının işgücü piyasasında büyük bir sorun teşkil ettiği ortaya çıkmıştır. Sahip 

olduğu niteliklerin yetersizliği nedeniyle iş bulmada ve istihdam edilmede zorluk 

yaşayan işgücüne ve diğer taraftan istediği nitelikteki işgücü ihtiyacını karşılamada 

sorunlar yaşayan şirketlere yardımcı olmak açısından, mesleki eğitim sisteminin 

desteklenmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. Çünkü nitelikli işgücü yetiştirme 

alanında mesleki eğitim önemli bir yere sahiptir. Leonardo da Vinci programının 

amaçları ve hedefleri incelendiğinde ise, bu doğrultuda bir amaca odaklandığını 

görebilmekteyiz. Program hem gençlerin mesleki entegrasyonunu güçlendirmeyi, 

hem de yaşam boyu eğitimi hedeflemektedir.  

 

 

2.1.3. Öncelik Alanları 

Program kapsamında, hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili 

öncelikli konular belirlenmiştir. Bu öncelikler proje teklif çağrılarında da 

belirtilmektedir ve teklifler değerlendirilirken, öncelikli konuları içeren projelere özel 

önem verilmektedir.  

 

 



 24 

Bu doğrultuda LdV II programı için; 

- İşgücü piyasasında engelliler dahil en dezavantajlı konumda bulunanların eğitim 

almasını kolaylaştıracak uygulamaların geliştirilmesi, 

- Eğitimde ayrımcılıkla mücadele etmek üzere kadın ve erkeklere eşit fırsatlar 

tanınması, 

- Yaşam boyu eğitim konusundaki mevcut uygulamaların geliştirilmesi, 

- İstihdama ilişkin yönlendirici ilkelerin uygulanmasına uluslararası bir boyut 

kazandırılması, 

- Toplumun tüm kesimlerinden aktörler arasındaki (özellikle KOBİ’ler ve bireysel 

işletmeler) ortaklığın güçlendirilmesi, 

- Yeni teknolojiler ve çevre konularındaki bilgi düzeyinin yükseltilmesi gibi 

konular öncelikli konular olarak belirlenmiştir.   

 

2.1.4. Faydaları 

Yararlanıcılar Açısından: 

- Yaşam boyu öğrenme sürecine dahil olma ve nitelik kazanma, 

- Yeni yöntem ve teknolojiler ile tanışma fırsatı, teknolojik değişimlere uyum, 

- Dil yeteneğinin geliştirilmesi, farklı kültürlerle kaynaşma, yeni iş fırsatları, 

- Mali, sosyal ve fiziksel nedenlerle eğitimden yararlanamamış kişilerin özellikle 

temel mesleki eğitime erişiminin kolaylaştırılması, 

- Mesleki eğitimde kadınlara fırsat eşitliği sağlanması 

Eğitim Kurumları Açısından: 

- Mesleki eğitim sistemlerinin ve uygulamalarının kalitesinin artırılması, 

- Uzman değişimi ile uluslararası boyut kazanılması, 

- Yerel firmalarla ortak çalışma fırsatları, 

- Mesleki eğitim alanında ortak bir terminolojinin oluşturulması. 

Şirketler Açısından: 

- Avrupalılık boyutu kazanma,  

- Profesyonel gelişim ve proje yazma becerisi edinme, 

- Yeni uzman ve işgücü ile tanışma fırsatı (Tokat, s:9–11). 
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2.1.5. Programa Katılabilen Kurum ve Kuruluşlar 

Gençler, mesleki eğitimin başlangıcında olan yetişkinler veya diğer hedef gruplar 

olmak üzere çok geniş bir kitle programdan yararlanma imkanına sahiptir, ancak 

bireysel projeler kabul edilmemektedir. Kişiler ancak tüzel kişiliğe sahip bir kurum 

veya kuruluş aracılığıyla gerçekleştirilen projeler kapsamında programdan 

yararlanabilmektedir. Program, mesleki eğitim açısından ilgi duyulan tüm alanlarda 

faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara veya mesleki eğitimle ilgilenenleri 

ülkelerarası bir ortaklık içerisinde bir araya getiren kamu veya özel kurum, kuruluş 

ve işletmelere açıktır (Uysal, 2004:15).  

 

Bu kapsamdaki kurum ve kuruluşlar: 

- Ulusal mevzuata ve esaslara uygun olarak, mesleki eğitim, ileri-mesleki eğitim, 

yenileme eğitimi veya yeniden eğitim gibi her seviyede faaliyet gösteren mesleki 

eğitim kuruluşları ve üniversiteler, 

- Mesleki eğitimin araştırma ve analizinden sorumlu araştırma merkezleri, 

kuruluşları ve organizasyonları, 

- Özellikle KOBİ’ler ve el sanatları ile ilgili sanayi kuruluşları dahil, mesleki eğitim 

alanında faaliyet gösteren iş dünyası kurum ve şirketleri, 

- Ticaret ve sanayi odaları dahil meslek örgütleri, 

- Sosyal ortaklar, 

- Yerel veya bölgesel kurum ve kuruluşlar, 

- Kar amacı gütmeyen dernekler, sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum örgütleri 

olarak belirlenmiştir. 
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2.1.6. Faaliyet Alanları 

Leonardo da Vinci Programı’nın ikinci aşamasında, Topluluğun mali destek 

sağladığı beş ayrı faaliyet alanı bulunmaktadır. Bu alanların dışında kalan özel 

durumlar da mevcuttur.  

 

1-) Hareketlilik (Mobility): Hareketlilik projeleri kapsamında; mesleki eğitim 

almakta olan veya mesleki eğitimden sorumlu olan kişilerin ülkelerarası 

hareketliliğine destek verilmekte, yararlanıcılar organize faaliyetlerle yurtdışına 

gönderilmekte veya yurtdışından yararlanıcılar misafir edilmektedir. Esas amaç, 

temel ve sürekli mesleki eğitimin Avrupa boyutunun güçlendirilmesi, kişilerin teori 

ve uygulama içeren faaliyetlerle -özellikle iş bağlantılı eğitimle- deneyim kazanmaya 

teşvik edilmesi, eğitmenler ve insan kaynakları yöneticileri için başarılı 

uygulamaların karşılıklı değişimlerinin geliştirilmesidir (Uysal, 2004:9).  

 

Hareketlilik kapsamında, katılımcıların türüne göre üç temel uygulama alanı vardır. 

• Ülkeler arası “yerleştirme” projeleri, 

• Ülkeler arası “karşılıklı değişim” projeleri, 

• CEDEFOP10 tarafından düzenlenen “çalışma ziyaretleri”. 

 

Yerleştirme; bir yararlanıcının, ortak bir organizasyon kapsamında, başka bir 

katılımcı ülkede mesleki eğitim alma veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Bu 

organizasyonla ilgili işbirliğinin, eğitim kurumları ile işletmeler arasında olması 

                                                           
10 CEDEFOP, “Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi”, 10 Şubat 1975 tarihli Bakanlar Konseyi 
Kararı ile kurulan bir Topluluk organıdır. Merkezin amacı, akademik ve teknik faaliyetler yolu ile 
AB’deki mesleki eğitimin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.  
CEDEFOP hakkında detaylı bilgi için bkz: http://www.cedefop.europa.eu/  
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gerekmektedir. Eğitim kurumlarına üniversiteler de dahildir. İşletmelerden kasıt ise; 

büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa 

olsun, kamuya ait veya özel her tür işletme ile sosyal ekonomi dahil her tür 

ekonomik faaliyettir. Hedef grup açısından üç çeşit yerleştirme şekli vardır. Birincisi; 

temel mesleki eğitim almakta olan kişiler, ikincisi; yüksek öğrenim görenler, 

üçüncüsü ise; genç işçiler ve yeni mezunlardır.  

 

Karşılıklı Değişim; mesleki eğitim alanında yenilikçi metot ve uygulamaların 

transferini içermektedir. Bu transfer de eğitim kurumları ile işletmeler arasındaki 

işbirliği ile sağlanmaktadır. Bu faaliyetteki amaç; hedef gruba, farklı bir ülkede bilgi 

ve deneyimlerini paylaşma olanağı vererek, sahip oldukları nitelikleri geliştirme ve 

güncelleştirme imkanı sağlamaktır. Bu sebeple, değişim projesi hedef grubu, içeriği 

ve süresi yönüyle yerleştirme projesinden farklı özellikte olup ikiye ayrılmaktadır. 

Birincisi; işletmelerin insan kaynakları yöneticileri, mesleki eğitim programı 

planlayıcıları ve yöneticileri, eğiticiler ve mesleki rehberlik uzmanları, ikincisi ise; 

dil yeterlikleri alanındaki eğiticiler ve danışmanlardır (Ulusal Ajans, 2005–2006:5).  

 

Çalışma Ziyaretleri; komisyon tarafından ortaya konulan konular temelinde mesleki 

eğitim yöneticileri için düzenlenen ve CEDEFOP tarafından yönetilen bir toplantıdır. 

1985’de başlayan bu faaliyet, mesleki eğitim sistemlerinin işleyişi hakkında karşılıklı 

bir anlayışın oluşturulmasını ve deneyimlerin karşılıklı değişimini amaçlar11.  

 

 

                                                           
11 CEDEFOP çalışma ziyaretleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için; Ulusal Ajans LdV Genel 
Koordinatörlüğü’ne başvurulabilir. Ayrıca bkz. http://studyvisits.cedefop.eu.int/   
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“A Tipi Projeler” olarak adlandırılan Hareketlilik Projeleri ile ilgili teklifler, proje 

sahibinin ülkesindeki Ulusal Ajans’a gönderilmektedir. Hareketlilik projeleri yerinde 

uygulama esasına dayalı olduğu için, projelerin uygulamaya konulmasından ve 

izlenmesinden tamamen Ulusal Ajanslar sorumludur.   

 

A Tipi Projeler (Hareketlilik), LdV Programı’nın en çok fon ayrılan ve en fazla teklif 

alan faaliyetlerini oluşturmaktadır. Bu açıdan çalışmada, Türkiye’de hareketlilik 

faaliyetleri ile ilgili güncel ve detaylı bilgilere özel yer verilmiştir. Yerleştirme ve 

karşılıklı değişim faaliyetlerinin uygulanma koşullarına ilişkin özet bilgiler Tablo 

3’de verilmiştir. Ayrıca, yıllara göre Türkiye’de hareketlilik faaliyetlerinin gelişimini 

gösteren tablolar ve grafikler de Ek 1’de sunulmuştur.   

 

 

 

 

 



 29

Tablo–3: Hareketlilik Projeleri Kapsamındaki Yerleştirme ve Değişim Faaliyetlerinin Uygulanma Koşulları 
 

FAALİYET TÜRÜ KİM GİDEBİLİR? NEREYE? 
NE KADAR 
SÜREYLE?  

(Azami ve Asgari) 
MALİ KATKI NE KADARDIR? 

Y
E

R
L

E
ŞT
İR

M
E

L
E

R
 

 
 
Temel mesleki eğitim almakta 
olan kişiler 
 
 

Mesleki eğitim kuruluşlarına veya 
işletmelere  

3 – 39 hafta  

 
• Kişi başına ayrılacak ödenek, yerleştirmenin süresine bağlı olarak, 

her yararlanıcı için azami 5000 Euro olmak üzere değişiklik gösterir. 
 
Ayrıca; 

• KOBİ’lerden proje sahiplerine, Leonardo da Vinci Programının bu 
faaliyet alanı kapsamındaki ilk tekliflerini vermelerine yardımcı 
olmak üzere her proje sahibi için azami 500 Euro verilir. 

 
• Hedef grubun pedagojik, kültürel ve dil yeterlikleri hazırlıkları için 

tüm proje sahiplerine bir miktar ödenek verilir. Azami üç aylık 
yerleştirmeler için her yararlanıcı için 200 Euro, üç aydan fazla 
süren yerleştirmeler içinse her yararlanıcı için 500 Euro ödenir. Bu 
ödemelerde, her proje sahibi için 25.000 Euro tutarında bir tavan 
belirlenmiştir. 

 
Bu miktarlar, gönderici kuruluşlara ülkeler arası yerleştirme projelerinin 
yönetimi ve izlenmesi için tahsis edilen tutara eklenir ve yararlanıcı 
başına 200 Euro’yu geçemez. Her proje sahibi başına Programın her yılı 
için 25.000 Euro tutarında tavan belirlenmiştir.   

Yüksek öğrenim görenler İşletmelere 
 
13 – 39 hafta  
 

Genç işçiler ve yeni mezunlar 
Mesleki eğitim kuruluşlarına veya 
işletmelere 

9 – 52 hafta  

D
E
Ğ
İŞ
İM

L
E

R
 

 
 

İşletmelerdeki insan kaynakları 
yöneticileri; mesleki eğitim 
programı planlayıcıları, 
yöneticileri, eğitimciler ve mesleki 
rehberlik uzmanları 

 
İşletmeler ve mesleki eğitim kuruluşları 
ve/veya üniversitelerin bir bileşimi. 
  

1 – 6 hafta  

• Mali yardım, yerleştirmenin süresine göre değişiklik gösterir. Her 
yararlanıcı için azami 5000 Euro’dur. Yararlanıcı engelli ise bu 
miktar arttırılabilir.  

 

Ek olarak: 
• KOBİ’lerden proje sahiplerine, Leonardo da Vinci Programının 

Hareketlilik faaliyet alanı kapsamındaki ilk tekliflerini vermelerine 
yardımcı olmak üzere azami 500 Euro verilir. 

 
Bu miktarlar, gönderici kuruluşlara ülkeler arası yerleştirme projelerinin 
yönetimi ve izlenmesi için tahsis edilen tutara eklenir ve yararlanıcı 
başına 100 Euro’yu geçemez. Her proje sahibi başına Programın her yılı 
için 25.000 Euro tutarında tavan belirlenmiştir.   

Dil yeterlikleri alanındaki 
eğitimciler ve rehberler 

Ticaret sektörü ile üniversiteler dahil 
uzmanlaşmış dil mesleki eğitim organlarının 
bir bileşimi.  

1 – 6 hafta  

 
 

Tablo-3: Kaynak: (Ulusal Ajans, 2005-2006; s:9).  
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2-) Pilot Projeler: Pilot projeler, mesleki eğitim sisteminde yenilikçi uygulamaların 

tasarımı, test edilmesi, değerlendirilmesi ve transfer edilmesi içindir. Bu amaç 

doğrultusunda, LdV Programı’nın bu faaliyet alanı kapsamında, mesleki eğitim 

sisteminde yenileşme sürecini hareketlendirmeye yönelik, özellikle bilgisayar ve 

iletişim teknolojilerinin kullanımını teşvik eden uluslararası pilot projeler destek 

alabilmektedir. Temel amaç, mesleki eğitim ve danışmanlık alanında somut 

materyal, ürün, metot ve yaklaşımların üretilmesidir. Yenilikçilik ve kalite odaklı bir 

yaklaşım izlenmesinin sebebi, klasik yaklaşımların cevap vermekte başarısız olduğu 

güncel problemlere çözüm getirmektir (Zengingönül, s:40). Ayrıca, Topluluk 

düzeyinde özel ilgi gösterilen konularda “konulu faaliyetler” olarak adlandırılan 

sınırlı sayıda projelere de destek sağlanmaktadır. Bu konuların neler olduğu teklif 

çağrılarında belirtilmektedir.  

 

3-) Dil Yeterlilikleri: Bu faaliyet alanı kapsamında, mesleki eğitim alanında yabancı 

dil ve kültür bilgisinin geliştirilmesine, özellikle az kullanılan dillerin öğreniminin 

yaygınlaştırılmasına yönelik projeler desteklenmektedir. Teklifler; öğretim 

materyallerinin tasarımı, test edilmesi ve değerlendirilmesi, farklı sektörlerin belirli 

ihtiyaçlarına göre hazırlanmış yenilikçi öğretim metotları, dil konusundaki 

denetimlerin ve kendi kendine dil öğrenmeye dayalı yenilikçi pedagojik 

yaklaşımların geliştirilmesi konularında olabilir (Uysal, 2004:10). 

 

4-) Ülkelerarası Ağlar:  Programın bu çerçevesinde, Avrupa’da mesleki eğitim 

konusunda gerçekleştirilen projelerin sonuçlarının, yenilik ve gelişmelerin, 

oluşturulacak uluslararası bir bilgi ağı ile yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar 
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desteklenmektedir (Güngör, Soğuk, 2001:9). Avrupa uzmanlığında yenilikçi 

yaklaşımların toplanması, biriktirilmesi ve inşası amaçlanmaktadır. 

 

Pilot projeler, dil yeterlilikleri ve ülkelerarası ağlar “B Tipi Projeler” olarak 

adlandırılmaktadır. B Tipi Proje teklifleri ön teklif ve tam teklif olmak üzere iki 

aşamalı olarak sunulur. Ön teklifler Ulusal Ajans, tam teklifler ise Ulusal Ajans ve 

Avrupa Komisyonu tarafından eş zamanlı olarak seçilir. Bu projelerin süresi azami 2 

yıldır.   

 

5-) Başvuru (Referans) Kaynakları:  Mesleki eğitim konusundaki araştırma ve 

analizlerde kullanılan başvuru kaynaklarının ve karşılaştırılabilir verilerin 

oluşturulması; başarılı uygulamaların değerlendirilerek dağıtılması ve ayrıntılı bilgi 

alış verişine yönelik faaliyetler bu programdan destek almaktadır. Değerlendirmeler, 

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi 

(CEDEFOP) ile işbirliği içerisinde yapılmaktadır. Referans kaynaklarından amaç,  

belirlenen bir konuda, Topluluk düzeyinde ulusal mesleki eğitim sistemlerindeki 

belirli özelliklerin ve değişimlerin kaydedilmesini sağlamaktır (Ulusal Ajans, 

2005:8).  

 

Başvuru Kaynakları ve pilot projeler kapsamında yürütülen Konulu Faaliyetler, “C 

Tipi Projeler” olarak adlandırılmaktadır. C Tipi Proje teklifleri de ön teklif ve tam 

teklif olmak üzere iki aşamalı olarak hazırlanmaktadır. Bu tip projelerin tamamı 

Avrupa Komisyonu tarafından seçilmekte ve yürütülmektedir. Bu projelerin süresi de 

azami 2 yıldır.  
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6-) Özel Durumlar:  LdV Programı, yukarıda anlatılan beş faaliyet alanı dışında bazı 

özel durumları içeren konulara da destek sağlamaktadır. Örneğin; birden fazla 

projenin birleştirilerek sunulduğu “Ortak Teklifler” ya da “Önceki Projelerin 

Sonuçlarına Dayalı Teklifler” de program kapsamında destek alabilmektedir. 

 

2.1.7. Bütçe ve Finansman 

2000–2006 yılları arasında 7 yıllık bir dönemi kapsayan Leonardo da Vinci 

Programı’nın ikinci aşamasının toplam bütçesi: 1.150 Milyon Euro’dur.  

 

Belirlenen bütçeden, programın faaliyet alanlarındaki projelere dağılım 

yapılmaktadır. Projelerin türüne göre Topluluğun yapacağı katkı oranları aşağıdaki 

tabloda verilmiştir: 

 

Tablo–4: LdV II Programı’nın Faaliyet Alanlarına Göre Topluluk Mali Desteği 
 

Faaliyet Alanları 
Uygun özellikte bulunan maliyetler 
üzerinden en yüksek finansal katkı – 

yüzde olarak 

Yıllık ve her proje bazında Topluluk 
mali desteğinin tavan miktarı (Euro) 

 
Hareketlilik (mobility) 
 

            
               İhtiyaca göre 

Her yararlanıcı ve yerleştirme veya 
değişim başına 5000* 

Pilot projeler   
 

� Konulu faaliyetler için 
 

              % 75 200 000 
 
300 000 

Dil yeterlilikleri               % 75 200 000 

Ülkeler arası ağlar               % 50 150 000 

Referans kaynakları               % 50 – 100 200 000 (300 000’e kadar olabilir) 

* Bu katkının maksimum miktarı yerleştirme veya değişimin maksimum süresine tekabül etmektedir. 
Bu miktar engelli katılımcılar için arttırılabilir 
 
Tablo–4: Kaynak: (Ulusal Ajans, 2005; s:9).  
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Tablo 4’te de görüldüğü gibi, Topluluk projelerde uygun görülen maliyetlerin belli 

bir tutarına kadar katkı yapmaktadır12. Çünkü programın temel ilkesi ortak 

finansmandır. Bunun sebebi, belirli oranlarda sağlanan mali katkının proje 

sahiplerinin sorumluluk ve güvenilirliğinin kanıtı olmasıdır. Program kapsamında 

ikili finansman yasaktır. Yani, bir proje sahibi veya ortağı, LdV veya başka bir 

program altında aynı proje için finansman talebinde bulunamaz, ya da LdV için aynı 

proje ile aynı seçim yılında birden çok müracaatta bulunamaz. Ayrıca, LdV 

kapsamında aynı projeye bir kereden fazla destek verilemez (Uysal, 2004:13). 

   

Türkiye’nin LdV II Programı’na katılımına ilişkin finansman hükümleri, imzalanan 

mutabakat zaptında belirlenmiştir. Buna göre Türkiye’nin LdV Programı için AB 

bütçesine ödeyeceği mali katkı payı aşağıdaki şekildedir: 

2004 Yılı 2005 Yılı 2006 Yılı 

6.024.000 € 13.024.000 € 13.024.000 € 

 

Türkiye bu katkı payını kısmen Devlet Bütçesinden, kısmen de katılım öncesi 

fonlarından ödeyecektir. Katılım öncesi fonlarla ilgili geçici plan da şu şekildedir: 

2004 Yılı 2005 Yılı 2006 Yılı 

(2003 yılı katılım (2004 yılı katılım (2005 yılı katılım 
öncesi fonlarından) öncesi fonlarından) öncesi fonlarından) 

4.726.508 € 8.418.059 € 8.318.218 € 
 

 

                                                           
12 Topluluğun ne tür harcamaları karşıladığına ilişkin ayrıntılı bilgi için, Komisyon’un hazırladığı 
“İdari ve Mali Rehber”e bakılabilir. Türkçe çeviri için bkz: Ulusal Ajans (2006a) “Leonardo da Vinci, 
İdari ve Mali El Kitabı, Hareketlilik”, Ulusal Ajans, Türkiye 2006. 
http://www.ua.gov.tr/leonardo/docs/tur/Idari_Mali_El_Kitabi_2006-Turkce.pdf  
(Erişim Tarihi:10.10.2006) 
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Yapılan mali katkılar sonucunda oluşturulan bütçe, her sene projeler bazında 

kullanılmaktadır. Oluşturulan bütçenin ne kadarının kullanıldığı ve ne kadarının geri 

döndüğü, programların başarısı ve Ulusal Ajans’ın performansı açısından önemli bir 

göstergedir. Bu doğrultuda Ulusal Ajans’tan, 2004-2006 yılları arasında 3 program 

için ülke merkezli faaliyetlerin bütçe gerçekleşmeleri istenmiştir. Elde edilen veriler 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

 

Tablo–5: Ülke Merkezli Faaliyetler Bütçe Gerçekleşmeleri 

2004 2005* 2006* 

Bütçe 
Kullanılan 

Bütçe 
% Bütçe 

Kullanılan 
Bütçe 

% Bütçe 
Kullanılan 

Bütçe 
% 

Socrates 6.587.202 5.454.026 83% 10.330.858 10.216.300 99% 16.413.858 16.413.858 100% 

Leonardo 
da Vinci 4.800.000 4.310.682 90% 8.460.240 8.443.043 100% 13.231.235 13.231.235 100% 

Gençlik 2.408.871 1.799.083 75% 3.113.907 3.055.915 98% 4.900.000 4.900.000 100% 

Toplam 13.796.073 11.563.791 84% 21.905.005 21.715.258 99% 34.545.093 34.545.093 100% 
* Rakamlar tahsisat bazında olmakla birlikte, kesin rakamlar final raporları ile ortaya 

çıkacaktır.  
 

 

Tablo-5 incelendiğinde, kullanılan bütçenin oluşturulan bütçeye oranının geçen 

yıllara paralel olarak arttığı görülmektedir. 2004 ve 2005 yıllarında, hem 

Programların tanınırlığının az olmasından hem de deneyim eksikliğinden dolayı, 

bütçenin tamamı kullanılamamıştır. Ancak zamanla projelere olan talebin de 

artmasıyla oluşturulan bütçenin tamamının kullanıldığı görülmektedir.  
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2.2. SOCRATES (GENEL EĞİTİM) PROGRAMI 

2.2.1. Tanımı ve Geçmişi 

Socrates Programı, Avrupa Birliği’nin eğitim alanındaki eylem programlarından 

biridir. Program, Avrupa Birliği Antlaşması’nın13 149 ve 150. maddeleri temel 

alınarak oluşturulmuştur.  

 

Antlaşmanın 149. maddesinin 1. kısmında; Topluluğun, üye devletlerarasındaki 

işbirliğini destekleyerek, eğitimde kalitenin geliştirilmesine katkıda bulunacağı 

ifadesi yer almaktadır.  

 

2. kısmında, eğitim konusundaki Topluluk faaliyetlerinin amaçları belirtilmiştir. Bu 

amaçlar; eğitimde Avrupa boyutunu geliştirmek, öğrenci ve eğitmen değişimlerini 

desteklemek ve bu değişim kapsamında ders programlarının ve diplomaların 

akademik alanda tanınmasını sağlamak, eğitim kurumları arasındaki işbirliğini 

ilerletmek, üye ülkelerin eğitim sistemleri ile ilgili bilgi ve tecrübelerinin paylaşımını 

sağlamak ve açık ve uzaktan eğitimi desteklemektir. 

 

Maddenin 3. kısmında ise; Topluluğun ve üye devletlerin, eğitim alanındaki başarılı 

uluslararası organizasyonlarla ve üçüncü ülkelerle işbirliğini geliştireceğinden 

bahsedilmektedir. Buradaki amaç, aday ülkelerin de eğitim konusunda Avrupa 

Birliği’ne entegrasyonunu kolaylaştırmaktır. 149. maddede ayrıca Topluluğun bu 

alanda yapacağı faaliyetlerde, üye ülkelerin eğitim içeriği, eğitim sisteminin 

                                                           
13 Avrupa Birliği Antlaşması (Maastricht Antlaşması), Avrupa Birliği’nin hukuki temellerinin atıldığı 
bir antlaşmadır ve 7 Şubat 1992 tarihinde imzalanmıştır. Antlaşmanın konsolide metnine 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/EC_consol.html adresinden ulaşılabilir (Erişim Tarihi 
20.10.2006).  
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organizasyonu, kültürel ve dilsel farklılıklar için olan sorumluluklarına saygı 

duyacağı da belirtilmiştir. Bu ifadeden de anlaşılacağı gibi AB, eğitim alanında 

müdahaleciden çok tamamlayıcı bir rol üstlenmeyi hedeflemektedir. 150. madde ise, 

mesleki eğitim ile ilgili konuları içermektedir.  

 

Avrupa Birliği, bu maddelerde belirlenen amaçları gerçekleştirebilmek için, tüm yaş 

gruplarını ve eğitimin her seviyesini içeren, Socrates – Genel Eğitim adı altında 

kapsamlı bir eğitim programı oluşturmuştur. Programın ilk aşaması 1995–1999 

yılları arasında tamamlanmış ve 24 Ocak 2000 tarih ve 253/2000 sayılı yeni Konsey 

Kararı14 ile ikinci aşamasına geçilmiştir. 2000–2006 yıllarını kapsayan ikinci 

aşamaya ilişkin faaliyetler de tamamlanmak üzeredir ve yeni dönemin 2007–2013 

yılları arasında uygulanması kararlaştırılmıştır.  

 

Socrates Programı yeni dönemde değişikliğe uğramış ve sadeleştirilmiştir. Programın 

Comenius, Erasmus ve Grundtvig adı altında yürütülen faaliyetleri “Hayatboyu 

Öğrenme Programı” kapsamına alınmış ve bazı alt programları da kaldırılmıştır15.  

 

2.2.2. Amaçları – Hedefleri  

Socrates Programı’nın temel amacı; eğitimin her seviyesinde Avrupa boyutunu 

güçlendirerek, yaşam boyu öğrenmeyi desteklemektir. Bu genel amaç doğrultusunda 

oluşturulan faaliyetlerin özel hedefleri ise; 

 

                                                           
14 Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi, 03.02.2000 / L 028  
15 Detaylı bilgi için bkz: http://www.ua.gov.tr   
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� Eğitimin tüm alanlarında fırsat eşitliğinin oluşturulması ve eğitim kaynaklarına 

uluslararası erişimin kolaylaştırılması, 

� Özellikle daha az kullanılan ve öğretilen diller olmak üzere, Avrupa Birliği’nde 

konuşulan dillere yönelik bilgi düzeyinin artırılması, 

� Avrupa Birliği Antlaşması’nın yukarıda belirtilen 149. maddesinin ikinci 

kısmında yer alan, ‘Topluluk faaliyetlerinin amaçlarına ulaşılması, 

� Eğitim uygulamaları ve materyallerinde yenilikçiliğin geliştirilmesinin 

desteklenmesi ve ortak politikaların saptanmasıdır.  

 

Programın amaçlarının bu kadar geniş bir alanı kapsaması, faaliyet alanlarının da 

kapsamlı bir şekilde oluşturulmasını gerektirmiştir. Özellikle eğitimin her seviyesine 

yönelik olması, hedef grup açısından çeşitlilik yaratmaktadır. Bu çeşitlilik 

kapsamında, programın desteklediği etkinliklerin/eylemlerin şu önlemlerden birini 

veya birkaçını içermesi gerekir: 

 

- Eğitim alanındaki bireylerin uluslararası hareketliliği, 

- Eğitimde yenilik ve kaliteyi artırmaya yönelik, uluslararası ortaklıklar tarafından 

gerçekleştirilen pilot projeler, 

- Farklı kültürlerin anlaşılması ve dil becerilerinin geliştirilmesi, 

- Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, 

- Deneyimlerin ve iyi uygulamaların karşılıklı değişimini sağlayan ülkelerarası 

işbirliği ağları (Güngör, Soğuk, 2001:14). 
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2.2.3. Faaliyet Alanları 

Socrates II Programı’nın, yukarıda bahsedilen amaçları ve belirlenen önlemleri 

kapsamında, 8 çeşit faaliyet alanı bulunmaktadır: 

Faaliyet 1: Comenius – okul eğitimine,  

Faaliyet 2: Erasmus – yüksek öğretime, 

Faaliyet 3: Grundtvig – yetişkin eğitimi ve diğer eğitim yollarına, 

Faaliyet 4: Lingua – dil eğitimine ve öğretimine, 

Faaliyet 5: Minerva – açık ve uzaktan öğrenim ile bilgi ve iletişim teknolojilerine, 

Faaliyet 6: Gözlem ve Yenilik – eğitim sistem ve politikalarının izlenmesine, 

Faaliyet 7: Ortak Faaliyetler – diğer Avrupa programları ile ortak eylemlere, 

Faaliyet 8: Destek Faaliyetleri – ana faaliyetlerin kapsamı dışındaki faaliyetlere 

yönelik eylemlerdir. 

 

Faaliyet alanlarına göre 2005 yılı itibari ile programın bütçe dağılımına bakıldığında, 

bütçeden en büyük payı Erasmus’un aldığı görülmektedir. Bütçenin %50’den fazlası 

Erasmus’a, %20–30 civarı Comenius’a, %8–10 civarı ise Grundtvig’e gitmektedir. 

Diğer küçük programlar ise bütçenin %14’ünü kullanmaktadır (Uzun, 2005:19). 

 

Faaliyet 1 – Comenius: Teknik ve mesleki eğitimi de kapsayan ilk ve orta dereceli 

okul eğitimini ve hatta ana okullarda verilen eğitimi de içine alan Comenius 

Programı, eğitimin ilk aşamasına odaklanmıştır. Bu kapsamdaki tüm okul eğitim 

kurumlarının yanı sıra, sivil toplum kuruluşları, sosyal ortaklar ve yerel yönetimler 

gibi örgütler de programa katılabilmektedir. Programın 3 temel amacı bulunmaktadır. 

Birincisi; okul eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi ve Avrupa boyutunun 

geliştirilmesi. İkincisi; dil öğreniminin teşvik edilmesi. Üçüncüsü ise; kültürler arası 

etkileşimin desteklenmesidir. Genelde tüm programların temel amaçlarının içinde de 

yer alan bu amaçlar, programın hedef kitlesi ve faaliyetleri doğrultusunda 

özelleşmektedir.  
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Faaliyet 2 – Erasmus: Erasmus Programı, Avrupa genelinde öğrenci hareketliliğini 

desteklemek amacıyla 1987 yılında başlatılmış ve 1995 yılında Socrates Programı’na 

dahil edilmiştir (Rençber, 2005:37). Programın temel amacı; yüksek öğretim 

kurumları arasındaki ülkelerarası işbirliğini destekleyerek, öğrenci ve öğretim 

elemanı değişiminin gerçekleştirilmesi ve bu alanda yapılan çalışmaların akademik 

olarak tanınmasının sağlanmasıdır. Programa üniversiteler ve tüm diğer yüksek 

öğretim kurumları katılabilmektedir, esas hedef kitle ise öğrenciler ve öğretim 

elemanlarıdır. Program kapsamında değişik faaliyetler yer almaktadır. Bu faaliyetleri 

3 başlık altında inceleyebiliriz.  

Erasmus 1: Avrupa Üniversiteler Arası İşbirliği: Erasmus 1, kapsamındaki 4 alt 

faaliyet ile üniversiteler arası işbirliğini desteklemektedir. Bu alt faaliyetler: karşılıklı 

değişimin organizasyonu, yoğun programlar, müfredat geliştirme projeleri ve 

ECTS16 olarak adlandırılan Avrupa Kredi Transfer Sistemi’dir.  

Erasmus 2: Öğrenci ve Öğretim Elemanları Değişimi (Hareketliliği): hareketlilik, 

hem Socrates ve Erasmus Programı açısından, hem de genel anlamda AB Eğitim 

Programları açısından büyük bir öneme sahiptir. Hareketlilik sayesinde 

yararlanıcıların farklı bir Avrupa ülkesinde yaşama ve eğitim alma, bunun sonucunda 

da uluslararası deneyime ve yüksek niteliğe sahip olma imkanları bulunmaktadır. 

Erasmus Programı’nın bu alt faaliyetinde ise, hareketlilik kapsamında yurtdışına 

gidecek olan öğrenci ve öğretim elemanlarına burs sunabilmeleri için üniversitelere 

fon sağlanmaktadır. Verilecek bursların miktarı ve prosedürleri çeşitlilik arz etmekle 

birlikte, bursların yönetiminden Ulusal Ajanslar sorumludur.   

                                                           
16 Avrupa Kredi Transfer Sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için bkz: Rençber, A. (2005:48–51) 
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları: Genel Eğitim Programı Çerçevesinde Yüksek Öğretim 
Alanında AB Programı (Erasmus), TC Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 
Devlet Bütçe Uzmanlığı Araştırma Raporu, Ankara 2005. 
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a) Öğrenci değişimi: bu faaliyet ile yüksek öğretimin ilk yılındaki öğrenciler hariç, 

ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, diğer katılımcı ülkedeki bir 

üniversitede 3 ay ile 1 akademik yıl arasında eğitim görmeleri için mali destek 

sağlanmaktadır. Ancak verilen bu mali destek masrafların tamamının karşılanmasına 

yönelik değildir, sadece hareketlilik sonucu ortaya çıkacak ek harcamaların 

karşılanması amaçlanmaktadır (Arslan-Ülkü, 2004:17). Hareketlilikten faydalanan 

öğrenciler gittikleri üniversitenin harç parasından muaftır ve aldıkları mali desteğe ek 

olarak, başka bir kurumdan veya kendi üniversitelerinden burs da alabilirler. 

Faaliyete katılmak isteyen öğrenciler, üniversitelerinin ilgili birimine başvurabilirler.  

 

b) Öğretim elemanı değişimi: hem öğretim elemanlarının yurtdışı deneyiminden 

faydalanabilmesi, hem de hareketliliğe katılamayan öğrencilerin yurtdışından gelen 

bir öğretim görevlisinin uzmanlığından yararlanabilmesi amacıyla, akademisyenlerin 

başka bir ülkedeki üniversitede 1 hafta ile 6 hafta arası bir süreyle ders vermelerine 

olanak sağlanmaktadır. Hareketlilikten faydalanan öğretim görevlilerinin maaş ve 

diğer hakları devam etmekte, çıkacak ek masrafların karşılanması için ise mali destek 

verilmektedir. 

 

Erasmus 3: Akademik Uzmanlık Ağları: bu eylem kapsamında; üniversitelerin, 

fakülteler ve bölümlerle kurdukları işbirliği sayesinde, belirli bir çalışma alanında 

inceleme ve tartışma amaçlı bir platform meydana getirerek akademik uzmanlık 

ağları oluşturmalarına yönelik faaliyetler desteklenmektedir.  
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Erasmus Programı hem katılımcı sayısı bakımından, hem de Socrates bütçesinden 

aldığı miktar bakımından diğer alt programlara kıyasla Socrates Programı’nın en 

kapsamlı ve ağırlıklı alt faaliyetini oluşturmaktadır. Bu nedenle çalışmada Erasmus 

Programı ile ilgili birtakım verilere de yer verilmiştir. 

  

Erasmus Programı ile ilgili Veriler17: 

Erasmus Programı’ndan yararlananların sayısı yıllar geçtikçe artmaktadır. 2004 yılı 

rakamlarına göre, katılımcı ülkelerin tümünde toplam 135.586 öğrenci ve 18.476 

öğretim elemanı hareketlilik faaliyetine katılmıştır. Alanlara göre katılıma 

bakıldığında öğrencilerin en çok İşletme, Dil ve Filoloji, Sosyal Bilimler ve 

Mühendislik alanlarına yöneldiği görülmektedir. Yine 2004 yılı verilerine göre 

öğrencilerin en fazla tercih ettiği ülkeler İspanya, Fransa ve Almanya olmuştur 

(Rençber, 2005:65–70). Türkiye ise Erasmus Programı’na 1 Nisan 2004 tarihi 

itibariyle tam katılım hakkı elde etmiş ve hazırlık dönemi olarak nitelendirilen 2003–

2004 döneminde 123 öğrenciyi projeler kapsamında yurtdışına yollamıştır. 2004–

2005 döneminde bu rakam 1142, 2005-2006’da ise 2900’e ulaşmıştır. 2006–2007 

dönemi için ise 4500 civarında olması beklenmektedir. En çok gidilen ilk 5 ülke 

sırasıyla Hollanda, Fransa, İtalya ve Polonya’dır. Değişim kapsamında hazırlık 

döneminde 17 öğrenci yurt dışından gelmiş, devam eden yıllarda bu rakam sırayla 

300 ve 900’e ulaşmıştır. 2006–2007 dönemi için ise 1400 dolayında olması 

beklenmektedir. Değişim kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler en fazla 

Almanya, Hollanda ve Fransa’dan gelmiştir. Öğretim elamanı değişiminden 

faydalananların ise 2006–2007 dönemi sonunda 3000’i geçmesi beklenmektedir.  

                                                           
17 Veriler 04.12.2006 tarihinde Ulusal Ajans’tan temin edilmiştir.  
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2004 yılında Erasmus Üniversite Beyannamesi alan yüksek öğretim kurumlarının 

sayısı 65’tir. 2005’te bu sayı 79 olmuş, 2006’da ise 4 kurumun daha katılımıyla sayı 

83’e yükselmiştir18. Programa katıldıktan sonra fiilen Erasmus değişimi yapan 

üniversite sayısı ise 2004-2005’te 48; 2005-2006’da 65 olmuştur. 2006–2007 için ise 

80 kurum, bu hakkı kullanmak üzere hibe talep etmiştir.    

 

Faaliyet 3 – Grundtvig: Grundtvig Programı, yetişkinlere yönelik eğitimin 

kalitesinin ve Avrupa boyutunun iyileştirilmesi ve yaşam boyu öğrenim imkanlarının 

artırılması amacıyla oluşturulmuştur. Programın hedef kitlesi, eğitim görmek isteyen 

tüm yetişkinlerdir. Bu bağlamda, yetişkin eğitimi veren örgün veya yaygın eğitim 

sistemindeki tüm kuruluşlar veya gayri resmi bir şekilde yetişkin eğitimi veren 

kurum ve kuruluşlar programa katılabilmektedir. “Yetişkin” ifadesinin kapsamına 

girenler ise; 25 yaşın üzerindeki herkes ve temel eğitimini tamamlayamamış 16–24 

yaş arasındaki bireylerdir.  

 

2.2.4. Bütçe ve Finansman 

Socrates Programı’nın ikinci aşaması için toplam 1.850 milyon Euro bütçe 

ayrılmıştır. Bütçe, programa katılan ülkelerin ödedikleri ulusal katkı payları ile 

oluşmaktadır. Katkı payının miktarı ise, katılan ülke ile AB Komisyonu arasında 

imzalanan mutabakat zaptında belirlenmektedir. Türkiye’nin Socrates II Programı’na 

katılmak için AB bütçesine ödemesi gereken mali katkı payı, imzalanan mutabakat 

zaptında aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:  

                                                           
18 Beyanname sahibi kurumların listesi için bkz: 
www.ua.gov.tr/socrates/docs/tur/EUB_Sahibi_Universiteler.xsl (Erişim Tarihi:04.12.2006) 
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2004 Yılı 2005 Yılı 2006 Yılı 

9.050.000 € 13.550.000 € 20.300.000 € 

 

Türkiye, yukarıda belirtilen katkı payının bir kısmını Devlet Bütçesinden, bir kısmını 

ise katılım öncesi fonlarından ödeyecektir. Katılım öncesi fonlarla ilgili miktar ise şu 

şekildedir: 

2004 Yılı 2005 Yılı 2006 Yılı 

(2003 yılı katılım (2004 yılı katılım (2005 yılı katılım 
öncesi fonlarından) öncesi fonlarından) öncesi fonlarından) 

7.100.746 € 8.758.039 € 12.965.281 € 
 

Program bütçesinden faaliyetlerle ilgili projelere mali destek sağlanmaktadır. Mali 

destek miktarı projelerin özelliklerine ve dahil olduğu faaliyet alanına göre 

değişmektedir19. Verilen mali destekle masrafların tamamının karşılanması 

hedeflenmemiştir. Ortak finansman ilkesi doğrultusunda, başvuru yapanların da 

mutlaka katkı yapması gerekir. Çünkü bu bir yardım veya kredi programı değildir, 

eğitim yardımını esas alan hibe programıdır (Uzun, 2005:18).  

 

2.2.5. Programa Katılabilen Kurum ve Kuruluşlar 

Programın hedef kitlesi çok geniştir. Özellikle hedeflenen kişi ve kurumlar ise; 

öğrenciler ve öğrenim gören diğer kişiler, eğitimle doğrudan ilişkili personel, katılan 

her ülkenin belirlediği eğitim kurumları, yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerdeki 

eğitim sistemlerinden ve politikalarından sorumlu kişiler ve kurumlardır.  

                                                           
19 Her bir faaliyete ilişkin mali destek olanakları hakkında detaylı bilgi için bkz: Ulusal Ajans 
(2003:Kısım II), “Socrates, Eğitim Alanında Topluluk Faaliyet Programı (2000–2006), Başvuru 
Rehberi”, Avrupa Komisyonu, Aralık 2003, Ankara.  
 



 44 

2.3. YOUTH (GENÇLİK) PROGRAMI 

2.3.1. Tanımı ve Amaçları  

Youth (Gençlik) Programı, 15–25 yaş arasında yer alan genç nüfusu hedef alan ve 

gençlik alanında uluslararası işbirliği politikalarını teşvik eden eğitim ve değişim 

programıdır. 13 Nisan 2000 tarihli ve 1031/2000/EC sayılı Konsey Kararı20 ile 

oluşturulan program, 1 Ocak 2000 ve 31 Aralık 2006 tarihleri arasındaki 7 yıllık bir 

dönemi kapsamaktadır. 2007–2013 yıları arasında uygulanacak olan yeni döneme 

ilişkin hazırlık faaliyetler de başlamış bulunmaktadır.   

 

Program, gençlerin sahip oldukları kültürel ve sosyal çevreyle AB’nin bir parçasını 

oluşturduklarının farkına varmalarını; farklı ırktan ve etnik kökenden olan insanlara 

karşı saygı duymayı öğrenmelerini; dışlama, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi 

kavramların zararlarını ve kadın erkek eşitliğini algılamalarını sağlamaya 

çalışmaktadır (Gülcan, 2005:44). Programın genel amacı, gençlerin gelecekte 

sorumluluk bilincine sahip birer vatandaş olarak topluma aktif bir şekilde 

katılabilmelerini sağlamaktır. Bu kapsamda belirlenen hedefleri; 

 

� Bir üye ülkede yasal olarak yaşayan gençlerin ulus-ötesi Topluluk hizmeti 

faaliyetlerine daha geniş katılımları yoluyla dayanışma duygularını güçlendirmek, 

� Avrupa’nın inşa edilmesine aktif katılımlarını teşvik etmek,  

� Gençlerin inisiyatif, girişimcilik ve yaratıcılık duygularını güçlendirmek ve 

böylece toplumda aktif rol oynamalarını sağlamaktır (Tanrıtanır, 2002b: 38).  

 

                                                           
20 Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi, 18.05.2000/L177. 
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2.3.2. Öncelik Alanları 

Avrupa Komisyonu’nun genel olarak eğitim programları ile ilgili en çok önem 

verdiği öncelik alanı, hedef grup itibariyle engelli veya imkanı kısıtlı olan gruplardır. 

Proje tekliflerinde her zaman bu grupları hedef alanlara öncelik tanınmaktadır. 

Gençlik Programı kapsamında da sosyo-ekonomik, kültürel ya da coğrafi açıdan 

daha düşük imkanlara sahip veya engelli gençlere, eğitim veya hareketlilik imkanı 

sağlayan projelere öncelik verilmektedir. Daha önce böyle bir programdan 

yararlanmamış veya yurtdışı deneyimi olmayan gençler de öncelikli hedef grup 

kapsamındadır. 

 

2.3.3. Programa Katılabilen Kurum ve Kuruluşlar 

Programa kurumsal başvurunun yanı sıra bireysel başvuru da yapılabilmektedir. Bu 

kapsamda programdan yararlanabilenler; değişimden yararlanmak isteyen gençlik 

grupları, Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında sorumluluk almak isteyen gençler, 

gençlik organizasyonları ve kuruluşları, gençlik liderleri, proje liderleri ve 

organizatörleri, yerel otoriteler ve sivil toplum kuruluşları, resmi eğitim kurumları 

dışında eğitim ve gençlik alanında faaliyet gösterenlerdir. 

 

2.3.4. Faaliyet Alanları 

Gençlik Programı kapsamında 5 temel eylem bulunmaktadır.  

Eylem 1 – Avrupa İçin Gençlik: Gençlik Değişimleri ve Gençlik Buluşmaları adı 

altında gerçekleştirilen bu eylem kapsamında, farklı ülkelerden gelen gençler bir 

araya gelerek belirli konularda fikir alışverişi yapmakta ve tartışma imkanı 

bulmaktadır. Böyle bir deneyim gençlere, farklı sosyal ve kültürel gerçekleri 
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keşfetme, farkında olma ve kültürel bir alışveriş içinde yer alma olanağı 

sağlamaktadır (Tanrıtanır, 2002b:39). Avrupa Birliği’nin bu eylemi oluşturmasındaki 

amacı farklı kültürlerin tanınması olarak gözükse de, esas amaç Avrupa kültürünün 

tanıtılmasıdır. Bu nedenle de projelere katılan ülkelerden de en az birinin AB’ye üye 

bir devlet olması gerekmektedir. Proje maliyetinin karşılanması ile ilgili olarak tüm 

ortakların katkı yapması gerekmektedir, çünkü Topluluk hibesi tüm maliyetlerin 

karşılanmasına yönelik değildir. Gençlik Değişimi faaliyeti kapsamındaki harcama 

kalemlerine göre Programın sağladığı mali katkı oranları ve miktarları aşağıdaki 

tabloda verilmiştir.   

 
Tablo–6: Gençlik Değişimi Projeleri İçin Sağlanan Mali Katkı 

Harcama Çeşidi Gençlik Programının Katkısı 

� Yolculuk masrafları � %70’i 

� Ön Hazırlık ziyareti 
� Yolculuk masraflarının % 100’ü +  

48 € harcırah / gün / kişi 
� Etkinliklerin ve katılımcıların 

hazırlanması 
� Ülke başına 480 € 

� Etkinlik Masrafları 
� 960 € veya 1920 € (ortak sayısına 

bağlı olarak) + 18 € sabit oran/ 
katılımcı/ gün 

� İstisnai masraflar 
(aşı ve vize masrafları vb.) 

� % 100’e kadar 

Tablo–6: Kaynak: “Gençlik Programı Genel Tanıtımı” (PowerPoint Sunum), s:14.  
 

 

Eylem 2 – Avrupa Gönüllü Hizmeti: 18–25 yaş arasındaki gençlere, 6 ile 12 ay 

arasında yurtdışındaki yerel bir projeye gönüllü olarak katılma imkanı sağlamaktadır. 

Gönüllü hizmet etkinlikleri; çevre, kültür ve sanat, çocuklarla ya da yaşlılarla ilgili 

etkinlikler, spor ve boş zaman etkinlikleri gibi alanlarda gerçekleştirilebilir. Avrupa 

Gönüllü Hizmeti (AGH) ile amaçlanan, gençlerin ekip halinde çalışarak girişimcilik, 

inisiyatif ve sorumluluk duygularını artırmak, iş hayatına girişlerini kolaylaştıracak 

deneyimler edinmelerini sağlamak ve etkinlik yapılan yerel bölgenin gelişimine katkı 
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sağlamaktır (Güngör, Soğuk, 2001:37). Gönüllü hizmet olarak nitelendirilmesinin 

sebebi, kar amacı gütmeyen ve ücret karşılığı olmayan projeleri içermesinden 

kaynaklanmaktadır.  

 

AGH kapsamındaki projelerde gönüllü, gönderen kuruluş ve ev sahibi ülke olmak 

üzere üçlü bir ortaklık bulunmaktadır ve ülkelerden en az birinin AB üyesi bir ülke 

olması gerekmektedir. Projelerin maliyetinin karşılanması için gönderen ve ev sahibi 

kuruluşun katkı yapması gerekir, çünkü topluluk mali desteği tüm masrafların 

karşılanmasına yönelik değildir.  

 

Eylem 3 – Gençlik Girişimleri: Genel amaç, gençlerin girişimcilik ve yaratıcılık 

kapasitelerini geliştirmektir. Gençler tarafından oluşturulan bu projeler, kendi 

ülkelerindeki yerel bir alanda gerçekleşmelidir. Bu sayede gençlerin kendi yerel 

topluluklarına aktif katılımı ve topluma entegrasyonu sağlanmaktadır. Eylem 3 

Türkiye’de en çok ilgi gören eylem olmuştur, çünkü tamamen yurt içinde yapılan ve 

yurtdışı ortaklığı gerektirmeyen projeler içermektedir (Altay, 2005:28).  

 

Eylem 4 – Ortak Faaliyetler: Ortak eylemler, Leonardo ve Socrates Programı’nda da 

yer almakta ve bu üç programı birbirine bağlayan yenilikçi projelerden oluşmaktadır.  

 

Eylem 5 – Destek Faaliyetleri: Gençlik Programı kapsamındaki projelerin 

gerçekleştirilmesine destek olmak amacıyla, gençlik etkinliklerine katılan ve 

gençlikle ilgili konulara ilgi duyan herkese yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Bu 

amaç doğrultusunda 9 tür etkinlik belirlenmiştir. Etkinlikler, en az bir AB üye devleti 

içermelidir ve projeye katılan ülkelerin herhangi birinde yapılabilir.  
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III. BÖLÜM 

ULUSAL AJANS 

 

3.1. TÜRKİYE’DE ULUSAL AJANS’IN KURULMASI 

 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları’na katılan ülkelerin, programların ülke 

içinde tanıtımından, işleyişinden, yürütülmesinden ve değerlendirilmesinden sorumlu 

bir Ulusal Ajans kurmaları gerektiği daha önce belirtilmişti. Türkiye de bu 

doğrultuda, programlara katılım aşamasında Ulusal Ajans’ın oluşturulmasına yönelik 

faaliyetlere başlamıştır. 

 

Türkiye ilk olarak, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı bünyesinde ayrı bir 

birim olan ancak bağımsız olmayan, tamamen müsteşarlığa bağlı, Ulusal Ajans 

işlemlerini yürütecek bir daire başkanlığı kurmuştur. Anılan Başkanlık “Avrupa 

Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Daire Başkanlığı” olarak adlandırılmış ve 15 

Ocak 2002 tarih ve 2002/3547 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 29 Ocak 2002 tarih 

ve 24655 sayılı resmî gazetede21 yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Başkanlık, 

geçici olarak Ulusal Ajans’ın görevlerini üstlenmiş, programlara tam katılım için 

gerekli çalışmalara başlamış ve esas görevi görecek olan Ulusal Ajans’ın kuruluş alt 

çalışmalarını yürütmüştür.   

 

Komisyon, programlara tam katılım sağlanabilmesi için 18 aylık bir hazırlık dönemi 

geçirilmesini zorunlu kılmıştır. Türkiye de bu hazırlık döneminde gerçekleştireceği 

                                                           
21 http://rega.basbakanlik.gov.tr/Eskiler/2002/01/20020129.htm#6 
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çalışmalar ile ilgili bir plan hazırlamış ve bu plan doğrultusunda yürütülecek 

çalışmaların finansmanı ve uygulamaları ile ilgili Komisyon ile anlaşmalar 

imzalamıştır. Üç programın her biri için hazırlanmış olan “Hazırlık Tedbirleri ve 

Pilot Uygulamalara İlişkin Anlaşmalar”, 27 Aralık 2002 tarihinde DPT ve Komisyon 

yetkilileri tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir. İmzalanan anlaşmalara göre 

Başkanlık tarafından yürütülecek hazırlık faaliyetleri: 

- Ulusal Ajans’ın alt yapısının oluşturulması, personelinin eğitiminin tamamlanması 

ve özerkliğinin sağlanması, 

- Ülke genelinde programların tanıtımı için gerekli çalışmaların yapılması, 

- Sınırlı sayıda pilot uygulamaların hayata geçirilmesi olarak belirlenmiştir (Arslan-

Ülkü, 2004:58). 

 

Hazırlık dönemi faaliyetleri için gerekli finansmanın yaklaşık %80’i Avrupa Birliği 

tarafından sağlanmıştır22. 18 ay süren bu hazırlık dönemi sırasında, Ulusal Ajans’ın 

kuruluş ve görevleri hakkında bir kanun tasarısı DPT tarafından hazırlanmış, ilgili 

kurum ve kuruluşların da görüşü alınarak Başbakanlığa sevk edilmiştir. Tasarı; “540 

Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” adı altında, 06.08.2003 tarihli 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 4968 Sayılı bu Kanunla Ulusal 

Ajans özerklik kazanmış, bir merkez haline dönüşerek kurumsal ve yasal 

yapılanmasına kavuşmuştur.  

                                                           
22 Hazırlık dönemi bütçesi toplam: 6.015.514 € olarak belirlenmiştir. Bu rakamın 4.801.913 €’luk 
kısmı hazırlık önlemlerine, geri kalan 1.213.600 €’luk kısmı ise pilot uygulamalara ayrılmıştır. 
Hazırlık önlemleri için gerekli finansmanın %78’i, pilot uygulamaların finansmanının ise %80’i AB 
tarafından sağlanmıştır. Bu dönemde gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili detaylı bilgi için bkz: 
“Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Süreci ve Ulusal Ajans”, AB Eğitim ve 
Gençlik Programları Dairesi Başkanlığı, 20 Aralık 2002-ODTÜ, (PowerPoint Sunum), s:15-30,  
(http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/yamana/ulusalaj.ppt Erişim Tarihi: 20.11.2006). 
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3.2. ULUSAL AJANS’IN YAPISI 

 

Katılımcı ülkelerdeki Ulusal Ajanslar yapısal olarak farklı özelliklere sahiptir. Çünkü 

Avrupa Birliği, Ulusal Ajansların yapılanmasını ülkelerin inisiyatifine bırakmıştır. 

Örneğin Macaristan, Romanya, Yunanistan gibi ülkelerde tüm programların 

sorumluluğu tek bir ajans tarafından üstlenilmiş iken; İrlanda, İngiltere ve Belçika 

gibi ülkelerde birden fazla ajans bulunmaktadır (Rençber, 2005:93). Yapısal olarak 

farklı özelliklere sahip olsalar da tüm Ulusal Ajanslar, hem Avrupa Birliği Eğitim ve 

Kültür Genel Müdürlüğü’ne hem de programların yasal sorumluluğunu üstlenen bir 

ulusal otoriteye bağlı olarak çalışmaktadır.    

 

Türkiye’de ise, üç programı aynı çatı altında yürütecek, tüzel kişiliği haiz, idari ve 

mali özerkliğe sahip, tek bir Ulusal Ajans’ın oluşturulması uygun görülmüştür. 

Programların tek bir çatı altında işlevsel bir şekilde yürütülebilmesi için, her bir 

program ile ilgili bir genel koordinatörlük kurulmuştur (Socrates, Leonardo ve 

Gençlik). Programların çeşitli alt dallarının ve faaliyet alanlarının bulunması 

sebebiyle, genel koordinatörlüklerin altında bir de program koordinatörlükleri 

kurulmuştur. Toplam 3 genel koordinatörlük ve 8 program koordinatörlüğü şeklinde 

örgütlenen bu yapıya ilişkin tablo aşağıda verilmiştir. 
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Tablo–7: Türkiye’deki Ulusal Ajans’ın Örgütsel Yapısı 
Genel Eğitim (Socrates) Programı altında dört program koordinatörlüğü yer almaktadır: 

1. Erasmus Yüksek Öğretim Programı 

2. Comenius. Üniversite Öncesi Örgün Eğitim (Okul Eğitimi) 
3. Grundtvig, Minerva Yaygın Eğitim, Yetişkin Eğitimi, Hayat Boyu Eğitim; 

Eğitimde Bilgi Teknolojileri, Açık - Uzaktan Eğitim, 

4. Lingua ve Diğer Programlar Avrupa Dilleri Eğitimi; 

Ortak Eylemler; 

Eğitimde Gözlemler ve Yenilikler; 

Tamamlayıcı Tedbirler 

Mesleki Eğitim (Leonardo da Vinci) Programı altında iki program koordinatörlüğü  
yer almaktadır: 
5. Değişim ve Dil Öğrenimi, 

6. Pilot Projeler, Uluslararası Ağlar ve Başvuru Kaynakları, 
Gençlik (Youth) Programı altında iki program koordinatörlüğü yer almaktadır: 

7. Gençlik Değişimleri ve Avrupa Gönüllü Hizmetleri, 

8. Gençlik Girişimleri, Ortak Eylemler ve Destek önlemleri. 

Tablo–7: Kaynak: http://www.ua.gov.tr 
 

Bunların dışında bir de, Ulusal Ajans’ın programlarla ilgili faaliyetlerine yardımcı 

olabilmesi açısından “destek birimleri koordinatörlükleri” adı altında; finans, bilişim, 

insan kaynakları, halkla ilişkiler gibi bir takım birimler de kurulmuştur.  

 

Örgütsel yapı bu şekilde oluşturulduktan sonra, Ulusal Ajans’ın faaliyetlerinin ve 

politikalarının belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, yine DPT 

bünyesinde bir “Yönlendirme ve İzleme Komitesi” oluşturulmuştur. İdari ve mali 

özerkliğe sahip birimlerin mutlaka bir karar organının olması gerekmektedir. Hem 

keyfiliği engellemek, hem de bu programlardan yararlanacak kurumların karar alma 

sürecine katılımını sağlamak amacıyla böyle bir Komite oluşturulmuştur. Komite, 

DPT Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında; Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan ve Avrupa 
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Birliği Genel Sekreterliği’nden en az genel müdür seviyesinde görevlendirilecek 

birer üye ile, DPT tarafından genel müdürler arasından görevlendirilecek üç üye ve 

Gençlik ve Spor Genel Müdürü ile Ulusal Ajans Başkanı olmak üzere toplam 10 

üyeden oluşmaktadır. 4968 Sayılı Ulusal Ajans’ın kuruluşu ile ilgili Kanunda 

belirtildiği üzere, Komite’nin: Ulusal Ajans’ın faaliyetlerini izlemek ve 

değerlendirmek, gerekli yapıya ve donanıma sahip olmasını sağlamak, çalışma usul 

ve esaslarını belirlemek, fonların etkin kullanımı için gerekli tedbirleri almak ve 

programların uyumlu bir şekilde yürümesini sağlamak gibi görevleri bulunmaktadır. 

Ajans ile Komite arasında hiyerarşik bir ilişki bulunmamaktadır. Komite bir karar 

organı gibi çalışmakta ve birtakım politikalar belirlemektedir, Ajans ise tam bir 

uygulama birimidir ve faaliyetlerini Komite’nin belirlediği politikalar çerçevesinde 

yürütmektedir. Komite, görevini yerine getirirken AB mevzuatını dikkate alır ve 

Komite’nin üyeleri tarafsız olarak görev yapar. Komitenin sekretarya hizmetleri ise 

DPT Müsteşarlığı tarafından yürütülür.  

 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarının  idarî ve malî bakımdan etkin bir 

şekilde yürütülmesinden Hükümet adına sorumlu olan yetkili makam ise Devlet 

Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Bakan’dır. Bu noktada, Avrupa Birliği 

Komisyonu’na karşı ulusal otorite görevini, Yönlendirme ve İzleme Komitesi ile 

birlikte DPT’den sorumlu Bakan üstlenmiş bulunmaktadır. Ulusal Ajans Komite’ye 

karşı, Komite de Bakan’a karşı sorumludur. 

 

 



 53 

4968 Sayılı Kanun; Ulusal Ajans’ın uygulayacağı alternatif politikaları üretmek ve 

programlardan maksimum fayda sağlayabilmenin yollarını aramakla görevli bir 

Danışma Kurulu’nun oluşturulmasını öngörmüştür. Danışma Kurulu’nda; ilgili kamu 

kurum ve kuruluşları, eğitim ve öğretim kurumları, sivil  toplum örgütleri  ve  

gönüllü kuruluşlar,  gençlik organizasyonları, meslek kuruluşları ve özel sektör 

temsilcilerinin yer alması uygun görülmüştür. Bu Kurul’un oluşturulması ile 

programdan yararlanabilecek bütün örgütlerin bilgi ve tecrübelerinin birime 

aktarılması ve çeşitli ihtiyaçların ve isteklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kurulda 

üye sayısı sınırlaması yoktur, ancak etkin ve verimli şekilde çalışmasına imkan 

verecek bir büyüklükte olmasına dikkat edilir. Hangi kurum ve kuruluşların temsil 

edileceği ise, Komite’nin teklifi ve Bakan’ın onaylaması ile belirlenmektedir23. 

Temsil listesi her yıl değişmektedir ve böylelikle statik bir yapıdan uzaklaşma 

sağlanmıştır. Kurulun sekretarya hizmetleri ise Ulusal Ajans tarafından 

yürütülmektedir.   

 

Ulusal Ajansların genel anlamda hem Ulusal Otorite’ye, hem de AB Komisyonu’na 

bağlı olarak çalıştığı daha önce belirtilmişti. Bu bağlamda Türkiye’deki Ulusal 

Ajans’ın işleyiş yapısı, aşağıdaki şekilde yansımaktadır:  

 

 

 

                                                           
23 Yönlendirme ve İzleme Komitesi ile Danışma Kurulu’nun çalışma usul ve esasları ile görev, yetki 
ve sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla bir yönetmelik çıkarılmıştır. Komite ve Danışma 
Kurulu’nun yapısı ve görevleri ile ilgili daha detaylı bilgi için bu yönetmelik incelenebilir. Bkz:  
http://www.ua.gov.tr/ulusal_ajans/docs/tur/ABEGP_Yon_ve_iz_Kom_ile_Dan_Kurul_cal_Usul_ve_
Esas.doc (Erişim Tarihi: 10.12.2006)  
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Şekil–1: Türkiye’deki Ulusal Ajans’ın İşleyiş Yapısı 
 

 

 

Şekil-1’de de görüldüğü gibi, Türkiye’deki Ulusal Ajans hem Ulusal Otorite olarak 

adlandırılan DPT’den Sorumlu Bakan ve Yönlendirme ve İzleme Komitesi’ne karşı, 

hem de AB Komisyonu olarak adlandırılan AB Eğitim ve Kültür Genel 

Müdürlüğü’ne karşı sorumludur.  

Yönlendirme ve 
İzleme 

Komitesi 

Avrupa Birliği 
Eğitim ve Kültür 
Genel Müdürlüğü 

 
ULUSAL AJANS 

Danışma 
Kurulu 

DPT’den 
Sorumlu Bakan 

Socrates Leonardo da 
Vinci 

Youth 

AB KOMİSYONU 

ULUSAL OTORİTE 
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3.3. ULUSAL AJANS’IN GÖREVLERİ 

 

Ulusal Ajanslar genel anlamda, ülke içindeki program faaliyetlerini organize ve 

koordine etmekle görevlidir. Bunun dışında; programların ülke içinde tanıtılması, 

yararlanıcılara rehberlik ve danışmanlık hizmetinin sağlanması, başvuruların 

değerlendirilmesi, projelerin seçim aşamasında Komisyona ve ulusal otoriteye destek 

sağlanması, seçilen projelerin idari, mali ve yasal işlemlerinin yürütülmesi gibi 

birtakım sorumlulukları da bulunmaktadır.  

 

Türkiye’deki Ulusal Ajans’ın görevleri, 4968 Sayılı kanunda genel hatları itibari ile 

şu şekilde belirtilmiştir; Avrupa Birliğinin eğitim ve gençlik programlarını ülke 

içinde duyurmak, bu programlara katılım çalışmalarını koordine etmek, yürütmek ve 

izlemek, Komisyona rapor halinde sunmak, program uygulamaları hakkında 

Komisyon ile gerekli görüşmeleri yapmak ve uygulama sözleşmelerini imzalamak.  

 

 

Türkiye’deki Ulusal Ajans’ın çalışma usul ve esasları ile hizmet birimlerinin görev, 

yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla, bir yönetmelik çıkarılmıştır24. 

“Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik” adı altında çıkarılan bu yönetmeliğe göre, 

Türkiye’deki Ulusal Ajans’ın görevleri: 

 

                                                           
24 Bkz: http://www.ua.gov.tr/ulusal_ajans/docs/tur/Calisma_Usul_Esaslari_Hakkinda_Yonetmelik.doc 
(Erişim Tarihi: 10.12.2006) 
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a) Çalışma planları ile bütçenin uygulanması ve Programların ülke içinde 

duyurulması ve tanıtılması,  

b) Programlara katılım çalışmalarının koordine edilmesi, yürütülmesi ve izlenmesi, 

c) Gerçekleştirilen çalışmaların Komisyona ve Ulusal Otoriteye raporlar halinde 

sunulması, 

d) Program uygulamaları hakkında Komisyon ile gerekli görüşmelerin yapılması ve 

uygulama sözleşmelerinin imzalanması,  

e) Programlar kapsamındaki ülke merkezli faaliyetlerin detaylı kurallar 

çerçevesinde idare edilmesi,  

f) Ülke içinde, Komisyon ve programa katılan diğer ülkelerle sürdürülen 

çalışmaların koordinasyonunun sağlanması olarak belirlenmiştir.   

 

Yönetmelikte ayrıca, Genel Program Koordinatörlüklerinin görevleri de 

belirtilmiştir. Buna göre genel koordinatörlüklerin görevleri ise:  

 

a) Program koordinatörleri, uzmanlar ve diğer personel arasındaki iş bölümünün 

yapılması ve gerekli koordinasyonun sağlanması, 

b) Komisyon tarafından düzenlenen resmi ve gayri resmi ulusal ajans toplantılarına 

iştirak edilmesi ve toplantılarda görüş bildirilmesi,  

c) Programla ilgili seminer, konferans ve eğitimlere katılım konularının organize 

ve koordine edilmesi, 
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d) Programın potansiyel yararlanıcılarının bilgilendirilmesi, koordine edilmesi ve 

eğitimleri gibi hususların organize edilmesi, 

e) Proje tekliflerinin Program Koordinatörlüğü tarafından yapılan ilk 

değerlendirilmesinin onaylanarak ilgili birimlere gönderilmesi, 

f) Projelerin değerlendirmesine ilişkin bağımsız uzman görevlendirilmesi, 

g) Proje tekliflerinin malî, teknik ve idari işlemlerinin kontrol edilmesi,  

h) Program Koordinatörlükleri tarafından hazırlanan teknik ve malî raporların 

kontrolü ve kabul edilmesi, 

i) İnternet sayfası da dahil, yayınlanan tüm belgelerde genel koordinatörlük ilgi 

alanına giren bilgilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanması şeklindedir25.  

 

Bunların dışında Ulusal Ajans’ın ve Genel Koordinatörlüklerin, her bir programla 

ilgili başvuru ve seçim işlemlerine yönelik bazı görev ve sorumlulukları da 

bulunmaktadır. 

 

 

 

     

                                                           
25 Çalışmanın hazırlık aşamasında, 9 Şubat 2006 tarihinde Leonardo Program Koordinatörü ile 
makamında yapılan ve yazılı bir metni bulunmayan görüşme esnasında kendileri, Türkiye’deki Ulusal 
Ajans’ın ve Program Koordinatörlüklerinin görevleri hakkındaki görüşlerini dile getirmiştir. Alınan 
görüşe göre; genel anlamda Ulusal Ajanslar birliğin fonlarını aktarmakla görevli bir birim olarak 
belirlenmiştir. Bu bağlamda diğer ülkelerdeki Ulusal Ajansların görevleri Türkiye ile 
karşılaştırıldığında çok daha sınırlıdır. Ancak Türkiye’deki Ulusal Ajans gayri ihtiyari bu görevleri 
üstlenmiş ve alanı çok genişlemiştir.       
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3.4. BÜTÇE ve MALİ YAPI 

 

Daha önce de belirtildiği gibi, programlara katılan ülkeler katılım koşulu olarak 

belirli oranlarda katkı payı ödemektedir. Bu katkı payının yanı sıra, AB Komisyonu 

da programların bütçesine mali yardımda bulunmaktadır ve Ulusal Ajansların 

gelirlerinin büyük bir kısmını bu mali katkılar oluşturmaktadır.   

 

Türkiye’deki Ulusal Ajans’ın gelirleri, 4968 Sayılı Kanunda belirtildiği üzere, her yıl 

DPT bütçesine konulan ulusal katkı payı, AB Komisyonu’nun tahsis ettiği mali 

yardımlar ve faiz, bağış gibi diğer gelirlerden oluşmaktadır. Ulusal katkı payının da 

bir kısmı devlet bütçesinden, bir kısmı ise katılım öncesi fonlardan karşılanmaktadır.   

 

Hükümetin ödemesi gereken mali katkı, Maliye Bakanlığı tarafından her yıl Ocak ve 

Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde, Ulusal Ajans adına açılan banka 

hesaplarına aktarılmaktadır. Elde edilen bu gelirin çok büyük bir kısmı, “entry ticket” 

ödemesi olarak AB bütçesine aktarılmakta26, kalan kısım ise Ulusal Ajans’ın işletme 

bütçesine katkı olmaktadır. Bu şekilde AB Komisyonu’na giden para her yıl değişen 

oranlarda, ülke merkezli projelere, Komisyon merkezli projelere ve işletme bütçesine 

harcanmak üzere geri gelmektedir. Yaklaşık ortalama bir rakam verilecek olursa, 

Komisyon’dan gelen paranın %5’i işletme bütçesine, %77’si ülke merkezli projelere 

ve kalan %18’lik kısmı ise Komisyon merkezli projelere harcanmaktadır.  

 

                                                           
26 Örneğin 2006 yılında Türkiye üç program için toplam 39.143.000 Euro AB bütçesine ödemede 
bulunmuştur. Bu miktarın 14.143.000 Euro’luk kısmı genel bütçeden, kalan 25.000.000 Euro’luk 
kısmı ise katılım öncesi fonlardan karşılanmıştır.   
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3.5. 4968 SAYILI KANUNLA İLGİLİ GÜNDEME GELEN SORUNLAR ve 

GÖRÜŞLER 

 

Ulusal Ajans’ın kuruluş kanununun hazırlanması sırasında tasarı, ilgili 

Komisyonlarda görüşülmüş ve Ajans’ın yapılanması ile ilgili bazı konularda birtakım 

sorunlar ve tespitler gündeme gelmiştir.  

 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 23.07.2003 tarihinde, hazırlanan kanun tasarısına 

ilişkin görüşlerini rapor şeklinde yayınlamış ve birtakım konulara değinmiştir27. 

Raporda tasarının tümüne ilişkin ilk değinilen konu, tasarıdaki düzenlemenin geç 

kalınmış bir düzenleme olduğu ve bir an önce yürürlüğe konulması gerektiği 

yönündedir. 1999 yılında adaylık statüsünü kazanan ve programlara katılım hakkını 

elde eden Türkiye’nin, bu konudaki yapılanmaya 2002 yılında başlamış olması ve 

bundan dolayı da tam katılım hakkını 2004 yılında elde etmiş olması, programlardan 

yararlanma konusunda gerçekten geç kaldığını göstermektedir.  

 

Komisyonun, tasarının tümüne ilişkin değindiği diğer bir nokta ise, Ulusal Ajans’ın 

DPT’ye bağlı olarak kurulması konusudur. Bu konu, sadece AB Uyum 

Komisyonu’nun üzerinde durduğu ve gündeme getirdiği bir konu değil, genel 

anlamda birçok kesim tarafından da tartışılan bir konu olmuştur. Komisyon’a göre; 

“DPT, ülke kalkınması ile ilgili strateji geliştiren bir kurum olmalıdır. Bu nedenle 

DPT'ye uygulamaya yönelik bu tür görevler verilmesi doğru değildir. Kurulacak 

                                                           
27 Bkz: Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği 
Uyum Komisyonu, 23.07.2003, Esas No: 1/650, Karar No: 4. 
http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss254m.htm (Erişim Tarihi: 12.12.2006) 
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birim, DPT'ye değil Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ya da AB Genel 

Sekreterliğine bağlı olmalıdır.” Bu görüş, dışarıdan bakıldığında doğru bir tespit 

olarak gözükmektedir. Çünkü eğitim alanında faaliyetler içeren programların etkin 

ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, eğitim ile doğrudan ilgili ve bu alanda 

uzmanlaşmış kurumlara bağlı olarak uygulanması gerekir. Plan ve Bütçe Komisyonu 

tarafından tasarının geneli üzerinde yapılan müzakerelerde de, programların 

faaliyetleri ile görevlendirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ya da TUBİTAK gibi 

eğitim alanında uzmanlaşmış kamu kuruluşları önerilmiştir28.  

 

Bu görüş ve eleştirilere ilişkin hükümet adına yapılan açıklamalarda ise; bu 

programların eğitim nitelikli olmakla birlikte, proje ve finansman boyutunun da 

bulunduğu ve bu açıdan DPT’nin sahip olduğu görev ve işlevlerin, programların 

kamu kurumları arasında koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlayacağı dile 

getirilmiştir. Ajans’ın DPT’ye bağlanmasının nedeni olarak, DPT’nin bu projeyi 

başlatması, başından beri bu işi yürütmekte olması ve bu alanda başarılı çalışmalar 

ortaya koyup bu konuda ihtisaslaşmış olması gösterilmiştir29. Ayrıca eğitim ile ilgili 

kurumlar tamamen bu programların dışında bırakılmamıştır. Yönlendirme ve İzleme 

                                                           
28 Bkz: Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, 
25.07.2003, Esas No: 1/650, Karar No: 51 
http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss254m.htm (Erişim Tarihi: 12.12.2006)  
29 Çalışmanın bu aşamasında, Ulusal Ajans’ın yapısı ile ilgili Ajans personelinin de görüşlerine yer 
vermek açısından, 27.12.2006 tarihinde, Ajans personelleri ile bir görüşme yapılmıştır. Personellere 
göre; bu programlar sadece eğitim içerikli, mikro ölçekli programlar değil, çok daha kapsamlı ve 
makro ölçeklidir. Bu nedenle eğitim ile ilgili bir kuruma bağlı olması gerekliliği düşünülmemelidir. 
Ayrıca, programlardan büyük ölçekte Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurumları yararlanmaktadır ve bu 
nedenle, Ajans’ın MEB’e bağlı kurulmamış olması, olası çıkar çatışmalarını da engellemiştir. Bunun 
dışında zaten Ajans DPT’nin sadece ilgili birimidir. DPT’ye bağlı Bakana karşı sorumlu olması 
dışında, uygulamada kurumla herhangi bir bağı bulunmamaktadır ve tamamen özerk bir yapıya 
sahiptir. 
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Komitesi’nde eğitim ile ilgili kurumlara yer verilmiş ve bu kurumların da program 

faaliyetlerinde söz sahibi olmaları sağlanmıştır.   

 

Tasarı ile ilgili Komisyonlarda görüşülen ve gündeme gelen bir diğer konu ise 

Ajans’ın yapısı ve bu bağlamda belirlenen istihdam politikasıdır. Tasarıda, Ajans’ta 

rehberler hariç olmak üzere istihdam edilecek personel sayısının 100’den fazla 

olamayacağı ve rehber sayısının da 70’i aşamayacağı belirtilmiştir. AB Uyum 

Komisyonu bu konuda, bir kamu kuruluşuna bağlı olarak kurulan ve 170 kişiyi 

istihdam eden böyle bir birimin, yeni bir bürokratik yapı oluşturacağı görüşündedir 

ve devleti küçültmeyi ve bürokrasiyi azaltmayı hedefleyen bir ülkenin bu şekilde bir 

yapılanmaya girişerek, amacının tam tersinde bir davranış sergilediğini belirtmiştir. 

Cevaben yapılan açıklamalarda ise; birimde görevlendirilecek rehberlerin sürekli 

olmayacağı ve yılda en fazla 2–3 ay çalıştırılacağı belirtilmiş, toplam çalışan 

sayısının ise 80 olarak hedeflendiği ancak her ihtimale karşı 100 kişilik bir kadro 

istendiği dile getirilmiştir.  

 

Üç programı da aynı çatı altında yürütecek bir birim için, çalışan personel sayısı 

aslında fazla gözükmemektedir. Nitekim birimin görev ve sorumlulukları göz önüne 

alındığında, mevcut personel sayısının bile yeterli olmadığı görülmektedir30. 

                                                           
30 Ulusal Ajans çalışanlarının aktardığına göre, Almanya’daki Ulusal Ajans’ta toplam 400 kişi 
çalışmakta, Türkiye’de ise şu anda 85 personel bulunmaktadır. Personelin şehir dışı bilgilendirme 
toplantılarına da katıldığı göz önüne alındığında, Ajans’ta daha fazla personelin istihdam edilmesi 
gerekmektedir. Nitekim, şu anda Ajans’ın yapısı ile ilgili yeni bir kanun hazırlanmasına yönelik 
çalışmalar başlamıştır ve bu çalışmalar kapsamında personel sayısının 200’e çıkarılması 
öngörülmektedir. Rehberler konusunda ise Ajans çalışanları; hazırlık döneminde personel sayısının 
azlığından dolayı, bilgilendirme faaliyetlerine yardımcı olabilmesi için birtakım rehberlerin istihdam 
edildiğine değinmiş ve bu rehberlerin son derece yararlı olduğu görüşünü dile getirmişlerdir. 
Leonardo Programı kapsamında 2003 yılında, MEB’den toplam 21 tane rehber istihdam edildiğini 
belirterek, yeni dönemde de tekrar bazı rehberlerden faydalanacaklarını dile getirmişlerdir.  
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Komisyon’un değinmek istediği nokta, devlete bağlı olarak kurulan bir birimde bu 

kadar kişinin istihdam edilmesi konusudur. Komisyon, böyle bir birim oluşturmak 

yerine, bu görevin mevcut bakanlıklardan birine verilmesi gerektiğini 

düşünmektedir. Ancak, programların kapsamı ve çeşitliliği göz önüne alındığında, 

ayrı bir birim oluşturulmadan, mevcut bakanlıklardaki personelin programları 

yürütmesinin zor olacağı aşikardır. Bazı ülkelerde bu görev özel sektör tarafından, 

bazılarında vakıflar ya da üniversiteler tarafından, bazılarında ise Bakanlıklar 

tarafından yerine getirilmektedir. AB ülkelerinin geneli için belirli bir uygulama 

bulunmamaktadır. Bu konuda AB Komisyonu, mevcut yapıları karşılaştırarak, 

Türkiye’ye yeni bir birim oluşturulması yönünde bir öneride bulunmuştur ve bu öneri 

doğrultusunda Türkiye’de, tüzel kişiliği haiz, idari ve mali özerkliğe sahip DPT ile 

ilgili bir birim kurulmuştur. İlk defa Türkiye’de uygulanan bu sistem, AB 

Komisyonu tarafından da başarılı bulunmuş ve Türkiye’ye ilişkin ilerleme 

raporlarında da bu konuya yer verilmiştir. Bunun üzerine diğer ülkeler de bu yapıya 

dönmeye başlamıştır. 
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IV. BÖLÜM 

PROGRAM ARAŞTIRMASI BULGULARI 

 

4.1. GİRİŞ 

 

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik 

Programları kapsamında yürütülen ve mesleki eğitim alanındaki faaliyetleri içeren 

Leonardo Programının, özellikle istihdam açısından değerlendirilmesidir. Çalışmanın 

diğer bölümlerinde, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları tanıtılmaya 

çalışılmış ve bu programların yürütülmesinden sorumlu kurum olan Ulusal Ajans 

incelenmiştir. Böylelikle, programların kapsamı, işleyişi ve yürütülmesi ile ilgili 

genel bir çerçeve oluşturulmuştur. Bu bölümde ise, işsizlik ve istihdam kavramları ile 

doğrudan ilgili olan ve bu doğrultuda kapsama alınan mesleki eğitim alanındaki 

projeler değerlendirilecektir.  

 

İlk olarak, değerlendirme çalışmasında kullanılan yöntem anlatılacaktır. Kapsama 

alınan ve örneklem olarak seçilen projelerin seçiminde kullanılan kriterler, saha 

ziyaretlerinde karşılaşılan kısıtlar, veri toplama aşamasında uygulanan teknik, 

hazırlanan materyaller ve belirlenen sorular yöntem başlığı altında aktarılacaktır. 

Daha sonra elde edilen bulgular ana başlıklar altında değerlendirilecektir.  
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4.2. YÖNTEM 

4.2.1 Örneklem Seçimi 

Ulusal Ajans’ın yürüttüğü programlar incelendiğinde, Leonardo da Vinci 

Programı’nın mesleki eğitim alanında uygulamalar içerdiği ve nitelikli işgücü 

yetiştirmek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla hareket ettiği görülmektedir. Bu 

nedenle çalışmada, Leonardo da Vinci Programı kapsamında yürütülen projeler 

değerlendirilmek üzere kapsama alınmıştır.  

 

Türkiye’de, Leonardo Programı kapsamındaki projeler 2004 yılında yürütülmeye 

başlamıştır. Programlara ilk giriş yılı olduğu için 2004 yılında çok az sayıda proje 

uygulanmış ve bu alandaki ilk deneyimler kazanılmıştır. Bu projeler, hem ilk 

olmasından hem de az sayıda uygulanmış olmasından dolayı, değerlendirme 

kapsamına alınmamıştır. 2006 yılı projelerinin ise çalışmanın yapıldığı süre zarfında 

halen devam ettiği ve tamamlanmamış olduğu görülmüştür. Bu nedenle 

değerlendirme kapsamına 2005 yılı projeleri alınmıştır.   

 

Leonardo Programı incelendiği zaman, doğrudan mesleki eğitimle ve nitelikli işgücü 

yetiştirmeyle bağlantılı olan ve Program’ın en ağırlıklı faaliyetlerini oluşturan 

projelerin Hareketlilik (Mobility) projeleri altında yürütüldüğü görülmektedir (Bkz 

Bölüm 2.1, s:26–32). Diğer projeler daha çok, mesleki eğitim alanındaki 

deneyimlerin ve uygulamaların ülkelerarası paylaşımına ve yaygınlaştırılmasına 

yöneliktir. Hareketlilik projeleri kapsamında, mesleki eğitim almakta olan veya 

mesleki eğitimden sorumlu olan kişilerin ülkelerarası hareketliliğine destek 

verilmekte, bu bağlamda yararlanıcılar organize faaliyetlerle yurtdışına 
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gönderilmekte veya yurtdışından yararlanıcılar misafir edilmektedir. Hareketlilik 

projelerinin 5 hedef grubu bulunmaktadır ve projeler bu 5 hedef gruba göre 

ayrılmıştır. 

1) Temel mesleki eğitim almakta olan kişiler (IVT – Initial Vocational Training), 

2) Genç işçiler ve yeni mezunlar (WOR – Young Workers / Apprentices), 

3) Yüksek öğrenim görenler (STU – Students within Higher Education), 

4) İşletmelerdeki insan kaynakları yöneticileri, mesleki eğitim programı 

planlayıcıları, yöneticiler, eğitimciler ve mesleki rehberlik uzmanları (INS – 

Instructors / Teachers), 

5) Dil yeterlikleri alanındaki eğitimciler ve rehberler (LAN – Language 

Teachers).    

Bu çalışmada ise, IVT ve WOR hedef gruplu projeler değerlendirme kapsamına 

alınmıştır. Çünkü Türkiye’deki genç nüfusta işsizlik oranı (%17,1), genel işsizlik 

oranının (%8,8) yaklaşık iki katıdır31. Bu nedenle 15–24 yaş arasındaki bu genç 

nüfusu hedefleyen eğitim projeleri, gençlerin nitelik kazanmaları ve istihdama 

katılabilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Temel mesleki eğitim almakta 

olanlar ve yeni mezun gençler, işgücü piyasasında nitelik ve beceri kazanmaya en 

çok ihtiyaç duyan kesim olarak gözükmektedir. 

 

Türkiye’de 2005 yılında Leonardo Programı kapsamında 347 adet Hareketlilik 

Projesi kabul edilmiş ve uygulanmıştır. Bu projelerin illere göre dağılımı 

incelendiğinde (Bkz Harita 1), 65 proje ile en fazla Ankara ilinde proje yürütüldüğü 

                                                           
31 Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yayınlanan, Hane Halkı İşgücü Araştırması 2006 
Temmuz dönemi sonuçlarına göre, Türkiye’de işsizlik oranı %8,8, genç nüfusta işsizlik oranı ise 
%17,1 olarak belirlenmiştir. Bu oranlardan anlaşıldığı gibi, genç nüfustaki işsizlik oranı, genel işsizlik 
oranının yaklaşık iki katıdır. Oranlarla ilgili güncel bilgi için bkz: www.tuik.gov.tr/   
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görülmektedir. Bu nedenle araştırmada uygulama bölgesi olarak Ankara ili 

seçilmiştir. 2004 ve 2006 yıllarında da sayı olarak en fazla projenin yine Ankara 

ilinde uygulandığı görülmektedir (Bkz Ek1; Harita 1, Harita 2). Ulusal Ajans’ın 

Ankara’da bulunduğu göz önüne alındığında, bu durumun doğal bir sonuç olduğu 

düşünülebilir.  

Harita–1: Türkiye’de LdV Programı Kapsamında Kabul Edilen Hareketlilik 
Projelerinin İllere Göre Dağılımı (2005) 

 

 

 

Bu kriterlerden hareketle çalışmada, 2005 yılında Ankara’da Leonardo da Vinci 

Programının hareketlilik faaliyetleri kapsamında uygulanan IVT ve WOR hedef 

gruplu projeleri değerlendirme kapsamına alınmıştır. Ulusal Ajans’tan alınan listeye 

göre, bu kapsamda uygulanan toplam proje sayısı 20’dir (Bkz Tablo 8)32. IVT 

projelerinin sayısı 11, WOR projelerinin sayısı ise 9’dur.  

                                                           
32 Liste, 13.12.2006 tarihinde Ulusal Ajans’tan temin edilmiştir. 
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 Tablo–8: Değerlendirme Kapsamına Alınan Projelerin Listesi 

 
Hedef 
Grup 

PROJE ADI KURUM ADI 
Hedef 
Ülke 

Yararlanıcı 
Sayısı 

1 IVT Almanya'da Mesleki Eğitim Staj Programı Polatlı Anadolu Teknik Lise ve End Meslek Lisesi Almanya 15 

2 IVT Metal, Elk, Bilg Meslek Alanlarında İşletmelerde Pratik Mes. Eğitim  Mamak Battalgazi And Mes ve End Meslek Lisesi Almanya 11 

3 IVT Avrupa'da Yiyecek ve İçecek Sektöründe Uygulamalı Eğitim Çankaya IMKB And Otelcilik ve Turizm Mes Lisesi Hollanda 16 

4 IVT Almanya Mesleki Eğitim Sistemini Yerinde Görme ve İzleme Yapı Mes İnş Teknik ve İnş And Teknik Lisesi Almanya 15 

5 IVT Bilgisayarlı Muhasebe Alanında Staj Cumhuriyet And Tic Meslek ve Tic Meslek Lisesi Almanya 12 

6 IVT Yiyecek ve İçecek Servis Teknik ve Becerilerinin Geliştirilmesi Kızılcahamam And Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Almanya 15 

7 IVT Beceri Eğitimini Geliştirme Projesi Çubuk And Teknik ve End Meslek Lisesi Almanya 10 

8 IVT Kitap Kapağı Tasarımı ve Reklamcılık Konusunda Bilgi Paylaşımı Yenimahalle And Meslek ve Meslek Lisesi Almanya 15 

9 IVT Değişik Pişirme ve Pastacılık Tekniklerinin Öğrenilmesi Ankara Mesleki Eğitim Mrk ve 4.Akşam Sanat Okulu Finlandiya 12 

10 IVT Yöresel Mutfağın İncelenmesi 100.Yıl And Meslek ve Meslek Lisesi Almanya 15 

11 IVT Anne Ölümlerinin Azaltılmasında Ebenin Rolünün Artırılması Pursaklar Yahya Kemal ve Mehmet Sönmez SML Hollanda 15 

12 WOR Engelliler Yaşam Köyü için Uzman Rehabilitasyon Pers. Yetiştirme Ankara Güçlü İşadamları Derneği (AGİAD) Hollanda 10 

13 WOR Yeni Mezun Stilistlerin Bilgi ve Becerilerinin Geliştirilmesi Gazi Üni Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi İtalya 30 

14 WOR Gazeteci Eğitim Programı Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü İtalya 15 

15 WOR KBB Uzmanlık Eğitimine Yeni Yaklaşımlar ve Standartlar Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Almanya 12 

16 WOR Taş İşletmeciliği Konusunda Son Teknolojileri Öğrenme Eğitimi Gölbaşı Belediye Başkanlığı Almanya 16 

17 WOR Medya Ürünlerinde Yapım Sonrası Post Production Hacettepe Meslek Yüksekokulu Almanya 7 

18 WOR İşsizlikle Mücadele EUROBİR Ltd. Şti. Fransa 45 

19 WOR Industrial Mineral Exploration ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Almanya 2 

20 WOR Sosyal Bilimler Alanında Uzaktan Eğitim Prog Uyg Aktif Katılım Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu İngiltere 10 
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Liste incelendiği zaman, mesleki eğitim veren kurumların farklı sektörlerde projeler 

yürüttüğü görülmektedir. Araştırmanın evrenini oluşturan bu listeden örnekleme 

alınacak projeler basit rasgele örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiş ve IVT 

projelerinden 4, WOR projelerinden 4 olmak üzere toplam 8 proje örnekleme 

alınmıştır (Bkz Tablo 9). Bu sayının toplam proje sayısına olan oranı %40’dır (8/20). 

Örneklem seçiminde farklı sektörler, yararlanıcı sayısı ve hedef ülke göz önüne 

alınmıştır.  

 

Örnekleme alınan ve ziyaret edilen projelerin listesi Tablo 9’da verilmiştir. Tablo 9 

incelendiği zaman örnekleme alınan projelerin; yiyecek ve içecek, muhasebe, 

reklamcılık, mutfak, tekstil, medya, jeoloji ve sosyal bilimler olmak üzere farklı 

alanlarda uygulanmış olduğu görülmektedir. Bu durum, değerlendirme sürecine 

farklı sektörlerin yansımasını da sağlayacaktır.  
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Tablo–9: Örnekleme Alınan ve Ziyaret Edilen Projelerin Listesi 

 
Hedef 
Grup 

Proje No PROJE ADI KURUM ADI 
Kurumun 
İlçesi / İli  

Hedef Ülke 
Yararlanıcı 

Sayısı 

Görüşülen 
Yararlanıcı 

Sayısı 

1 IVT TR/05/A/F/PL1–083 

Avrupa'da Yiyecek ve İçecek Sektöründe 
Uygulamalı Eğitim 

Çankaya IMKB And Otelcilik 
ve Turizm Meslek Lisesi 

Çankaya /            
Ankara 

Hollanda 16 15 

2 IVT TR/05/A/F/PL1–206 
Bilgisayarlı Muhasebe Alanında Staj 

Cumhuriyet And Tic Meslek 
ve Tic Meslek Lisesi 

Anıttepe /            
Ankara 

Almanya 12 4 

3 IVT TR/05/A/F/PL1–266 

Kitap Kapağı Tasarımı ve Reklamcılık 
Konusunda Bilgi Paylaşımı 

Yenimahalle And Meslek ve 
Meslek Lisesi 

Yenimahalle / 
Ankara 

Almanya 15 6 

4 IVT TR/05/A/F/PL1–323 
Yöresel Mutfağın İncelenmesi 

100.Yıl And Meslek ve 
Meslek Lisesi 

Emek /                    
Ankara 

Almanya 15 8 

                 

5 WOR TR/05/A/F/PL3–015 

Yeni Mezun Stilistlerin Bilgi ve 
Becerilerinin Geliştirilmesi 

Gazi Üniversitesi Endüstriyel 
Sanatlar Eğitim Fakültesi 

Beşevler /          
Ankara 

İtalya 30 10 

6 WOR TR/05/A/F/PL3–107 

Medya Ürünlerinde Yapım Sonrası Post 
Production 

Hacettepe Meslek 
Yüksekokulu 

Beytepe /             
Ankara 

Almanya 7 4 

7 WOR TR/05/A/F/PL3–110 
Industrial Mineral Exploration 

ODTÜ Jeoloji Mühendisliği 
Bölümü 

100. Yıl /             
Ankara 

Almanya 2 2 

8 WOR TR/05/A/F/PL3–112 

Sosyal Bilimler Alanında Uzaktan 
Eğitim Prog Uyg Aktif Katılım 

Uluslararası Stratejik 
Araştırmalar Kurumu 

Tandoğan /            
Ankara 

İngiltere 10 3 

 
Toplam: 107 52 
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4.2.2 Saha Ziyaretleri 

Örnekleme alınan projelerin yürütücülerine ve yararlanıcılarına ait bilgiler Ulusal 

Ajans’tan temin edilmiş ve kişilere telefon açılarak randevu talebinde bulunulmuştur. 

Alınan randevular sonucunda 8 projenin yürütücülerinin tamamı ile yüz yüze 

görüşme yapılmıştır. Ancak proje yararlanıcılarına ulaşma konusunda bir takım 

zorluklar yaşanmış (iletişim bilgilerinin eksikliği, farklı şehirlerde ikamet etmeleri, 

projenin geç başlaması nedeniyle halen yurtdışında olmaları vb.), bu nedenle tüm 

yararlanıcılarla görüşme fırsatı bulunamamıştır. Yararlanıcılara ulaşma aşamasında 

her projenin yararlanıcı sayısı dikkate alınarak, geneli yansıtabilecek bir sayı 

tutturulmaya çalışılmış ve 107 yararlanıcı arasından toplam 52 tanesi ile görüşme 

fırsatı bulunmuştur. Bu da %48,5 oranına tekabül etmektedir (52/107). 52 kişiden 

45’i ile yüz yüze görüşülmüş, 7 tanesi ile de telefonda görüşme yapılmıştır.  

 

Saha ziyaretlerinde derinlemesine mülakat tekniği kullanılmış ve yapılan görüşmeler 

ses kaydına alınmıştır. Bu kayıtlar daha sonra deşifre edilmiş ve elde edilen veriler 

değerlendirme aşamasında kullanılmıştır. Saha ziyaretlerinde derinlemesine mülakat 

tekniğinin tercih edilmesinin nedeni; niteliksel veri elde etmek, doğru ve güvenilir 

bilgi edinmek ve elde edilen verilerin farklı alanlarda da yorumlanabilmesini 

sağlamaktır.  

 
 

4.2.3 Veri Toplama Aşamasında Kullanılan Görüşme Cetveli 

Veri toplama aşamasında kullanılmak üzere, proje yürütücüleri ve proje 

yararlanıcıları için iki çeşit görüşme cetveli hazırlanmıştır (Bkz Ek 2 ve Ek 3). 

Hazırlanan görüşme cetvelleri çalışmanın amacı doğrultusunda belirlenen açık uçlu 

sorulardan oluşmuştur.  
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Proje Yürütücüleri İçin Hazırlanan Görüşme Cetveli: 

Proje yürütücülerine yönelik olarak hazırlanan derinlemesine görüşme cetvelindeki 

sorular 6 başlık altında toplanmıştır. 1. gruptaki sorular, yürütülen proje ile ilgili 

genel bir bilgi edinebilmek amacıyla hazırlanmış olup, bu kapsamda yürütücülere; 

“projenin adı, amacı, ilgili sektörü, hedef grubu, yararlanıcı sayısı ve yenilikçi 

unsuru” gibi birtakım sorular yöneltilmiştir.  

 

2. gruptaki sorular, proje başvuru sürecine yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu 

kapsamda yürütücülere, öncelikle böyle bir projeden nasıl haberdar oldukları ve 

neden katılmak istedikleri sorulmuştur. Bu sorunun sorulmasının amacı, projelerin 

tanınırlığını ve Ulusal Ajans’ın uyguladığı bilgilendirme faaliyetlerinin etkisini 

değerlendirebilmektir. Ardından, daha önce yurtdışı bağlantılı böyle bir proje 

uygulayıp uygulamadıkları ve teklif hazırlarken yardım alıp almadıkları da sorularak, 

genel anlamda AB projeleri hakkındaki bilgi ve tecrübe düzeyleri öğrenilmeye 

çalışılmıştır. Yürütücülere, proje ortağının ve hedef ülkenin nasıl belirlendiği de 

sorularak, ortak ve ülke seçimine etkide bulunan faktörler ve ortak bulma aşamasında 

karşılaşılan sorunlar öğrenilmeye çalışılmıştır. Bu grupta yer alan son soru ise, 

yürütücülerin yararlanıcı seçimi konusunda nasıl bir yol izledikleri yönündedir. Bu 

sorunun sorulmasının amacı, yürütücülerin yararlanıcı seçimi aşamasında ne kadar 

bilinçli ve objektif davrandıklarını değerlendirebilmektir.    

 

Yurtdışında verilen eğitimin yararlanıcıların gözüyle değerlendirilmesi, eğitimin 

katkısını anlayabilmek açısından tabiî ki önem taşımaktadır. Ancak, özellikle 

eğitimcilerin bu projeleri yürüttüğü göz önüne alındığında, onların bakış açısıyla 
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verilen eğitimin değerlendirilmesi de sürece ayrı bir katkı sağlayacaktır. Bu 

doğrultuda 3. grupta yer alan sorular, yürütücülerin bakış açısıyla yurtdışında verilen 

eğitimin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmış ve bu kapsamda yürütücülere; 

“yurtdışında verilen eğitimin niteliği nasıldı, sizce yeterli miydi ve Türkiye’deki 

eğitimden farkı neydi?” soruları yöneltilmiştir.  

 

Gelecekteki projelerin başarı ile yürütülebilmesi için geçmişte yaşanan sorunların 

tespit edilmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi 

gerekmektedir. Böylece projelerin etkinliği ve sürdürülebilirliği de artacaktır. Bu 

görüşten hareketle görüşme cetvelinin 4. grubunda yer alan sorular, proje süresince 

karşılaşılan güçlükleri ve bu güçlüklerle nasıl başa çıkıldığını öğrenebilmek amacıyla 

hazırlanmış ve bu doğrultuda gelecekteki projelere yol gösterici olması açısından 

katkı sağlamak hedeflenmiştir. Bu kapsamda yürütücülere hem proje hazırlama 

aşamasında hem de proje yürütme aşamasında karşılaşılan güçlüklerin neler olduğu, 

bunların üstesinden nasıl gelindiği ve tekrar karşılaşmamak için nelerin yapılması 

gerektiği soruları yöneltilmiştir. Projeler kapsamında yürütücülere de maddi destek 

sağlanmaktadır. Yürütücülerin proje süresince maddi açıdan sorun yaşayıp 

yaşamadıklarını da anlayabilmek açısından, verilen finansmanın yeterliliği ile ilgili 

bir soru sorulmuştur.  

 

5. gruptaki sorular Ulusal Ajans’ın değerlendirilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. 

Bilindiği gibi Ulusal Ajans, projelerin uygulanmasından ülke düzeyinde sorumlu 

olan tek kuruluştur. Bu kuruluşla bizzat iletişim kuran ve faaliyetlerinden yararlanan 

kişilerin Ajans hakkındaki görüşleri, Ulusal Ajans’ın faaliyetlerini 
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değerlendirebilmek ve eksik ve güçlü yanlarını tespit edebilmek açısından önem 

taşımaktadır. Bu doğrultuda yürütücülere; “Ulusal Ajans’ın katkısını nasıl 

değerlendirirsiniz?”, “Ulusal Ajans ile iletişiminiz nasıldı?”, “Ulusal Ajans yeterli 

düzeyde bilgi verdi mi?”, “Ulusal Ajans’ın eksik yönü var mıydı/varsa nasıl 

tamamlamalı?” soruları yöneltilmiştir.  

 

Yürütücüler için hazırlanan görüşme cetvelinin son grubunda yer alan sorular, proje 

sonrasına yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu doğrultuda öncelikle, yürütülen projenin 

önceden belirlenen hedefler doğrultusundaki başarısını değerlendirebilmek amacıyla, 

proje hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı sorulmuştur. Bu kapsamda ayrıca, 

yararlanıcılar arasından proje sonrasında işe girenin olup olmadığı da sorularak, 

projenin istihdama olan katkısı hakkında genel bir bilgi edinmeye çalışılmıştır. 

Projelerin gelecekte de devam etmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için 

talep faktörü önem taşımaktadır. Bu nedenle yürütücülere, “başka bir projeye 

başvurmayı düşünür müsünüz?” sorusu yöneltilmiştir. Talebin hangi alanlarda 

olduğunu belirleyebilmek için ise, “bundan sonraki projelerde hangi alanlara öncelik 

verilmeli?” sorusu sorulmuştur.  

 

Proje Yararlanıcıları İçin Hazırlanan Görüşme Cetveli: 

Proje yararlanıcılarına yönelik olarak hazırlanan derinlemesine görüşme cetvelindeki 

sorular da 6 grupta toplanmıştır. 1. gruptaki sorular, yararlanıcılar hakkında genel bir 

bilgi edinebilmek amacıyla hazırlanmış olup; bu doğrultuda yararlanıcılara yaş, 

eğitim ve iş durumu ile ilgili birtakım sorular sorulmuştur. 
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2. gruptaki sorular projeye katılım aşamasına yönelik olarak hazırlanmıştır. Öncelikle 

yararlanıcılara böyle bir projeden nasıl haberdar oldukları sorulmuştur. Bu sorunun 

sorulmasının amacı, projelerin tanınırlığını yararlanıcılar açısından 

değerlendirebilmektir. Daha önce yurtdışında veya yurtiçinde böyle bir eğitime 

katılıp katılmadıkları da sorularak, projeler hakkındaki bilgi ve tecrübe düzeyleri 

öğrenilmeye çalışılmıştır. Yararlanıcıların proje sonrasında kazandıkları deneyimleri 

değerlendirebilmek için, proje öncesindeki beklentilerinin neler olduğunu bilmek 

gerekir. Bu nedenle yararlanıcılara; “projeye katılırken bir beklentiniz var mıydı ve 

projeye katılım yönünde sizi en çok ne güdüledi?” soruları sorulmuştur. Yararlanıcı 

seçimi konusunda yürütücülerin ne kadar bilinçli ve objektif davrandığını 

anlayabilmek için, yararlanıcıların da görüşlerine ihtiyaç vardır ve bu doğrultuda 

yararlanıcılara seçim aşaması ile ilgili bir soru da yöneltilmiştir.  

 

Yararlanıcıların aldıkları eğitim ile ilgili görüşleri, eğitimin katkısını anlayabilmek 

açısından son derece önemlidir. Bu nedenle 3. grupta yer alan sorular, verilen 

eğitimin değerlendirilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu doğrultuda ilk olarak, 

yararlanıcı seçimi konusunda doğru karar verilip verilmediğini de anlayabilmek için, 

“verilen eğitim sizle ilgili miydi?” sorusu sorulmuştur. Daha sonra eğitimin niteliği 

ile ilgili olarak “verilen eğitim tatminkar mıydı, eksik yönleri var mıydı, 

Türkiye’deki eğitimden farkı neydi, staj olanağı var mıydı ve eğitimin süresi yeterli 

miydi?” soruları yöneltilmiştir. Gelecekteki projelere de ışık tutabilmesi açısından 

yararlanıcıların bu sorulara verdikleri cevaplar önemli katkılar sağlayacaktır.  
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4. gruptaki sorular, yararlanıcıların yurtdışında geçirdikleri sürece yönelik olarak 

hazırlanmıştır. Bu aşamada öncelikle, yararlanıcılar açısından projelerin eksik 

yönlerini anlayabilmek ve çözüm önerileri sunabilmek amacıyla, yurtdışında geçen 

süre zarfında karşılaşılan sorunların neler olduğu sorulmuştur. Yararlanıcıların 

yurtdışında eğitime olan motivasyonlarını etkileyen olumlu ve olumsuz faktörleri 

anlayabilmek amacıyla, yurtdışında kalınan mekanın elverişliliği ve kalınan sürede 

herhangi bir sosyal aktivite yapılıp yapılmadığına dair sorular da yöneltilmiştir. Proje 

kapsamında yararlanıcılara verilen ödeneğin yeterliliği, hedef kitleye ulaşabilmek 

açısından son derece önemlidir. Nitekim ek bir destek sağlanmaksızın projeye 

katılımda zorluk yaşanıyorsa, maddi imkanları yetersiz olan kişilerin projeye katılım 

şansı azalır. Bu durumda projelerin ulaşmak istediği hedef kitle de kısıtlanır. Bu 

noktadan hareketle yararlanıcılara, verilen finansmanın yeterliliği ile ilgili bir soru 

sorulmuş ve maddi açıdan sıkıntı çekip çekmedikleri ve ailelerinden maddi destek 

alıp almadıkları da öğrenilmeye çalışılmıştır. Gelir düzeyi düşük olan ailelerin 

çocuklarının böyle bir projeye katılımı halinde maddi açıdan zorluk çekip 

çekmeyecekleri de sorularak, yararlanıcıların konuyla ilgili görüşleri alınmaya 

çalışılmıştır.  

 

5. grupta yer alan sorular, yararlanıcıların proje sayesinde kazandıkları deneyimler 

ile bu deneyimlerin istihdama yansımasına yönelik olarak hazırlanmıştır. Çalışmanın 

temel amacı, örnekleme alınan projelerin özellikle istihdam açısından 

değerlendirilmesidir. Bu gruptaki sorular da, çalışmanın temel amacı doğrultusunda 

hazırlanmış olup, mülakatların en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Bu kapsamda 

yararlanıcılara ilk olarak, proje sonrasında kazandıkları en önemli deneyimin ne 
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olduğu ve eğitimin ne tür katkılar sağladığı sorulmuştur. Öncelikle, yararlanıcıların 

kendilik algılarındaki değişiklik öğrenilmeye çalışılmış, ardından da verilen eğitimin 

meslek edinme açısından bir katkı sağlayıp sağlamadığı da sorularak, eğitimin 

mesleki bilgi ve becerilerine olan katkısını değerlendirmek amaçlanmıştır. Kazanılan 

deneyimlerin istihdama yansımasını değerlendirebilmek amacıyla da, “eğitim 

sayesinde iş bulabileceğinizi düşünüyor musunuz ve proje sonrasında iş bulabildiniz 

mi?” soruları yöneltilmiştir.  

 

Son olarak yararlanıcıların projelerle ilgili geleceğe dair düşüncüleri öğrenilmeye 

çalışılmış ve bu doğrultuda yararlanıcılara; “gelecekte de böyle bir projeye katılmak 

ister misiniz, benzer projelerin devamını ister misiniz ve sizce gelecekteki projeler 

hangi hedef gruba yönelik olmalı?” soruları yöneltilmiştir. Bu gruptaki sorular 

projeler hakkındaki memnuniyetin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır ve 

projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önem taşımaktadır.  

   

4.3 BULGULAR 

Yöntem bölümünde belirtildiği gibi, saha ziyaretleri sırasında yapılan mülakatlar ses 

kaydına alınmış ve daha sonra bu kayıtlar deşifre edilmiştir. Çalışmanın bu 

bölümünde ise, deşifre sonucunda elde edilen veriler, görüşme cetvelinde yer alan 

sorular doğrultusunda gruplandırılarak değerlendirilecektir. Mülakatlar hem proje 

yürütücüleri hem de proje yararlanıcıları ile yapıldığı için, elde edilen bulgular iki 

farklı açıdan ele alınmış, fakat aynı başlık altında değerlendirilmiştir. Ayrıca 

örnekleme alınan projeler iki ayrı hedef gruptan oluşmakta, bu nedenle bazı 
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başlıklardaki sorularda hedef grubun özellikleri ön plana çıkmaktadır. Bundan dolayı 

ilgili yerlerde bu noktalara değinilerek bir değerlendirme yapılmıştır.  

 

4.3.1 Projelerin Özellikleri: 

Görüşme yapılan 8 projeye ait genel bilgiler Tablo 9’da verilmiştir (Bkz s:69). Bu 

bilgiler incelendiği zaman projelerin farklı sektörlerde ve alanlarda uygulanmış 

olduğu görülmektedir. Bu alanlar; yiyecek ve içecek, bilgisayarlı muhasebe, 

reklamcılık, yöresel mutfak, stilistlik, medya, jeoloji ve sosyal bilimlerdir. 8 projenin 

5 tanesinin hedef ülkesi Almanya, diğerlerinin ise İngiltere, İtalya ve Hollanda’dır. 4 

projenin hedef grubu IVT olarak tanımlanan temel mesleki eğitim almakta olan 

kişiler, diğer dördünün hedef grubu ise WOR olarak tanımlanan genç işçiler ve yeni 

mezunlardır. Projelerin yararlanıcı sayıları ise ortalama 15 civarındadır.  

 

Mülakatlarda proje yürütücülerine projenin hedefi ve yenilikçi unsuru ile ilgili soru 

da sorulmuştur. Verilen cevaplara göre projelerin tamamının hedefi, yararlanıcılara 

yurtdışında staj imkanı sağlamak ve bu sayede mesleki becerilerinin gelişmesine 

katkıda bulunarak, istihdama katılma şanslarını artırmaktır. Ayrıca her proje kendi 

alanı ile ilgili yenilikçi unsura sahiptir. Örneğin yiyecek ve içecek sektörü ile yöresel 

mutfak alanında yürütülen projeler, başka bir ülkenin mutfağını yerinde görmek 

açısından yenilikçi bir özellik taşımakta, medya ve reklamcılık alanında yürütülen 

projeler ise konuları itibariyle kendi alanlarında bir ilki teşkil etmektedir. Diğer 

projeler ise sektörle ilgili yeni teknolojilErle tanışma imkanı sağlayarak bIr yenilik 

oluşturmaktadır.   
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4.3.2 Yararlanıcıların Özellikleri: 

IVT projelerinde hedef grup temel meSleki eğitim almakta olan kişilerdir. 

Örnekleme alınan ve bu gruPta yer alan yararlanıcılardan 33 tanesi ile görüşme 

yapılmıştır. Bu yararlanıcıların yaşlarına ve eğitim durumlarına bakıldığında, projeye 

katıldıkları dönemde meslek liselerinin Lise 2 ve Lise 3. sınıflarında okudukları ve 

bu doğrultuda da yaşlarının 16 ile 17 arasında değiştiği görülmektedir. Görüşme 

yapılan 33 yararlanıcıdan 21 tanesinin yaşı 17, 10 tanesinin yaşı 16, 2 tanesinin yaşı 

ise 15’dir. Bu grupta yer alan proje yürütücüleri, yararlanıcıların özellikle Lise 2 ve 

Lise 3. sınıflardan seçildiğini, çünkü bu yaş grubundakilerin daha bilinçli bir katılım 

sağlayacaklarını düşündüklerini belirtmişlerdir. Bu özellikler göz önüne alındığında 

örneklemde yer alan IVT projelerindeki yararlanıcıların, projelerin önceden 

belirlediği hedef kitleye uygun bir profil çizdiği görülmektedir.  

 

WOR projelerinin hedef grubu ise yeni mezun olan veya çalışan gençlerdir. 

Örnekleme alınan ve bu grupta yer alan yararlanıcılardan 19 tanesi ile görüşme 

yapılmış ve yararlanıcıların 18 ile 20 yaş arasında, yeni mezun ve işsiz gençlerden 

oluştuğu görülmüştür. Görüşme yapılan yararlanıcılardan 10 tanesinin, projeye 

katıldıkları dönemde meslek lisesinden yeni mezun olup henüz iş yaşamına girmemiş 

olduğu, 4 tanesinin ise meslek yüksekokulundan yeni mezun olup iş arama 

sürecindeyken projeye katıldığı görülmüştür. Diğer 5 yararlanıcı ise üniversite son 

sınıf öğrencisi iken projeye katılmıştır. Bu özelliklere bakıldığında görüşme yapılan 

WOR proje yararlanıcılarının çalışan gençlerden ziyade, yeni mezun ve işsiz 

gençlerden oluştuğu görülmektedir.  
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Yararlanıcıların cinsiyet dağılımları incelendiğinde, kadınların sayısının erkeklere 

göre daha fazla olduğu görülmüştür. Görüşme yapılan toplam 52 yararlanıcıdan 35’i 

kadın, 17’si erkektir. Ancak bu durum, projelerin ve yürüten kuruluşların 

özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Örneğin proje yürüten kuruluşların bazıları kız 

meslek liseleridir ve yararlanıcılar da buna bağlı olarak kadınlardan oluşmuştur. Bazı 

projeler de kadınlara yönelik olarak hazırlanmıştır. Cinsiyet hedefli olmayan 

projelerde ise, özellikle dikkate alınmadığı halde, kadın erkek sayılarının eşit oranda 

olduğu görülmüştür. Bazı projelerde kadınlar, yararlanıcı olarak seçildikleri halde, 

ailelerinin izin vermemesinden dolayı projelere katılamamışlardır. Bu noktada 

projeler hakkında ailelerin de bilgilendirilmesi gerekliliği düşünülmektedir. Çünkü 

özellikle kadınların bu tip projelere katılmaları, fırsat eşitliğinden faydalanarak vasıf 

kazanabilme ve istihdama katılabilme açısından büyük önem taşımaktadır.  

 

4.3.3 Leonardo Programının Tanınırlığı: 

Ulusal Ajans, programların tanıtımı için hazırlık döneminden itibaren çeşitli 

bölgelerde bilgilendirme faaliyetleri düzenlemektedir. Bu faaliyetlerin amacı, hedef 

grupların projeler hakkında bilgi edinmesi ve proje hazırlamaları konusunda harekete 

geçirilmesidir. Bu nedenle, projelerin tanınırlığı açısından bilgilendirme 

faaliyetlerinin önemi büyüktür.  

 

Mülakatlarda, bilgilendirme faaliyetlerinin IVT proje yürütücüleri açısından büyük 

etkisinin olduğu görülmüştür. Bu kapsamdaki yürütücülerin hemen hemen hepsi, 

bilgilendirme toplantıları sayesinde Leonardo Programından haberdar olduklarını ve 

bunun sonucunda projelere katılmak istediklerini belirtmişlerdir. WOR proje 
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yürütücüleri ise, program hakkında zaten bilgi sahibi olduklarını ve akademik bir 

çalışma yapmak ya da ismini duyurabilmek adına böyle bir projeye başvurduklarını 

belirtmişlerdir. Bu noktada projeleri yürüten kuruluşların özellikleri ön plana 

çıkmaktadır. IVT projelerini yürüten kuruluşlar meslek liseleridir ve büyük 

çoğunluğu ilk defa yurtdışı bağlantılı bir eğitim projesine başvurmuştur. WOR 

projelerini yürüten kuruluşlar ise üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları gibi, zaten 

AB projeleri konusunda çalışmalar yapan ve bu konuda deneyimli olan kuruluşlardır. 

Nitekim bu kuruluşlar teklif hazırlama aşamasında herhangi bir yardım almadıklarını 

da belirtmişlerdir. Bu nedenle projelerin tanınırlığı açısından kuruluşların özellikleri 

dikkate alınmalıdır.  

 

Yararlanıcılardan sadece 6 tanesi, projeler hakkında önceden bilgi sahibi olduklarını 

ifade etmiş, geri kalan 46 tanesi ise yürütücüler sayesinde böyle bir projeden 

haberdar olduklarını belirtmişlerdir. Bu durum, projelerin tanınırlığının yararlanıcılar 

açısından zayıf olduğunu göstermektedir. Önceden bilgi sahibi olan yararlanıcılar ise, 

WOR projelerinde yer alan ve yüksekokul mezunu veya üniversite öğrencisi olan 

gençlerdir. Bu noktada, yaş ve eğitim durumunun projelerin tanınırlığı açısından 

önemli olduğu görülmektedir. Yararlanıcıların tamamı ilk defa böyle bir projeye ve 

eğitime katılmıştır. Hatta 47 kişi proje sayesinde ilk defa yurtdışına çıktığını 

belirtmiştir. Böylece yararlanıcıların projeler hakkında yeterli düzeyde bilgi ve 

tecrübesinin olmadığı görülmektedir.  
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4.3.4 Hedef Ülkenin Belirlenmesi ve Yararlanıcı Seçimi: 

Leonardo Programı kapsamında proje uygulamak isteyen kuruluşların, uygulama 

aşamasında işbirliği yapabilmeleri için gidilecek ülkeden bir ortak kuruluş bulmaları 

gerekmektedir. İnternet üzerinden yapılan yazışmalarla gerçekleşen ortak bulma 

aşaması, tarafların koşullar üzerinde anlaşmaya vararak sözleşme imzalamaları ile 

sonuçlanmaktadır. Başvuru sahipleri, gitmek istedikleri ülkelerden uygun ortak 

bulamadıkları zaman, başka ülkelerden de araştırma yapmaktadır. Bu nedenle 

gidilecek ülke, bulunan ortağa bağlı olarak belirlenmektedir. Dolayısı ile başta 

hedeflenen ülke ile gidilen ülke arasında kimi zaman farklılıklar oluşmaktadır. 

 

Yapılan görüşmelerde yürütücüler, ortak bulma aşamasında bir takım sorunlar 

yaşadıklarını ve bu nedenle hedeflenen ülkenin değiştiğini belirtmişlerdir. 2005 

yılında Leonardo Programı kapsamında kabul edilen Hareketlilik Projelerinin hedef 

ülkelere göre dağılımını gösteren Grafik 1 incelendiğinde, %41’lik bir oranla 

Almanya’nın birinci sırada geldiği görülmektedir. Toplam 347 projenin 142 

tanesinin hedef ülkesi Almanya’dır. Örnekleme alınan 8 projenin de 5 tanesinin 

hedef ülkesi Almanya’dır. Mülakatlarda, hedef ülkesi Almanya olan proje 

yürütücülerinin büyük çoğunluğu, ilk tercihlerinin Almanya olmadığını ancak daha 

kolay ortak bulmalarından ve koşullarının daha iyi olmasından dolayı Almanya’yı 

seçtiklerini belirtmişlerdir. Diğer ülkelerdeki kuruluşlarla, özellikle maddi açıdan 

anlaşamadıklarını ve bütçelerini aştığından dolayı ortaklık kuramadıklarını ifade 

etmişlerdir. Almanya’daki kuruluşların daha uygun koşullar sunmasının ve bu 

kuruluşlarla daha kolay temasa geçilmesinin sebebi araştırıldığında ise, ortaya 

şaşılmayacak bir sonuç çıkmıştır. Almanya’da temasa geçilen ortak kuruluşların 
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yürütücülerinin hemen hemen hepsi Türk asıllıdır ve bu nedenle hem yazışmalar son 

derece kolaylıkla sağlanmış, hem de çok daha uygun koşullarda anlaşmaya 

varılmıştır. Ortaklık kurulan kuruluşların yürütücülerinin Türk olması durumuna 

diğer ülkelerde de rastlanmıştır. Ancak Türklerin en fazla Almanya’da yaşadığı göz 

önüne alındığında, hedef ülke oranlarında birinci sırada Almanya’nın gelmesi doğal 

gözükmektedir. 

 
Grafik–1: Türkiye’de LdV Programı Kapsamında Kabul Edilen Hareketlilik 

Projelerinin Hedef Ülkelere Göre Dağılımı (2005) 
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Örnekleme alınan proje yürütücülerinin yararlanıcı seçimi konusunda çeşitli 

yöntemler uyguladıkları görülmüştür. Ancak genel anlamda yürütücüler; başarı 

durumu, not ortalaması, disiplin suçunun olmaması ve yabancı dil bilgisi gibi belirli 

kriterleri dikkate alarak, başvuranlar arasından bir seçim yapmıştır. Yürütücü 

kuruluşların büyük çoğunluğu başvuranları değerlendirebilmek için ayrı bir komite 

oluşturmuş ve belirlenen kriterlere göre bir seçim yapmıştır. Projeler konusunda 

tecrübe sahibi olan kuruluşların, yararlanıcı seçimi konusuna çok daha ciddi 

baktıkları ve daha kapsamlı bir değerlendirme yaptıkları gözlemlenmiştir33. Özellikle 

WOR projelerini yürüten kuruluşlar, yararlanıcı seçiminde daha bilinçli gençlere 

öncelik vermişler ve bu kişilerin vasıf düzeyini yükselterek istihdama katılma 

şanslarını artırmayı hedeflemişlerdir. Bu konuda yararlanıcıların da görüşleri 

değerlendirildiğinde, birtakım istisnai durumlar göz ardı edildiği zaman, seçim 

yöntemlerinde objektif davranıldığı görüşünün yaygın olduğu anlaşılmıştır.  

 

4.3.5 Verilen Eğitimin Değerlendirilmesi: 

Proje yararlanıcılarının tamamı, verilen eğitimin kendi alanları ile ilgili olduğunu 

belirtmiş ve sahip oldukları mesleki becerilerine katkı sağlayacak nitelikte eğitim 

aldıklarını ifade etmiştir. Bu durum, yararlanıcı seçimi konusunda doğru karar 

verildiğini göstermekte ve eğitimin yararlılığı açısından olumlu bir etki 

yaratmaktadır.  

 

                                                           
33 Örneğin, “Çankaya IMKB Anadolu  Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi”, AB projelerine başvuru 
yapan öğrencileri tarafsız ve fırsat eşitliği çerçevesinde seçebilmek amacıyla bir takım seçim kriterleri 
oluşturmuş ve bir sınav uygulaması yapmıştır. Öğrencilerin hem başvurabilmesi için bazı kriterlere 
uygun olması, hem de seçilebilmesi için uygulanan sınavdan başarılı bir not alması gerekmektedir. 
Uygulanan bu sistem, her ne kadar sınav sisteminden sıkılmış olan öğrencileri tekrar bu uygulamanın 
içine sokuyor olsa da, bir takım olumlu sonuçlar da doğurmuştur. Çünkü öğrenciler sırf bu projelerden 
yararlanabilmek için derslerini daha fazla ciddiye almakta ve daha hevesli bir katılım sağlamaktadır.    
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Verilen eğitimlerin daha çok staj niteliğinde olduğu ve elde edilen teorik bilgilerin 

pratiğe aktarılmasını amaçladığı görülmüştür. Bazı projelerde ise, hem teorik hem de 

pratik eğitim verilmiştir. Proje yararlanıcılarının büyük bir kısmı eğitimin özellikle 

staj imkanı yaratmasından dolayı faydalı olduğunu düşünmektedir. Özellikle IVT 

projelerindeki yararlanıcıların meslek lisesi öğrencisi olmalarından dolayı staj 

zorunluluğu bulunmaktadır. Bu gruptaki yararlanıcılar, proje sonrasında aldıkları 

sertifikalarla staj yaptıklarını belgelediklerini ve bu belge sayesinde Türkiye’deki staj 

uygulamalarını kolaylaştırabildiklerini belirtmişlerdir. Bu noktada verilen eğitimlerin 

belgelendirilmesi ile uluslararası kıyaslanabilirlik ve denklik sağladığı sonucuna 

ulaşılabilir.   

 

Sadece 3 yararlanıcı verilen eğitimden memnun kalmadığını ifade etmiş ve 

Türkiye’de almış olduğu eğitimin çok daha kapsamlı olduğunu belirtmiştir. Genel 

anlamda yararlanıcılar, Türkiye’de almış oldukları teorik eğitimin çok daha kapsamlı 

olduğu düşüncesindedir, ancak yurtdışındaki pratik uygulamaların daha nitelikli 

olduğunu ve böyle bir staj olanağı sayesinde birçok yeni tekniklerle karşılaştıklarını 

da ifade etmişlerdir. Yararlanıcılardan 49’u verilen eğitimin içeriğini yeterli 

bulduklarını ve eğitim sayesinde bilgi ve becerilerinin arttığını belirtmişlerdir. Bazı 

yararlanıcılar, yurtdışındaki eğitimde kullandıkları makinelerle ve teknolojilerle ilk 

defa karşılaştıklarını dile getirerek, projelerin yenilikçi unsurlarını da ortaya 

çıkarmaktadırlar. Ayrıca yararlanıcıların hemen hemen hepsi farklı bir kültürde ve 

yabancı bir dilde eğitim almalarını da son derece önemli bulmaktadır.  
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18 yararlanıcı verilen eğitimin süresini yeterli bulurken, 34 yaralanıcı sürenin daha 

uzun olması gerektiğini düşünmektedir. IVT projelerinin süresi asgari ve azami 

olarak 3 ila 39 hafta arasında değişmektedir. Örnekleme alınan IVT projeleri ise 3 ile 

4 hafta arasında uygulanmıştır. Süreyi yeterli bulmayan yararlanıcıların büyük 

çoğunluğu ise bu grupta yer almaktadır. Yapılan görüşmelerde bu gruptaki 

yararlanıcılar, 3 haftalık sürede yeterli düzeyde mesleki beceri kazanamadıklarını ve 

tam uyum sağladıkları bir dönemde proje süresinin bittiğini belirtmişler ve bu 

nedenle sürenin daha uzun olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Projelerin başarısı 

açısından bu önemli bir konudur ve dikkate alınması gerekmektedir. WOR 

projelerinin süresi ise asgari ve azami olarak 9 ila 52 hafta arasında değişmektedir. 

Örnekleme alınan WOR projeleri ise 3 ay ile 8 ay arasında uygulanmıştır. Bu 

gruptaki yararlanıcılar ise büyük oranda eğitimin süresini yeterli bulmuştur.  

 

Yürütücüler de verilen eğitimlerle ilgili görüşlerini dile getirmişler ve eğitimlerin, 

özellikle staj imkanı sunarak teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesine katkı 

sağladığını düşündüklerini belirtmişlerdir. Ayrıca, yabancı dilde eğitim almanın 

yararlanıcılar açısından önemli deneyimler kazandıracağını ifade etmişler ve projeler 

sayesinde yurtdışındaki uygulamaların yerinde görüldüğünü ve yeni teknolojilerle 

tanışma fırsatının sağlandığını belirtmişlerdir.  

 

Projeler kapsamında yararlanıcılara, yurtdışına gitmeden önce kısa süreli dil eğitimi 

de sağlanmakta ve bu eğitimi Ulusal Ajans karşılamaktadır. Her ne kadar 

yararlanıcılarda dil yeterliliği şartı aransa da, verilen bu dil eğitiminin de katkı 

sağlayacağı ortadadır. Ancak yararlanıcılarla yapılan görüşmelerde verilen bu dil 
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eğitiminin hem süre açısından hem de nitelik açısından yetersiz bulunduğu 

gözlenmiştir. Yararlanıcıların hemen hemen hepsi dil eğitiminden memnun 

kalmadıklarını ifade etmiştir. Dil eğitimlerinin süre açısından yetersiz bulunması 

normaldir, çünkü zaten eğitimler kısa süreli olarak verilmektedir. Buradaki dil 

eğitiminin amacı, katılımcılara yabancı dil öğretmek değil, sadece dil yeterliklerine 

katkıda bulunmaktır. Eğitimlerin nitelik açısından yetersiz bulunması konusu ise 

incelenmelidir, çünkü yapılan faaliyetler işe yaradığı ölçüde başarılıdır. 

Yararlanıcıların verilen dil eğitiminin niteliği ile ilgili yetersiz buldukları nokta, 

eğitimin basit bir içeriğe sahip olduğu ve teknik terimleri içermediği yönündedir. 

Yararlanıcılar, kendilerinin zaten konuşma dilini bildiklerini ifade etmişler ve önemli 

olan noktanın mesleki yabancı dil öğrenmek olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle 

verilen dil eğitimlerinin süresi kısa da olsa içeriğinin zenginleştirilmesi ve daha çok 

mesleki yabancı dil kapsamındaki teknik terimleri içermesi gerekmektedir.  

   

4.3.6 Eğitime Olan Motivasyonu Etkileyen Olumlu ve Olumsuz Faktörler: 

Yararlanıcıların eğitime olan motivasyonlarında verilen eğitimin niteliğinin yanı sıra, 

eğitim dışı aktivitelerin ve kalınan mekanın fiziki koşullarının da etkisi 

bulunmaktadır. Bu bağlamda, yurtdışında yapılan sosyal aktivitelerin, 

yararlanıcıların motivasyonunu olumlu yönde etkilediği görülmüştür. 

Yararlanıcıların hemen hemen hepsi, proje kapsamında yurtdışında bir takım sosyal 

aktivitelere katılmış ve bu sayede farklı kültürler ve mekanlar görerek gittikleri 

ülkeleri daha yakından tanıma fırsatı yakalamıştır. Bu aktivitelerin organizasyonu ve 

finansmanı ise genelde ortak kuruluş tarafından karşılanmış ve böylelikle 

katılımcılardan ek bir masraf da çıkmamıştır. Bu noktada ortak kuruluşun katkısı ön 
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plana çıkmaktadır. Bazı projelerde ise yürütücülerin katkısıyla birtakım 

organizasyonlar gerçekleştirilmiş ve finansmanı da yararlanıcılarla ortak 

karşılanmıştır.  

 

Yurtdışında kaldıkları mekanla ilgili memnuniyetsizliklerini dile getiren ve bu 

durumun motivasyonlarını olumsuz yönde etkilediğini ifade eden yararlanıcı sayısı 

ise 5’tir. Diğer yararlanıcıların bu konu ile ilgili bir şikayeti olmamıştır. Bu noktada 

da ortak kuruluşun rolü ön plana çıkmaktadır, çünkü bu tip organizasyonları ortak 

kuruluşlar ayarlamaktadır. Bu nedenle başvuru sahiplerinin, ortak bulma konusunda 

dikkatli davranmaları ve her türlü koşulları göz önüne alarak anlaşma yapmaları 

gerekmektedir. Önemli olan herhangi bir ortağın bulunarak projenin uygulanması 

değil, her türlü koşulun göz önüne alındığı başarılı bir projenin uygulanmasıdır. 

Özellikle projeler konusunda tecrübe sahibi kuruluşların bu konuyu ciddiye aldığı ve 

ortak bulma konusunda son derece hassas davrandıkları görülmüştür. Bu hassasiyetin 

tüm kuruluşlar tarafından da gösterilmesi gerekmektedir.  

 

4.3.7 Verilen Finansmanın Yeterliliği: 

Leonardo Programı kapsamında, hem proje yürütücülerine hem de proje 

yararlanıcılarına maddi destek sağlanmaktadır. Bu desteğin yeterliliği konusu, 

projelerin etkinliği açısından son derece önemlidir. Çünkü ek bir destek sağlanmadan 

projelere katılımın gerçekleşmemesi halinde, projelerin ulaşmak istediği hedef kitle 

kısıtlanmaktadır. Bu durumda sadece maddi imkanları iyi olan kişiler katılım 

sağlayabilir ve bunun sonucunda da hedeflenen amaçlara ulaşılamaz. Amacı mesleki 

eğitim almakta olan veya yeni mezun ve işsiz gençlere nitelik kazandırmak olan bir 
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projenin, ulaşmak istediği hedef kitle son derece geniştir ve başarılı olabilmesi için 

özellikle maddi imkanları kısıtlı gençlere yönelik olmak zorundadır.  

 

Proje yürütücülerinin büyük bir kısmı kendilerine sağlanan maddi desteğin yeterli 

olduğu görüşündedir. Çünkü yürütücülerin proje kapsamında yurtdışına gitme 

zorunluluğu yoktur ve verilen destek de sadece projeyi uygulamalarına yöneliktir. 

Ancak yararlanıcılarla birlikte yurtdışına giden yürütücüler de bulunmaktadır ve bu 

kesim verilen finansmanın biraz daha fazla olması gerektiğini düşünmektedir.  

 

Verilen ödenekle ilgili yararlanıcıların görüşleri ise, projeye ve hedef ülkeye göre 

değişmektedir. Örneğin İngiltere’ye giden yararlanıcılar maddi açıdan sıkıntı 

çektiklerini ve aile desteği olmadan eğitim süresini tamamlayamadıklarını 

belirtmişlerdir. Almanya’ya giden yararlanıcılar ise maddi açıdan çok fazla sıkıntı 

çekmediklerini, sadece ekstra masraflar için ailelerinden destek aldıklarını ifade 

etmişlerdir. Bu noktada hedef ülkenin koşullarına göre maddi ihtiyacın değiştiği ve 

bu koşulların göz önüne alınarak verilecek finansmanın belirlenmesi gerekliliği 

anlaşılmaktadır. Bazı projelerde, yürütücüler kendi ödeneklerinden öğrencilere katkı 

yaptıklarını belirtmişlerdir. Bu noktada, yürütücülerin inisiyatifi ön plana 

çıkmaktadır. 

 

Yurtdışındaki harcamalarla ilgili ortak kuruluşun da önemli bir payı bulunmaktadır. 

Örneğin çoğu ortak kuruluş, yapılan sosyal aktiviteleri kendi karşılamış ve ulaşım, 

yemek masrafı gibi konularda son derece kolaylık sağlamıştır. Bu kuruluşların 
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genelde Türk asıllı yürütücülerden oluştuğu görülmüştür. Ancak bazı ortaklar hiçbir 

ekstra masrafa girmemiş ve bu masrafları yararlanıcılar karşılamıştır.   

 

Hedef ülkenin koşullarının göz önüne alınarak verilecek finansmanın belirlenmesi ve 

ortak kuruluşla maddi konularda iyi koşullarda anlaşılması halinde, yararlanıcıların 

ek bir destek olmadan projeye katılımının sağlanacağı ve bu doğrultuda gelir düzeyi 

düşük olan ailelerin çocuklarının da böyle bir projeye katılımında sorun 

yaşanmayacağı anlaşılmaktadır. Nitekim yararlanıcıların da konuya ilişkin görüşleri 

bu yöndedir.  

 

4.3.8 Yararlanıcıların Projelerden Beklentileri: 

Yapılan görüşmelerde yararlanıcıların tamamının bir takım beklentilerle projelere 

başvurduğu görülmüştür. Bu beklentilerin; iş bulmak, beceri geliştirmek, yurtdışında 

eğitim almak, staj yapmak ve sertifika sahibi olmak gibi, projelerin genel amaçlarıyla 

da uyuşan konulardan oluştuğu anlaşılmıştır. Beklentilerin bu yönde olması, 

projelere bilinçli bir katılımın sağlandığını da göstermektedir. Diğer yandan, IVT 

projelerinde yer alan yararlanıcılardan 8 tanesinin projelere daha çok gezi amaçlı 

yaklaştığı ve proje öncesinde önemli beklentilere sahip olmadığı görülmüştür. Bu 

yararlanıcılar, 15 ve 16 yaş grubu arasında yer alan Lise 2.sınıf öğrencilerinden 

oluşmaktadır. Bu noktada yaş ve eğitim durumunun yararlanıcıların projelerden 

beklentilerini etkilediği görülmektedir.  

 

IVT ve WOR projelerindeki yararlanıcıların projelerden beklentileri, öncelik 

düzeylerine göre farklılıklar göstermektedir. IVT projelerindeki yararlanıcıların 
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projelerden öncelikli beklentisi yurtdışında eğitim almak, staj yapmak ve sertifika 

sahibi olmaktır. Vasıf kazanma ve iş bulma beklentisi ise daha sonra gelmektedir. 

Çünkü bu gruptaki yararlanıcılar projeye katıldıkları dönemde lise öğrencisidir ve iş 

hayatına atılmaları için önlerinde uzun bir süre vardır. İş bulma beklentilerinin uzun 

vadede karşılanacağını göz önüne aldıkları için, öncelikli olarak düşündükleri konu 

eğitimlerini ve mecburi staj uygulamalarını tamamlamaktır. Bu nedenle 

beklentilerinde öncelikli sırayı yurtdışında eğitim ve staj imkanı almıştır. Sertifika 

sahibi olmalarını ise, hem kendi ülkelerinde yapacakları stajlarda bir avantaj olarak 

gördükleri için, hem de ileride iş bulma açısından kolaylık sağlayacağını 

düşündükleri için önemli bulmaktadırlar.  

 

WOR projelerindeki yararlanıcıların hemen hemen hepsinin ise projelerden en büyük 

beklentisi iş bulabilmektir. Diğer beklentileri ise bu amaç doğrultusunda oluşmuştur. 

Bu gruptaki yararlanıcıların çalışan gençlerden ziyade, yeni mezun ve iş yaşamına 

henüz girmemiş işsiz gençlerden oluştuğu göz önüne alındığında, ilk sırada bu 

beklentinin yer alması aslında beklenilen bir sonuçtur. Yararlanıcılar, sertifika sahibi 

olma, vasıf kazanma ve yurtdışında eğitim alma gibi konulara iş bulabilme açısından 

katkı sağlayacağını düşündükleri için önem vermektedir.   

 

4.3.9 Kazanılan Deneyimler ve İstihdama Yansıması: 

Yararlanıcılar proje sayesinde kazandıkları deneyimleri; nitelik ve beceri kazanmak, 

vasıflı birer eleman haline gelmek, meslekleri ile ilgili alanlarda yeni teknolojilerle 

ve yöntemlerle tanışmak, sertifika sahibi olmak ve yurtdışında eğitim imkanı bulmak 
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olarak belirtmişlerdir. Dolayısı ile bir kısım yararlanıcıların proje öncesi 

beklentilerinin büyük ölçüde gerçekleştiği görülmektedir.  

 

IVT projelerinden 26 yararlanıcı, projeler kapsamında aldıkları eğitim sayesinde iş 

bulabileceğini düşünmektedir. Bu gruptaki yararlanıcıların bir bölümü lise 

öğrencisinden, bir bölümü ise liseden yeni mezun olmuş ancak yüksek öğrenimine 

devam eden kişilerden oluşmaktadır. Bu nedenle bu grup açısından iş bulma ve 

istihdama katılma konusu sadece ilerisi için bir beklentidir. 33 yararlanıcı arasından 

26 tanesinin proje sayesinde ileride iş bulabileceğini düşünüyor olması, kazanılan 

deneyimlerin istihdama yansıtılabilmesi açısından önemli bir göstergedir.  

 

Bu konu hakkındaki somut verileri WOR proje yararlanıcılarından elde etmek 

mümkündür. Bu grupta yer alan 16 yararlanıcı, proje sonrasında bir işe girdiğini 

belirtmiştir. Görüşme yapılan 19 yararlanıcı arasından 16 tanesinin proje sonrasında 

işe girmiş olması, projelerin istihdama olan katkısı açısından büyük önem 

taşımaktadır. Projelerden bir tanesinde ise, yurtdışındaki ortak kuruluş başarılı olan 

yararlanıcılara proje sonrasında iş teklifinde bulunmuştur. Proje yürütücüsünün 

aktardığına göre, 2 yararlanıcı teklifi kabul ederek yurtdışında çalışmaya başlamıştır.  

 

Görüşme yapılan WOR proje yararlanıcılarının projeye katılmadan önce işsiz olduğu 

belirtilmişti. Proje yürütücülerinden birinin aktardığına göre, yararlanıcılardan iki 

tanesi proje öncesinde bir yerde çalışmaktadır. Bu yararlanıcılar proje sonrası işlerini 

değiştirerek, daha iyi bir işe geçiş yapmıştır. Bu nokta da, projelerin başarısı ve etkisi 

açısından son derece önemlidir. Böylelikle projelerin, işsiz gençlere iş bulabilme 
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şansı yaratmasının yanı sıra, hali hazırda bir iş sahibi olanlara da daha avantajlı bir 

işe geçebilme imkanı sağladığı görülmektedir.  

 

Yapılan görüşmelerde yararlanıcılar, proje sayesinde kazandıkları deneyimlerle ilgili 

olarak, kişisel gelişim ve kendilik algılarına yönelik değerlendirmelerde de 

bulunmuşlardır. Yararlanıcıların hemen hemen hepsi, proje sayesinde kendilerini 

daha değerli, daha yetkin ve moralli hissettiklerini dile getirmiştir. 47 kişi ilk defa 

yurtdışına çıktığını ve hatta ilk defa ailesinden ayrı kaldığını belirtmiş ve bu deneyim 

sayesinde özgüven kazandığını ifade etmiştir. Örneğin yararlanıcılardan bir tanesi, 

Türkiye’deyken tek başına otobüse binmeye bile cesaret edemediğini ancak 

yurtdışında kaldığı süre içerisinde kendi ayakları üzerinde durmayı öğrendiğini 

vurgulamıştır. Örneklem kapsamında yer alan projelerde moda tasarımı, reklamcılık 

ve aşçılık gibi meslekler bulunmakta ve bu meslekler açısından yaratıcılık ve 

yenilikçilik özellikleri büyük önem taşımaktadır. Bu projelerdeki yararlanıcılar 

projeler sayesinde bakış açılarının genişlediğini ve özellikle mesleki anlamda 

kendilerini daha yaratıcı ve yenilikçi gördüklerini belirtmişlerdir. Yararlanıcıların bu 

anlamda kazandıkları deneyimlerin, mesleki becerilerine önemli bir katkısının 

olduğu görülmektedir.    

 

4.3.10 Proje Süresince Karşılaşılan Sorunlar: 

Proje yürütücülerinin tamamı ortak bulma aşamasında büyük sorun yaşadıklarını dile 

getirmişlerdir. Yürütücüler, nitelikli kuruluş bulamadıklarından veya görüşülen 

kuruluşlarla istenilen koşullarda anlaşmaya varılamamasından dolayı sorun 

yaşadıklarını ve bu nedenlerden ötürü hedefledikleri ülkeyi değiştirmek zorunda 
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kaldıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca hedeflenen ülkenin değişmesi sonucunda, başta 

belirlenen proje hedeflerine ulaşamadıklarını da ifade etmişlerdir.  

 

Yürütücülerin proje uygulama aşamasında karşılaştıkları en büyük sorun ise vize 

problemi olmuştur. 8 yürütücüden 5 tanesi vize problemi yaşadığını dile getirmiştir.  

Yürütücüler, elçiliklerin vize verme konusunda sorun çıkardıklarına değinerek, bu 

problemi aşabilmek için çok uğraştıklarını belirtmişlerdir. Aslında Ulusal Ajans, 

kabul edilen projelere vize kolaylık yazısı vermektedir. Ancak yürütücülerin 

aktardığına göre, elçilikler Ulusal Ajans’ın adını bile duymadıklarını belirterek bu 

yazıyı dikkate almamışlardır34. Projelerin Türkiye’de yeni uygulanıyor olmasından 

dolayı tanınırlığı düşüktür. Bu nedenle bu tip sorunların yaşanmış olması doğal 

gözükmekte,  zamanla bu sorunların aşılacağı düşünülmektedir.  

 

Proje yürütücülerinin uygulama aşamasında karşılaştıkları bir diğer sorun ise, Ulusal 

Ajans tarafından ödenmesi gereken paranın zamanında yatmamasıdır. 8 yürütücüden 

7 tanesi bu sorunu yaşadığını belirtmiştir. Bu sorun yararlanıcı ödenekleri açısından 

da yaşanmıştır. Bazı yararlanıcılar ve yürütücüler, projelerinin aylar önce bittiği 

halde paralarını alamadıklarını belirtmişlerdir. Çoğu yürütücüler ve yararlanıcılar, 

para ödenene kadar masrafları kendi cebinden karşılamıştır. Ancak karşılayamayacak 

durumda olanların da bulunduğu göz önüne alındığında, bu sorunun son derece 

hassas ve önemli bir konu olduğu ortadadır. Ulusal Ajans’takiler ise bu konudaki 

                                                           
34 Ulusal Ajans personeli ile 27.12.2006 tarihinde yapılan görüşme sırasında bu sorun dile getirilmiş 
ve görüşleri alınmıştır. Personelin aktardığına göre; Avrupa ülkelerinde vize sorunu bulunmadığı için, 
elçiliklerin bu tip projelerden haberi yoktur. Bu nedenle bu sorunu sadece Romanya, Bulgaristan ve 
Türkiye gibi aday ülkeler yaşamıştır. Ancak bu sorunu en fazla Türkiye’nin yaşadığı görülmüştür. Bu 
nedenle, 18.05.2005 tarihinde projeler ve Ulusal Ajans’ın tanıtılması için, elçilerle bir bilgilendirme 
toplantısı yapılmış ve vize konusunda yardımcı olmaları dile getirilmiştir.     
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sorunların farkında olduklarını belirterek, yoğunluktan dolayı yetişemediklerini ifade 

etmişler, özellikle ödemelerle ilgili sırada çok sayıda projenin bulunduğunu ve bu 

konuda ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirtmişlerdir. Bekleyen projeleri 

öncelik sırasına aldıklarını ve acil bir durum olduğu zaman inisiyatif kullandıklarını 

da ifade etmişlerdir.    

 

17 yararlanıcı, staj yaptıkları kurumdan sertifikalarını alamadığını dile getirmiştir. 

Türkiye’ye döndükten sonra sertifikalarının yollanacağı bilgisinin verildiğini, ancak 

hala ellerine bu belgenin geçmediğini belirtmişlerdir. Ayrıca, daha önce de 

belirtildiği gibi, yararlanıcıların bir kısmı yurtdışında kaldıkları mekanla ilgili bir 

takım sorunlar yaşamış ve özellikle kalınan mekanın fiziki koşulları açısından 

yaşadıkları sıkıntıları dile getirmişlerdir. Bu tip sorunların yaşanmaması için ortak 

kuruluşun dikkatli seçilmesi gerekmektedir, çünkü bu tip organizasyonları ortak 

kuruluşlar ayarlamaktadır.  

 

4.3.11 Ulusal Ajans’ın Değerlendirilmesi: 

Proje yürütücülerinin geneli, Ulusal Ajans’ın faaliyetlerini ve katkısını olumlu olarak 

değerlendirmiş ve yeterli düzeyde yardım aldıklarını düşündüklerini belirtmişlerdir. 

Ancak yürütücülerden 3 tanesi, Ulusal Ajans’la olan iletişim sorununa değinmiştir. 

Bu yürütücüler, Ulusal Ajans’takilere ulaşabildikleri takdirde yeterli yardım 

aldıklarını, ancak çoğu zaman personelin şehir dışında olmasından dolayı 

ulaşamadıklarını ve ihtiyaçlarını karşılayabilme açısından zorluklar yaşadıklarını 

belirtmişlerdir. Bu noktada Ulusal Ajans personelinin sayısının yeterli olmadığı ya da 

koordineli bir şekilde hareket edemediği sonucuna varılabilir. Nitekim Ulusal 
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Ajans’takiler de personel sayısının azlığından dolayı bu tip sorunlar yaşandığını dile 

getirmiş, ayrıca e-posta yoluyla kendilerine her zaman ulaşabileceklerini de 

belirtmişlerdir. Yürütücülerin Ulusal Ajans’la ilgili olarak değindikleri bir diğer 

sorun ise, ödenmesi gereken paranın zamanında yatırılmamasıdır. Bu konuya bir 

önceki başlıkta değinilmiştir.  

  

4.3.12 Projeler Hakkındaki Memnuniyet ve Geleceğe Dair Düşünceler: 

Yürütücülerin hemen hemen hepsi, proje hedeflerine ulaşıldığını ve projelerin başarı 

ile tamamlandığını belirtmiştir. Nitekim projelerin hedeflerinin, yurtdışında staj 

imkanı sağlayarak yararlanıcıların mesleki bilgi ve becerilerine katkıda bulunmak ve 

istihdam olanaklarını artırmak olarak belirtildiği göz önüne alındığında, niyet edilen 

sonuçlara ulaşıldığını söylemek mümkündür.  

 

Özellikle IVT proje yürütücülerinin, projeler hakkında yeterli düzeyde bilgi ve 

tecrübeye sahip olmadığı göz önüne alındığında, bu gruptaki yürütücülerin proje 

sayesinde önemli deneyimler kazandığı düşünülebilir. Nitekim bu grupta yer alan 

yürütücüler, projelerin kendilerine önemli katkılar sağladığını, özellikle proje 

hazırlama ve yürütme açısından deneyim kazandıklarını ve bu konularda kendilerini 

daha yetkin hissettiklerini belirtmişlerdir. WOR proje yürütücüleri ise, projelerin 

başarılı sonuçlara ulaşması ile kendi başarılarının da pekiştiğini ve bu durumun 

mevcut deneyimlerine katkı sağladığını belirtmişlerdir.  

 

Yürütücülerden 6 tanesi ileride başka projelere de başvurmayı düşünmekte ve bu tarz 

projelerin devam etmesini istemektedir. Nitekim bazı kuruluşların ertesi yıl bir başka 
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projeye başvuruda bulunduğu, hatta yeni bir proje için hazırlık yaptığı da 

görülmüştür. Diğer 2 yürütücü ise bu deneyimin yeterli olduğunu düşündüğünden 

dolayı ileride başka bir projeye başvurmayı düşünmemekte ve bundan sonraki 

projelere dışarıdan destek sağlayabileceklerini belirtmektedir.  

 

Yürütücülerin büyük çoğunluğunun başka projelere de başvurmayı düşünüyor 

olması, projelere olan talebin devam ettiğini göstermektedir. Projelerin 

sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için, talep faktörü önem taşımaktadır. Talebin 

hangi alanlarda olduğunu belirleyebilmek için ise yürütücülere,  “bundan sonraki 

projelerde hangi alanlara öncelik verilmeli?” sorusu sorulmuştur. Yürütücülerin bu 

soruya verdikleri cevaplar, daha çok kendi çalışma alanlarına yönelik olmuştur. 

Bunun dışındaki genel talep ise, yenilikçi unsurlar içeren ve daha önce 

uygulanmamış olan projelere öncelik verilmesi şeklindedir.  

 

Yararlanıcıların hemen hemen hepsi, projeye katılımından memnun olduğunu 

belirtmiş ve gelecekte de bu tarz projelerin devam etmesi gerektiğini dile getirmiştir. 

Bu durum, projelerin yararlanıcılar açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu 

göstermektedir. 35 yararlanıcı gelecekte de böyle bir projeye katılmak istediğini 

belirtmiştir. Bu yararlanıcılar arasında verilen eğitimin süresinin yeterli olmadığını 

düşünen kişiler de bulunmaktadır. Bu durum, yararlanıcıların projelerden daha fazla 

faydalanmak istediğini göstermektedir.  

 

IVT projelerinden 14 yararlanıcı, gelecekteki projelerde özellikle 17 yaş grubundaki 

Lise son sınıfta yer alan öğrencilere öncelik verilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu 
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gruptaki yararlanıcıların projelere daha bilinçli katılım sağlayacaklarını ve 

projelerden daha kapsamlı faydalanacaklarını belirtmişlerdir. Nitekim 15 ve 16 

yaşlarında olan katılımcıların projelere bakış açılarının daha çok gezi amaçlı olduğu 

görülmüştür. Bu noktada, yararlanıcıların öncelik verilmesi gereken hedef kitle ile 

ilgili görüşlerinin doğru bir tespit olduğu söylenebilir. WOR projelerindeki 

yararlanıcılar ise, özellikle işsiz olan ve iş arayan kesime öncelik verilmesi 

gerektiğini düşünmektedir.  
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SONUÇ 

 
Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’nin katılmış olduğu Avrupa Birliği Eğitim ve 

Gençlik Programları kapsamında yürütülen ve mesleki eğitim alanında faaliyetleri 

içeren Leonardo Programının incelenmesidir. Leonardo Programı, mesleki eğitim 

alanında ülkelerarası işbirliğini desteklemekte, yararlanıcıları organize faaliyetlerle 

yurtdışına göndermekte ve yararlanıcılara nitelik ve deneyim kazandırmayı 

hedeflemektedir. Türkiye’deki işsizlik sorunu ve işgücü piyasasında yer alan nitelikli 

işgücü açığı göz önüne alındığında, özellikle mesleki eğitim alanında yürütülen 

faaliyetlerin, istihdam yapısına önemli katkılarda bulunacağı aşikardır. Bu 

doğrultuda, Leonardo Programı kapsamında yürütülen projelerin istihdam olgusu 

çerçevesinde değerlendirilmesi gerekliliği, bu çalışmanın hareket noktasını 

oluşturmuştur.  

 

Çalışma kapsamında öncelikle Avrupa Birliği Programları tanıtılmış; programların 

oluşturulması, kapsamı ve aday ülkelere açılış süreci anlatılmıştır. Ardından, 

Türkiye’nin programlara katılım sürecine değinilmiş ve katılmış olduğu programlar 

hakkında genel bir bilgi verilmiştir. Böylelikle, Topluluk Programları ve Türkiye’nin 

katılımı ile ilgili genel bir çerçeve oluşturulmuştur.  

 

Çalışmanın ikinci bölümünde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları 

incelenmiş ve alt programlar da dahil olmak üzere programlar hakkında detaylı 

bilgiler verilmiştir. Bu sayede, istihdam ve nitelikli işgücü kavramları ile ilişkili olan 

ve örnekleme alınan projeler hakkında da ayrıntılı bilgi sahibi olunmuştur.  
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Üçüncü bölümde, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarının yürütülmesinden 

sorumlu kurum olan Ulusal Ajans’ın, Türkiye’de kurulması ve yapılanmasına ilişkin 

yapılan çalışmalar anlatılmış ve ardından Türkiye’deki Ulusal Ajans’ın yapısı ve 

görevleri hakkında bilgi verilmiştir. Ajans’ın işleyişi ile ilgili olarak Ajans 

personellerinin görüşlerine de yer verilmiş ve bu doğrultuda bir değerlendirme 

yapılmıştır. Bu bölümde ayrıca, Ajans’ın kuruluş kanunu ile ilgili gündeme gelen 

görüşler de incelenmiş ve bu görüşler ışığında genel bir değerlendirme yapılmıştır.  

 

Dördüncü ve son bölümde ise proje değerlendirme çalışması yapılmıştır. Öncelikle 

değerlendirme çalışmasında izlenen yöntem anlatılmış ve sonra da elde edilen 

bulgular değerlendirilmiştir.   

 

Çalışmanın bu bölümünde ise, dördüncü bölümde yapılan proje değerlendirme 

çalışmasından hareketle, Türkiye’de uygulanan AB Eğitim ve Gençlik 

Programları’ndan mesleki eğitim alanındaki faaliyetleri içeren Leonardo 

Programı’nın başarısı ile ilgili bir sonuç değerlendirmesi yapılacak ve bu bağlamda, 

programın sürdürülebilirliği açısından önem arz eden birtakım öneriler sunulacaktır. 

 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları’nın ortak amacı, eğitimde fırsat 

eşitliği sağlayarak yaşam boyu eğitimi sürdürmektir. Bu ortak amaç doğrultusunda 

hareket eden programların her birinin, kendi faaliyet alanları ile ilgili özel amaçları 

bulunmaktadır. Mesleki eğitim alanındaki uygulamaları içeren Leonardo 

Programının; farklı seviyelerde mesleki eğitim almış kişilere ülkelerarası değişim 

imkanı sağlayarak beceri ve nitelik kazandırmak; işletmelerin nitelikli işgücü 
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ihtiyacını karşılamak; kişilerin çalışma hayatına katılımını kolaylaştırmak ve 

Avrupa’da işsizlik oranını azaltmak amacıyla oluşturulduğu görülmektedir.  

 

Tüm dünyada gittikçe artan işsizlik oranları sonucunda, özellikle nitelikli işgücü 

açığının işgücü piyasasında büyük bir sorun teşkil ettiği ortaya çıkmıştır. Sahip 

olduğu niteliklerin yetersizliği nedeniyle iş bulmada ve istihdam edilmede zorluk 

yaşayan işgücüne ve diğer taraftan istediği nitelikteki işgücü ihtiyacını karşılamada 

sorunlar yaşayan şirketlere yardımcı olmak açısından, mesleki eğitim sisteminin 

desteklenmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. Çünkü nitelikli işgücü yetiştirme 

alanında mesleki eğitim önemli bir yere sahiptir. Leonardo da Vinci programının 

amaçları incelendiğinde ise, bu doğrultuda bir amaca odaklandığı görülmektedir.  

 

Örnekleme alınan projelerden elde edilen bulgular doğrultusunda genel bir 

değerlendirme yapılacak olursa, projelerin başarılı sonuçlara ulaştığı söylenebilir. 

Mülakatlarda hem proje yürütücülerinin hem de proje yararlanıcılarının büyük bir 

kısmı projelerden memnun kaldıklarını dile getirmiş ve projelerin başarı ile 

tamamlandığını belirtmişlerdir. Proje yürütücülerinin ifade ettiğine göre, önceden 

belirlenen proje hedefleri büyük oranda gerçekleşmiş ve bunun sonucunda da 

program kapsamında niyet edilen sonuçlara ulaşılmıştır.  

 

Projeler kapsamında yararlanıcılara sağlanan eğitim, hem teorik bilgileri kapsamakta, 

hem de uygulamalı staj imkanı sunmaktadır. Mülakatlarda yararlanıcıların büyük 

çoğunluğu, aldıkları teorik ve pratik eğitim sayesinde mesleki becerilerini 

geliştirdiklerini ve çalışma hayatı ile ilgili deneyim kazandıklarını belirtmişlerdir. Bu 
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noktada, programın amaçları arasında yer alan yararlanıcılara beceri ve nitelik 

kazandırma hedefinin başarıya ulaşmasında, projelerin staj imkanı yaratmasının etkili 

olduğu görülmektedir.  Yararlanıcılar ayrıca, proje sayesinde yurtdışında eğitim alma 

imkanı bulduklarını ve bu sayede hem yabancı dillerinin geliştiğini, hem de meslek 

alanlarındaki yeni teknolojiler ve modellerle karşılaştıklarını dile getirmişlerdir. 

Böylece, programın hedefleri arasında bulunan teknolojik değişime uyum 

kapasitesinin artırılması ve dil yeteneğinin geliştirilmesi konusunda olumlu sonuçlar 

çıktığı söylenebilir. 

 

Yararlanıcıların kişisel gelişim ve kendilik algılarına yönelik olarak yaptıkları 

değerlendirmeler de dikkate alınması gereken bir sonuçtur. Yararlanıcıların büyük 

bir kısmı, yurtdışında bulunmaları ve eğitim almaları sonucunda, kendilerini daha 

değerli hissettiklerini ve büyük bir özgüven kazandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca 

yararlanıcılar proje sayesinde bakış açılarının genişlediğini ve özellikle mesleki 

anlamda kendilerini daha yaratıcı ve yenilikçi gördüklerini de belirtmişlerdir. Bu 

sayede, program hedeflerinde yer alan girişimcilik ruhunun geliştirilmesinin bir 

ölçüde gerçekleştirildiği söylenebilir. Ayrıca, yararlanıcıların yurtdışında kaldıkları 

süre içerisinde birtakım sosyal aktivitelere de katıldığı gözlenmiştir. Bu tip 

aktiviteler, hem farklı kültürlerle karşılaşma hem de yabancı bir ülkeyi yakından 

tanıma fırsatı sağlamaktadır ve bu nedenle ilerideki projelerde de yer alması 

gerekmektedir. 

 

Yararlanıcıların projelerden önemli beklentilerinin bulunduğu gözlenmiştir. Bu 

durum yararlanıcıların projelere bilinçli bir katılım sağladıklarını göstermektedir. Bu 
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noktada, proje yürüten kuruluşların yararlanıcı seçimi konusunda isabetli davrandığı 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Nitekim yararlanıcıların özellikleri de incelendiği zaman, 

projelerin hedef grupları ile uyumlu olduğu da görülmektedir. Yararlanıcı seçiminde 

uygulanan yöntemler değerlendirildiğinde, seçim aşamasında objektif davranıldığı 

anlaşılmaktadır. Bu konuda yararlanıcıların da görüşleri bu yöndedir. Bazı projelerde 

kadınlar, yararlanıcı olarak seçildikleri halde, ailelerinin izin vermemesinden dolayı 

projelere katılamamışlardır. Bu noktada projeler hakkında ailelerin de 

bilgilendirilmesi gerekliliği düşünülmektedir. Çünkü özellikle kadınların bu tip 

projelere katılmaları, fırsat eşitliğinden faydalanarak vasıf kazanabilme ve istihdama 

katılabilme açısından büyük önem taşımaktadır. 

 

Çalışmanın hareket noktasını oluşturan, mesleki eğitim sayesinde kazanılan 

deneyimlerin istihdama yansıması konusunda ise önemli sonuçlar elde edilmiştir. 

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki örnekleme alınan proje yararlanıcıları iki gruptan 

oluşmaktadır. Birinci grup; temel mesleki eğitim almakta olan kişiler, ikinci grup ise; 

yeni mezun, işsiz ya da çalışan gençlerdir. Birinci gruptaki yararlanıcılar eğitimlerine 

devam ettikleri için, iş bulma veya istihdama katılma konusunda sadece ileriye 

dönük bir beklentiye sahiptir. Ancak yine de bu kesim, proje sayesinde ileride iş 

bulabileceğini düşünmekte ve bu durum da kazanılan deneyimlerin istihdama 

yansıtılabileceğini göstermektedir. Bu konu hakkındaki somut verileri ikinci gruptan 

elde etmek mümkündür, çünkü bu gruptakilerin projelerden en büyük beklentisi iş 

bulabilmektir. Bu gruptaki yararlanıcılardan 19’u ile görüşme yapılmış ve 16’sının 

proje sonrasında bir işe girdiği görülmüştür. Hatta iki yararlanıcı yurtdışında staj 

yaptıkları şirketten iş teklifi almış ve bu teklifi kabul ederek orada çalışmaya 
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başlamıştır. Bu bulgular, hem çalışma açısından, hem de projelerin başarısı açısından 

son derece önemlidir. Her ne kadar bu gruptan örnekleme alınan ve görüşme yapılan 

projelerdeki yararlanıcı sayısı fazla değilse de, bu tespitlerin projelerin başarısı 

açısından önemli bir veri oluşturduğu da aşikardır.  

 

Projelerin bazı eksik ve zayıf yönleri de bulunmaktadır. Örneğin IVT projelerindeki 

yararlanıcılar verilen eğitimin süresini yetersiz bulmuşlardır. Eğitimin amacına 

ulaşabilmesi için tatminkar olması gerekir. Bu nedenle bu konunun dikkate alınması 

ve bundan sonraki projelerde sürenin yeterli seviyeye çıkarılması gerekmektedir.  

 

Hem proje yürütücülerinin hem de proje yararlanıcılarının uygulama aşamasında 

karşılaştıkları en büyük sorun, paranın zamanında aktarılmaması olmuştur. Bu son 

derece önemli bir konudur. Ulusal Ajans’ın bu konuya bir çözüm getirmesi ve daha 

sistemli çalışması gerekmektedir.  

 

Yürütücülerin proje uygulama aşamasında karşılaştıkları en büyük sorun ise vize 

problemi olmuştur. 8 yürütücüden 5 tanesi vize problemi yaşadığını dile getirmiştir.  

Yürütücüler, elçiliklerin vize verme konusunda sorun çıkardıklarına değinerek, bu 

problemi aşabilmek için çok uğraştıklarını belirtmişlerdir. Projelerin Türkiye’de yeni 

uygulanıyor olmasından dolayı tanınırlığı düşüktür. Bu nedenle bu tip sorunların 

yaşanmış olması doğal gözükmekte, zamanla bu sorunların aşılacağı 

düşünülmektedir 

 



 104

Yurtdışında kalınan süre içerisinde yararlanıcıların karşılaştıkları sorunlardan birinin 

de, kalınan mekanın ve koşulların elverişsizliği olduğu anlaşılmıştır Bu konuda, 

projeyi yürüten kuruluşların, ortak kuruluşları dikkatle seçmesi ve her türlü koşulu 

göz önüne alarak anlaşma sağlaması gerekmektedir.  

 

Ulusal Ajans’ın faaliyetleri ise, proje yürütücüleri açısından genel anlamda olumlu 

olarak değerlendirilmiştir. Özellikle projeler hakkında yapılan bilgilendirme 

faaliyetlerinin etkisinin büyük olduğu gözlenmiştir. Ancak Ulusal Ajans’ın bazı 

konularda eksiklerinin bulunduğu da yürütücüler tarafından belirtilmiştir. Özellikle 

paranın zamanında ödenmemesi konusunda bir çok şikayet alınmıştır. Bunun dışında 

yürütücülerin en fazla değindikleri konu ise, Ulusal Ajans personeline ulaşmada 

çekilen zorluklardır. Personelin çoğu zaman şehir dışına çıkması ve bu nedenle 

yerinde bulunmamasından dolayı iletişim sorunu yaşanmıştır. Ulusal Ajans’ın bu 

konuya da bir çözüm getirmesi gerekmektedir. Bu konuya ilişkin, danışmanlık 

hizmeti için birimde sürekli bulunacak bir personelin istihdam edilmesi önerisi 

getirilebilir.     

 

Sonuç olarak, Leonardo Programı kapsamında yürütülen projelerin, yararlanıcılara 

mesleki beceri, nitelik ve deneyim kazandırdığı, hatta kazanılan bu deneyimlerin de 

istihdama yansıtılabildiği sonucu rahatlıkla söylenebilir. Bu nedenle, projelere daha 

fazla önem verilmesi ve belirlenen eksik yönlerin gelecekteki projeler açısından göz 

önüne alınması gerekmektedir.  
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ÖZET 

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin eğitim sistemlerinde önemli farklılıklar 

bulunmaktadır. Avrupa Birliği, hem bu farklılıkların diğer ülkeler tarafından 

görülebilmesi, hem de farklılıkları ortadan kaldırmadan ortak bir eğitim politikası 

oluşturulması amacıyla, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları adı altında 

Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim), Socrates (Genel Eğitim) ve Youth (Gençlik) 

Programlarını oluşturmuştur. Programların ortak amacı eğitimde fırsat eşitliği 

sağlayarak yaşam boyu eğitimi sürdürmektir. Türkiye de 2004 yılında Programlara 

katılarak bu alandaki faaliyetlerine başlamıştır.  

 

Bu çalışmada, Türkiye’nin katılmış olduğu Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik 

Programlarından, mesleki eğitim alanında uluslararası hareketliliği sağlayan ve 

yararlanıcılara nitelik ve deneyim kazandırmayı hedefleyen Leonardo da Vinci 

Programının özellikle istihdam açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  İşsizliğin 

Türkiye’de büyük bir sorun niteliği taşıdığı göz önüne alındığında, nitelikli işgücü 

yetiştirmeyi amaçlayan mesleki eğitim faaliyetlerinin istihdam yapısına önemli 

katkılarda bulunacağı aşikardır ve mesleki eğitim alanında yapılan çalışmaların 

istihdam olgusu çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu noktadan 

hareketle Leonardo Programının değerlendirilmesi bir ihtiyaç olarak gözükmüş ve 

çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur.   

 

Çalışmada, değerlendirme kapsamına alınan projelerin hem yürütücüleri hem de 

yararlanıcıları ile derinlemesine mülakatlar yapılmış ve projelerin başarılı ve eksik 

yönleri belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular genel anlamda projelerin 

başarılı sonuçlara ulaştığını göstermektedir. Yararlanıcıların proje kapsamında 

aldıkları eğitimler sayesinde mesleki beceri, nitelik ve deneyim kazandıkları, hatta 

kazanılan deneyimlerin de istihdama yansıtılabildiği sonucuna varılmıştır. 

Yararlanıcıların bir kısmı aldıkları eğitim sayesinde iş bulabileceğini düşünmekte 

olup, bir kısmı ise proje sonrasında bir işe yerleşmiştir. Bu veriler, projelerin 

istihdama olan katkısı açısından son derece önemlidir. Bu nedenle projelere daha 

fazla önem verilmeli ve belirlenen eksik yönler gelecekteki projelerde göz önüne 

alınmalıdır.    
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ABSTRACT 

There are considerable differences among the educational systems of members of the 

European Union and European Union has developed Leonardo da Vinci (vocational 

training), Socrates (general education) and Youth programmes by the name of 

European Union Education and Training Programmes for both making these 

differences seen by other countries and developing a common educational policy 

without eliminating these differences. Common purpose of the projects is to maintain 

lifelong learning by providing equality of opportunity at education. Turkey has also 

commenced its activities in this field by participating to these Programmes in 2004.  

 

In this study, it is intended to evaluate the European Union Education and Training 

Programmes and their projects that provide international mobility in vocational 

training and through this aim to bring the beneficiaries qualifications and experience 

especially in terms of employment. Considering the fact that the unemployment is a 

crucial problem in Turkey, it is obvious that the vocational training activities which 

aim to train qualified labour force will highly contribute to the employment structure 

and it is necessary to evaluate the studies in the field of vocational training within the 

framework of employment.  In this context, evaluating the Leonardo Programme is 

considered as a requirement and it constitutes the main focus of this study. 

 

In the study, depth interviews have been realised with both the executers and the 

beneficiaries of the projects under the scope of the evaluation and it has been tried to 

identify the successful and inadequate aspects of the projects. The obtained findings 

note that in general the projects have achieved successful results. Through the 

trainings provided for the beneficiaries within the scope of the projects, it is seen that 

the beneficiaries have gained vocational skills, qualifications and experiences and 

that the gained experiences can be reflected to the employment. A part of the 

beneficiaries think that they can find job through the trainings whereas some of them 

have been employed after the project. These data are very important in terms of the 

contribution of the projects to the employment. For this reason, more attention 

should be paid to these projects and the identified inadequate aspects should be taken 

into consideration in the future projects. 
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EK–1:  TÜRKİYE’DE HAREKETLİLİK FAALİYETİNİN GELİŞİMİNE 
İLİŞKİN TABLOLAR ve GRAFİKLER*

                                                           
* Bu bölümde yer alan Tablolar ve Grafikler ile ilgili tüm veriler Ulusal Ajans’tan elde edilmiştir. 
Detaylı bilgi için bkz: http://www.ua.gov.tr/leonardo/docs/tur/Sunu1-
2006_Hareketlilik_Genel_Gorunum.pdf   ve 
http://www.ua.gov.tr/leonardo/docs/tur/2005HareketlilikGenelGorunum.pdf (Erişim Tarihi: 
15.11.2006).  

 

Tablo–1: Başvuruların Genel Görünümü 

 2005 2006 

Toplam Başvuru Sayısı 2571 2572 

Uygunluk Kriterlerini Geçemeyen Proje Sayısı 456 108 

Değerlendirilen Proje Sayısı 2115 2464 

Değerlendirme Sonucu Yeter Puan Alan Proje Sayısı 1117 1504 

Komitenin Onayına Sunulan Proje Sayısı 347 421 

Yedek Listede Yer Alan Proje Sayısı 255 90 
 
  

Grafik–1: Başvuruların Hedef Gruplara Göre Sayıları  
(2005–2006 Karşılaştırması) 

 

 
 

INS:  İnsan Kaynakları Yöneticileri, Meslek Eğitim Uzmanları 
IVT:  Temel Mesleki Eğitim Almakta Olanlar 
WOR: Yeni Mezunlar, Çalışan Gençler 
STU: Yüksek Öğrenim Görenler 
LAN: Yabancı Dil Eğitmenleri 
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Tablo–2: 2006 Yılında Kabul Edilen Projelerin Dağılımı 

HEDEF GRUPLAR 
Yeter Puan 
Alan Proje 

Sayısı 

Kabul Edilen 
Proje Sayısı 

Yararlanıcı 
Sayısı 

Toplam 
LdV 

Bütçesi 

INS - İnsan kaynakları 
1.039 202 1.143 2.009.860 yöneticileri, mesleki eğitim 

uzmanları 

LAN - Yabancı dil eğitmenleri 18 13 73 156.950 

DEĞİŞİM PROJELERİ 1.057 215 1.216 2.166.810 
IVT - Temel mesleki eğitim 

291 103 1.341 2.390.848 
almakta olanlar 
STU - Yüksek Öğrenim 

73 44 695 1.958.835 
Görenler 
WOR - Yeni mezunlar, çalışan 

83 59 625 1.734.752 
gençler 

YERLEŞTİRME PROJELERİ 447 206 2.661 6.084.435 

GENEL TOPLAM 1504 421 4.055 8.251.245 
 

 
Harita 1: Kabul Edilen Projelerin İllere Göre Dağılımı (2004)  

 
 

 

Harita 2: Kabul Edilen Projelerin İllere Göre Dağılımı (2006) 
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EK–2:  PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ İÇİN HAZIRLANAN  
GÖRÜŞME CETVELİ 

 
1) Proje Hakkında Genel Bilgi: 

- Projenin Adı…………………………………………………………… 
- Proje Ortağı / Hedef Ülke……………………………………………... 
- İlgili Sektör……………………………………………………………. 
- Projenin Hedef Grubu…………………………………………………. 
- Yararlanıcı Sayısı……………………………………………………… 
- Projenin Hedefi………………………………………………………... 
- Projenin Yenilikçi Unsuru…………………………………………….. 

 
2) Başvuru Aşaması: 

- Leonardo Programından Nasıl Haberiniz Oldu?..................................... 
- Projeye Neden Katılmak İstediniz?........................................................ 
- Daha Önce Böyle Bir Proje Uyguladınız mı?......................................... 
- Teklif Hazırlarken Yardım Aldınız mı?.................................................. 
- Proje Ortağını ve Hedef Ülkeyi Nasıl Belirlediniz?............................... 
- Yararlanıcı Seçiminde Nasıl Bir Yol İzlediniz?..................................... 

 
3) Verilen Eğitimin Değerlendirilmesi: 

- Yurtdışında Sunulan Eğitimin Niteliği Nasıldı?..................................... 
- Sunulan Eğitim Sizce Yeterli miydi?...................................................... 
- Türkiye’deki Eğitimden Farkı Neydi?.................................................... 

 
4) Karşılaşılan Güçlükler: 

- Proje Hazırlama Aşamasında Karşılaştığınız Güçlükler Nelerdi?.......... 
- Proje Yürütme Aşamasında Karşılaştığınız Güçlükler Nelerdi?............ 
- Bu Sorunların Üstesinden Nasıl Geldiniz?............................................. 
- Bu Sorunların Yaşanmaması İçin Neler Yapılmalı?............................... 
- Proje Kapsamında Verilen Finansman Yeterli miydi?........................... 

 
5) Ulusal Ajans’ın Değerlendirilmesi: 

- Ulusal Ajans’ın Proje Hazırlama ve Uygulama Aşamasında Sağladığı 
Katkıyı Nasıl Değerlendirirsiniz?........................................................... 

- Ulusal Ajans’la İletişiminiz Nasıldı?...................................................... 
- Ulusal Ajans Yeterli Düzeyde Bilgi Verdi mi?...................................... 
- Ulusal Ajans’ın Eksik Yönü Var mıydı / Varsa Nasıl Tamamlamalı?... 

 
6) Proje Sonrası: 

- Proje Hedeflerine Ulaşıldı mı?................................................................ 
- Proje Sonrası Yararlanıcılar Arasından İşe Giren Oldu mu?.................. 
- Sizin Açınızdan Kazanılan Deneyimler Nelerdi?................................... 
- Başka Bir Projeye Başvurmayı Düşünür müsünüz?............................... 
- Bundan Sonraki Projelerde Hangi Alanlara Öncelik Verilmeli?............ 
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EK–3:  PROJE YARARLANICILARI İÇİN HAZIRLANAN  
GÖRÜŞME CETVELİ 

 
1) Yararlanıcı Hakkında Genel Bilgi: 

- Yaşınız………………………………………………………………… 
- Okulunuz………………………………………………………………. 
- Çalışıyor musunuz?................................................................................. 
- Proje Öncesinde Çalışıyor muydunuz?................................................... 

 
2) Projeye Katılım: 

- Projeden Nasıl Haberdar Oldunuz?........................................................ 
- Daha Önce Yurtdışında veya Yurtiçinde Böyle Bir Eğitime Katıldınız 

mı?........................................................................................................... 
- Projeye Katılırken Bir Beklentiniz Var mıydı?...................................... 
- Projeye Katılım Yönünde Sizi En Çok Ne Güdüledi?............................ 
- Yararlanıcı Seçimi Aşamasında Sizce Objektif Davranıldı mı?............. 

 
3) Verilen Eğitimin Değerlendirilmesi: 

- Verilen Eğitim Sizle İlgili miydi?........................................................... 
- Verilen Eğitim Tatminkar mıydı, Eksik Yönleri Var mıydı?................. 
- Türkiye’deki Eğitimden Farkı Neydi?.................................................... 
- Staj olanağı Var mıydı, Sadece Teorik Eğitim mi aldınız?.................... 
- Eğitimin Süresi Yeterli miydi?............................................................... 

 
4) Yurtdışında Geçen Süre: 

- Yurtdışında Kaldığınız Süre Zarfında Yaşadığınız Sorunlar Nelerdi?... 
- Yurtdışında Kalınan Mekan Elverişli miydi?......................................... 
- Sosyal Aktivitelere Katıldınız mı / Katıldıysanız Bu Aktiviteleri Kim 

Düzenledi?.............................................................................................. 
- Verilen Finansman Yeterli miydi?.......................................................... 
- Maddi Açıdan Zorluk Çektiniz mi / Ailenizden Yardım Aldınız mı?.... 
- Sizce Gelir Düzeyi Düşük Olan Ailelerin Çocukları Böyle Bir Projeye 

Katıldığı Takdirde Maddi Açıdan Zorluk Çeker mi?............................. 
 

5) Kazanılan Deneyimler ve İstihdama Yansıması: 
- Proje Sonrasında Kazandığınız En Önemli Deneyim Neydi?................ 
- Eğitimin Size Sağladığı Katkılar Nelerdi?.............................................. 
- Meslek Edinme Açısından Eğitimin Katkısı Oldu mu?.......................... 
- Eğitim Sayesinde İş Bulabileceğinizi Düşünüyor musunuz?................. 
- Proje Sonrasında İş Bulabildiniz mi?...................................................... 

 
6) Geleceğe Dair Düşünceleri: 

- Gelecekte de Böyle Bir Projeye Katılmak İster misiniz?....................... 
- Benzer Projelerin Devamını İster misiniz?............................................. 
- Sizce Gelecekteki Projeler Hangi Hedef Gruba Yönelik Olmalı?.......... 

 
 

      


