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SUNUS 
 
 
 
 Yillar süren inatçi bir çalismanin sonucunda bir grup AEGEE-Istanbul ve AEGEE-Ankara üyesi 
bu raporu hazirladilar. Eminim önümüzdeki süreçte önemli bir kaynak olacak.  
 
 Son günlerde kismen olumlu bir seyir izleyen Türkiye, Avrupa Birligi (AB) iliskilerinde, Avrupa 
bütünlesmesini amaç edinmis bir ögrenci örgütünün üyesi olarak, en az tam üyelik kadar bu ve benzeri 
isbirligi programlarinin da önemli oldugunu düsünüyorum. Artik önümüzde AB ve Türkiye tarafinin 
atmasi gereken somut adimlar var. Bu raporda bu adimlar konusunda önemli ipuçlari bulunmakta. 
Uzun bir yolun sonu yerine yeni bir baslangiç demeyi bu yüzden tercih ediyorum.  
 
 En azindan bundan sonra konu ile ilgili tüm taraflarin, daha yakindan takip etmelerini ve sürecin 
daha etkilesimli gelismesini diliyorum. Sonuç olarak raporun hazirlanmasinda emegi geçen tüm 
arkadaslarima harcadiklari zaman, gösterdikleri çaba ve konu üzerindeki israrli çalismalari için 
tesekkür ediyorum. 
 
Yigit Aksakoglu 
AEGEE-Istanbul Baskani 
 
 
 

 
Gelecek yil 15.kurulus yildönümünü kutlamaya hazirlanan; 250'den fazla sehirde örgütlenmis ve 

20.000'den fazla üyeye sahip AEGEE (Association des Etats-Generaux des Etudiants de l'Europe-
Avrupa Ögrencileri Forumu), kültürlerarasi iletisimin, insan haklarina sayginin egemen oldugu; sivil 
hak ve özgürlüklerin en genis sekilde kullanildigi, geçmisten gelen veya günümüzde olusturulan 
önyargilarin asildigi, üzerinde sinirlarin olmadigi, farkliliklarin zenginligi üzerinde kurulmus birlesik, 
demokrat ve hosgörülü bir Avrupa tezini destekler. AEGEE agina kabul edildigi 1995 yilindan beri 
sözkonusu amaçlar dogrultusunda çalismalarini sürdüren AEGEE-Ankara da bugüne kadar aralarinda 
konferans, Genel Kurul (AGORA) ve Yaz Üniversitelerinin de bulundugu sayisiz uluslararasi ve yerel 
etkinlik düzenlemistir. 
 Düsledigi Avrupa hedefine ulasmak yolunda; farkli kültürlerin yasamini sürdürebildigi, bilinçli 
bireylerden olusan ortak bir Avrupa kimliginin olusmasinda egitimin ve farkli egitim sistemlerinin 
deneyim aktariminin önemine inanan bizler, Avrupa Birligi'nin egitim ve degisim programlarinin tam da 
bu yolda çok önemli bir adim oldugunu düsünüyoruz. Türkiye'nin bu programlara katilimi için uzun 
süredir Avrupa'da ve Türkiye'de duyarlilik artirma, bilinçlendirme ve bilgilendirme çalismalarini birlikte 
sürdüren AEGEE-Ankara ve AEGEE-Istanbul, basarili çalismalarinin sonucunu Türkiye'nin AB egitim 
programlarina katiliminin önünün açilmasiyla almislardir.  

Kamu kurum ve kuruluslarinin ve devletin, çagdas toplumlarin her türlü ihtiyaçlarini birinci elden 
karsilamasi zordur. Gelismisligin göstergesi olarak da kabul edebilecegimiz sivil örgütlenmeler iste bu 
boslugu doldurmada çok önemli rol oynarlar. Uygar toplumlarda kamu kuruluslari ve sivil 
örgütlenmelerin ortak çalismalarda bulunmalari çok dogal bir olgu olarak karsimiza çikar. Çünkü kamu 
kuruluslari ve sivil toplum kuruluslari (STK) birbirlerinin alternatifleri olarak degil, toplumun ihtiyaçlarini 
karsilamada benzer islevleri yerine getiren kurumlar olarak çalisirlar. Tasidigimiz sorumlulugun 
bilincinde olan bizler de, bugüne kadar yaptigimiz çalismalarin, aldigimiz sonuçlarin ve konu üzerinde 
uzun süredir çalisan kurumlar olarak beklentilerimiz ve önerilerimizin yer aldigi bu çalismamizi konuyla 
ilgili bütün kurum ve kuruluslarla paylasmayi sivil bilincin bir sonucu olarak görüyoruz.  Gelinen nokta 
aslinda herseyin baslayacagi bir noktadir. Sözkonusu programlarin bir gerekliligi olarak Türkiye'de 
olusturulacak olan yapilar, programlarin saglikli ve basarili bir sekilde yürüyebilmesi için hayati önem 
tasimaktadir. Bu baglamda, yaptigimiz önerilerin de yeni boyutlar getirecegine inaniyoruz.  
 Türkiye'de sivil olusumlarin ve toplumsal katkilarinin artarak gelisecegine olan inancimizi 
yineleyerek, ortak çalismalarda bulusma dilegimizi sizlerle paylasiyoruz. 
 
Kemal BAYKALLI  
AEGEE-Ankara Baskani 
 



 

 

 
 

 ... açilimi Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe - 
Avrupa Ögrencileri Genel Forumudur. 
 
 

 Avrupa düsüncesini Avrupa gençligi içinde 
ögrenciler dünyasi yoluyla destekleme amaciyle, 
gönüllü, kar amaci gütmeyen, ekonomik 
bakimdan bagimsiz bir ögrenci hareketidir. 
 Nisan 1985’te bir grup üniversite ögrencisi 
tarafindan Paris’te kurulmus olup, su an 
Avrupa’nin 286 noktasinda sehir bazinda 
örgütlenen, 20.000’e yakin üyesi olan, hiç bir 
siyasi partiyle baglantisi olmayan bagimsiz bir 
kurulustur.Moldova, Malta, Ukrayna ve Baltik 
ülkeleri gibi Avrupa’nin uzak ve küçük ülkelerine 
de yayilmis büyük bir agdir.Su an merkez ofis 
Brüksel’dedir. 
 Avrupa Birligi  ( AB ),  Avrupa  Güvenlik 
ve Isbirligi Teskilati ( AGIT ), Avrupa Konseyi ve 
UNESCO’da temsil edilen bir ögrenci olusumu ve 
çalismalarindan faydalanilan bir sivil toplum 
kurulusudur. 
 Mitterand, Chirac, Weizsaecker, Thatcher, 
Andreotti, Kohl, Gonzales gibi Avrupa’nin yakin 
gelecekteki yöneliminde aktif rol oynamis 
politikacilar kurulus asamasinda destek 
olmuslardir. 
 
 Neden AEGEE ?  Bati Avrupa’da bütün 
bir nesil, mevcut olan bir Avrupa kimligi ile 
dünyaya geldi. Avrupalilik bilinci bu kusagin 
egitimlerinin bir parçasiydi. Bu yolda simdiye 
kadar elde edilen basarilar bir yana, çogu kavram 
olmasi gerektigi gibi islenmemis görünüyor. 
Avrupalilasma yalniz Avrupa disi uluslarin degil, 
Avrupa’nin cografi olarak çok da belirli olmayan 
sinirlarinda yeralan uluslarin ve daha da önemlisi 
bizzat Avrupa’nin sorunudur. AEGEE, genç 
insanlar ve özellikle ögrenciler arasinda 
bütünlesme, iletisim ve isbirligini desteklemeyi 
amaçlar. Bu insanlar Avrupa aktiviteleri 
düzenlemekle, birlikte çalisirlar. AEGEE, Avrupa 
bütünlesmesinin biçimden çok bir eylem sorunu 
oldugu düsüncesindedir. Bugünün genç nesli 

olarak, gelecegimiz olabilecek bir Avrupa’yi 
yapilandirmaktan sorumludur. AEGEE, Avrupa’nin 
umutlarimiz ve düslerimizi yansitan, önceden 
belirlenmis bir idealin ötesinde halen olusumunu 
sürdüren bir yapilanma oldugu kanisindadir. 
AEGEE’nin yaklasimi eylemin sözden daha çok 
ses getirecegi inancina dayalidir. AEGEE, farkli 
kültür ve düsünce biçimlerini anlayabilecek ve 
Avrupa’nin ne olup ne olmadiginin farkinda olan 
insanlar yetistirmek istemektedir. 
 
 AEGEE’nin yapisi : AEGEE’nin en 
önemli özelligi olan kendisini gelistirmesini 
saglayan iki dereceli yapisidir. 
 Yerel düzeyde AEGEE, 286 Avrupa 
sehrinde örgütlenmis « tam üyeler » antennae ve 
« iliski birimleri » contact anteannae araciligi ile 
çalisir. Yerel birimler Avrupalilik temasini isleyen 
etkinlikler düzenlerler ve AEGEE’nin temel 
ilkelerini yansittigi sürece bu etkinliklerinde 
bütünüyle serbesttirler. Bu bagimsiz ve özgür 
ortam yaraticiligi destekler ve tam bir dinamizm 
saglar. 
 Avrupa düzeyinde ise AEGEE, yilda iki kez 
toplanan karar organi Genel Kurul Agora, temsil 
ve yürütme organi Avrupa Yönetim Kurulu Comité 
Director, Çalisma Gruplari ve diger idari 
organlardan olusur. 
 
 Etkinlikler :  Amaçlarina ulasmak için 
AEGEE iletisim agi yoluyla hem yerel düzeyde, 
hem de Avrupa çapinda birçok etkinlik düzenler. 
Bunlar : konferanslar, yaz üniversiteleri, degisim 
programlari, projeler; çalisma gruplari etkinlikleri 
olarak Dogu-Bati, Kuzey-Güney, Egitim, Socrates, 
Çevre, Insan Haklari, Uluslararasi Politika, 
forumlar, tartisma platformalari gibi etkinlikler 
sayilabilir. 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 1992 yilinda Bogaziçi Üniversitesi’nde 
kurulmus, daha sonra uluslararasi faaliyet izni 
bulunan bir dernek statüsünü kazanmstir. 
Istanbul’un farkli üniversitelerinden 130 kadar 
üyesi bulunmaktadir. Kurulusu sonrasinda 
Avrupa çapinda etkin ve öncü bir rol 
üstlenmistir. Etkinlik gösterdigi alanlar Avrupa 
toplumlarinda ve Türkiye’de Avrupa 
bütünlesmesi, degerleri ve anlayisinin yasama 
geçirilmesi, efektif ve tabana yayilmis gençlik 
örgütlenmeleri,Türk Yunan dostlugu ve 
diyalogu, Balkanlarda baris ve karsilikli anlayis 
ve sivil toplumun desteklenmesi ile çagdas 
egitime kadar çesitlilik göstermektedir. 
 
 1994’deki “Yeni Dünya Düzeni 
(Düzensizligi)” ve 1998 yilinda, Cumhuriyet’in 
ilaninin 75.Yildönümü nedeniyle “Türkiye 
Çagdaslasmasinda Avrupa Yönelimi” baslikli 
etkinlikler dizisi ve “Socrates Eylem Günü” en 
önemli faaliyetlerdendir. AEGEE-Avrupa’nin 
“Baris Akademisi” projesi  çerçevesinde Subat 
1999’da “Baris Kavrami” konulu konferansi 
AEGEE-Ankara ile ortak düzenlemistir. Su ana 
dek sekiz yaz üniversitesi, dört farkli AEGEE 
birimiyle de degisim programi düzenlemistir. 
 
 AEGEE-Istanbul, Bakanlar Kurulu 
karariyla uluslararasi etkinlik yapma izni olan 
Istanbul Avrupa Gençlik Forumu Derneginin 
çatisi altinda etkinlik göstermekte ve  diger 
STK’larla ortak etkinliklerde bulunarak güncel 
ve çalisma alaniyla baglantili konularda 
görüslerini kamuoyuna açiklamaktadir. 
 
 AEGEE-Istanbul’un hamileri ITÜ 
Rektörlügü ve Fener Rum Patrigi Sayin 
Bartholomeos I’dir.  

 
 
 

 
 
 
 
 AEGEE-Avrupa ile ilk iletisimini 1994  
Intenet üzerinden gerçeklesen AEGEE-Ankara, 
Nisan 1995’de ODTÜ’de kuruldu. Halen 216 
üyesi bulunan birim bu dört yil içinde çesitlli 
etkinlikler düzenlemis ve tematik çalismalarda 
bulunmustur. 1997 yilindaki AEGEE-Avrupa 
Sonbahar Agorasi (GK) nda 450 genç 
Avrupaliyi agirlamistir.1998’de düzenlenen 
“Alman Günleri” ve “Insan Haklarinin 
Evrenselligi” konulu konferanslar, “Socrates 
Etkinlik Günü” ve Mayis 1999’daki “Avrupa 
Günleri” baslikli yerel etkinlikler dizisi 
bunlardan bazilaridir. 
 
 Halen AEGEE-Avrupa’nin yillik projesi 
olan “Baris Akademisi”ni AEGEE-Atina ve 
AEGEE-Istanbul ile birlikte yürütmektedir. Son 
olarak AEGEE-Avrupa Uluslararasi Politika 
Çalisma Grubu, Kültür Çalisma Grubu ve 
Çanakkale grubu ile birlikte 
“Savaslar:Anadolu’nun Kaderi” baslikli 15 
günlük 5. yaz ünivesitesini düzenlemistir. 
 
 AEGEE-Ankara’nin hamileri; AB Karma 
Parlamenterler Komisyonu Es Baskani Bülent 
Akarcali, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Süha Sevük, 
Çankaya Belediye Baskani Dogan Tasdelen ve 
ODTÜ ögretim üyesi Doç. Dr. Korel 
Göymen’dir. 
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        Ortak degerler çevresinde ve 
çerçevesinde bulusan Avrupa 
toplumlarinin birlikte varolmasi amaciyla 
süregelen Avrupa bütünlesmesi kavramini, 
devletler düzeyinde yasanan soyut bir 
gelismeden halkin günlük yasaminda 
bizzat hissedebilecegi bir gerçeklige 
dönüstüren eylemler, çesitli konularda 
olusturulmus olan özellesmis finansal 
destek mekanizmalari olan Avrupa Birligi 
Programlari altinda toplanmistir. Bunlar 
arasinda halka en yakin olan, Avrupa'nin 
gelecekteki yöneticileri olan gençler ve 
çocuklarin Avrupa boyutuyla 
yetistirilmesini saglayacak olan egitim ve 
gençlik programlari ve özellikle eg itimin 
her boyutuyla ilgili ve en kapsamlisi olan 
SOCRATES, Avrupa bütünlesmesi 
yolunda en temelden etkinlik gösteren 
eylemlerdir. 
       Avrupa bütünlesmesine gençligin 
destegini, elestirel ve gelistirmeci yönünü 
öne çikararak ve böylece yapici ve 
önerilerin olusumuna da yol açan bir 
elestiri çerçevesinde saglamayi amaç ve 
yol edinen AEGEE (Association des Etats 
Generaux des Etudiants de l'Europe - 
Avrupa Ögrencileri Genel Forumu), 
Avrupa'nin 250'den fazla kentinde 
örgütlenen birimleri ve Brüksel'deki 
merkez yönetimi araciligiyla programa 
ERASMUS zamanlarindan bu yana hem 
büyük destek vermis, hem de Avrupa 
Birligi Komisyonunca da zaman zaman 
dikkate alinan elestiri ve genis çapli 
degerlendirme kampanyalariyla programin 
isleyisindeki aksakliklari programin b asta 
gelen yararlanicilari olan ögrencilerin 
gözüyle ortaya koymustur. 
       Avrupa Birligi ülkeleriyle sinirli 
olmayan ve Türkiye ve Orta ve Dogu 
Avrupa, Malta gibi ortak üyelerin yani sira, 
Yugoslavya, Moldova, Ukrayna gibi 
ülkelerde de birimleri olan A EGEE, 
üyelerine kazandirdigi açik görüslülük ve 
bu görüslerin eyleme dönüsmesine örgüt 
olarak verdigi destekle de yayildigi tüm 
cografyayi degistirme potansiyeli olan bir 
gençlik hareketine dönüsmüstür. 
        Elinizdeki eser de böyle bir 
kivilcimdan ortaya çikarak, önce "neden 
olmasin" sorusuna, sonrasinda da gerekli 
analitik ve sistematik eyleme dönüsen ve 
bu arada herhangi bir üniversite 
ögrencisinin aklina bile gelmesi zor olan 
asamalardan geçerek, sonunda amacina 
büyük oranda ulasan bir düsüncenin 
geldigi son noktadir: Türkiyeli üniversite 

ögrencilerinin de ERASMUS'dan 
yararlanabilmesi ve Türkiye'nin 
SOCRATES'e katilimi! Bu ayni zamanda 
uluslararasi gençlik örgütlerinin 
kapasitelerini ve neler yapabileceklerini de 
göstermesi açisindan önemli bir sonuçtur 
ve bildigimiz kadariyla Türkiye'den bir 
gençlik olusumunun Avrupa kurumlari 
düzeyinde yürüttügü ilk sivil ve gönüllü 
girisimdir. 
      Amacimizin ilk asamasina ulasmamiz 
ve Türkiye'nin programa, beraberinde 
mesleki egitim ile ilgili Leonardo Da Vinci 
ve gençlik etkinlikleriyle ilgili Youth 
programini da sürükleyerek katilimi 
sonrasinda, ve hatta bu etkinliklerimiz 
sirasinda edindigimiz izlenimler ise bu 
programlarin Türkiye'de yürütülmesi için 
gerekli düsünce ve bilgi altyapisinin henüz 
olusmamis oldugu yolundadir.  
       Bu asamada AEGEE'nin Istanbul ve 
Ankara'daki birimlerine, programlar 
hakkinda en genis bilgiye sahip olan 
kurumlar olarak, ayri bir sorumluluk 
yüklenmistir: bu programlarin kendileri ve 
yönetimleri hakkindaki bilgiyi ilgili ve 
yetkililer ile potansiyel yararlanicilara bir 
konu bütünlügü içinde sunmak ve bu 
bilgilere dayanarak programlarin 
amaçlarina uygun isleyisini saglayacak bir 
yapi önerisini sunarak bu yapinin 
kurulmasina yol açacak tartismalara temel 
olusturmak. 
         Bu amaçla olusturulan elinizdeki 
rapor kapsamli bir arastirmanin eseridir ve 
bu arastirma kapsaminda gerekli formal 
bilgilerin internet, telefon, fax ve çesitli 
yayimlar gibi olagan iletisim araçlari 
sayesinde edinilmesiyle yetinilmemis, 
ayrica programin halen yürürlükte oldugu 
sekiz ülkenin Ulusal Ajanslarina da 
ziyaretler yapilmistir. Rapor içinde bu 
ziyaretlerden edinilen formal ve informal 
bilgilere de yer verilmis, özellikle öneriler 
bölümünde oldukça yararli veriler 
sunulmustur. 
       Raporun ilk bölümü olan gi ris 
sonrasinda ikinci bölümde çok kisa olarak 
konuya yabanci olan ilgililer için Avrupa 
Birliginin kisa tarihçesi ve görevleriyle 
temel kurumlari anlatilarak hem Avrupa 
Birligi Programi kavraminin temel çikis 
noktalari ve amaçlarina hazirlik yapilmis, 
hem de programlarin yürütülmesinden ve 
izlenmesinden sorumlu kurumlar 
tanitilmistir.  
        Üçüncü bölüm Avrupa Birligi 
Programi kavrami üzerinde durarak 



 

 

uygulanmakta olan çesitli konulardaki 
programlardan örnekler vermektedir. Bu 
bölümün de Avrupa bütünlesmesi 
süreciyle ilgili kurumlara bir perspektif 
sunmasini ve programlara adim adim 
Türkiye'nin katiliminin saglanmasini 
umuyoruz. 
      Dördüncü ve besinci bölümlerde 
SOCRATES programi içinde 
bulundugumuz ve sona ermekte olan ilk 
dönem ve 2000 yili basindan i tibaren yedi 
yillik bir döneme yayilmasi öngörülen 
ikinci dönemi, amaçlari, hedef kitleleri, 
eylemleri, yönetimi ve seçim 
prosedürlerine oldukça ayrintili olarak yer 
vererek ilgili kurumlarin hem kurulus, hem 
de uygulama asamasinda yararlanmasina 
açik genis bir kaynak olusturacaktir. 
Dördüncü bölüm içinde ayrica programin 
ilk uygulama asamasiyla ilgili Komisyonun 
ve bagimsiz sivil kuruluslarin 
degerlendirmelerine yer verilerek hem 
program ve gelisimi hakkinda gerçekçi bir 
bakis açisi saglanmaya, hem de uygulama 
asamasinda karsilasilabilecek sorunlarin 
ortaya konulmasina ve bu sorunlarin 
asilmasinda zaman kaybinin önlenmesine 
çalisilmistir.  
       Altinci bölüm çesitli ülkelerdeki Ulusal 
Ajans yapilanmalari hakkinda 
yürüttügümüz arastirmanin sonuçlarini 
derleyen bir bölümdür. Bu arastirma 1999 
yazi boyunca sekiz ayri ülkedeki Socrates 
Ulusal Ajanslarina yapilan arastirma 
ziyaretlerini ve Ulusal Ajans yöneticileriyle 
yapilan görüsmeleri içermekteydi. Her bir 
gezi hakkinda hazirlanan daha ayrintili 
raporlar da istek üzerine saglanabilecektir. 
Bu bölüm ve arastirma Türkiye'de 
kurulacak Ulusal Ajans'in yapilanma tarzi 
ve isleyisi hakkindaki önerilerimize önemli 
veriler saglamistir.  
      Yedinci bölüm raporun asil amaci olan 
Türkiye'de Socrates Ulusal Yönetim Yapisi 
için AEGEE önerisini içermektedir. 
Arastirma sonrasinda yürütülen yogun bir 
tartisma döneminin eseri olan bölümün bu 
yolda yürütülecek tartismalara ve 
çalismalara temel olusturmasi 
amaçlanmistir. Arastirmadan elde edilen 
bilgiler AEGEE'nin kaygilari çerçevesinde 
sekillendirilmis ve bir döneme yayilan 
periyodik tartismalarla öneri çesitli 
degisikliklere de ugrayarak son seklini 
almistir. 
        Eklerde ise Türkiye'nin katilimi ile ilgili 
tarihçe ile ilgili AEGEE etkinlikleri 
sunulmustur. 
        Ana okulundan doktora sonrasi 
arastirmalara kadar egitimin her düzeyini 

içeren SOCRATES programini, ülkemizde 
egitim sisteminin yeniden 
yapilandirilmasina Avrupa deneyiminin 
aktarilmasi, degisimler ve karsilikli 
ziyaretler yoluyla ögrenci ve ögretim 
görevlilerinin disa açilmasi ve görüs 
ufuklarinin artmasi için önemli bir firsat 
olarak görüyoruz. Türkiye toplumunun 
çagdaslasmasi ancak en temelde, 
dogrudan insanlar ve gelecegin yöneticileri 
olarak üniversite ögrencileri arasinda ve 
onlari yetistirecek kurumlarda gösterilecek 
etkinlikler yoluyla saglanabilir. Türkiye'nin 
Avrupa'ya entegrasyonu için en etkili 
yöntem de bu programlarin etkin ve verimli 
bir sekilde isletilmesi olacaktir.  
       AEGEE-Istanbul ve Ankara olarak 
yaklasik dört yildir bütün etkinliklerimizle  
birlikte Socrates ile ilgili çalismalarimiza 
da sürekli destek veren Istanbul Teknik 
Üniversitesi ve Ortadogu Teknik 
Üniversitesi Rektörlüklerine ve Türk Hava 
Yollarina, oldukça zor bir zamanimizda 
yardimimiza yetiserek ofis olanaklarini 
kullanmimiza veren ve arastirma 
gezilerimize finansal destekte bulunan 
Sabanci Üniversitesi Rektörlügü ve Sanat 
ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanligina, 
bu raporun basimini üstlenen Bogaziçi 
Üniversitesi Rektörlügüne, sürekli iletisim 
içinde bulundugumuz Disisleri Bakanli gi 
Avrupa Birligi Genel Müdürü Selim 
Kuneralp'e, AB Komisyonu Türkiye 
Temsilcisi Karen Fogg'a ve Temsilcilik 
görevlisi Feray Salman'a, uzun zamandir 
her tür yardimini bizden esirgemeyen 
Devlet Planlama Teskilati AB Isleri Genel 
Müdürü Tugrul Arat'a, Türkiye'nin AB 
nezdinde Daimi Temsilcisi Nihat Akyol'a, 
Istanbul milletvekilleri Bülent Akarcali ve 
Ercan Karakas'a, Avrupa Parlamentosu 
üyeleri Türkiye'nin katilimiyla ilgili raportör 
Renate Heinisch ve Martin Schulz'a, 
Istanbul Sanayi Odasina, TESK Brüksel 
temsilcisi Ahmet Ecmel Yorganci'ya, AFS 
Türk Kültür Vakfi temsilcisi Meral 
Alguadis'e ve tematik destekleri için  
AEGEE-Istanbul akademik danismani 
Doç.Dr.Lerzan Özkale, Dr.Ugur Özgöker, 
Çagdas Egitim Vakfi baskani Gülseven 
Yaser, Prof.Dr.Burhan Senatalar, 
Prof.Dr.Korel Göymen ve Prof.Dr.Atilla 
Eralp'e, etkinliklerimizin çesitli kereler 
basinda yer almasini saglayan Abbas 
Güçlü, Özlem Yüzak, Yusuf Ziya Ay ve 
Tamer Altunay'a ve son olarak, ama en 
çok, bu çalismanin içinde çesitli 
dönemlerde bulunan ve arkada listesini 
bulacaginiz AEGEE üyelerine tesekkür 
ederiz. 



 

 

II. AVRUPA BIRLIGI, KURUMLARI VE KARAR A LMA 
SÜREÇLERI 
 
1. AVRUPA BIRLIGI KISA 
TARIHÇESI 
 
Avrupa Birligi barisi korumak ve ekonomik 
ve sosyal ilerlemeyi pekistirmek amaci ile 
bir araya gelmis 15 Üye Devletten olusur. 
Birligin içinde ortak kurumlari bulunan üç 
Topluluk yer alir. Bunlarin içinde ilk 
kurulani (1951 tarihli Paris Antlasmasi'yla) 
Avrupa Kömür ve Çelik Toplulugu (AKÇT) 
olmustu. Daha sonra (1957 tarihli Roma 
Antlasmasi'yla) Avrupa Ekonomik 
Toplulugu ve Avrupa Atom Enerjisi 
Toplulugu kuruldu. Topluluklar bu sürecin 
sonunda Üye Devletler arasindaki bütün iç 
sinirlari kaldirarak tek bir pazar kurdular. 
1992'de Maastrich'te imzalanan Avrupa 
Birligi Antlasmasi ile ekonomik ve parasal 
birlik dogrultusunda ilerleyen ve belirli 
alanlarda hükümetler arasi isbirligini içeren 
bir Avrupa Birligi kuruldu. 
 
Birligi yöneten kurumlar ise sunlardir: 
Demokratik yollarla seçilen Parlamento, 
Üye Devletleri temsil eden ve 
Bakanlar'dan olusan Konsey, Avrupa 
Devlet ve Hükümet Baskanlari Zirvesi, 
Antlasmalar'in yürütülmesini gözeten 
Komisyon, Topluluk hukukuna uyulmasini 
saglayan Adalet Divani ve Birligin Mali 
yönetimini izleyen Sayistay. Ayrica 
ekonomik, sosyal ve bölgesel çikar 
gruplarini temsil eden çesitli danisma 
kurullari vardir. Birligin dengeli gelisimine 
katkida bulunan projelerin finansmanini 
kolaylastirmak amaciyla kurulmus olan bir 
Avrupa Yatirim Bankasi da bulunmaktadir.  
 
2.AVRUPA BIRLIGI'NIN 
KURUMLARI 
 
A) Avrupa Parlamentosu  
 
1979'dan bu yana tek dereceli genel 
seçimle is basina gelen Avrupa 
Parlamentosu 626 üyeden olusur. 
Parlamento genel kurulu Strasbourg'da 
toplanir. Her ayin bir haftasi genel kurul 
oturumlarina ayrilmistir. Bazi kismi 
oturumlar ile komisyon toplantilari, Konsey 
ve Komisyon'la iliskileri kolaylastirmak 
amaciyla Brüksel'de yapilir.  
Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi gruplar 
Birlik düzeyinde olusur. 370 milyon nüfusu 
temsil eden Parlamentonun baslica islevi, 

siyasi itici güç olarak Topluluk 
politikalarinin hazirlanma si için gereken 
çesitli insiyatifleri üretmektir.  
 
Parlamento her biri Birligin farkli 
aktivitelerini yürüten 20 sürekli komite ve 3 
alt-komite ile birlikte çalismaktadir. Birligin 
politik ve ulusal dengesini de yansitan bu 
komiteler, Parlamento’nun genel 
toplantilarini takiben iki haftada bir 
toplanir. Komitelerin sorumluluk dagilimi 
hala sürmekte olan bir gelisme süreci 
içinde belirlenmektedir. Buna göre AB 
Egitim ve Gençlik Programlariyla ilgili 
komite Kültür, Egitim, Gençlik, Medya ve 
Spor Komitesidir. 
 
- Karar alma süreçleri  

 
Parlamento, ayni zamanda, Avrupa 
Komisyonu üyelerinin tayinlerini onaylama 
ve üçte iki oy çokluguyla Komisyon'u 
görevden alma yetkisine sahip bir denetim 
organidir. Parlamento, Komisyon'un 
programini oylar ve özellikle Komisyon ve 
Konsey'e sözlü ve yazili sorular yönelterek 
Avrupa politikalarinin gündelik isleyisini 
izler. Parlamento arastirma komisyonlari 
kurabilir ve Birlik vatandaslarinin 
dilekçelerini inceler. Birlik Antlasmasi'na 
göre Parlamento, Birlik kurumlarinin 
faaliyetlerini gerçeklestirmesi sirasinda 
ortaya çikan görevi kötüye kullanma 
olaylariyla ilgili olarak vatandaslarin 
sikayetleriyle ilgilenmekle görevli bir 
ombudsman atama yetkisine sahiptir.  
 
Parlamento ve Konsey bütçe konusundaki 
yetkileri paylasirlar. Parlamento yillik 
bütçeyi oylar ve bütçe uygulamasini izler. 
Böylece Birlige verdigi politika önceliklerini 
yansitir. 
 
 1986'da kabul edilen Avrupa Tek Senedi, 
mevzuat önerilerinin Komisyon'un aktif 
katilimiyla Parlamento ve Konsey 
tarafindan iki kez görüsülmesini i çeren bir 
isbirligi usulü getirerek Parlamento'nun 
mevzuata iliskin yetkilerini arttirmistir. 
Birlik Antlasmasi ile bir adim daha ileri 
gidilerek Parlamento'ya daha genis 
kapsamli yasama yetkileri verilmistir. 
Antlasma çerçevesinde kabul edilen yeni 
ortak karar usulüne göre Parlamento 
birçok önemli alandaki yönetmeliklerin ve 
yönergelerin kabulü konusunda Konsey'le 



 

 

esit statüye sahip kilinmistir. SOCRATES 
Programini olusturan karar da Ortak Karar 
Prosedürü denilen bu prosedür sonucu 
olusturulmustur ve bu prosedür Ek A.1’de 
verilmistir. 
 
Son olarak, büyük önem tasiyan bazi 
kararlar (bazi uluslararasi antlasmalar, 
yeni üyelerin katilimi, Parlamento 
seçimlerinde her ülkede ayni usulün 
uygulanmasi, birlik vatandaslarinin ikamet 
hakki, vs.) için Konsey'in, Parlamento'nun 
onayini almasi gerekir.  
 
B) Bakanlar Konseyi  
 
Konsey, her Üye Devletin ulusal 
hükümetini baglayici karar alma yetkisine 
sahip  bakanlar düzeyindeki 
temsilcilerinden olusur. Gündemin 
içerigine göre toplantilara farkli bakanlar 
katilir. Örnegin, Tarim Bakanlari tarim 
ürünleri fiyatlarini ele alirlar; istihdamla 
ilgili konular Çalisma ve Sosyal Isler 
Bakanlari tarafindan görüsülür; genel 
politika sorunlari, disisleri ve Birligi 
ilgilendiren temel konular Disisleri 
Bakanlari'nin yetkisi kapsamindadir. 
SOCRATES’I de kapsayacak sekilde 
egitimle ilgili konular hakkindaki Konsey’de 
ise Egitim Bakanlari yer almaktadir.  
 
Üye Devletlerin Birlik nezdindeki 
Büyükelçileri'nden olusan Daimi 
Temsilciler Komitesi (Coreper) Konsey'in 
çalismalari için gerekli hazirlik lari yapar ve 
belirli hazirliklari yapmak veya özel 
konulari incelemekle görevli komiteler 
olusturarak Konseyin talimatlarini yerine 
getirir. 
 
1974'te kurulan Avrupa Zirvesi, Devlet ve 
Hükümet Baskanlari ile Komisyon 
Baskani'ndan olusur. Disisleri Bakanlari ile 
Komisyonun bir üyesi onlara yardimci 
olurlar. Yilda iki kez toplanan Zirve, 
gelecekte girisilecek eylemler için gerekli 
ivmeyi saglar ve faaliyetlerin ana hatlarini 
çizer. 
 
Avrupa Birligi Antlasmasi'nda Birligin 
faaliyetleri üç grupta toplanir: Toplu luk 
faaliyetleri, ortak dis politika ve güvenlik 
politikasi, adalet ve içisleri. Topluluk 
baglaminda Konsey'in bir görevi de Üye 
Devletler'in genel ekonomi politikalarini 
koordine ederek ve Komisyon'un sundugu 
tekliflerden hareketle Parlamento'yu da su 
veya bu ölçüde sürece katan usullere 
uygun biçimde ortak politikalara iliskin 

temel kararlari alarak Antlasma'da 
belirlenmis olan hedeflere ulasilmasini 
saglamaktir. Konsey hükümetlerarasi 
isbirligine dayali iki alanda daha birincil rol 
oynar: Ortak dis politika ve güvenlik 
politikasi çerçevesinde ortak konumlari 
tanimlar ve ortak kararlari alir. Bu 
önlemlerin uygulanmasindan da Birligin 
temsilcisi sifatiyla Konsey Baskanligi 
sorumludur. Konsey'in adalet ve içisleri 
alanindaki esas islevi ortak eylemler 
belirlemek ve Üye Devletler'in 
imzalayacagi sözlesmeleri hazirlamak ve 
önermektir. 
 
Ortak dis politika ve güvenlik politikasi ile 
adalet ve içisleri alanlarinda, Antlasma'da 
Konsey'e bu konuda aksine karar alma 
yetkisi taninmadigi durumlarda, oybirligi 
aranmaktadir.  
 
C) Avrupa Komisyonu   
 
Avrupa Komisyonu'nun 20 üyesi vardir. 
Fransa, Almanya, Italya, Ispanya ve 
Birlesik Krallik ikiser, diger Topluluk üyeleri 
ise birer üyeyle temsil edilirler. 
Komisyon'un görev süresi Avrupa 
Parlamentosu gibi bes yildir. Komisyon 
Baskani, Üye Devletler tarafindan Avrupa 
Parlamentosu'nun görüsü alindiktan sonra 
atanir. Komisyon'un tüm üyeleri ancak 
Parlamento tarafindan onaylandiktan 
sonra resmen göreve atanmis olurlar. 
 
Komisyon üyeleri görevlerini yerine 
getirirken kendi ulusal hükümetlerinden 
tamamen bagimsiz olarak davranmak ve 
sadece Avrupa Birligi'nin çikarlarini 
gözetmekle yükümlüdürler. Komisyon'u 
görevden alabilecek tek organ Avrupa 
Parlamentosu'dur. Komisyon'un her 
üyesinin bir veya birkaç politika alaninda 
özel sorumlulugu vardir. Ancak kararlar 
kollektif sorumluluk ilkesi temelinde alinir.  
 
Komisyon öncelikle ve her seyin üstünde 
Antlasmalar'in korunmasi ve 
gözetilmesiyle yükümlüdür. Görevini 
yerine getirirken tarafsiz davranir ve 
Antlasma hükümleri ile Antlasmalar 
temelinde alinan kararlarin dogru biçimde 
uygulanmasini gözetir. Üye Devletler'den 
herhangi birine karsi Antlasma ihlali 
sorusturmasi baslatabilir ve gerekli 
gördügünde konuyu Avrupa Adalet 
Divani'na götürür. Bunlarin yani sira 
özellikle Avrupa Birligi'nin rekabet 
kurallarini ihlal etmeleri durumunda 
kisilere ve sirketlere para cezasi verebilir. 



 

 

 
Komisyon ayrica Birligi harekete geçiren 
organdir. Yasama sürecini baslatmada tek 
yetkilidir ve yeni bir Avrupa yasasinin 
kabulü sürecinin her asamasinda etkide 
bulunma güç ve yetkisine sahiptir. 
Hükümetlerarasi isbirligi alaninda tipki 
Üye Devletler gibi teklifte bulunma hakkina 
sahiptir. 
 
Son olarak, Komisyon Avrupa Birligi'nin 
yürütme organidir. Buna, belirli Antlasma 
maddelerinin uygulanmasina iliskin 
kurallarin beli rlenmesi ve Birlik faaliyetleri 
için ayrilmis bütçe ödeneklerinin idaresi de 
dahildir. Komisyon yürütme çalismalarini 
konularina göre olusturulmus ve Komisyon 
üyelerinin sorumlulugu altinda çalisan 
Genel Direktörlükler (DG-Directorate 
General) yoluyla yürütür. Egitim ve Gençlik 
Programlarinin yürütülmesinden 1999 
itibariyle bes yil için sorumlu olan 
Komisyon üyesi Vivianne Reading, Genel 
Direktörlük DG XXII (Egitim ve Gençlik)’tir; 
AB genislemesinden sorumlu Komisyon 
üyesi Gunther Verheugen, Türkiye ile 
iliskilerden sorumlu olan Genel Direktörlük 
ise DG I.A’dir (Dis Iliskiler-Orta ve Dogu 
Avrupa Ülkeleri, Kibris, Malta, Türkiye).  
 
 

3. TÜRKIYE-AB ARASINDA 
ORTAK KURULUSLAR  
 
A) Ortaklik Konseyi  
 
Türkiye ile Avrupa Birligi arasindaki 
iliskileri düzenleyen 1963 Ankara Ortaklik 
Anlasmasina göre temel karar organi 
Ortaklik Konseyidir. Türkiye tarafinda 
Disisleri Bakanligi, Avrupa Birligi tarafinda 
Avrupa Komisyonu DG 1A (Dis Iliskiler 
Genel Direktörlügü) tarafindan yürütülür ve 
toplantilarda alinan kararlar iki t araf için de 
baglayicidir.  
 
B) Karma  Parlamento Komisyonu  
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Avrupa 
Parlamentosu arasinda olusturulmus ve 
parlamentolar arasi sürekli diyalogu 
amaçlayan bir kurumdur. 20'ser asil 
üyeden olusan delegasyon, her iki tarafta 
parlamentolarin sürekli komisyonlari gibi 
isler ve ortak toplantilarinda aldiklari 
kararlar tavsiye niteligindedir. 
 
C) Karma Istisare Komitesi  
 
Türkiye ile AB'nin Ekonomik ve Sosyal 
Konsey statüsündeki kurumlarinin içinde 
bulunan sivil kuruluslarin birlikte 
olusturdugu bir kurulustur. Kararlari 
tavsiye niteligindedir. Bu rapor hazirlandigi 
sirada Türkiye tarafinin Esbaskanligini 
Istanbul Sanayi Odasi baskani Hüsamettin 
Kavi yürütmektedir.

 



 

 

III. AVRUPA BIRLIGI PROGRAMLARI  
 
 
Avrupa Birligi Programlari, Avrupa 
entegrasyonu sürecinde olan  ülkelere  
sosyo-ekonomik, kültürel ve  bilimsel  
katkida bulunmaktadir. Avrupa 
vatandasligi kavraminin Avrupa yelpazesi 
altinda bulunan toplumlarca 
benimsenmesi, kültür mirasinin korunmasi 
ve çevre konusunda duyarliligin 
arttirilmasi gibi pek çok proje, ülkeler arasi 
isbirligi ile gerçeklesmektedir. Bu 
programlarin somut getirilerinin yani sira, 
kültürler arasi etkilesimi kolaylastirmasi ve 
farkli toplumlardan gelen insanlarin bir 
proje etrafinda toplanmasi ile dayanisma 
bilincinin arttirilmasi, kurulus amaçlarini 
ortaya koyar. 
 
AB Programlari, ülkeler arasindaki 
isbirligini her konuya tasiyarak, karsilikli 
bilgi alisverisinde bir veri agi 
olusturmustur. Bu agin etkin kullanimi ile, 
topluluga üye olmaya aday ülkelerin ve 
adayligi söz konusu olmayan üçüncü 
ülkelerin,  Avrupa isbirligi çatisi altinda 
beraberce çalismalari, Dünya barisinin 
saglanmasindan enerji kaynaklarinin 
bilinçli tüketilmesine kadar bir çok konuda 
ortak politika izlemelerine ön ayak 
olmustur. Bu tematik birlik telik ile ilerideki 
olasi bir örgütsel birlikteligin temelleri 
atilmis olmaktadir.  
 
1.  EGITIM PROGRAMLARI  
  
A) Socrates 
 
Socrates programi hakkinda detayli bilgiye 
Socrates I (1995-1999) ve Socrates II 
(2000-2006) baslikli V. ve VI. bölümlerde 
yer verilmistir.  
 
B) Leonardo da Vinci  
 
 Roma Antlasmasinin 127. Maddesi 
geregince AB’nin mesleki egitim  
politikasinin uygulanmasina katkida 
bulunan bir Eylem Programidir.  
 
Program AB üye devletleri, EFTA ülkeleri 
(Izlanda, Liechtenstein ve Norveç) ile 
Türkiye, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Macaristan, Romanya, Polonya, Slovak 
Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya 
ve Güney Kibris Rum Yönetimi’ne açiktir. 

 
Programin 2000 yilinda baslatilacak ikinci 
döneminin Türkiye’nin de katilimina açik 
olmasi 26.4.1999 tarihli Konsey karariyla 
kesinlesmistir. 
 
AB’nin mesleki egitim politikalari ve 
uygulamalarina iliskin yeni yaklasimlari 
desteklemeyi amaçlayan programin 5 
temel önceligi bulunmaktadir.  
 
• Yeni yetenekler kazandirmak;  
• Egitim ya da hizmete yönelik egitim 

kurumlari i le isletmeler arasinda daha 
yakin iliskilerin gerçeklesmesini 
hizlandirmak;  

• Issizlikle mücadele etmek,  
• Insan kaynaklarina yatirimin 

gelismesine yardimci olmak;  
• “Yasam boyu egitim” baglaminda, Bilgi 

Toplumuna iliskin araçlari kullanarak 
yeteneklere yönelik basariyi 
genellestirmek. 

 
- Programa katilim kosullari  
 
1. Leonardo Da Vinci Programindan 

(1995-1999) yararlanabilecek olan 
ülkeler: 

 
• Avrupa Ekonomik Alani- AEA (EUR 

18) ülkelerinden biri, AB üyesi 
ülkelerinden biri (EUR 15) + Izlanda, 
Liechtenstein ve Norveç 

• Leonardo Da Vinci Programi 
kapsaminda yer alan ortak ülkelerden 
biri.  
 

2. Yerlestirme ve degisim programlari; bu 
programlara katilim için, pilot projeler 
ve çok-etkili projelerde, birisi AB üyesi 
ülkelerden olmak kosuluyla yukarida 
anilan ülkelerden en az üçünden 
ortaklarin bir araya gelmesi 
gerekmektedir. Ayrintili bilgi için 
Leonardo Programi için Komisyon 
tarafindan hazirlanmis Guideline For 
Applicants dokümanina basvurulabilir. 

 
- Süre ve Topluluk desteginin miktari  
 
1. Konsey tarafindan 31 Aralik 1999 

olarak belirlenmis olan uygulama 
döneminin sona ermesinden 1 yil 
önce veya sözlesmenin 
imzalanmasindan 1 yil ya da 18 ay 



 

 

önce gündeme getirilen çok etkili 
önerileri de içeren pilot projeler 
dikkate alinacaktir. Buradan 
anlasildigina göre, ulus-ötesi 
yerlestirme ve degisim programlarinin 
süresi, önerilen çalismanin yapisina 
göre degisebilmektedir.  

 
2. Seçilen pilot projelere, çok -etkili 

projelere, yerlestirme projelerine ya 
da degisim programlarina Topluluk 
tarafindan saglanacak olan mali 
katkinin miktari, Konsey’in  saptamis 
oldugu maksimum tutarlara göre 
belirlenmektedir. Bu miktarlar; ulus -
ötesi pilot projelerde bir yil için 
100.000 Euro ya da 18 ay için 
150.000 Euro’dur. Bu, uygun  bulunan 
maaliyetlerin en çok %75’i 
oranindadir; maksimum sürenin 
Konsey tarafindan belirlendigi 
durumlarda, her degisim ya da 
yerlestirme projesi için ayrilan tutar 
5000 Euro olarak belirlenmistir.  

    
C) Avrupa için Gençlik (Youth for 
Europe)  
 
14 Mart 1995 tarihinde bes yillik bir dönem 
(1995-1999) için kabul edilen bu program 
AB’nin 15 üye devleti ve AEA Antlasmasi 
çerçevesinde Izlanda, Liechtenstein ve 
Norveç’in yani sira Çek Cumhuriyeti, 
Macaristan, Romanya, Polonya, Slovak 
Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya 
ve Güney Kibris Rum Yönetimi’ne açiktir.  
 
Programin 2000-2004 yillarini kapsayan 
bir sonraki döneminde Avrupa Gönüllü 
Hizmetleri programiyla birlestirilerek 
Gençlik (Youth) adini almasi Avrupa 
Parlamentosu ile Konsey’in ortak karar 
prosedürünün tamamlanan ilk okumasi 
asamasinda kararlastirilmistir. Isleyen 
süreç sonunda programin bu dönemine 
Türkiye'nin de katilimi beklenmektedir.  
 
Youth for Europe, Programa katilan 
ülkelerde yasayan 15-25 yas arasindaki 
gençlere yöneliktir. 1999 yili bütçesi 32.4 
milyon Euro olan Programda yer alan 
projelerin süresi maksimum 2 yil olup 
%50’si (50.000 Euro’yu asmamak kaydiyla 
) AB tarafindan karsilanmaktadir.  
 
Bu Programin 5 temel eylemi su 
sekildedir; 
 
Eylem A - Gençleri dogrudan  ilgilendiren 
Topluluk içi faaliyetler;  

Eylem B - Genç isçiler; 
Eylem C - Üye devlet kurumlari arasinda 
isbirligi; 
Eylem D - Üçüncü ülkelerle degisimler 
(AB üyesi disindaki devletlere açik 
degildir); 
Eylem E - Gençlere yönelik bilgi ve 
gençlik arastirmalari.  
 
Eylem  4  kapsaminda yer alan üçüncü 
ülkeler Arnavutluk, Slovenya, Bosna-
Hersek, Eski Yugoslavya Cumhuriyeti 
Makedonya, Ermenistan, Azerbaycan, 
Beyaz Rusya, Rusya Federasyonu, 
Gürcistan, Moldavya, Ukrayna, Cezayir, 
Misir, Israil, Ürdün, Lübnan, Malta, Fas, 
Suriye, Tunus, Türkiye, Bati Seria ve 
Gazze Seridi, Arjantin, Bolivya, Brezilya, 
Sili, Kolombiya, Kostarica, Küba, Ekvator, 
Guetamala, Honduras, Meksika, 
Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, El 
Salvador, Uruguay ve Venezuala’dir. 
 
Programin amaçlari ise asagida yer 
almaktadir: 
 
• Gençlerin kendilerini, tarihi, kültürel, 

politik ve sosyal çevreleriyle AB’nin 
ayrilmaz bir parçasi olarak görmelerini 
saglamak; 

• Gençler tarafindan ve gençler için 
uygulanan sosyo-egitimsel önlemler 
yoluyla dislama, irkçilik ve yabanci 
düsmanligi gibi tehlikeler hakkinda 
gençlerin bilinçlenmelerini tesvik 
etmek; 

• Gençleri, kültürel farkliligin  gerçek 
degerini tanima ve farkinda olma 
konularinda yetistirmek;  

• Gençlerin, kar amaci gütmeyen 
birlikler ve örgütler yoluyla toplumda 
aktif biçimde yer almalarini tesvik 
etmek; 

• Gençler arasinda, özellikle sosyal, 
kentsel, kültürel ve çevresel 
düzeylerde, bagimsizlik, yaraticilik ve 
girisimcilik ruhunu güçlendirmek;  

• Gençlerin, toplumsal örgütlenme 
hakkindaki görüslerini açiklamalarina 
izin vermek ve çesitli kamu 
yetkililerinin bu görüslere önem  
vermesini saglamak; 

• Gençlerin, kadin ve erkeklere esit 
olanaklar saglanmasina iliskin 
gereksinimler konusunda duyarli 
olmalarini saglamak ve kadinlari, 
toplumun tüm sektörlerindeki aktif 
yasama katilmalari konusunda tesvik 
etmek. 

 



 

 

2. KÜLTÜR PROGRAMLARI  
 
A) Kültür 2000 – Avrupa 
Toplulugu’nda Kültürün 
Desteklenmesine Iliskin Birinci Çerçeve 
Program (2000 – 2004) 
 
AB’de özellikle son zamanlarda olusan 
büyük degisimlere yanit vermede kültürün 
yeri ve rolünü açiklayan bu Çerçeve 
Program, ARIANE (1997-1998), 
KALEIDOSCOPE (1996-1998) ve 
RAPHAEL (1997-2000) gibi mevcut kültür 
programlarinin degerlendirmelerinin yani 
sira, Roma Antlasmasi’nin 128. 
Maddesinde yer alan amaçlar ve öncelikler 
dikkate alinarak hazirlanmistir.  
 
Programin amaçlari:  
 
• Avrupa halklarinin tarihlerinin ve 

kültürlerinin karsilikli olarak 
ögrenilmesi; böylece ortak kültürel 
miraslarin ortaya çikarilmasi ve 
kültürel diyalogun güçlendirilmesi;  

• Sanatçilarin ve yapitlarinin daha genis 
alanlarda hareket etmeleri, kültürün 
uluslararasi alana yayilmasi ve 
yaraticiligin gelistirilmesinin 
saglanmasi; 

• Kültürel farklili klarin desteklenmesi ve 
yeni kültür gösterimlerinin 
gelistirilmesi; 

• Kültürün sosyo-ekonomik gelismeler 
yönünde desteklenmesi; 

• Avrupa kültür mirasinin  önemine 
dikkat çekilmesi;  

• Üçüncü ülkelerdeki Avrupa 
kültürlerinin ve dünya üzereindeki 
diger ülkelerle diyalogun 
arttirilmasidir. 

 
Program, AB üyesi devletler, AEA 
Antlasmasi çerçevesinde Izlanda, 
Liechtenstein, ve Norveç’in yani sira Çek 
Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, 
Polonya, Slovak Cumhuriyeti, Estonya, 
Letonya, Litvanya ve Güney Kibris Rum 
Yönetimine açiktir. 
 
Ayrica, kendileriyle kültürel konulari içeren 
isbirligi veya ortaklik antlasmalari yapilmis 
(sonuçlanmis) olan diger üye olmayan 
ülkelerle de ortaklik yapilmasina izin 
verilmistir. Ancak söz konusu ülkelerle 
yapilan antlasmalardaki prosedürler 
geregince bu ülkelerin katki fonlari 
olusturmalari gerekebilmektedir.  
 

Bunun yani sira, UNESCO, Avrupa 
Konseyi gibi kültürel alanda uzman 
uluslararasi örgütlerle, ortak katilim 
temelinde ve her örgüt ya da kurumda 
bulunan egemen kurallar geregince, 
asagida belirtilen konularla ilgili projelerde 
ortak eylemler gerçeklestirilmesine de izin 
verilmistir. 
 
• Yapilmis olan çok-yilli kültürel isbirligi 

antlasmalari kapsaminda yer alan 
bütünlesmis projeler; 

• Avrupa ve/veya uluslararasi boyutu 
açisindan önemli projeler;  

• Topluluk içinde ve/veya üye olmayan 
ülkelerdeki özgün,  yenilikçi ve 
deneyimsel projeler 

 
Kültür programinin 1 Ocak 2000 tarihinde 
baslayip 31 Aralik 2004 tarihinde sona 
ermesi planlanmistir. Bu dönem için 
ayrilan bütçe 167 milyon Euro’dur.  
 
B) Kaleidoscope  (Sanat ve Kültür)  
 
Sanatsal ve kültürel girisimlerin Avrupa 
boyutunun desteklenmesine iliskin bir 
Program olan Kaleidoscope üç yillik bir 
dönem (1996-1998) için baslatilmistir. Bu 
döneme iliskin toplam bütçesi 26.5 milyon 
Euro’dur. Ancak, programin bir yi l daha 
uzatilmasina karar verilmistir. Programin 
amaci,  Avrupa boyutunda kültürel 
projeleri destekleyerek (örnegin en az üç 
üye devletten örgütlerin ortak 
çalismasiyla), Avrupa halklarinin 
kültürünün ve kültürel yasaminin 
ögrenilmesi ve yayilmasini tesvik etmeye, 
ayrica sanatsal ve kültürel yaraticiligi 
arttirmaya yönelik isbirligidir.  
 
Bu program iki tür eylem içermektedir:  
 
- Eylem 1  
 
Çesitli aglar yoluyla ya da ortak yürütülen 
kültürel projeler ve olaylara iliskin destek; 
bu kapsamda yer alan projeler için topluluk 
destegi sözkonusu projenin toplam 
maaliyetinin %25’i (50,000 Euro’yu 
asmamak kosulu ile) oranindadir. 
Projenin, ana ekseni disinda mesleki 
yeteneklerin arttirilmasina yönelik kurslar 
ya da kültürel eylemin topluma yayilmasi 
gibi ek ögeler içermesi durumunda 
Topluluk, bu ek ögenin %50’sini (20,000 
Euro’yu asmamak kaydiyla) 
karsilayabilecektir. 
 
 



 

 

- Eylem 2 
 
Büyük ölçekli Avrupa isbirligi eylemleri; 
burada yer alan projelere iliskin topluluk 
destegi ise, sözkonusu projenin toplam 
maliyetinin %25’i (50,000 Euro’yu 
asmamak kosulu ile) oranindadir. 
Programa, Izlanda, Liechtenstein, ve 
Norveç,AB üyesi devletlerle esit 
kosullarda; Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Macaristan, Romanya, Polonya, Slovak 
Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya 
ve Slovenya, Ortaklik Konseyi tarafindan 
tanimlanmis olan özel kosullar 
çerçevesinde katilabilmektedir.  
 
Güney Kibris Rum Yönetimi, Malta ve 
Avrupa Toplulugu ile kültürel konulari 
içeren ortaklik ya da isbirligi antlasmalari 
sonuçlanmis olan diger üçüncü ülkeler ise, 
söz konusu antlasmalar çerçevesinde 
programa katilabileceklerdir.  
 
C) Ariane  
 
Kitaplar ve okuma alaninda bir destek 
programi olarak 1997 yilinda onaylanmis 
olup, 1997-1998 yillarina iliskindir. Ancak 
Kültür 2000 programi çerçecesinde 
ARIANE’in 1999 yilinda da sürdürülmesi 
planlanmistir. 
 
Programin amaçlari:  
 
• Kitaplar ve okuma alaninda üye 

devletler arasinda isbirligini arttirmak;  
• Ulusal ve bölgesel ayirimlari 

gözönünde bulundururken, kültürlerin 
gelismesine yönelik katkilar yoluyla bu 
alandaki faaliyetleri ta mamlamak ve 
desteklemek; 

• Avrupa halklarinin edebiyatinin ve 
tarihinin yayginlastirilmasi ve bilgilerin 
arttirilmasi ve asagida yer alanlarla 
birlikte Avrupa yurttaslarinin bunlara 
ulasmasi: 

 
1. Edebi çalismalar, tiyatro eserleri 

ve referans çalismalarin çevirisine 
iliskin destek; 

2. Ortak yürütülen isbirligi projeleri 
için destek; 

3. Bu alandaki mesleki yeteneklerin 
gelistirilmesi.  

 
ARIANE Programi için bir bütçe 
belirlenmemistir ve Programda yer alan 
projelere iliskin Topluluk yardimi, projenin 
yapisi ve süresine göre degisim 
göstermektedir. 

 
D) Raphael  
 
RAPHAEL, kültürel miras alaninda Avrupa 
çapinda projelere finansal destek 
saglamak amaciyla baslatilmis olan bir 
topluluk eylem programidir. Süresi 1997 -
2000 yillarini kapsayacak sekilde üç yil 
olarak ön görülmüstür. 
 
Program, AB üyesi ülkeler ile Izlanda,  
Liechtenstein ve Norveç’e açiktir. Ortak 
olan Orta ve Dogu Avrupa Ülkeleri’nden  
(ODAÜ) katilimcilarin asil ortak olarak 
projelerde yer alabilmeleri ise, Ortaklik 
Antlasmalari ve Katma Protokoller ile bu 
Programa katilim konusundaki AB 
komisyonunun Ortaklik Konseyi 
Kararlarina göre gerçeklesmektedir. 
Programda yer alan eylemler; 
 
• Tasinabilir kültürel varliklarin, Avrupa 

çapinda bir isbirligi ile korunmasi, 
güvenliginin saglanmasi ve 
arttirilmasi, 

• Kültürel varliklara yönelik  tekniklerin 
gelistirilmesi ve deneyimlerin degisimi 
konularinda isbirligi;  

• Tasinamayan kültürel  varliklarla ilgili 
olarak toplumun bilinçlendirilmesi ve 
katilimin saglanmasidir.  

 
Raphael Programi için bir bütçe 
belirlenmemistir ve Programda yer alan 
projelere iliskin Topluluk yardimi, projenin 
yapisi ve süresine göre degisim 
göstermektedir. 
 
3.  BILIM, ARASTIRMA VE 
TEKNOLOJIK GELISME 
PROGRAMLARI 
 
A) 5. Çerçeve  Programi  (1998 -2002) 
 
AB’nin arastirma ve teknoloji gelistirme 
politikasinin baslica amaci, Avrupanin 
bilim ve teknoloji alaninda 
güçlendirilmesini saglayarak, bu yolla 
Avrupa sanayiinin rekabet edebilirligini 
gelistirmek ve Avrupa yurttaslarinin yasam 
kalitesini iyilestirmektir. AB arastirma ve 
teknolojik gelisme  politikasi, üye ülkele rin 
ulusal arastirma çabalarini tamamlayici ve 
AB’nin tarim ekonomik ve sosyal uyum, 
ulastirma, çevre, saglik, egitim, enerji vb. 
alanlardaki politikalarini da destekleyici 
niteliktedir. AB’nin arastirma ve teknolojik 
gelisme alaninda dörder yillik dönemle ri 
kapsayan çerçeve programlarindan  



 

 

besincisi 1998-2002 dönemine iliskin 
olarak düzenlenmistir. 5. Çerçeve Program 
asagida yer alan konulari iki ana baslik 
altinda içermektedir.  
 
I  Tematik Programlar  
 
1) Yasam kaynaklarinin yönetimi :  
 
- Anahtar eylemler:  
 
Gida,  beslenme ve saglik; bulasici 
hastaliklarin kontrolü; hücre üretim yeri; 
çevre ve saglik; sürdürülebilir tarim, 
balikçilik ve ormancilik ile daglik alanlari 
da içermek üzere, kirsal alanlarin 
gelismesinin saglanmasi ve yaslanan 
nüfus ile ilgili hastaliklara yönelik 
faaliyetler. 
 
- Arastirma ve teknolojik gelisme 

aktiviteleri:  
 
Kronik ve dejeneratif hastaliklar (özellikle 
kanser ve diyabet), kardiyovasküler 
hastaliklar ve az görülen hastaliklar; 
genetik kökenli hastaliklar ve bunlarin 
genomlarda arastirilmasi; nörobilimler; 
halk sagligi ve saglik hizmetleri 
arastirmasi; özürlülerle ilgili  arastirmalar; 
baslica insani  degerlere saygi 
gösterilmesi baglaminda tibbi etik ve 
biyoetikle ilgili sorunlara yönelik 
çalismalar; sürdürülebilir gelisme 
çerçevesinde yasam bilimleri ve 
teknolojilerine yönelik sosyo-ekonomik 
çalismalar. Toplam bütçesi 2.4 milyar 
Euro’dur. 
 
2) Kullanici – dostu bilgi toplumu 
yaratmak  
 
- Anahtar eylemler 
 
 Yurttaslara yönelik sistemler ve hizmetler; 
elektronik ticaret alaninda yeni yönt emler; 
multimedya kavrami ve araçlarinin 
gelistirilmesi; baslica teknoloji ve 
altyapilari. 
 
- Arastirma ve teknolojik gelisme 

aktiviteleri 
 
Bugünkü ve gelecekteki teknolojiler : açik 
alanlar; proaktif girisimler. Bu bölüme 
ayirilan toplam Bütçe : 3.6 milyar Euro’dur. 
 
 
 

3) Rekabet ve sürdürülebilir büyüme  
 
- Anahtar eylemler 
 
Yenilikçi ürünler, süreçler ve yapilanmalar; 
sürdürülebilir hareketlilik ve ara sekiller 
intermodalite; kara tasimaciligi ve 
denizcilik teknolojileri ve havacilik 
konusuna yönelik yenilikler.  
 
- Arastirma ve teknolojik gelisme 

aktiviteleri 
 
Yeni ve gelistirilmis materyaller ile bunlarin 
üretimleri ve dönüstürülmesi. Toplam 
bütçe 2.7 milyar Euro’dur. 
 
4) Enerji, çevre ve sürdürülebilir 

gelisme : 
 

a) Çevre ve sürdürülebilir 
gelisme: 

 
- Anahtar eylemler 
 
Sürdürülebilir su yönetimi ve kalitesi; 
küresel degisim, iklim ve biyolojik farklilik; 
sürdürülebilir denizcilik ekosistemleri.  
 
- Arastirma ve teknolojik gelisme 

aktiviteleri 
 
Baslica dogal ve teknolojik tehlikelerle 
savasmak; yerkürenin incelenmesine 
iliskin uydu teknolojilerinin gelistirilmesi; 
sürdürülebilir gelisme açisindan, çevresel 
degisimin sosyo-ekonomik yönleri  
 

b) Enerji : 
 
- Anahtar eylemler 
 
Temiz ve yenilenebilir enerji sistemleri ve 
rekabetçi bir Avrupa için ekonomik ve etkin 
enerji. 
 
- Arastirma ve teknolojik gelisme 

aktiviteleri 
 
Sürdürülebilir gelisme çerçevesinde, 
enerjinin sosyo ekonomik yönleri. Toplam 
bütçesi 2.1 milyar Euro’dur. 
 
II  Yatay Programlar  
 
1- Topluluk arastirmalarinin ulusal 

rolünü güçlendirmek  
 
- Arastirma alanlari 



 

 

 
 Üçüncü ülkelerle isbirligi: 
 
• Katilim-öncesi asamasinda bulunan 

devletler, 
• Bagimsiz Devletler Toplulugu, diger 

Orta ve Dogu Avrupa ülkeleri ve 
katilim-öncesi asamada olmayan 
AB’nin Akdeniz Programi olan MEDA 
kapsamindaki ülkeler,  

• Akdeniz bölgesinden ortaklar,  
• Gelismekte olan ülkeler, 
• Ekonomik piyasalari gelisen ülkeler ile 

sanayilesmis ülkeler. 
 
Arastirmacilarin egitimi.  
 
Koordinasyon:  5. Çerçeve Program ve 
diger Topluluk Programlari çerçevesinde; 
COST ve EUREKA ile uluslararasi örgütler 
ve üye devletler arasinda esgüdüm 
saglanmasi. Toplam Bütçesi 475 milyon 
Euro’dur. 
 
2- Yenilikleri desteklemek ve 

KOBI’lerin güçlendirilmesini tesvik 
etmek, 

 
3- Insan arastirmalarina iliskin 

potansiyeli ve sosyo-ekonomik bilgi 
temelini iyilestirmek 

 
Bunun disinda, Avrupa Komisyonu Ortak 
Arastirma Merkezince dogrudan 
yürütülecek olan, arastirma ve teknolojik 
gelisme eylemlerini kapsayan bir özel 
program da bulunmaktadir.  
 
5. Çerçeve program için Avrupa Toplulugu 
13.7 milya Euro, Avrupa Atom Enerjisi 
Toplulugu (EURATOM) ise 1.3 milyar Euro 
ayirmislardir. 
 
AB arastirma ve teknolojik gelistirme 
politikasinin temel görevi, birligin ve birlik 
politikalarinin amaçlarina hizmet edecek 
olan bilgi ve teknolojide ilerleme 
saglanmasidir. Bu çerçevede, söz konusu 
politikanin birbirinden ayrilmayan iki 
amaci; 
 
• Bir “Avrupa arastirma alani” 

yaratilmasi hedefi dogrultusunda 
laboratuvarlar, üniversiteler ve 
sirketlerin arastirma potansiyelinin ve 
üst düzey bilgi ve yüksek kaliteli 
teknoloji  üretmelerine yönelik 
yeteneklerinin arttirilmasi ve 
sürdürülmesi; 

 
• Birligin ekonomik ve sosyal 

amaçlarina hizmet edecek, diger bir 
deyisle global bir çerçevede 
Avrupa’nin rekabet gücünü arttiracak 
olan rekabetçiligin ve yurttaslarin 
gereksinimini karsilayacak bir Avrupa 
arastirmasinin gerçeklestirilmesi. 

 
AB arastirma ve teknolojik gelisme 
politikasi  baglaminda, 5. Çerçeve 
Programda, yer alan programlara iliskin 
amaçlarin ve alanlarin belirlenmesindeki 
kriterler ise su biçimde siralanmaktadir:  
 
1) Sosyal amaçlara iliskin kriterler: 
Istihdami gelistirmek; sagligi ve yasam 
kalitesini yükseltmek ve çevreyi korumak. 
 
2) Ekonomik kalkinma ile bilimsel 
teknolojik olanaklarla ilgili kriterler: 
Genislemeye ve bir bütün olarak 
büyümenin gerçeklesmesine; ayrica 
Avrupa firmalarinin rekabet gücünü 
arttirarak önemli teknolojik ilerlemelere 
olanak saglamak. 
 
3) Avrupa “katma degerleri” ve 
“yetki ikamesi” ilkesine iliskin 
kriterler: 
Bir “elestirmen kitlesi” ve gerekli finansal 
kosullar olusturularak çesitli ülkelerdeki 
“tamamlayici uzmanlik”  kurumlarin 
birlestirilmesi ve bu yolla bir ya da daha 
çok AB politikasinin uygulanmasina 
önemli katkilar saglanmasi.  
 
Bu amaçlar, Avrupa alaninin genisletilmesi 
ve standartlastirilmasi açisindan 
degerlendirildiginde Avrupa sorunlari 
olarak ortaya çikmaktadir.  
 
AB Arastirma ve Teknolojik Gelisme 5. 
Çerçeve programi, AB üyeligine aday olan 
10 ülke (Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Macaristan, Romanya, Polonya, Slovakya, 
Estonya, Letonya, Litvanya) ile Güney 
Kibris Rum Yönetimine açiktir. Ayrica 
Türkiye’nin de Programa katilabilecegi 
belirtilmistir. 
 
AB üyesi olmayan ve yukarida anilan 
ülkelerin bu Programa katilmalari için bir 
mali katkida bulunmalari gerekmektedir. 
Programa katilma maliyetlerinin 
hesaplanmasinda o ülkeye iliskin milli 
gelir, nüfus, hedef gruplar ve Avrupa Birligi 
Konseyi bütçesine yapilan katki miktarl ari 
gbi kistaslar esas alinmaktadir. Sözü 
edilen 10 aday ülke  ve  Güney Kibris 



 

 

Rum Yönetiminin Programa katilabilmeleri 
için ödemeleri gereken mali katki 
paylarinin azaltilmasina yönelik çalismalar 
sürdürülmektedir.    
 
B) ESPRIT Programi (Bilgi 

teknolojilerinin arastirma ve 
gelistirilmesine iliskin Avrupa 
stratejik programi )  

 
ESPRIT, AB’nin küçük, orta ve büyük 
ölçekli tüm sanayiinde  bilgi teknolojilerine 
iliskin bir arastirma ve teknolojik gelisme 
programidir. Endüstriye rekabette yer alan 
bilgi ve iletisim teknolojilerini birlestirerek 
ve gelismelerini saglayarak  Bilgi 
Toplumuna geçisi olanakli hale getirmek 
amaciyla kurulmustur. Ayni zamanda, 
AB’nin arastirma ve teknolojik gelisme 
alanindaki dörder yillik dönemleri  
kapsayan Çerçeve Programlarina bir 
köprü görevi görmektedir. 
Yeni bir döneme baslayan ESPRIT 
programi iki ana baslik altinda 
uygulanmaktadir;  
 
a) Arastirma ve Gelistirme Alanlari 
 
b) Hazirlayici, Destek veTransfer 

Faaliyetleri 
 
Bir dizi tamamlayici alana -özgü arastirma 
ve gelistirme çalismalarini kapsamakta 
olan programda yer alan alt basliklar ise 
su sekilde siralanmaktadir: 
 
• Yüksek performansli bilgisayarlar ve 

bilgisayar aglari; 
• Üretimde entegrasyon; 
• Açik mikroislemci sistemlerini 

baslatmak; 
• Yazilim teknolojileri,  
• Is süreçlerine iliskin teknoloji ler 
• Uzun süreli arastirmalar; 
• Multimedya sistemleri;  
• Komponentler ve alt sistemlere yönelik 

teknolojiler.  
 
C) IDA  (Yönetimler arasinda veri 

degisimi) 
 
Bilgi toplumunu yaratma baglaminda 
yürütülen IDA Programi, karsilikli 
çalisabilen telematik aglar yoluyla g erekli 
bilginin degisimi konusunda yönetimlere 
izin vererek iç pazarin etkinligini arttirmayi 
amaçlamaktadir.  4.11.1995 - 31.12.1997 
tarihleri arasinda 26 aylik bir sürede 

uygulanan programin bütçesi 97 milyon 
Euro’dur. 
 
D) BRITE - EURAM 
 
AB’nin Arastirma ve Teknolojik Gelistirme 
ve Tanitim Faaliyetlerine Iliskin Çerçeve 
Programlari altinda uygulanan 
programlardan biri olan BRITE – EURAM 
(I,II,III), Çerçeve  Programlara kosut olarak 
dörder yillik dönemleri içermektedir. Bu 
programlarin temel amaci, sanayii, 
akademi ve arastirma örgütlerinin, üretim 
teknolojileri, planlanmasi ve materyalleri 
hakkinda isbirligi çalismalarina destek 
saglamaktadir. 5. Çerçeve Programinin 
altinda uygulanmasi planlanan BRITE – 
EURAM’un konusunu ise “rekabet ve 
sürdürülebilir büyüme” olusturacaktir. Bu 
amaçla 2.7 milyar Euro’luk bir bütçe 
ayrilmistir. Ilke olarak Topluluk bu 
programa seçilen projelerin maaliyetinin 
%50’sini karsilamaktadir.  
 
4. ENERJI  PROGRAMLARI  
 
A) THERMIE 
 
Ilk dönemi 1990 – 1994 yillarinda 
uygulanan THERMIE Programinin ikinci 
asamasi (1995-1998) için ayrilan bütçe 
577 milyon Euro tutarindadir. Nükleer 
ve nükleer olmayan enerji alaninda bir 
arastirma ve teknolojik gelisme 
programi olan JOULE – THERMIE, 
Programinin nükleer olmayan enerji 
bölümünü olusturmaktadir.  Içerdigi 
konular nükleer olmayan enerji 
teknolojilerine yönelik hazirliklar, 
strateji belirlenmesi ve yayilmasi ile 
KOBI’ler için uygun teknolojiler 
gelistirilmesidir. Programin, enerji 
teknolojilerinin gelistirilmesindeki 4 
temel amaci su sekildedir: 
 
• Tükenmeyen ve güvenli enerji 

hizmetlerini ödenebilir maaliyetle ve 
uygun kosullarda saglamak; 

• Enerji tüketimini azaltmak; 
• Enerji tüketimi ve kullaniminda çevre 

açisindan olasi zararli etkileri 
azaltmak (özellikle CO2 emisyonu);  

• Enerji sektörünün teknolojik altyapi sini 
güçlendirmek.  

B) ALTENER 

ALTENER, Topluluk içerisinde çevre ve 
enerji kavramlarini birlestiren çok-yilli 



 

 

bir program olup 5 yillik dönemleri 
kapsamaktadir.1.1.1996 – 31.12 .2000 
dönemine iliskin olan ALTENER II, 
yenilenebilir enerji kaynaklarin tesvik 
edilmesiyle ilgili olarak asagidaki 
amaçlari içermektedir: 
 
• Özellikle sosyo-ekonomik ve yasal 

düzeylerde olmak üzere, yenilenebilir 
enerji kaynaklarina iliskin bir Topluluk 
eylem plani uygulanmasi için gerekli 
kosullari olusturmak. 

• Yenilenebilir kaynaklardan  enerji 
üretimi ve  kullanimina ilskin özel ve 
kamu yatirimlarini arttirmak.  

 
Program, ortaklik iliskisi bulunan 
ODAÜ’lere ve Güney Kibris Rum 
Yönetimine 21-22 Haziran 1993’te 
Kopenhag’ta yapilmis olan Avrupa Birligi 
Konseyi Toplantisindaki sonuçlarinda 
belirlenen kosullar çerçevesinde açik 
olabilecektir.  

C) SAVE 

Topluluk içerisindeki enerji verimliligini 
saglamaya yönelik çok-yilli 
programlardan bir digeri olan SAVE  de 
beser yillik dönemler için 
düzenlenmektedir. 1.1.1996 – 
31.12.2000 dönemini kapsayan SAVE 
II’nin baslica amaçlari: 
 
• Tüm sektörlerde enerji verimliligini 

özendirmek; 
• Özel sektör ve kamu sektöründekilerle 

birlikte tüm sanayiideki enerji 
tüketicilerini  
enerji tasarrufuna yöneltmek;  

• Son tüketimdeki enerjinin gücünü 
arttiracak kosullar yaratmaktir.   
SAVE II’nin toplam bütçesi 45 milyon 

Euro’dur. 

D) SYNERGY 
 
AB enerji politikasinin bir parçasi olarak 
1997 yilinda onaylanmis bir program olan 
SYNERGY, enerji sektöründe sinerjiyi 
yaratmak amaciyla üye olmayan 
devletlerle enerji alaninda karsilikli yarar 
elde edilmesine yönelik bir isbirligi 
programidir. 1 Ocak 1997’de baslayan 
program 31 Aralik 1997’de sona ermistir.  

 

 

E) Avrupa Ötesi Enerji Aglari (TEN -
Telecom-Trans-European energy  
networks) 

 
TEN-Telecom, Avrupa-ötesi 
telekomünikasyon aglarina yönelik bir 
destek programidir. Haziran 1997’de 
baslatilmistir ve 2001 yili sonuna dek 
sürdürülecektir. Programin amaci Avrupa-
ötesi ve küresel bazda telekomünikasyon 
uygulamalari ve hizmetlerinin 
saglanmasidir. Hizmet alanlari ise 
asagidaki sekilde belirlenmistir.  
 
Avrupa-ötesi telekomünikasyon genel 
hizmetleri; 
 
• Egitim ve hizmete yönelik egitim için 

Avrupa-ötesi telekomünikasyon aglari;  
• Avrupa’nin kültürel mirasina ulasmaya 

yönelik Avrupa-ötesi 
telekomünikasyon aglari,  

• KOBI’lere yönelik Avrupa-ötesi 
telekomünikasyon hizmetleri ve 
uygulamalari; 

• Ulastirma ve mobiliteye yönelik 
Avrupa-ötesi telekomünikasyon aglari;  

• Çevre ve olagan üstü durumlara 
yönelik  Avrupa-ötesi 
telekomünikasyon aglari;  

• Sagliga yönelik Avrupa-ötesi 
telekomünikasyon aglari;  

• Avrupa-ötesi kentsel ve bölgesel bilgi 
aglari. 

 
Bu program, üye olmayan ülkelere açik 
degildir ve Birlik disindan katilan proje 
ortaklari hiçbir Ten-Telekom fonundan 
yararlanamazlar. 

5.  YARDIM PROGRAMLARI  

A) PHARE 
 
AB Bakanlar Konseyi’nce 1989 yilinda 
alinan bir kararla , gelecekte ge nisleme 
sürecine dahil etmeyi planladiklari 
ODAÜ’lerin ekonomik ve sosyal yönden 
gelismelerine ve demokrasiye geçmelerine 
katkida bulunmak amaciyla PHARE  
Programi baslatilmistir. PHARE ülkeleri 
olarak adlandirilan bu ülkeler: Bulgaristan, 
Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, 
Polonya, Slovakya, Estonya, Letonya, 
Litvenya, Slovenya, Eski Yugoslavya ve 
eski Dogu Almanya ve Arnavutluktan 
olusmaktadir. 
 



 

 

1990-1994 yillari arasinda PHARE 
kapsaminda bu ülkelere yapilan toplam 
yardim miktari 4.2 milyar Euro’dur. Y ardim 
yapilan sektörler ve konular ise : 
 
• Özel sektörün gelistirilmesi ve 

girisimlerin desteklenmesi;  
• Egitim, saglik, meslege yönelik egitim 

ve arastirma; 
• Altyapi sistemleri (enerji, ulastirma ve 

telekomünikasyon); 
• Çevre ve nükleer güvenlik; 
• Tarimda yeniden yapilanma; 
• Insani yardimlar ve gida yardimi;  
• Kamu kurumlari ve yönetim reformlari;  
• Sosyal kalkinma ve istihdam  
 
ODAÜ’ne PHARE kapsaminda yapilan 
yardimlar sonraki yillarda da devam etmis 
ve bu ülkelere 1995 – 1999 döneminde 6.7 
milyar Euro yardim yapilm is, 2000 – 2006 
dönemi için ise 10.5 milyar Euro (her yil 
için 1.5 milyar) yardimda bulunulmasi 
öngörülmüstür. Bu dönemdeki yardimlar; 
kurumsal yapilanma ve yatirimlara destek 
konulari çerçevesinde sekillenmistir. 
 
B) TACIS 
 
TACIS de PHARE gibi bir yardim programi 
olup, Eski Sovyetler Birligi, Yeni Bagimsiz 
Devletler Toplulugu’nda özel sektörün 
gelistirilmesine yönelik olarak 
baslatilmistir. AB, TACIS çerçevesinde bu 
ülkelere 1992 – 1997 yillari arasinda 3.3 
milyar Euro yardimda bulunmustur.  
 
Bu programin özel sektörü 
desteklemesindeki baslica amaçlari 
asagida yer almaktadir: 
 
• Devletin sahip oldugu sirketlerin 

özellestirilmesi; 
• Sirketlerin yeniden yapilanmasina  

yönelik yardim;  
• Yabanci yatirimlarin tesvik edilmesi;  
• Dogrudan ya da bölgesel gelismeler 

yoluyla  KOBI’lere yardim 
 
TACIS   Programi’nin 2000 – 2006 
yillarina yönelik planlanan yeni 
asamasindaki öncelikli alanlar :  
 
• Insan kaynaklarinin gelistirilmesi;  
• Kurumsal yapilanma; 
• Hukuk kurallarina yönelik destek;  
• Endüstriyel isbirligi; 
• Sivil topluma yönelik destek. 
 

biçiminde belirlenmistir.  
 
6. ÇEVRE PROGRAMLARI  
 
A) LIFE 
 
Topluluk çevre politikasinin ve 
mevzuatinin uygulanmasi ve gelistirilmesi 
konusunda düzenlenen tek araç olan LIFE  
Programi 1992 yilindan itibaren 
sürdürülmekte ve dörder yillik dönemler 
itibariyle uygulanmaktadir. LIFE 
programinin 1996 – 1999 yillarini 
kapsayan ikinci asamasi (LIFE II), üçüncü 
ülkelerde sürdürülebilir kalkinmayi tesvik 
etmeye yönelik olarak çevre sektörünün 
gereksinim duydugu yönetimsel yeniden 
yapilanma ile koruyucu ve açiklayici 
eylemlerden olusmaktadir. Programin bu 
asamasindaki üçüncü ülkeler arasinda 
Türkiye’de bulunmaktadir. LIFE’in yeni 
asamasi (LIFE III) 2000 –2004 döneminde 
uygulanacaktir. LIFE III, AB’nin Akdeniz ve 
Baltik ülkelerindeki komsularina yöneliktir. 
Bu dönemdeki eylemlerin uygulanmasi 
amaciyla 613 milyon Euro ayrilmistir.  
 
7. INSAN HAKLARI KONUSUNDAKI 
PROGRAMLAR  
 
A) STOP 
 
Çocuklarin cinsel yönden sömürülmesi ve 
insan ticaretine karsi mücadele eden 
kisilerin yönlendirilmesi ve karsilikli 
degisimlerin saglanmasina yönelik bir 
program olan STOP’un ilk uygulanma 
dönemi 1996 – 2000 yillarini 
kapsamaktadir. 
 
Programin toplam bütçesi 6.5 milyon Euro 
olup, 1999 yili için 1.5 milyon Euro 
ayrilmistir. Sadece AB üyesi ülkelere 
açiktir. 
 
B) GROTIUS  
 
1996 – 2000 yillari için düzenlenmis, adli 
isbirligine yönelik olarak üye devletlerdeki 
yasalari uygulayanlar arasinda yasal ve 
adli sistemlere iliskin bilgilerin karsilikli 
olarak arttirilmasini amaçlayan bir 
yönlendirme ve degisim programidir. Söz 
konusu döneme iliskin toplam bütçes i 8.8 
milyon Euro, 1999 yili için ayrilan pay ise 2 
milyon Euro’dur 
 
 
 



 

 

C) OISIN 
 
1997 – 2000 yillarini kapsayan OISIN  
Programi, üye devletlerdeki polis, 
gümrükler ve diger yasa uygulayici 
yetkililer arasinda isbirligini arttirmaya ve 
gelistirmeye yönelikt ir. Toplam bütçesi 8 
milyon Euro, 1999 yili bütçesi ise 2 milyon 
Euro’dur. 
 
D) ODYSSEUS  
 
Siginmacilari, göçmenleri ve 19 Mart 1998 
tarihindeki dis sinirlari kapsayan bir 
isbirligi, egitim ve degisim programidir. 
ODYSSEUS Programi, AB’nin 15 üye 
devletine açik olup, üyelige basvuran 
ülkeler ve diger üçüncü ülkelerle de 
ortaklik yapilabilecektir. 1998 – 2002 

dönemine iliskin olan bu program için 
toplam 12 milyon Euro’luk  bir bütçe 
ayrilmistir. 
 
E) FALCONE 
 
FALCONE  Programi da ODYSSEUS  gibi 
1998 – 2002 yillair için düzenlenmistir. 
Organize suçlarla mücadeleden  sorumlu 
olan kisilerin egitimi, degisimi ve isbirligine 
iliskin çok-yilli bir programdir. Toplam 
bütçesi 10 milyon, 1999 yili bütçesi ise 2 
milyon Euro’dur. 
 
Kaynak: Avrupa Birligi Programlari, Nuray 
Tanritanir (DPT AB Ile Iliskiler Genel 
Müdürlügü), Iktisadi Kalkinma Vakfi Dergisi, 
Sayi 143, Ocak-Nisan 1999

 
 



 

 

IV. SOCRATES PROGRAMI  
 

 
1. GIRIS  
 
Egitim alaninda isbirligi için Avrupa 
Toplulugu eylem programi, SOCRATES'in 
ilk yürürlük asamasi (1995-1999), 14 Mart 
1995'te Avrupa Parlamentosu ile AB 
Bakanlar Konseyinin ortak karari ile 
baslatilmistir. Program egitime Avrupa 
boyutunu getirmeyi ve katilimci ülkeler 
arasindaki isbirligini güçlendirerek egitim 
kalitesini arttirmayi amaçlamaktadir. Her 
yastaki ve düzeydeki egitimi kapsayan 
Avrupa çapindaki ilk girisimidir ve yasam 
boyu ögrenme kavramina kapsamli bir 
yaklasim getirmektedir.  
 
Diger ülkeler, diller ve yasam biçimleri 
hakkinda bilgi sahibi olma, gittikçe artan 
gereklilikte bir egitsel ve mesleki nitelik tir. 
Hareketlilik ve degisim programlari bu 
yüzden SOCRATES'in önemli bir 
özelligidir. Karsilikli egitim isbirligi ve okul 
ortakligi projeleri, ögretim ve üniversite 
kadrosunun ve üniversite ögrencilerinin 
degisimi, elektronik uzaktan ögretim 
yöntemlerinin kullanimi ve egitim 
yöneticileri arasindaki Avrupa çapindaki 
bilgi aglari bu bütüncül yaklasimin 
parçalarini olusturmaktadir.  
 
15 Avrupa Birligi ülkesinin yani sira 
Norveç, Izlanda ve Liechtenstein'i da 
içeren programin ilk bölümü, Ortak Üye 
statüsünde bulunan Orta ve Dogu Avrupa 
ülkeleriyle Kibris ve Malta’ya açiktir; 
programin 2000-2006 yillari arasini 
kapsayacak ikinci asamasinda AB ortak 
üyesi olan Türkiye'nin de katilimi 
öngörülmüstür. Katilan bütün ülkelerin 
finansal katkisi öngörülmektedir ve 
Avrupa Birliginin finansal yardimini 
degil, ülkeler arasi esit düzeylerde 
yürüyen bir isbirligini içerir.  
 
Ülkelerin olusan ortak havuzdan 
alacaklari pay gayrimerkezi eylemler 
kapsaminda tahsis edileceklerden 
ibarettir ve gerisi ülkenin içindeki 
yararlanicilarin sunacaklari proje 
önerilerinin basarisina baglidir. 
 
- Hukuki Temeli  
 
Avrupa Eylem Programi Socrates, Avrupa 
Parlamentosu ve Bakanlar Konseyi'nin 14 

Mart 1995 tarihli 819/95/EC no'lu kararina 
istinaden 1995-1999 yillari arasinda 
islemek üzere kurulmustur (Official 
Journal, OJ L 87, 20.4.1995; pp.10-24). Bu 
kararin kendisi, Avrupa Birliginin Kurulus 
Antlasmasinin 126 ve 127'inci maddelerini 
temel alir.  
 
Programin ikinci asamasini (2000-2006) 
olusturacak karar hakkinda ortak karar 
prosedürü (Co-decision Procedure) 
geregince Avrupa Parlamentosu ile 
Bakanlar Konseyi arasinda 4.12.1998 
tarihinde Ortak Görüs (Common Position) 
asamasina geçilmis ve ikinci okuma 
asamasinda Parlamentonun 24.2.1999 
tarihli Genel Kurulunda kabul edilmistir. AB 
Bakanlar Konseyinin Egitim bölümünce 
1999 yili sonuna kadar son karara 
varilmasi beklenmektedir.  
 
- Finansal Boyut  
 
Socrates'in 1995-1999 bütçesi 850 million 
ECU'dür. Bu miktar 1997'de tekrar gözden 
geçirilmis ve 920 Milyon ECU'ye 
çikarilmistir. Programin ikinci asamasinin 
bütçesi ise AB Bakanlar Konseyince 
verilecek son karar sirasinda 
belirlenecektir. 
 
- Desteklenecek Etkinlikler 
 
Program kapsaminda desteklenecek 
etkinlikler sunlardir:  

 
• Üniversite ögrencileri, ögretim üyeleri, 

ögretmenler ve egitimle ilgili 
yöneticilerin uluslararasi hareketliligi. 

• Bilgi iletisim teknolojilerinin egitimde 
kullanimi hakkindaki uluslararasi 
projeler. 

• Bilgi ve deneyim aktarimi ile kurumsal 
iliskileri amaçlayan bilgi iletisim aglari.  

• Dil ögretimi ve kültürlerarasi egitimi 
öngören uluslararasi projeler ve kisi 
hareketliligi.  

• Egitimde yenilikçi yaklasimlari içeren 
uluslararasi projeler. 

• Avrupa çapinda egitimle ilgili bilgi 
toplama amaçli olusumlar.  

 



 

 

- Hedef Kitle  
 
Programin çesitli eylemleri kapsaminda 
saglanan desteklerden ögrenciler, egitim 
kadrosu ve yöneticileri ile egitim 
kurumlarinin yani sira eylemine göre 
egitim kurumlariyla isbirligi halinde 
yerel kurum ve örgütler, dernek ve vakiflar, 
sirket ve konsorsiyumlar, sanayi ve ticaret 
odalari, arastirma merkez ve kurumlari ile 
diger toplumsal taraflar yararlanabilir.  
 
- Yönetim 
 
Socrates programinin yürütülmesini 
Avrupa Komisyonu (DG 22  Egitim, 
Ögretim ve Gençlik) üstlenmistir.  
 
Programin yürütülmesinde Komisyon, 
Avrupa düzeyinde egitimle ilgili toplumsal 
ortaklara ve baglantili derneklere 
danisarak bu görüslerin dikkate alinmasini  
ve program kapsamindaki eylemlerin 
yürütülmesini saglamakla sorumludur.  
 
Katilimci ülkeler, programin ilgili üye 
ülkeler düzeyinde ulusal uygulamalarla 
uyum içinde ilgili bütün taraflari içerecek 
sekilde verimli isletimi için gerekli 
önlemlerin alinmasindan; program 
eylemlerinin ülke düzeyinde koordineli 
isletimini saglayacak uygun yapilarin 
(Ulusal Ajanslar) olusturulmasindan; bu 
programa erisimi engelleyecek yasal ve 
yönetsel engellerin giderilmesi için gerekli 
islemlerin yapilmasindan ve ülke 
düzeyinde diger Topluluk programlariyla 
potansiyel sinerjinin yasama 
geçirilmesinden sorumludurlar.  
 
Komisyon ek olarak, katilimci ülkelerle 
isbirligi yaparak program kapsaminda 
desteklenen eylemler hakkinda uygun 
bilgi, yayin ve izleme etkinliklerinin 
yürütülmesinden sorumludur. 
 
SOCRATES programinin yürütülmesi ve 
isletilmesi için üç yapi daha 
olusturulmustur: SOCRATES Komitesi, 
Ulusal Ajanslar ve Teknik Yardim Ofisi.  
 
SOCRATES Komitesinde her bir üye 
ülkeden iki temsilci bulu nmaktadir ve 
oturum baskanligi Komisyon tarafindan 
yapilmaktadir. Avrupa Ekonomik Bölgesi 
ülkeleri ile diger Ortak Üyeler ise 
toplantilara gözlemci statüsünde 
katilmaktadir. Komisyon ile ulusal yetkililer 
arasinda karsilikli güvenin saglanmasinda 
önemli bi r rol oynamaktadir. Komitenin 

çalismalari hakkinda Avrupa 
Parlamentosu da bilgilendirilmektedir. 
Komiteye ek olarak ERASMUS ve 
COMENIUS ile ilgili iki alt -komite 
olusturulmustur ve bu programlar 
hakkindaki pratik kararlari bu altkomiteler 
almaktadir. 
 
Buna ilaveten Socrates için kurulmus olan 
Ulusal Ajanslar, belirli eylem projelerinin 
seçimi, ögrenci ödeneklerinin tahsis 
edilmesi ve denetlenmesi ile bunlarla iliskili 
olarak finansal yönetim gibi özel 
sorumluluklar üstlenmislerdir. Bu ajanslar 
ayni zamanda önemli bir danisma görevini 
yürütmektedirler. Çesitli ülkelerdeki ulusal 
ajanslar hakkindaki ayrintili bilgiye bu 
rapor içinde ayri bir bölümde yer 
verilmistir. (bkz. SOCRATES ULUSAL 
AJANS ÇALISMALARINA ÖRNEKLER 
baslikli VI. Bölüm)  
 
Son olarak, Socrates ve Gençlik Teknik 
Yardim Ofisi (TAO) Komisyona ve 
basvuru sahiplerine programin teknik 
idaresi ile ilgili yardim saglar.  
 
Program kapsaminda desteklenecek 
etkinlikler için yapilan basvurularin arz ve 
seçim islemleri çok çesitlidir. Bu, eylemin, 
Avrupa Komisyonu tarafindan yürütülen 
merkezi bir eylem yada katilimci ülkeler 
tarafindan kurulmus Ulusal Ajanslarca 
yürütülen merkezi olmayan bir eylem 
olmasina baglidir. (Daha detayli bilgi için 
Socrates eylemlerinin açiklamalarina 
bakiniz). 
 
- Temel Bilgi ve Basvuru  Dokümanlari  
 
Program hakkinda bilgi alinabilecek temel 
resmi dokümanlar Vademecum, 
Guidelines for Applicants, Manuals of 
Good Practice ve Compendium'lardir.  
 
Vademecum, programin bütünü hakkinda 
özet bilgiyi içeren bir dokümandir ve 
programin bütünü hakkinda genel bir fikir 
saglar.  
 
Guidelines For Applicants, basvuru 
sahiplerine yönelik olarak her sene basilir 
ve içinde bunun için gerekli her çesit bilgiyi 
barindirir.  
 
Manuals For Good Practice ise bu belgeyi 
tamamlamak üzere eylemler bazinda 
hazirlanan ve pratik bilgiler veren ek bir 
belgedir. 
 



 

 

Compendium'lar eylemler bazinda 
hazirlanan ve bir sene içinde desteklenen 
bütün projeleri tanimlari ve yürütücü kisi 
ve kurumlarin isim ve iletisim bilgileriyle 
birlikte listeleyen belgelerdir.  
 

Yukarida adi geçen belgelerle birlikte 
internet üzerinden online özet bilgi 
Komisyon tarafindan hazirlanan internet 
adresinden 
(http://europa.eu.int/en/comm/dg22/socrat
es.html) veya TAO'dan edinilebilir. 

 
 
 

 
1995 ve 1996 yillarinda Socrates sayesinde; 

 
• 316000  yüksek ögretim  ögrencisi tam zamanli egitimlerinin belirli bir periyodunu diger 

katilimci ülkelerin birinde geçirdi.  
• 26000 ögretmen ve asistan sisteme entegre olmus bir baska ülkeye nakil edildi.  
• 80000 genç insan, baska bir Avrupa dili ile iletisim kurmak için düzenlenen, ortak 

projelere ve degisim programlarina dahil oldu.  
• 5000 okul arasinda 1620 ortaklik antlasmasi tamalandi.  
• 1800'den fazla yüksek egitim kurumunun katilimi ile 2673 adet üniversiteler a rasi isbirligi 

programi tahsis edildi. 
 
 
 



 

 

SOCRATES (1995 -1999) 
 
BÖLÜM 1 YÜKSEK ÖGRETIM (ERASMUS)  
 
Eylem 1  
Üniversitelere Avrupa çapinda etkinlik göstermek için ayrilan ödenekler 
• kurumsal anlasmalar (kisilerin hareketliliginin organizasyonu, Avrupa Kredi Aktarim    

Sistemi , müfredat ve kurs gelistirilmesi , yogun programlar , çalisma ziyaretleri)  
• özel konularda üniversite isbirligi projeleri (bilgi ve iletisim aglari)  
 
Eylem 2  
Ögrenci ve ögretim üyesi hareketliligi paylari 
 
BÖLÜM 2 OKUL EGITIMI (COMENIUS ) 
 
Eylem 1 : Ögretmen degisimi ve ziyaretleri gibi Avrupa Egitim Projeleri (EEP) için okul 
ortakliklari 
 
Eylem 2 : Göçmen isçilerin , mesleki gezginlerin, göçebelerin ve çingenelerin 
çocuklarinin egitimi / kültürlerarasi egitim 
 
Eylem 3 :Ögretmen ve egitimciler için hizmet içi egitim, seminer ve kurslar 
  3.1 kurs düzenlenmesi için ödenekler  
  3.2 katilimcilar için destekler  
 
BÖLÜM 3 YATAY ÖLÇÜTLER  
 
Eylem 1 : Dil Bilgisinin Gelistirilmesi (Lingua) 

 A Dil ögretmenlerinin yetistirilmesi için Avrupa Isbirligi Programlari 
  B Dil ögretmenleri için bilgilendirme kurslari 
  C Dil asistanliklari  
  D Dil ögretimi ve danismanligi için araç gelistirilmesi 
  E Dil ögretimi için ortak egitim projeleri 
 
Eylem 2 : Açik ve Uzaktan Ögretim (AUÖ) 
  - AUÖ'de Avrupa isbirligi 
  - Socrates'in diger kisimlariyla ilgili AUÖ etkinlikleri 
 
Eylem 3 : Bilgi ve Deneyim aktarimi 
  3.1 Ortak egitim politikasiyla baglantili sorunlarin analizi 
  3.2 Avrupa Egitim Bilgi Agi (Eurydice) 
  3.3 Egitim karar organlari için ziyaret programlari (Arion) 
  3.4 Ulusal Akademik Taninma Bilgi Merkezleri Agi (NARIC) 
  3.5 Diger ölçütler 
  3.5.A Yetiskin Egitimi 
  - Avrupa Birligi ve diger Avrupa ülkelerinde duyarliligin   
   artirilmasi destekleri 
  - Avrupa'da yetiskin egitiminde nitelik artirilmasi 
  3.5.B Tamamlayici Ölçütler 
  - Avrupa boyutunda Avrupa kuruluslari ve yayinlari 
  - Avrupa isbirligini gelistirecek duyarlik artirici etkinlikler   
  - Socrates eylemlerinin denetlenme ve degerlendirilmesi 

             - Socrates Ulusal Bürolarinin bilgilendirme etkinlikleri 



 

 

2. SOCRATES (1995 -1999) 
 
Socrates programinin 1995-1999 
döneminde belirlenen özel amaçlari, 
programi kuran temel kararin 3. 
maddesinde siralanmistir. Bu amaçlar 
sunlardir: 
 

a) Avrupa bilincini güçlendirmek 
üzere, üye ülkelerin kültürel  
özelliklerini de koruyarak egitimde 
Avrupa boyutunu bütün 
düzeylerde gelistirmek, 
 
b) Avrupa Birligi dilleri hakkindaki 
bilginin niteliksel ve niceliksel 
gelisimini ve egitimin kültürlerarasi 
boyutunu destekleyerek Avrupa 
Birligi halklari arasinda anlayis i ve 
dayanismayi saglamak , 
 
c) üye ülkelerde egitimin her 
düzeyindeki kuruluslar arasindaki 
isbirligini,aralarindaki entellektüel 
ve ögretim potansiyellerini 
gelistirmek üzere desteklemek,  
 
d) çalismalarda Avrupa boyutunu 
desteklemek amaciyla ögretmen 
degisimini tesvik etmek ve 
niteliklerinin gelisimine katkida 
bulunmak, 
 
e) ögrenci hareketliligini, 
ögrencilerin çalismalarinin bir 
parçasini bir baska üye ülkede 
tamamlamalarina olanak 
saglayarak tesvik etmek, 
 
f) her türde okulun ögrencileri 
arasindaki iletisimi tesvik etmek, 
 
g) egitimde isbirligi için açik bir 
Avrupa alaninin gelisimini 
kolaylastirmak üzere diplomalarin, 
egitim sürelerinin ve diger 
özelliklerin taninmasini tesvik 
etmek, 
 
h) Avrupa kosullarinda açik ve 
uzaktan egitimi tesvik etmek,  
 
i) egitim sistemlerindeki bilgi 
degisimine yardim etmek ve üye 
ülkelerdeki egitim politikalarini 
yönlendirenler arasindaki deneyim 
degisimini desteklemek. . .  

 
Bu amaçlarla olusturulan program altinda 
yer alan eylemler Yüksekögrenim 

(ERASMUS), Okul Egitimi (COMENIUS) 
ve Yatay Ölçütler bölümleri altinda 
yapilandirilmistir.  

 
A) ERASMUS  
 
Erasmus, Socrates programinin yüksek 
egitime tahsis edilmis bölümüdür ve her 
tipten yüksek egitim kurumuna 
(üniversiteler), her çesit konuya ve 
lisansüstüne kadar yüksek ögretimin her 
düzeyine açiktir. 
 
2 ana eylem tipini içerir ;  
 
- EYLEM 1: Üniversitelere, ögrenimin  
Avrupa  boyutunu arttirma k için 
finansal destek verilmesi [merkezi]  
 
a) Kurumsal Anlasmalar Kapsamindaki 
Etkinlikler 
 
Üniversitelere finansal destek, kurumsal 
anlasmalar çerçevesinde verilir. Kurumsal 
anlasma, üniversite ile Avrupa  Komisyonu 
arasinda imzalanan ve bu üniversitedeki 
Avrupa isbirligini gelistiren etkinlikler için 
verilen maddi yardimlari detaylandiran bir  
sözlesmedir. 
 
Bir kurumsal antlasma genelde 3 yil sürer, 
maddi yardimlar düzenli denetleme için 
Komisyon tarafindan yillik bazda tahsis 
edilir. 
 
ETKINLIK A1 - Ögrenci hareketliliginin 
organizasyonu: Üniversiteyi, ögrencilerin, 
derecelerinin veya akademik 
kazanimlarinin bir parçasi olarak bir baska 
katilimci ülkede tam taninmis bir çalisma 
dönemi geçirmeleri için destekler. Bu 
destek ögrencilerin seçimi, dil ögrenim 
ücretleri, bilgi, barinma olanaginin 
bulunmasi, yerlestirme düzenlemeleri ve 
ögrenim döneminin taninmasini içerir.  
 
ETKINLIK A2 - Ögretim görevlilerinin 
hareketliligi: Diger katilimci ülkelerde 
müfredatin bir parçasi olan bir destek 
saglanmasi. Ögretmenler de, programin 
bir baska katilimci ülkesinde kisa dönem 
(1-8 hafta) veya orta dönem ( 2-6 ay)'lik 
periyotlarla görev alabilirler. 
 
ETKINLIK A3 - Yogun kisa (10 günden 3 
aya kadar) dönem egitim programlari:  
 
Özellikle daha önce yurtdisinda 
çalisilmamis konularda birçok katilimci 



 

 

ülkenin ögrencilerine yönelik etkinliklerdir 
ve bu amaçla düzenlenen yaz kurslarini 
da içerir. 
 
ETKINLIK A4 - Hazirlayici ziyaretler: 
Ögretmenler, yönetici kadronun üyeleri, 
(hatta kendi bölümlerince uygun görülen 
ögrenciler),  gelecekteki ortak kurumlara 
maksimum 3 haftalik ziyaretler yapabilirler.  
 
ETKINLIK A5 - Avrupa Kredi Aktarim 
Sistemine (ECTS) giris. Bu sistemle 
üniversite ders kredileri transfer edilebilir. 
Amaci, ortak kurumlar arasindaki ögrenim 
periyodunun akademik taninmasini 
kolaylastirmaktir.  
 
ETKINLIK A6 - Baslangiç, orta veya ileri 
düzeylerde (master tipi) ortak üniversite 
müfredatinin gelisimiyle Avrupa 
modülü ve bütünlestirilmis dil 
kurslarinin gelistirilmesi. Amaç, Topluluk 
düzeyinde ögretim kalitesinin iyilestirilmesi 
ve yenilenmesi sürecini kolaylastirmak için 
deneyim aktarimi ve ortak çalismalardan 
yararlanmaktir. 
 
Destegi elde edebilmek için, etkinlik lerin 
sinirötesi ve universitelerarasi isbirligine 
sahip olmasi gerekir. Bir sözlesme için 
basvuran üniversite  bir Avrupa stratejisi 
bildirisi  sunmalidir.  
 
b) Tematik Ag Projeleri  
 
Fikir; özel akademik disiplinler içerisindeki 
Avrupa boyutunu tanimlamak  ve 
gelistirmek amaciyla üniversite ortakliklari 
ile fakülteler veya üniversite bölümleri 
arasindaki isbirligini desteklemektir  
 
Bu tematik ag projelerinin amaci sunlardir:  
 
• isbirliginin kalitesinin degerlendirilmesi;  
• belirli alanlarda  müfredatin 

yenilenmesinin degerlendirilmesi;  
• deneyimin olasi en genis kullaniminin 

ve ögretim metodlarinin gelismesine 
yönelik tartismalarin desteklenmesi;  

• ortak programlarin ve özel kurslarin 
gelisiminin güçlendirilmesi.  

 
Proje seçimi yilda bir defa yapilir ve 2 
asamayi içerir; 
 
• niyet açiklamasinin, düzenleyen 

kurum tarafindan gönderilmesi;  
• niyet açiklamasi Komisyon tarafindan 

onaylanmissa düzenleyen kurum 
tarafindan uygun olarak doldurulan 

basvuru formu yoluyla basvurunun 
yapilmasi. 

 
- EYLEM 2: Diger bir katilimci ülkede 
okumak isteyen ögrenciler için ögrenci 
hareketliligi ödenekleri [gayrimerkezi]  
 
Erasmus ödenegi, belirli sartlarin tam 
olarak yerine getirildigi durumlarda tahsis 
edilir; 
 
• Diger katilimci ülkede yapilan tahsilin 

anlamli bir periyod olmasi gerekir (en 
az 3 ay veya 1 akademik dönem ve 
maksimum bir yil);  

• Ortak üniversite ve ögrenci,  ögrenim 
programini, ögrenci tahsil için 
ayrilmadan önce saptamalidir;  

• Diger katilimci ülkede yapilan tahsilin 
ögrencinin kendi üniversitesi 
tarafindan bütünüyle taniniyor olmasi 
gerekir; 

• Evsahibi üniversite hareketlilik 
programi ile gelen misafir ögrenciden 
kayit parasi alamaz. Ögrencinin kayit 
islemleri için yardim saglar ve 
ögrencinin pratik problemlerinin 
(kalacak yer dahil) çözümü için de 
rehberlik yapar; 

• Ilk yil ögrencileri bu programdan 
yararlanamazlar. 

 
Ödenek, hareketlilikten dolayi ögrencinin 
diger bir katilimci ülkede okumasi için 
gereken masraflarin bir bölümüne karsilik 
gelen (seyehat, dil egitimi, geçinme 
parasi) dogrudan yardimdan olusur. 
 
Bu ödenek yabanci ülkede maksim um 12 
ay kalacak bir ögrenci için 5000 ECU'den 
fazla veya daha kisa periyotlar için aylik 
500 ECU'den fazla olamaz. Ortalama, 
genelde birçok sebepten dolayi 
maksimumun oldukça altina düsmektedir. 
Ancak minimum miktar 3 aydan 6 aya 
kadar ki periyotlarda 300 ECU, 6 aydan 12 
aya kadar periyotlarda ise aylik  50 
ECU'dür. 
 
Erasmus programi kapsamindaki ögrenci 
hareketliligi ödenegi, katilimci ülke 
tarafindan kurulan Ulusal Ajans tarafindan 
ya dogrudan ögrenciye ya da dolayli 
olarak mensei egitim kurumuna verilir . Bu 
tip ödenek kaynak üniversite yoluyla 
verilebilir. 
 



 

 

B) COMENIUS 
 
Socrates programinin ikinci Bölümü olan 
Comenius her seviyedeki (Okul öncesi, ilk 
ve orta ögrenim) okul egitiminde Avrupa 
isbirligini desteklemek amaciyla 
düzenlenmistir. 
 
Comenius bunu basarmak için asagidaki 
etkinlikleri destekler;  
 
• Okul ortakliklari çerçevesinde Avrupa 

egitim projeleri;  
• Kültürler arasi egitim alanindaki 

etkinlikler;  
• Ögretmen ve egitim kadrosunun 

yurtdisinda hizmet içi egitimi.  
 
- EYLEM 1:  Okulllar arasi ortaklik 
[gayri merkezi] 
 
Birlik; Avrupa Egitim Projesi (EEP)  
kapsamindaki çok tarafli okul ortakliklarina 
destek saglar. 
 
Çok tarafli ortaklik; en az 3 katilimci üye 
ülkeden 3 okulun meydana getirdigi bir 
gruptur. Bu okullardan biri 
koordinasyondan sorumludur. 
 
Bir Avrupa Egitim Projesi; okul yasaminin 
parçasi olan bir dizi egitsel etkinlik ve 
düzenleme yoluyla Avrupa ile ilgili bir veya 
birden fazla konu gelistirmek üzere 
tasarlanmistir. 
 

Bir Avrupa Egitim Projesine temel 
olusturabilecek ana tematik alanlar sunlari 
içermektedir: 
 
• Kültür mirasi 
• Çevre koruma 
• Sanat ve zenaatler 
• Bilim ve teknoloji  
• Yazinsal gelenek 
• Avrupa vatandasligi 
• Yerel ve bölgesel kimlik 
• Okul ile is dünyasi arasindaki baglanti  
• Erkek ve kadinlar için esit firsatlarin 

desteklenmesi 
• Medya çalismalari 
 
Teorik olarak hemsirelik okulundan liseye 
kadar her tip okul  sagladiklari genel, 
mesleki veya teknik egitime bakilmaksizin 
Comenius altinda ortaklik kurabilir. Özel 
okullar seçilebilirlik için kabul görüyor 
olmalidir. Uygun okullarin listesi, katilimci 
ülkede bulunan Ulusal Ajans tarafindan 
yayinlanir. 
 
Ortakliklar Topluluktan koordine eden okul 
için 3000 ECU ve diger ortak okullarin her 
biri için ise 2000 ECU'lük bir ödenek alir.  
 
Ayrica ödenekler asagidaki durumlar için 
de alinabilir;  
 
• Ortakligi hazirlayacak ziyaretler; 
• Ögretmenlerin veya egitim kadrosunun 

degisimi ya da hizmet içi hareketliligi;  
• Yürütücü ögretmenler için çalisma 

ziyaretleri. 
Belçika, Danimarka ve Almanya'da bulunan 3 okul Avrupa'daki savaslara taniklik eden anitlar 
ve sanat eserleri konusunda beraber çalistilar. Bu 3 okulun ögrencileri böylece savasin 
evrensel dogasi hakkinda bilgi sahibi olup barisin Avrupa'da yeni oldugunu anladilar.
 
- EYLEM 2: Göçmen isçilerin, mesleki 
gezginlerin, göçebelerin ve çingenelerin 
çocuklarinin kültürler arasi egitimi 
[merkezi] 
 
Destek, yenilikçilige odaklanan ve 
asagidaki eylem dogrultularindan birini ya 
da ikisini birden destekleyen sinirötesi 
projelere verilir; 
 
• Göçmen isçilerin, mesleki gezginlerin, 

göçebelerin ve çingenelerin 
egitimlerini bütünlestiren projeler. 

• Okuldaki kültürler arasi boyutu ve 
kültürler arasi egitim için yenilikçi 
ögretim uygulamalarini destekleyen 
projeler. 

 
Bu projeler genel olarak, en az üç ülkede 
bulunan en az iki egitim kurumu ve/veya 
organizasyonu birlestirmelidir. Avrupa 
isbirligi aglarinin gelistirilmesi bu eylemin 
bir önceligidir. Herbir projeye maksimum 3 
yillik bir destek verilebilir. Bu yardimin 
miktari söz konusu projenin içerigine bagli 
olarak önemli ölçüde degisebilir.  



 

 

• Mesleki Gezginlerin Çocuklarinin Egitimi için Avrupa Federasyonu (EFECOT) mesleki 
gezginlerin çocuklarina egitimlerinde yardimci olmak üzere bir Avrupa Agi 
olusturmustur. Bu ag mesleki gezginlerin okumak için çesitli seçeneklerinin oldugunu 
göstermek için açik ve uzaktan egitim materyalleriyle, video kasetleri hazirlar. Ayrica bu 
nedenle uzun dönem yatili kalmak durumunda olan ögrencilere de egitim destegi 
verilmektedir. 

• Bir Avrupa organizasyonu olan Paris V. Üniversitesi Çingene Arastirmalari Merkezi; 
ögretim materyalleri, ögretim metodlari ve çingene tarihi ve kültürü konularindaki 
projeler arasinda aglar olusturmaktadir. Bu aglar, çingene çocuklarinin okula 
yerlestirilmesi ve okuldaki basarilarinin desteklenmesi ile ailelerinin duyarliliginin 
artirilmasini amaçlamaktadir. Ayni zamanda arastirma merkezi tarafindan Arayüz olarak 
adlandirilan bir haber kitapçigi 4 dilde yayinlanmaktadir. 

 
- EYLEM  3: Egitim görevlilerinin 
hizmet içi egitimi 
 
Yakindan baglantili 2 tip destek saglanir;  
 
- EYLEM 3.1  Avrupa Sürekli Egitim 
Projesi [merkezi] 
 
Desteklenen projeler iki temel tematik 
kategoriye ayrilir;  
 
• Ögretmenlerin ve diger egitim 

görevlilerinin hizmet içi egitimlerinde 
Avrupa boyutunun gelistirilmesi 
üzerine odaklanan projeler 

• Özellikle okulda katilim düzeyini 
artirmak ve mümkün olan her zaman 
özel egitsel gereksinimleri olan 
çocuklarin normal siniflara devam 
etmesini saglayacak etkinliklerle 
ilgilenen ögretmenlerin ve diger egitim 
kadrosunun bilgi ve beceri 
düzeylerinin gelistirilmesi ve 
güncellenmesini destekleyen projeler  

- EYLEM 3.2 Avrupa sürekli egitim 
etkinliklerinde ve kurslarinda yer 
almak için kisisel ödenekler [gayri 
merkezi] 
 
Bu ödenekler, Comenius'un Eylem 3.1'in 
altindaki sürekli egitim etkinlikleri sirasinda 
seyahat masraflari, geçim masraflari ve 
katilimcilarca k arsilanacak diger 
masraflara katki olarak ödenir.  
 
a) Ne Kadar Maddi Destek 
Saglanabilir? 
  
- Eylem 3.1 : Her bir proje maksimum üç 
yil desteklenir. Kural olarak; finansal 
yardim söz edilen yildaki projenin toplam 
fiyatinin %50'sini ve 25.000 ECU'yü 
geçemez.  
- Eylem 3.2: Ödenen finansal destek 
normal olarak 1500 ECU'yü geçmez; 
ödenekten karsilanabilen kurs kayit 
ücretleri de normalde kisi basina 300 
ECU'yü geçmemelidir. 

 
15 ögretmen egitimi kurumunun olusturdugu bir ag, okullarinda Avrupa boyutunun 
güçlendirecek yürütücü ögretmenleri destekleyecek 12 modül üretmistir. 

 
C) Yatay Eylemler 
 
- Lingua (Dil Ögreniminin 
Desteklenmesi) 
 
Socrates programinin Lingua bölümü, 
Leonardo da Vinci'nin altinda dil 
ögrenimini destekleyen eylemlerle 
yakindan iliski içinde, katilimci ülkeler 
çapinda dil ögrenim ve ögretiminin 
niteligini ve çapini gelistirmeye yönelik 
çesitli önlemleri içerir.  
 

Lingua, egitimin her sektörü ve her 
seviyesini kapsar ve bir dizi özel eylem 
yoluyla diger Socrates eylemleri içindeki 
dil ögrenimi üzerine baglantili önlemleri 
tamamlar.  
 
Lingua Avrupa Birliginin tüm resmi dillerini 
kapsar (Ispanyolca, Danimarkaca, 
Almanca, Yunanca, Inglizce, Fransizca, 
Italyanca, Hollandaca, Portekizce, Fince 
ve Isveçce). Irlandaca, Lüksemburgca, 
Izlandaca ve Norveçce de programin bir 
parçasidir, fakat bu dört dilde basvuru 
yapilamaz. Bütün Lingua eylemlerinde 



 

 

özel önceligi, Avrupa Birligi içerisinde en 
az bilinen ve kullanilan diller alir.  
 
EYLEM A Dil Ögretmeni Yetistirmek 
Için Avrupa Isbirligi Programlari 
(ECP) [merkezi] 
 
Bu programlarin amaci; günümüzün ve 
gelecegin ögretmen ve egitmenlerinin 
beceri düzeylerini gelistirmek için 
müfredat, egitim materyali ve modüllerin 
ortak olarak hazirlanmasi yoluyla dil 
ögretmenleri için ilk veya sürekli egitim 
kurumlari arasindaki uluslararasi isbirligini 
desteklemektir. 
 

En az iki katilimci ülkenin kurumlari 
arasindaki aktif isbirligine dayanir ve 
genelde üç yillik periyodlari kapsar.  
 
Bir ECP asagida siralanan bir yada birden 
fazla etkinligi kapsar:  
 
• Ortak müfredat gelistirilmesi; 
• Ögretim materyallerinin üretimi;  
• Egitim modüllerinin ve projelerinin 

gelistirilmesi;  
 
Komisyon bu programlara yardim ödenegi 
tahsis edebilir ve hazirlik ziyaretleri için 
destek saglayabilir.

 
• Belçika, Italya ve Ingiltere'deki egitim kurumlari Flemenkçe, Italyanca ve Ingilizce 

ögretmenleri için ortak olarak sürekli egitim araçlari gelistirmektedirler. Burada amaç, 
sözü edilen ögretmenlere, diger bir dili ögrenmenin farkli dillerin günlük konusmalarinda 
varolan benzerliklerin vurgulanmasi yoluyla daha kolay yapilabilecegini göstermektir. 

• Italya, Hollanda, Ispanya ve Ingiltere'deki ortaklar çok küçük yastaki çocuklara dil 
ögretimi için eglenceli bir yöntem tasarlamistir. Bu yöntem, çocuklarin belirlemeyi 
sevdigi hayvanlar üzerine maceralari temel almaktadir. 

 
- EYLEM B Yabanci Dil Egitiminde 
Hizmet Içi Egitim [gayrimerkezi]  
 
Temel amaç; ögretmenlerin yabanci dil 
ögretim veya yabanci dil egitim araçlariyla 
ögretim yeteneklerinin artirilma sidir. 
Etkinlik açikça tanimlanmis bir egitim 
gerekliligine karsilik gelmeli ve 
ögretmenlerin, ögrencileri kadar, 
çalistiklari veya çalismak istedikleri 
kurumlara da net avantajlar getirmelidir.  
 
Finansal destek, diger katilimci ülkelerde 
düzenlenen iki ile dört hafta süren kurslar 
ya da hizmet içi egitim etkinlikleri için 
saglanabilir. 
 
- EYLEM C Gelecekteki Dil 
Ögretmenleri Için Asistanliklar 
[gayrimerkezi] 
 
Bu eylem iki amaci güder;  
 
• gelecekteki dil ögretmenlerine, 

yabanci diller, diger Avrupa Ülkeleri ve 
diger egitim sistemleri hakkindaki 
bilgilerini artirma sansinin verilmesi  

• yalnizca ögrencilerin dil yeteneklerinin 
gelistirilmesi degil, ayni zamanda 
onlari dil ögrenimi konusunda 
cesaretlendirme ve diger bir ülkeye 
olan ilgilerini de canlandirmak 

amaciyla baska bir ülkeden gelen 
birisini tanima firsatinin saglanmasi.  

 
Maddi yardimlar, gelecekteki dil 
ögretmenlerinin, ileride ögretecekleri 
dillerden birinin resmi olarak konusuldugu 
herhangi bir katilimci ülkede asistan olarak 
üç aydan sekiz aya kadar çalismasini 
saglar. 
 
Ancak, daha az bilinen ve kullanilan dillere 
önceligi vermek için, Lingua Asistanlarinin 
bu dillerden birinin konusuldugu bir ülkeye, 
ileride baska bir dili ögretecek olsa bile, 
gönderilmesi beklenebilir.  
 
- EYLEM D Dil Egitimi ve Ögretimi  
Için Gerekli Ekipmanlarin 
Gelistirilmesi ve Dil Yeteneginin 
Degerlendirilmesi [merkezi]  
 
Finansal destek, dil yeteneginin 
degerlendirilmesi ve dil ögretimi için araç 
gelistirilmesini kapsayan yurtdisi projelere 
saglanir: 
 
• Ögretim programlarinin tespiti, 

gelistirilmesi ve degisimi; 
• Yenilikçi ögretim araçlarinin ve 

kaynaklarinin üretilmesi;  
• Dil yeteneginin degerlendirilmesi için 

araç ve metodlarin gelistirilmesi ve 
ilerletilmesi.  



 

 

 
Eylem D kapsaminda üretilecek araçlar ve 
diger ürünler ögrenci odakli olmak 
zorundadir ve bu yüzden Eylem A altinda 

ögretmenlerin ilk veya hizmetiçi 
egitimlerinin parçasi olarak üretilen 
materyallerden temelde farklidir.  

 
Yetiskinlerin Flemenkçe, Italyanca ve Ispanyolca pratik dil yeteneginin gelistirilmesine yardim 
amaciyla, 5 Avrupa ülkesinde, CD-ROM veya disket halinde elde edilebilecek, kendi kendine 
ögrenme yaklasimlari tasarlanmaktadir.  
 
- EYLEM E Dil Egitiminde Ortak 
Projeler (JEP) [gayrimerkezi]  
 
Bir JEP, su anda yürütüldügü gibi dil 
egitimiyle dogrudan degil, o dilin eg itimle 
ilgili baska bir konu üzerinde çalisma 
yoluyla ögrenilmesi yöntemiyle ilgilidir. Bu 
yüzden isbirliginin katalizörü ve dil 
ögreniminin ardindaki asil amaç oldugu 
için konu seçimi yasamsal önemdedir.  
 
Komisyon ortak projeler kapsaminda 
teknik, mesleki  ve genel egitim alanlarinda 

ögrenim gören gençlerin degisimine 
destek verir. Katilimcilar kendi egitimleri 
ve tahsilleri ile ilgili olarak önceden 
hazirlanmis projelerde belirli bir süre 
beraber çalisirlar ve böylece daha fazla ilgi 
ve daha fazla baska dilde ögrenim 
motivasyonu üretilir. 
 
JEP, degisimin karsilikli olmasi temeline 
dayanir. Ortak kurumda kalinan süre ve 
dönüs ziyareti yolculuk süresiyle birlikte en 
az 14 gün olmalidir.  

 
Biri Fransa'da, digeri Danimarka'da olan iki ortaokul, enerji ve çevre konusunda ortak bir kurs 
düzenlediler. Bu kurslar karisik ögretmen gruplari tarafindan (Fransiz ve Danimarkali) fizik, 
teknoloji, tarih, cografya gibi çesitli konularda verildi. Iliskiyi ve degisimi kolaylastirmak için her 
iki ülkede de baslangiç seviyesi düzeyinde Fransizca ve Danca kurslari verildi.  
 
- Açik ve Uzaktan Egitim (ODL)  
[merkezi] 
 
Socrates altinda açik ve uzaktan ögretim 
kavrami su anlama gelir:  
 
• Ilk olarak mevcut tüm kaynaklarin, 

özellikle multimedya ürünleri ve 
hizmetlerinin, her çesit egitimin 
verildigi tüm mekanlarda kullanimi 
yoluyla yeni açik egitim ve ögretim 
yöntemlerinin gelistirilmesi,  

• Ikinci olarak da uzaktan egitim 
servislerinin tedarigi. 

 
ODL (zaman, mekan, içerik seçimi ve 
ögretim kaynaklari anlaminda) egitimde 
esnekligin saglanmasi, geleneksel egitimin 
kalitesinin artirilmasi ve/veya egitim 
sistemine uzaktan girisin gelistirilmesi 
amaciyla teknik ve/veya teknik olmayan 
yeni kavramlarin kullanilmasini 
öngörmektedir  
 
Socratesin bu bölümü Avrupa'daki ODL'yi, 
çesitli düzeylerde kalitesinin artirilmasiyla 
desteklemeyi amaçlar:  
 
• Örgütsel çevre  
• Ögretim araçlari 
• Ögretmenlerin yetenekleri  

• Ögretim kaynaklari 
 
Bunu basarmak için çesitli adimlar 
öngörülmektedir.  
 
- Avrupa Ortaklik ve Gözlem Projeleri:  
 
Yardim destegi sunlar için tahsis edilir.  
 
a) Avrupa ortakligi/ortaklik projeleri  
 
Komisyon ayni zamanda en az üç 
katilimci ülkeden ortaklarin olusturdugu 
sinir ötesi yenilikçi projelere destek verir. 
Bu projeler sunlara odaklanir: 
 
• yenilikçi uzaktan egitim metodlarinin 

yayilmasi ve deneyim alisverisi; 
• egitimde yeni teknolojilerin ve bu 

teknolojilere dayanan yeni ögrenim 
araçlarinin yarari ve (büyük ölçekli 
gelismeler disinda) kullanimi üzerine 
bilgi ve deneyim alisverisi; 

 
ve sunlari içeren ortakliklarca yürütülür: 
 
• uzaktan egitim hizmetlerinin kullanici 

ve saglayicilari, 
• yeni bilgi ve iletisim teknolojilerini 

kendi egitim metodlarina entegre eden 
egitim kurumlari.  



 

 

• egitim ile ilgili yazilim ve program 
tasarimcilari. 

 
b) Gözlem projeleri 
 
ODL'nin özel bir yönü hakkindaki 
egilimlerin ve gelismelerin veya Socrates'e 
katilimci ülkelerde yeni egitim tekniklerinin 
kullaniminin bir resmini çizen projelerdir.  
 
 
 

- Socrates'in diger bölümlerinin 
altinda ODL'nin destekle nmesi 
 
Açik ve uzaktan egitim, ayni zamanda 
Socrates içinde, özellikle egitim kalitesinin 
gelistirilmesini veya baska sekillerde 
dislanmis olacak ögretmen gruplarina 
veya ögrencilere genisletilecek Avrupa 
isbirligi etkinliklerine ulasimi saglayan 
eylemlerce de desteklenir. Socrates'in 
Erasmus ve Comenius bölümleri altinda 
ODL'ye odaklanan projeler,  ek maddi 
yardimi hak edebilirler  
 

 
Yedi organizasyon, egitim ve ögretim için multimedya kaynaklari ve ürünleri üzerine bir 
Avrupa veri tabani olusturdular. Bu taban hali hazirda 348 yayinevini ve 6000'den fazla 
multimedya ürününü içermektedir. Basili bir formdaki kayit disinda bu veri tabani ayni 
zamanda CD-ROM üzerinde de mevcuttur. Bilgilere internet  üzerinden de erismek 
mümkündür.
 
- Yetiskin Egitimi [merkezi]  
 
Bu eylem Avrupa bilincinin tesvik edilmesi 
için Avrupa'daki yetiskinlerin egitimine 
yönelik destegi veya Avrupa isbirligi 
süresince yetiskin egitimi uygulamasinin 
gelistirilmesini saglar. 
 
Socrates'in bu bölümü, bu yolla Leonardo 
da Vinci programi altinda  desteklenen 
mesleki egitime odaklanmis etkinlikleri 
tamamlar. 
 
Projeler asagidakilerle ilgili  olarak 
desteklenir; 
 

• yetiskin egitimi için sorumlu olanlar 
arasinda Avrupa konularinin önemi 
hakkinda Avrupa ülkelerinin kültür, 
gelenek ve dilleri hakkindaki bilginin 
yayilmasi ve Avrupa Birligi'nin 
ekonomik, politik ve yönetsel yapisinin 
anlasilmasi yoluyla duyarlilik artirma 
etkinlikleri  

• yetiskin egitimi kurumlari arasindaki 
Avrupa isbirligini, özellikle deneyim 
aktarimi, yenilik ve iyi örnekler 
çerçevesinde destekleyen projeler. 

 
Herbir proje, en az üç katilimci ülkeden 
seçilebilir nitelikte organizasyon veya 
kurumlarla eslesmelidir.  

 
Bir Fransiz vakif tarafindan koordine edilen bir proje, insan haklari, hosgörü ve dayanisma 
temelli Avrupa vatandasligi ruhunun güçlendirilmesi için egitimde yeni metod ve araçlar  
kesfetmeyi amaçlamaktadir. Irkçilik karsiti Avrupa pasaportunun takibi niteligindeki bu girisim, 
Ingilizce, Fransizca, Almanca ve Italyanca CD-ROM gibi interaktif egitim ekipmanlarinin 
üretilmesini içermektedir.  
- Bilgi ve Deneyim Aktarimi  
 
Katilimci ülkelerdeki egitim p olitikalarinin 
ve sistemlerinin toplanmasi, analizi ve 
bilgilerinin aktarimi, bu alandaki isbirliginin 
tesvik edilmesi ve Avrupa çapinda egitim 
kalitesinin iyilestirilmesi için gerekli 
araçlardir. 
Bu baglamda Socrates altinda çesitli 
ölçütler öngörülür. Bunlarin bazilari 
egitimdeki gelismelerin, egilimlerin ve 
politik çikarimlarin yazili analizleriyle 
baglantili iken, digerleri ilgili koularda 
deneyim, bilgi ve görüslerin uluslararasi 
paylasimini saglamak için baslica hedef 

gruplara yönelik konferans,degisim ve 
ziyaretleri içerir. 
 
- EYLEM 1 Genel Egitim 
Politikalarinin Analizi [merkezi]  
 
Eylem 1, özellikle çalismalar ve bilimsel 
analiz ile islevsel etkinliklerin (konferans, 
seminer, uzman degisimi, çalisma 
gruplari, pilot projeler) yürütülmesi yoluyla 
egitim politikalarindaki temel konularda 
bilgi ve deneyim aktarimini destekler.  
Özellikle egitim sistem ve politikalarinin 
analizi üzerine uzmanlasmis tüm 



 

 

kurumlarla çalisma ve arastirma aglarini 
hedef alir.  
 
- EYLEM  2 Egitim Alaninda Avrupa 
Bilgi Agi (EURYDIC E) [merkezi] 
 
Eurydice, üye ülkeler tarafindan organize 
edilen ulusal birimlerden olusur. Bu 
birimler Avrupa Komisyonu tarafindan 
Brüksel'de kurulmus olan Avrupa birimi 
tarafindan  koordine edilir.  
Eurydice agi üç amaca sahiptir; 
 
• Karar mekanizmalari arasinda bilgi ve 

deneyim aktariminin desteklenmesi.  
• Toplulugu ilgilendiren konular 

hakkinda karsilastirmali analizler ve 
göstergelerin üretilmesi 

• Avrupa’da egitimle ilgili herkese bilgi 
saglanmasi. 

 
- EYLEM 3 Egitim Karar Organlari 
Ziyaret Programi (ARION) 
[gayrimerkezi] 
  
Katilimci devletlere, diger üye devletlerin 
deneyimlerinin isigi altinda kendi 
çalismalarini tekrar gözden geçirmek ve 
ayarlamasi için egitim uzmanlari ve karar 
organlarina  çalisma ziyaretleri olanagi 
saglanir. Bu yolla karar organlari, egit imde 
Avrupa Birliginin tamamindaki gelismeler 
hakkinda güvenli, seçilmis ve 
güncellenmis bilgi sahibi olabilirler.  

Bu bir haftalik ziyaretler, çokuluslu gruplar 
için düzenlenir ve birkaç öncelikli konu 
üzerinde yogunlasir; 
• Egitim sistemleri ve degerleri  
• Egitimde bireyler: ögrenci, ögretmen 

ve veliler 
• Ögretim: müfredat ve araçlar 
• Okul ve çevresi 
• Diger konular 
 
- Çalisma ziyaretleri 
 
Basvuru için Ilgili Ulusal Ajansla iliskiye 
geçilmelidir. Basvurularin gönderilmesi için 
her yil son tarih 31 Mayis'tir. 
 
- Çogaltici Etkinlikler 
  
Avrupa Komisyonunda DG 22' nun A-1 
no'lu birimi ile iliskiye geçilmelidir. Projeler 
degerlendirme için her zaman 
gönderilebilir.  
 
- EYLEM 4 Ulusal Akademik Taninma 
Bilgi Merkezleri Agi (NARIC)  
 
Kurum ve yurttaslari, diger katilimci 
ülkelerdeki egitim düzeylerinin taninma 
olanaklari, yüksek ögretim sistemleri ve 
düzeyleri üzerine bilgilendirmekle sorumlu 
ulusal merkezler agi. Son amaç, bu 
niteliklerin diger katilimci ülkelerde 
taninmasini kolaylastirmaktir.  
 
 

Birkaç Avrupa ülkesindeki egitim arastirma merkezleri, okul egitiminin degerlendirilmesinin ve 
notlandirilmasi hakkindaki farkli yaklasimlari analiz etmeyi üstlenmislerdir. Bu projenin amaci; 
Socrates içerisinde yer alan 18 ülkeye, notlama ve degerlendirme sistemlerindeki kalite 
gelisiminin gösterilmesiyle ilgili detayli bir görüntü sunmaktir. Ayni zamanda bu proje, 
Avrupa'daki egitim karar mekanizmalarina çok kullanisli bir araç sunmaktadir.
 
 
Kaynak: Guide to Programs, European Commission DG XXII - Education, Training and 
Youth, EC 1997, Belçika 



 

 

3. SOCRATES PROGRAMI ILK 
YÜRÜRLÜK ASAMASI 
HAKKINDA 
DEGERLENDIRMELER 
(KOMISYON RAPORU VE 
SIVIL ELESTIRILER) 

 
1995-1999 yillari arasinda yürürlükte olan 
Socrates Programinin ilk yürürlük asamasi 
(1995-1997) hakkinda AB Komisyonunun, 
yaptirdigi dis degerlendirme sonuçlarini 
da dikkate alarak hazirladigi 
degerlendirme raporu ile AEGEE ve diger 
ögrenci kuruluslarinin elestiri ve önerileri 
asagida özetlenmistir.  
 
AB Komisyonu tarafindan hazirlanan 
12.2.1999 tarihli rapor programin ilk üç 
yillik dönemini çesitli açilardan 
degerlendirmektedir. AEGEE'nin 1997 ve 
1998 yillarinin 12 Kasim günü Avrupa'nin 
bir çok kentinde ayni anda düzenledigi 
Socrates Eylem Günü etkinliklerinin sonuç 
kitapçiklarinda da programin o güne kadar 
uygulamalari, ilkinde 1997'd e yapilan 
bütçe gözden geçirmesi, ikincisinde ise 
programin bir sonraki dönemi için verilen 
Komisyon önerisi üzerinde odaklanmistir 
ve sonuçlar ile öneriler Avrupa'nin önde 
gelen ajanslarinda genis yer bulmustur. 
 
Komisyon raporunda Socrates programini 
kuran 14.3.1995 tarihli karara göre 
programin 10 maddede siralanan 
amaçlarina göre degerlendirme yer 
almistir. Rapora göre programin temel 
amaci olan egitimde kalitenin 
gelistirilmesini Avrupa çapinda destekleme 
ve egitime Avrupa boyutunun getirilmesi 
yolunda önemli bir katki saglanmistir. 
Amaçlar ve bunlarin eylemlere 
dönüstürülmesi genel amaçlarla ve 
egitimin ekonomik ve toplumsal 
çerçevesiyle uyum içindedir. Olusan 
sorunlar ise böyle karmasik ve yeni bir 
eylemler setinin kurulus asamasinda 
kaçinilmaz olarak ortaya çikan bilgi ve 
yönetim sorunlaridir. Ancak daha önceden 
de islemekte olan ERASMUS, LINGUA ve 
diger eylemler SOCRATES'in kurulus 
asamasinda somut bir temel 
olusturmuslardir. Yeni eylemlere gösterilen 
ilgi de özel gereksinimlere göre olusturulan 
bu eylemlerin olusturulmasinin isabetli 
oldugunu göstermistir.  
 
AEGEE de SOCRATES ve özellikle 
ERASMUS'u birlesik Avrupa'nin 

olusturulmasinin tek olasi yolunu, kisisel, 
yüz yüze iliskileri, yasama geçirdigi için 
toplumsal Avrupa'nin denendigi tek 
laboratuar olarak görmektedir. Özellikle 
egitimin her düzeyine ve önümüzdeki 
yillarda egitimin temel ilkesi haline gelmesi 
beklenen yasamboyu ögrenmeye verdigi 
önem, sonuçta yararlanici bireylerin bilgi 
birikimini, aktif yurttasligini ve istihdam 
edilebilirligini dogr udan etkilemektedir.  
 
Yürürlüge girme ve kurulus asamasinda 
düzenlenen ulusal bilgilendirme 
kampanyalari çerçevesinde programlarin 
baslamasi üzerine ulusal konferanslar 
düzenlenmis, bunu bölgesel ve sektörel 
konferanslar izlemis, çesitli belgeler ve 
yayimlar yayimlanmistir. Bunlarin tamami 
program tarafindan finanse edilmistir. 
Üniversitelere yönelik "Kurumsal 
Anlasmalar" üzerine yürütülen yogun 
kampanyalarin sonucu olarak programin 
ikinci yilinda basvurularin sayisi ve 
niteliginde bir yükselme görülmüstür:  
 
• Programla ilgili Komisyon 

dokümanlari, Vademecum, 
Guidelines For Applicants yaninda 
Europa internet sunucusu ve eylemler 
özelinde yayimlanan Compendium, 
Manual of Good Practice gibi 
dokümanlar da kisa sürede 
hazirlanarak ilgililerin yararlanmasina 
sunulmustur; Guidelines For 
Applicants programin bütününü 
içerdiginden basvuranlara programin 
amaçlari, öncelikleri, basvuru kosullari 
ve hangi eylemlerinden 
yararlanabilecekleri hakkinda genel bir 
görüs saglayabilmektedir.  

• Bilgilendirme çabalarinda Ulusal 
Ajanslar önemli bir rol oynamislardir; 
katilimcilarin %63.2'si ülkelerinin 
ulusal ajansiyla iletisime geçmislerdir. 
Bu oranin izleyen ve önümüzdeki 
yillarda daha yüksek olmasi 
beklenebilir.  

• Diger kurum, örgüt ve derneklerin 
katkisi ise etkinliklerin üçüncü dü zeyini 
olusturmaktadir. 

 
Bilgilendirme etkinliklerinde yasanan 
sorunlar ise: 
 
• farkli taraflar arasinda esgüdüm ve 

iletisim sorunlari, 
• farkli ülkelerdeki ulusal ajanslarin 

örgütlenme yapisindaki çesitlilik,  



 

 

• Ulusal Ajanslara ayrilan kaynaklarin 
yetersizligi, 

• bir projenin ortak katilimcilari 
arasindaki kültür farkliliklari,  

• ve sonuç ve ürünlerin yayilimindan 
kaynaklanmistir. Sonuncu neden orta 
dönemde bir çok eylemin amacina 
ulasamamasina yol açabilir. Kültürel 
farkliliklardan kaynaklanan sorunlarin 
giderilmesiyle ilgili programin 
pazarlanmasina yönelik bir birim 
olusturulmasi önerilebilir.  

 
SOCRATES programinin yürütülmesi ve 
isletilmesinde üç yapi olusturulmustur. 
 
SOCRATES Komitesinde her bir üye 
ülkeden iki temsilci bulunmaktadir ve 
oturum baskanligi Komisyon tarafindan 
yapilmaktadir. Komisyon ile ulusal 
yetkililer arasinda karsilikli güvenin 
saglanmasinda önemli bir rol 
oynamaktadir, bu yüzden özellikle kurulus 
asamasinda etkin bir rolü olmustur. 
Komitenin çalismalari hakkinda Avrupa 
Parlamentosu da bilgilendirilmektedir.  
 
Ulusal Ajanslar merkezi olmayan 
etkinliklerin isletilmesinde yetkilidir. Bu 
islevlerinin yürütülmesinde takdir edilir bir 
adanmislikla çalismaktadirlar. En önemli 
sorunlar olarak tek bir ülke içinde birden 
fazla ulusal ajans bulunmasi, bunlarin 
birbirleri arasinda esgüdümünün düsük 
düzeyde olmasi ve isletilmeleri açisindan 
karsilasilan kaynak yetersizligi 
çikmaktadir. Dis degerlendirmeye göre ise 
isletme tarzlari, öncelikler ve kaynaklar 
açisindan karsilasilan asiri çesitlilik ise 
ulusal yönetimler tarafindan alinan 
kararlara baglidir. Bu çesitliligi zenginlige 
dönüstürmek ve ajanslar arasindaki 
isbirligini artirmak için olusturulan bilgi 
aglari iletisim ve bilgi akisini artirmistir; 
Komisyon tarafindan bu amaçla 
olusturulan NETY'in kalitesi kullananlara 
baglidir. Sorunlarin özellikle COMENIUS 
ile baglantili oldugu da belirtilebilir.  
 
Önümüzdeki dönemde ajanslarin 
çalismasinda hem kendi aralarinda, hem 
de Komisyonla daha iyi bir esgüdüm ve 
yapisal iliski kurulmasi düsünülmektedir. 
Ulusal ajanslarin çalismasinda yönetimde 
gayrimerkezilik ile efektif isletme 
gereksinimlerinin dengelenmesi 
gerekmektedir. 
 
Teknik Yardim Ofisi ise bilgi ve 
danismanlik saglayan özel bir örgüt olarak 

görev yapmaktadir. Isletimi yapilan islerin 
bütçe ve isgücü kisitlamalari tarafindan 
kisitlanmasina karsin oldukça tatmin edici 
olmustur. 
 
Kurulus asamasinda yasanan gecikmeler, 
geçici önlemler ile asilmaya çalisilmistir. 
Ilk proje seçiminde programin yeni 
eylemleri için özel prosedürler 
uygulanmistir. Bunun nedeni ilk t alebin 
çok düsük olmasi ve ancak yogun 
bilgilendirme kampanyalari sonrasinda bu 
talepte önemli bir artis olmasidir. Örnek 
olarak Comenius'ta bir yil içinde basvuru 
sayisinda bes kat artis olmustur. Basvuru 
prosedürlerindeki seffaf olmayan ve hantal 
prosedürler dizisinin de bunda payi oldugu 
belirtilmelidir; bu yüzden prosedürlerde 
basitlestirmeye gidilmelidir. Ayni 
gereksinim AEGEE'nin 1997 yilinda 
düzenledigi Socrateas Eylem Günü sonuç 
kitapçiginda da saptanmaktadir.  
 
Finansman için Komisyonun önerdigi 
yaklasik 1 Milyar ECU'lük bütçeye karsilik 
son karar 850 Milyon'la sinirli kalmistir; ilk 
önerinin 12 üye ülke için yapilmis 
olmasina karsin sonunda 15 ülke için 
geçerlilik kazanmasi nedeniyle de önemli 
ölçüde yetersiz kalmistir. Kurulusun ilk 
yilinda gereken 500 milyon ECU ise eldeki 
bütçenin neredeyse üç katidir. Bu nedenle 
de proje basina ortalama destek de önemli 
ölçüde azalmistir. Ayni sekilde 1997'de 
saglanan 70 milyon ECU'luk ek bütçe de 
yetersiz kalmis, ek olarak maliyetlerin 
%64'ünü bürokratik koordinasyon 
masraflari olusturmustur. Dis 
degerlendirmeye göre "bu nedenle 
program hedef kitlenin ancak küçük bir 
kismina ulasabilmekte ve seçilen adaylara 
da oldukça küçük bir miktar destek 
verilebilmekte, bu nedenle de ulusal 
düzeydeki etkisi sinirli kalmakta dir."  
 
Bütçe yetersizliginin AEGEE, ESIB, ESN 
gibi çesitli ögrenci örgütlerince de 
elestirilen bir diger sonucu ERASMUS'dan 
yararlanan ögrencilerin zaten yetersiz olan 
payinda yildan yila yasanan düsüstür ve 
programdan yararlanan ögrencilerin zaten 
bu yardima gereksinimi olmayan yüksek 
gelirli kesimlerden olmasina yol açmistir. 
Bu örgütlere göre bu gerçegin bilinmesi 
seçim sürecinde de SOCRATES'in 
amaçlarinda karsi oldugu bir elitizme yol 
açmisitir. AEGEE'nin degerlendirmelerine 
göre fonlarin ögrencilere esit sekilde 
dagilimi, gidilen ülkelerin arasindaki 
farklarin dikkate alinmamasi nedeniyle 



 

 

desteklerin yerel kaynaklarla 
tamamlanmasi geregi, belirsizligi ve 
bulunulan bölgenin Avrupa Birligine 
yaklasiminin degisebilmesi nedeniyle 
esitsizlige yol açmaktadir. Fonlarin 
gecikmesi de durumu kötülestirmektedir. 
Ögrencilere saglanan ulusal yardim ve 
kredilerin degisim sonrasi yitirilmesi olasi 
ögretim dönemi nedeniyle uzatilmasi 
genellikle öngörülmediginden ögrencilerin 
en az bir dönem finansal destekten yoksun 
kalmalarina neden olabilmektedir. Bu 
görüslerin dogrulugunun ERASMUS 
ögrencilerine yönelik olarak yürütülen 
sosyo-ekonomik anket ile somutlasmasi 
beklenmektedir.  
 
COMENIUS okul ortakliklarina da yetersiz 
bir finansman saglanabilmistir ve bu 
yetersizlik özellikle finansal özerkligi 
olmayan okullari etkilemistir.  
 
Sonuç olarak bütçe yetersizligi, firsat 
esitligi ilkesine ve SOCRATES'in Avrupa 
boyutunun insasina katkisinin bulunmasi 
amaçlanan toplumun her düzeyinden ve 
Avrupa'nin her bölgesinden olasi en genis 
katilimi saglama amacina aykiri sonuçlar 
dogurmustur.  
 
Eylemler ve ülkeler arasinda önceden 
belirlenmis ve kati fon dagilimi da çözüm 
yollarini kisitlamistir.  
 
Diger Topluluk Programlariyla tutarlilik 
ve tamamlayicilik birbirinin proje 
seçimlerine katilim  yoluyla 
saglanmaktadir. Programlarin isleyisinde 
firsat esitligine ve engellilerin de katilimina 
özellikle firsat esitligiyle baglantili projelere 
verilen destekler yoluyla önem 
verilmektedir. Desteklenen etkinlikler 
arasinda engellilerin egitimine olanak  
saglayan organizasyonlar arasi isbirligi ve 
bu alanda etkinlik gösteren kurumlarin 
artmasini tesvik edecek tematik seminerler 
de bulunmaktadir. Bu konunun programin 
özel amaçlarindan biri olmamasi ise 
izleme yetersizligine yol açmistir.  
 
Leonardo ve Youth For Europe ile kurulan 
yakin isbirliginin yaninda Leonardo ve 
SOCRATES programlarinin kullanicilari 
arasinda bir karisiklik, egitim ile mesleki 
egitim arasindaki ayrimin ve görev 
bölümünün belirsizligi, Youth For 
Europe'un ise kaynaklarinin tam 
kullanilamamasi gibi sorunlar yasanmistir. 
Avrupa Bilimler Vakfi ve 4. Teknolojik 
Arastirma-Gelistirme Çerçeve Programiyla 

ortaklasa desteklenen projeler de 
olmustur. Ilk kez düzenlenen ortak proje 
çagrisi girisimi özellikle çoklu ortam 
alaninda büyük bir basari saglamistir: 
4114 sirket ve kurumun ortaya çikardigi 
800 proje basvurusundan 46'si seçilmistir, 
ancak hala süren bu projelerin sonuçlari 
henüz elde edilmemistir.  
 
Degisik eylemler arasi tutarlilik ve 
tamamlayicilik açisindan genellikle bir 
sorun yasanmamaktadir. Ancak 
kullanicilarin bazilari için bazen iki eylemin 
ayriminin yapilmasi konusunda güçlükler 
yasanmaktadir. Örnegin COMENIUS I 
(Okul ortakliklari) ve LINGUA E (dil 
ögretiminde ortak egitim projeleri) 
arasinda bazi sorunlar yasanmaktadir.  
 
- Programin Ilk Sonuçlari  
 
Programin özellikle iki genel amaç 
açisindan basarili oldugunu söylemek 
yanlis olmaz: 
 
• yüksek kalitede egitim ve ögretimin 

gelistirilmesine katki saglamak 
(sistemlerin isletiminin, egitime 
erisimin ve egitim-ögretim 
yöntemlerinin gelistiri lmesi). 

• egitimde açik bir Avrupa isbirligi 
alaninin olusturulmasi. 

 
Dis degerlendirmeye göre isbirligi "en iyi 
uygulamalar"dan ögrenmeyi, ilk kez 
uygulanan yenilikler ise kalite yükselmesini 
saglamistir.  
 
Programin etkisini Temel Kararin 3. 
Maddesinde siralanan ve programin 
katkida bulunabilecegi özel amaçlar 
açisindan degerlendirmek uygun bir 
yöntem olacaktir.  
 
1) Avrupa Boyutu ve Avrupa 

Yurttasligi:  
 
SOCRATES sayesinde tanimlanan alanda 
Avrupa boyutu simdiden egitimin her 
alaninin parçasi haline gelmistir ve bu 
alanlarin çogunda hedef kitlenin ulusal 
sinirlarin ötesinde etkinlik gösterebilecegi 
ilk olanagi saglamistir. Önemli bir basari 
kurulan uluslararasi iliskilerin 
kurumsallasmasi olmustur. Basvurularin 
sayisi göz önüne alininca programin 
egitim camiasi  tarafindan benimsendigi 
söylenebilir. Kurumlarin ise ilk kez Avrupa 
isbirligi hakkinda startejik bir yaklasimi 
benimsemeleri saglanmistir. Farklilik ve 



 

 

çesitlilik hakkinda egitim alani içinde bir 
zincirleme tepkime baslatilmistir. Egitim 
alaninda yenilikl erin ve deneylerin 
desteklenmesinde önemli bir basari elde 
edilmis, buna karsin olanaklar bütünüyle 
kullanilamamistir. Yurttasligin politik ve 
toplumsal boyutu, iletisim ve kültürlerarasi 
çalisma becerilerinin gelistirilmesi, 
ögrenmenin kognitif ve duygusal 
açilimlarinin dengelenmesi ve ögrencilerin  
planlama ve uygulama asamalarina 
katilimlari yoluyla desteklenmistir. 
Önümüzdeki dönemde bu alanda 
egiticilerin egitimine daha fazla önem 
verilmesi önerilebilir.  
 
2) Dil Ögretimi ve Kültürlerarasi 

Boyut:  
 
2 yil içinde LINGUA B (dil ögretmenleri için 
bilgilendirme kurslari) kapsaminda 23500 
ögretmen, LINGUA C kapsaminda ise 
1200 dil asistani programdan 
yararlanmistir. LINGUA D (Dil ögretimi ve 
danismanligi için araç gelistirilmesi) 
kapsaminda yeni araçlar desteklenmistir. 
Bütünlestirilmis dil ve konuya özel egitim 
gibi yeni gruplasmalar sonucu örnegin iki 
ayri ülkeden iki ayri orta ögretim ögrencisi 
grubu belli bir konu üzerinde birlikte 
çalismis ve böylece dil ögrenimi için bütün 
katilimcilara motivasyon saglanabi lmistir. 
Ancak programin uygulanmasinda 
Ingilizce baskin dil olarak ortaya 
çikmaktadir. Yüksekögretimde dil hazirlik 
dönemleri üniversiteler tarafindan 
desteklenmekte, ancak bu konuda belirli 
tanimlar ve veri bulunmamaktadir. 
Kültürlerarasi egitimde COMENIUS II 
kapsaminda okul, aile, sirketler, Sivil 
Toplum Kuruluslari ve yerel ve bölgesel 
topluluklarla iliskiler kurulmustur; ancak 
eylem kapsaminda elde edilen ürünlerin 
ve sonuçlarin yayginlastirilmasi ve 
görünür hale getirilmesi gerekmektedir. 
Yetiskin egitiminde dislanma riski tasiyan 
kisiler için "öteki" bilinci ve bilgisinin, ilgi ve 
hosgörünün yerlestirilmesi amaciyla 
toplum içinde ortak konularin islenmesi, 
bilgi aglari ve isbirligi, ortak projelerde 
birlikte çalisma olanaklari ve Avrupa'nin bir 
birlik olarak algilanmasini destekleyen 
eylem ve etkinliklerde bulunulmustur.  
 
3) Egitimin her düzeyinde isbirligi:   
 
Avrupa egitim dünyasinda formal ve 
informal aglarin kurulusunun 
desteklenmesi ve program ile desteklenen 
düsüncelerin ve iyi uygulamalarin degisim i 

bile kendiliginden büyük bir etki anlamina 
gelmektedir. Bu anlamda program 
katalizör ve çogaltici olmustur ve egitsel 
etkinliklere Avrupa arti degeri eklemistir.  

 
Yüksekögretim:  
ERASMUS Eylem 1 kurumsal 
anlasmalari ve tematik bilgi ve iletisim 
aglarii desteklemektedir. Kurumsal 
anlasmalar, Avrupa politikasi ve 
isbirligi hakkinda baglayici bir 
bildirgeyi ve dolayisiyla kurumsal 
bagliligi içermektedir. Avrupa boyutu 
artik tek bir ögretim üyesi ya da 
bölümün inisiyatifinden kaynaklanan 
akademik bir konu ol manin ötesine 
geçmistir. Bu kapsamda 1997/1998'de 
1485 olan kurumsal anlasma sayisi 
1998/99'da 1625'e çikmistir. Avrupa 
Rektörler Konferansi (CRE) kurumsal 
anlasmalar sistemini seffaflik, stratejik 
tepki, sinerji üretimi ve üniversitelerin 
uluslararasi amaçlarina getirdigi 
duyarlilik açisindan olumlu görmekte, 
sistemin sorunlari olarak ise yönetsel 
prosedürlerin yavasligini ve bütün bir 
kurumun Avrupa politikasinin 
etkinlikler öncesinde planlanmasi 
zorunlulugunu elestirmektedir; 
Komisyon'a göre ise bu pratik 
uygulamalari hizlandirmistir. 
Stratejinin yönetimle paralel hale 
gelmesi esneklige yol açmistir. Ilk 
kurulma asamasinda 12 ay süren 
prosedürler ise son yillarda 7 aya 
inmistir. CRE'ye göre kurumsal 
anlasmalar ögretim üyelerinin kisisel 
bagliliklarini mer kezilestirmis ve 
hantallastirmistir. Avrupa çapindaki 
SOCRATES kapsaminda kurulan 
tematik bilgi ve iletisim aglariin sayisi 
ise 34'tür ve 1700 kurum ve kurulusu 
içine almaktadir.  
 
Zorunlu Egitim:  
SOCRATES'in en önemli özelligi 
egitimin tamamina Avrupa boyutunu 
getirebilmesidir. COMENIUS Eylem 1 
kapsaminda desteklenen Avrupa okul 
ortakliklari genel ögretim disinda 
teknik veya mesleki egitim ile özel 
egitim veren okullari da içine 
almaktadir ve ilk iki sene içinde 7000 
okulu içermistir; bu sayi artisini 
sürdürmektedir. Program farkli ulusal 
boyutlarin ortak tema olarak Avrupa 
boyutunu kesfetmelerini saglayarak 
farkliliklari birbirleriyle etkilesen 
yakinlasma unsurlari haline getirmistir. 
Bu ise ülke toplumundan daha genis 



 

 

bir topluma ve Avrupa yurttasligi 
bilincine katkida bulunmustur. Egitimin 
her düzeyinde kisit olmadan isbirligi, 
egitimin aileler, yetkililer ve yerel 
sirketler gibi bütün ilgili taraflarini 
içermesi ve yeni bilisim teknolojilerini 
egitime sokmasi nedeniyle kalitenin 
gelisimine araci olmustur.  
 
Ögretmenlerin Egitimi:  
COMENIUS Eylem 3 kapsaminda 
1995-97 yillari arasinda 421 yeni proje 
desteklenmis ve etkinliklere ve 
kurslara katilim için 2500 kisiye 
ödenek saglanmistir. Mesleki gelisim 
açisindan bu eylem benimsendigi 
söylenebilir. LINGUA kapsaminda dil 
ögretmenlerinin egitimi Eylem A'da 
Avrupa Isbirligi Projeleri, B ve C'de ise 
asistanliklar yoluyla 
desteklenmektedir. Bunun disinda 
ERASMUS Eylem 1 kapsaminda 
desteklenen tematik bilgi ve iletisim 
aglari arasinda ögretmenlerin egitimini 
konu olarak alanlar vardir. 
 
Yetiskin Egitimi:  
Yasamboyu ögrenme kavrami 
çerçevesinde bireysel egitim talebinin 
desteklenmesi, egitsel etkinliklerin 
izlenmesinin niteligi ve yararlanicilar 
ve egiticiler için destek hizmetleri ile 
bilginin degerlendirilmesi için e snek 
sistemlerin desteklenmesi amaçli 
eylemler yürütülmektedir. Avrupa 
yurttasligi için genis bir spektruma 
yayilmis konu çesitliligi altinda projeler 
desteklenmektedir: dislanmis 
kesimlerin (göçmenler, issizler, okur-
yazar olmayanlar, vs.) egitime erisimi, 
kendini degerlendirme yollarinin 
yaratilmasi, irkçilik karsiti davranis 
tarzlari hakkinda duyarlilik yaratilmasi, 
yeni teknolojilere uyum gibi. Ana hedef 
kitle ise daha sonra kamuoyunu 
etkileyecek ve egitecek ögretmen, 
egitmen ve yürütücülerdir. Ana tema 
ise aktif yurttasliktir. Dis 
degerlendirmeye göre program 
kapsaminda yetiskin egitimine 
yenilikler getirilmis, her türden kurumla 
isbirligi içinde çalisilmis, egitimin 
kültürlerarasi boyutu ve yeni 
teknolojilerin yaygin kullanimi 
desteklenmistir. Ancak sonuçlarin 
yayginlastirilmasinda yeterince etkin 
olunamamistir.  
 
 
 

4) Hareketlilik ve Degisimler:  
 
Programin en güçlü oldugu yan kisi 
hareketliligini saglamasi ve açik bir Avrupa 
alaninin yaratilmasi olmustur.  

 
Yüksekögretim:  
Ilk üç ögretim döneminde kurumsa l 
anlasmalar kapsaminda 400 000 
ögrenci ve 40 000 ögretim üyesi 
hareketlilikten yararlanmistir. Böylece 
egitim sistemleri hakkinda karsilikli 
bilgilenme, müfredata yansiyabilecek 
akademik deneyim avantaji, kisilere 
yeni görüs ufuklari açilmasi, yeni 
kültürel temaslar sayesinde 
yeteneklerin gelismesi ve Avrupa 
düzeyinde kisisel baglantilarin 
kurulmasi olanaklari sunulmustur. Dis 
degerlendirmeye göre program 
sayesinde ögrenci ve ögretmen 
hareketliligi üniversite yasaminin 
ayrilmaz parçasi haline gelmistir.  
Ögrenci seçim kriterleri ülkeden 
ülkeye, hatta üniversiteden 
üniversiteye degismektedir ve bazi 
ülkelerde yeterince talep olmadigindan 
otomatik olarak tüm basvuranlar kabul 
edilirken, diger bazi ülkelerde seçim 
kriterleri çok yüksek oldugundan kriteri 
karsilayacak ögrenci sayisi kontenjani 
doldurmamaktadir. AEGEE'ye göre 
seçim islemleri çogu zaman seffaf 
olmaktan uzak kalmaktadir. Degisime 
katilan ögrencilerin akademik ve 
özellikle de pedagojik izleme ve 
degerlendirme çalismalarinin 
yeterince yapilamamasi da programin 
farkliliklara karsi hosgörü ve uyum 
yetenegi gibi asil etkilerinin yeterince 
degerlendirilememesine neden 
olmaktadir.  
ERASMUS programini bütün 
boyutlariyla yürüten ana itici güç olan 
ögretim üyesi hareketliligine saglanan 
desteklerin giderek azalmasi, 
motivasyonun düsmesine ve 
programin tehlikeye girmesine de yol 
açmistir. Hareketlilik çogunlukla kisisel 
iliskilere bagli kalmistir. Bu 
gelismelerin özellikle ögretmenlerin tek 
bilgi kaynagi olmaktan çiktiklari medya 
toplumlari döneminde ve 
ögretmenlerin kimlik bunalimi içinde 
olduklari bir zamanda ortaya çikmasi 
da kötü bir zamanlama olmustur.  
ERASMUS programinin 
yürütülmesinin merkezi, finansmaninin 
gayrimerkezi olmasi bir ikilem 
olusturmakta ve islemleri 



 

 

artirmaktadir. Üniversiteler 
Komisyonun ilgili birimiyle (Directorate 
General XXII) iliski kurmakta da 
zorlanmaktadir.  
Degisime katilanlarin dil sorunu da 
özellikle uygun dil hazirlik 
programlarinin desteklenmesi 
mümkün olamadigindan önemli 
sorunlara yol açmistir. 
 
Zorunlu Egitim:  
COMENIUS Eylem 1 kapsaminda 
desteklenen Avrupa Okul Ortakliklari 
ögrencilerin hareketliligini 
öngörmemektedir, ancak ortak 
projelerde çalisanlarin tanisma 
istekleri dis kaynaklar ile desteklenen 
ziyaretlere yol açmistir. Ögretmenler 
ise Eylem 1'de projeler kapsaminda, 
Eylem 3'te ise dogrudan kurslara 
katilim amaciyla hareketlilikten 
yararlanabilmektedirler.  
 
Dil Ögretimi:  
LINGUA E kapsaminda ögrencilerin 
birlikte çalismasi hareketliligi 
destekleyen bir faktör olmustur. 
Degerlendirmelere göre bu projelerde 
çalisan ögrencilerin %98'i dil ögrenimi 
için gerekli motivasyonu kazanmislar, 
%75'i ise konusma ve sözel anlatimda 
gelisme göstermistir. LINGUA B ve C 
kapsaminda ise dil ögretmenleri ve 
adaylarinin hareketliligi 
desteklenmektedir. 
 

5) Diploma ve Çalismalarin 
Taninmasi:   

 
Hareketlilik özgürlügü ve serbestligi için 
temel kosul yapilan çalismalarin taninmasi 
olacaktir. Bunu saglamak için geçmis 
ERASMUS döneminde deneysel olarak 
baslatilmis olan Avrupa Kredi Aktarim 
Sistemi (ECTS) SOCRATES kapsaminda 
genisletilmektedir. 1989'da  145 olan 
katilimci üniversite sayisi 1997'de 750'ye 
çikmistir. Ulusal Akademik Taninma 
Bilgi Merkezleri (NARIC) ise 18 AB ve 
Avrupa Ekonomik Bölgesi ülkesinde 
çalismaya baslamistir. Dis degerlendirme 
çalismasi kapsaminda görüsülen egitici ve 
ögrencilerin %76'sina göre hareketliligin 
önündeki temel engel taninma eksikligidir 
ve %86'sina göre SOCRATES bu konuda 
temel bir rol oynamaktadir. Ancak AEGEE 
degerlendirmelerine göre ülkelerin ve 
üniversitelerin karsilikli bilgisizlikten 
kaynaklanan kendi sistemlerin in "en iyi 
oldugu" yolundaki inançlari, taninmada 

kisilere bagli nesnel olmayan 
degerlendirmeler, sistemler ve dersler 
arasi bire bir denklik kosulunun aranmasi, 
üniversiteler arasi anlasmalarin katiligi 
nedeniyle farkli bölümlerden ders 
alamama gibi sinir layici durumlar, farkli 
dönem baslangiç tarihleri, 
üniversitelerarasi iletisim ve yazismalarin 
yavasligi ve esgüdüm eksikligi sonucu 
önceden bilgi alamama, devlet 
desteklerinin karsilanmasi zor sartlari ve 
yurtdisinda alinan derslerin taninmamasi 
sonucu ögrencilerin sene kaybetmesine 
neden olabilmektedir. Ek olarak bu konuda 
üniversiteler arasi iletisim ve esgüdümün 
zayifligi, taninmada nesnel olmayan 
kriterlerin uygulanmasi ve prosedürlerdeki 
yavaslik ve katilik sorunlara yol 
açmaktadir. Üniversitelerin il iskide 
bulunduklari ortaklarinin bütün yapisal 
sistemlerini bilmelerinin gerekmesi ve 
bürokratik karmasiklik da bu konuda 
sorunlara yol açmaktadir. Gelecek dönem 
için gereksinim ise informal etkinliklerin de 
taninmasinin saglanmasidir.  
 
6) Açik ve Uzaktan Ögretim 
 
Degisen toplumlarin gereksinimlerinin 
karsilanmasi için esnek ve açik yöntem ve 
sistemlerin gelistirilmesi gerekmektedir. 
Yeni teknolojiler nitelik açisindan esneklik 
ve çesitlilik göstermektedir. SOCRATES 
kapsaminda desteklenen etkinlikler 
sonucu düsüncelerin ve en iyi 
uygulamalarin paylasimi, teknolojinin 
egitimde kullanimi, sanal hareketlilikte 
Avrupa öncülügü ve bu alanda çalisan 
örgütlerin bir araya gelmesi saglanmistir. 
Dis degerlendirmeye göre yenilikçi egitsel 
ve örgütsel süreçler olusturulmus, kirsal ve 
uzak bölgelerde yasayanlar, engelliler ve 
diger dislanmis kesimler için egitime 
erisim yolunda önemli bir adim atilmistir. 
Bu amaçlarla 1995-97 arasinda 1000 
organizasyonu içeren 156 proje 
desteklenmistir.  
 
7) Bilgi ve Deneyim Aktarimi  
 
Avrupa Egitim Bilgi Agi EURYDICE, 
ulusal ve Avrupa düzeyindeki yetkililere 
politika ve sistem gelistirme üzerine 
güvenilir karsilastirmali veriler 
sunmaktadir. Ilk dört yilinda oldukça 
yararli sonuçlar elde edilmistir. Egitimde 
Avrupa isbirligi için çesitli ilgi alanlarina 
yönelik karsilastirmali çalismalar, "AB'de 
egitim üzerine kilit veriler", yillik olarak 
güncellenen veri tabani EURYBASE, ve 



 

 

1997 sonunda devreye giren internet sitesi 
ise somut ürünleridir. ARION kapsaminda 
desteklenen egitim yöneticileri çalisma  
ziyaretleri sonucunda ise 1995/96 yilinda 
2500 katilimciyi içeren 226 ziyaret 
gerçeklestirilmistir. Dis degerlendirmeye 
göre bu ziyaretler katilimcilar açisindan 
oldukça doyurucu olmustur. "Egitim 
politikasinda ortak ilgi alanlarinda 
analizler" hakkinda 1996'dan bu yana 21 
arastirma projesi sürdürülmektedir. Dis 
degerlendirmeye göre bilimsel çalismayla 
islevsel eylemler arasindaki bu baglanti 
sayesinde özgün ve elle tutulur sonuçlar 
elde edilmistir; bu eylem kapsaminda 
Avrupa çapinda olusturulmus takimlar 
tarafindan yürütülen çalisma ve arastirma 
sahada yürütülen pilot eylemlerle 
desteklenmektedir. Sonuçlarin yayilmasi 
da iyidir, ancak görünürlügünün artirilmasi 
gerekecektir. 
 
SONUÇLAR 
Programin genel amaçlari açisindan 
simdiden olumlu etkileri oldugundan s öz 
edilebilir. SOCRATES II için düsünülen 
saptamalar ise söyle siralanabilir: 
 
§ Ayirilan kaynaklar amaçlar için yeterli 

olmamistir. 
§ Bütçe mekanizmasinin daha esnek 

olmasi gerekmektedir. Fonlarin 
dagilimi üzerinde de daha ayrintili 
düsünülmelidir.  

§ Prosedürlerin daha ulasilabilir ve 
yurttasa yakin olmasi için seffaflik, 
basitlik ve etkinlik açisindan yeniden 
düzenlenmesi gerekecektir.  

§ Bilgi ve esgüdüm mekanizmalarinin 
gelistirilmesi ve ilgili örgütlerin de 
aralarindaki aglarin desteklenmesi 
gereklidir. 

§ Yönetimin her asamasinda ögrenci 
temsilcilerinin de karar ve bilgilendirme 
süreçlerinde yer almasi için uygun 
mekanizmalar gelistirilmelidir.  

§ ERASMUS'un basarisi arkasindaki 
ana itici güç olan ögretim üyelerinin 
hareketliligi özellikle desteklenmelidir.  

§ Ilgili taraflarla ve derneklerle iliskiler 
gelistirilmelidir.  

§ Projelerin ve programin 
degerlendirme, kontrol ve izlemesi için 
bütün taraflarin katilimi saglanmalidir.  
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SOCRATES II (2000 -2006)* 

 
 
EYLEM 1.  COMENIUS - OKUL ÖGRETIMI 
 
Eylem 1.1: Okul ortakliklari  
 
Eylem 1.2: Okul ögretimi ile ilgili kadronun ilk ve hizmet-içi egitimleri 
 
Eylem 1.3: Okul ortakliklari ve okul ögretimleri ile ilgili kadronun 
egitimiyle ilgili bilgi aglari 
 
 
EYLEM 2. ERASMUS - YÜKSEK ÖGRETIM  
 
Eylem 2.1: Avrupa üniversiteler arasi isbirligi 
 
Eylem 2.2: Üniversite ögrencileri ve ögretim üyelerinin hareketliligi 
 
Eylem 2.3: Tematik bilgi aglari 
 
 
EYLEM 3. GRUNDTVIG - YETISKIN EGITIMI VE DIGER EGITIM  
  YOLLARI 
 
 
EYLEM 4. LINGUA - DIL EGITIM VE ÖGRENIMI 
 
 
EYLEM 5. MINERVA - AÇIK VE UZAKTAN ÖGRETIM, EGITIM  
  ALANINDA BILGI VE ILETISIM TEKNOLOJILERI  
 
 
EYLEM 6. GÖZLEM VE YENILIKLER  
 
Eylem 6.1: Egitim Sistemlerinin politikalarinin ve yeniliklerin 
gözlenmesi 
 
Eylem 6.2: Olusan gereksinimlere yönelik yenilikçi girisimler 
 
 
EYLEM 7. ORTAK EYLEMLER  
 
 
EYLEM 8. YAN ÖNLEMLER 
 
 
* 4.12.1998 tarihli ortak görüs metnine göre; son karar ile degisebilir.



 

 

V. SOCRATES II (2000 - 2006) 
 
 
2000-2006 yillari arasindaki yedi yillik 
dönemde yürütülmesi planlanan 
SOCRATES Programi ikinci asamasi 
hakkinda Komisyon'un önerisi üzerine 
Avrupa Parlamentosu ile Bakanlar 
Konseyinin ortak görüsü sonucu olusmus 
karar metnine göre programin ikinci 
asamasinin özel amaçlari dörde indirilerek 
asagidaki sekilde siralanmistir: 
 

a) Egitimin her düzeyinde Avrupa 
boyutunun desteklenmesi ve 
Avrupa çapinda firsat esitligi 
desteklenirken egitsel kaynaklara 
genis çapli uluslararasi erisimin 
kolaylastirilmasi; 

 
b) Avrupa Birligi içinde dil 

ögreniminin niteliksel ve niceliksel 
gelisiminin desteklenmesi yoluyla 
egitimin kültürlerarasi boyutunun 
ve Avrupa Birligi halklari arasinda 
anlayisin ve dayanismanin 
saglanmasi; 

 
c) Egitim alaninda kurumlar arasi 

degisimin tesvik edilmesi, açik ve 
uzaktan egitim, diploma ve 
çalisma dönemlerinin tan inmasi 
ve bilgi paylasiminin gelistirilmesi 
yolunda engellerin kaldirilmasi 
yoluyla isbirliginin saglanmasi;  

 
d) Egitsel uygulama ve materyallerin 

gelistirilmesinde yenilikçi 
yaklasimlarin ve teknolojinin 
kullaniminin desteklenmesi ve 
egitim alaninda ortak po litika ilgi 
alanlarinin saptanmasi; 

 
Önerilen temel karar metninde programin 
ilk asamasindan farkli olarak bu raporun 
SOCRATES ile ilgili bölümünün basinda 
belirtilen desteklenecek etkinliklere yer 
verilmis, yararlanici hedef kitle belirtilmis, 
Komisyon ile üye ülkeler arasi yetki ve 
sorumluluk paylasimi belirlenmis ve 
eylemler arasi ve diger programlarla 
tutarlilik, tamamlayicilik, izleme ve 
degerlendirme çalismalarina özel önem 
verilmistir. Bu metinde programa 
Türkiye'nin katilimi da öngörülmüstür. Ek 
olarak üçüncü ülkelerle isbirliginin 
desteklenmesi yolu da açik birakilmistir. 
Son kararin AB Egitim Bakanlari Konseyi 
tarafindan Sonbahar 1999 döneminde 

verilmesi beklenmektedir ve toplam bütçe 
ve ülkelerin ulusal katkilari da bu kararla 
belirlenecektir. 
 
Program dogrudan eylemler halinde 
yapilandirilmistir. Asagida ayrintili olarak 
siralanan eylem basliklarinin yanindaki 
köseli parantezler basvuru ve seçim 
islemlerinde izlenecek prosedürleri 
göstermektedir ve bu prosedürler bölüm 
sonunda belirtilmistir. 
 
EYLEM I - COMENIUS 
 
Socrates II programinin 1. eylemi olan 
Comenius asagidaki eylem basliklari 
altinda yapilandirilmistir:  
 
EYLEM 1.1:  Okulllar arasi ortakliklar 
[dec1] 
 
Topluluk, çok tarafli okul ortakliklarina 
destek saglamaktadir. Bu ortakliklar 
ögretmen egitimi kurumlari, yerel kurum ve 
yetkililer, is çevreleri veya kültürel, aile, 
ögrenci dernekleri ve diger ilgili örgütler 
gibi baglantili kuruluslari da içerebilir.  
 
 Topluluk destegi asagidaki 
projeler için saglanacaktir:  
 

a) Ögrencilerin proje olusumu ve 
etkinliklerinde, gerektiginde 
projeyle baglantili hareketliligini de 
öngörecek sekilde katilimini, 
ögretmenlerin projenin 
hazirlanmasi ve izlenmesi ya da 
baska bir üye ülkede ögretime 
katilmasi amaçli hareketliligini ve 
egitim materyallerinin gelistiril mesi 
ve deneyim aktarimini öngören, 
okullarin ortak ilgi alanlarinda 
gelistirilecek projeler.  
 
b) Özellikle Topluluk resmi 
dillerinden birinin veya Irlandaca 
ve Lüksemburgca'nin ögretimine 
yönelik projeler. Projeler madde 
1'de belirtilenlere ek olarak 
ögrenci degisimini de içermelidir.  
 
c) Kültürlerarasi duyarliligi 
desteklemeyi ve özellikle irkçilik 
ve yabanci düsmanligiyla 
savasima yardimci olmayi veya 



 

 

göçmen, çingene ve gezginlerin 
çocuklarinin özel gereksinimlerini 
karsilamayi amaçlayan projeler.  
 
d) Özel egitsel gereksinimi olan 
çocuklara ve bu çocuklarin genel 
okullarda ögretim görebilmesine 
yönelik projeler. 

 
 Katilmak isteyen okullar ögretim 
yili boyunca yürütmeyi düsündükleri 
etkinlik planlarini (COMENIUS Plani) kisa 
tanimlamalar halinde sunmak 
zorundadirlar. COMENIUS Plani, Socrates 
Ulusal Ajanslarinin seçim sirasinda 
sözkonusu okulun bütün Avrupa 
etkinliklerini göz önüne almalarini 
saglayacaktir.  
 
EYLEM  1.2: Ögretim kadrolarinin 
baslangiç ve hizmet içi egitimi  
 
Topluluk ögretim kadrolarinin ilk v eya 
hizmetiçi egitimleri alaninda etkinlik 
gösteren kurum ve kuruluslar tarafindan 
yürütülen çok tarafli projeleri 
destekleyecektir. Okullar ve diger aktörler 
ile bölgesel ve yerel düzeydeki danisman 
kuruluslarin katilimi da tesvik edilecektir.  
 
Topluluk destegi asagidaki etkinliklere 
saglanacaktir: 
 
- Hareketlilik Eylemleri[dec1]: 
 

a) Pratik egitim (staj) dönemleri, 
dil asistanliklari ve kurum içi 
yerlestirmeyi de içerecek sekilde 
baslangiç egitimi amaciyla 
hareketlilik.  
 
b) okul ögretimi kadrosunun 
hizmet içi egitimi veya 
becerilerinin güncellenmesi amaçli 
hareketlilik.  
 
c) sinirli süreleri kapsayan 
hareketlilik (dil ögretmenleri için 
baslangiç kurslari, kadronun dil 
ögretmenligi için yeniden egitimi, 
nitelikli ögretmenlerin dil 
ögretmeni olarak yeniden 
istihdami ve diger branslardaki 
ögretmenlerin yabanci dil 
egitiminde görev almasi amaçli 
hareketlilikler dahil).  

 
- Çok tarafli Isbirligi Projeleri[cen1]: 
 

d) okul ögretiminde Avrupa 
boyutunu güçlendirmeye yönelik 
müfredat, kurs, modül veya egitim 
materyali gelistirmeye katki.  
 
e) rehberlik ve danismanlik gibi 
okul yönetimi ve baglantili 
hizmetlerle ilgili egitim etkinlikleri 
ve bilgi aktarimi.  
 
f) okul egitiminde kültürler arasi 
duyarliligi gelistirme veya göçmen 
isçilerin, çingenelerin ve 
gezginlerin çocuklarinin egitime 
entegrasyonunu destekleme 
amaçli egitim ve bilgi aktarimi 
etkinlikleri.  
 
g) özel egitsel gereksinimleri olan 
veya risk altinda bulunan 
çocuklarin egitimiyle ilgili 
kadronun egitimi ve gelistirilmesi.  

 
EYLEM 1.3  Okul ortakliklari ve 
kadronun baslangiç ve hizmetiçi 
egitimiyle ilgili bilgi ve iletisim aglari 
[cen2] 
 
Bu konularda karsilikli ilgi alanlarinda 
isbirligini, sonuçlarin ve deneyimlerin 
paylasilmasini ve okul egitimiyle ilgili 
niteliksel ve yenilikçi açilimlarin 
tartisilmasini desteklemek amaçli bilgi ve 
iletisim aglari. Kosullarin elverdigi 
ölçülerde ERASMUS kapsaminda 
desteklenecek Tematik Bilgi ve Iletisim 
aglari ile yakin isbirligi halinde 
yürütülmesine özen gösterilecektir. 
 
EYLEM II - ERASMUS 
 
Katilimci üniversiteler Komisyonla 
ERASMUS kapsaminda yürütmeleri 
onaylanan her tür etkinliklerini içeren 
"kurumsal anlasmalar" imzalayacaklardir. 
Bu anlasmalar üç yillik olacak ve süre 
bitiminde yenilenebilir olacaktir.  
 
Eylem 2.1:  Üniversiteler arasi isbirligi 
[cen2] 
 
Topluluk üniversiteler arasi isbirligi 
etkinliklerini destekleyecektir. Bu etkinlikler 
arasinda diger üye ülkelerdeki ortaklarla 
ve gerektiginde egitimle ilgili diger 
aktörlerin de katilimiyla yürütülecek 
yenilikçi projeler bulunacaktir.  
 



 

 

Toplulugun finansal destegi asagidaki 
etkinliklere saglanacaktir:  
 

a) Ögrenci ve ögretim üyelerinin 
hareketliliginin düzenlenmesi.  
 
b) Müfredat, modül, yogun kurslar 
ve çok disiplinli etkinlikler ve çesitli 
konularin diger dillerde ögretimi 
gibi egitsel etkinliklerin ortaklasa 
gelistirilmesi ve yürütülmesi. 
 
c) Akademik taninmayi 
kolaylastirma amaçli Avrupa Kredi 
Aktarim Sisteminin (ECTS) 
güçlendirilmesi, genisletilmesi ve 
gelistirilmesi.  

 
Eylem 2.2. Ögrenci ve Ögretim 
Üyelerinin Hareketliligi [dec2] 
 
Topluluk asagidaki türlerde uluslararasi 
hareketlilik etkinliklerine destek saglar:  
 
a) Üniversite Ögrencileri: üniversite 
ögrenimlerinin ilk yili sonrasinda bu eylem 
çerçevesinde 3-12 aylik bir dönemi diger 
bir üye ülkede geçiren ögrenciler, aldiklari 
finansal destekten bagimsiz olarak 
"Erasmus ögrencileri" olarak 
nitelendirileceklerdir. Bu ögrenim 
dönemleri kurumsal anlasmalarin bir 
parçasi olan üniversitelerarasi anlasmalar 
altinda bütünüyle taninacaktir ve 
gerektiginde bütünlestirilmis çalisma 
dönemlerini de içerebilecektir. Evsahibi 
üniversiteler Erasmus ögrencilerinden 
ücret almayacaklardir. Özel gereksinimi 
olan ögrencilerin durumu da göz önüne 
alinacaktir.  
 
Topluluk destegi ögrenci hareketliliginin 
ancak bir bölümünü içerdiginden ev sahibi 
ülkelerin gerekli ek finansmanin 
karsilanmasina yardimci olmalari gerekir. 
Bununla baglantili olarak ögrencilere 
saglanmakta olan burs ve kredilerin de 
Erasmus dönemi boyunca saglanmasina 
devam edilmesi gerekir.  
 
b) Ögretim Üyeleri: Avrupa boyutunu 
gelistirecek veya üniversiteler tarafindan 
verilen kurslarin kapsamini genisletecek 
ögretim faaliyetlerine destek saglayacak 
hareketlilik dönemleri.  
 
c) Hazirlik Etkinlikleri. 
 
EYLEM 2.3 Tematik Aglar [cen2]  
 

Topluluk destegi tematik aglarin 
olusturulmasi ve pekistirilmesini 
amaçlamaktadir. Bilgi -iletisim aglarini n 
herbiri büyük üniversite gruplarinin bir 
veya daha fazla disiplinde konu veya diger 
ortak ilgi alanlarinda isbirligi yapmalarini 
ve yeniliklerden haberdar olmalarini, 
basarili uygulamalarin yayilmasinin 
kolaylastirilmasini, yüksekögrenimin 
niteliksel ve yenilikçi açilimlarinin 
tartisilmasini, ögretim metodlarinin 
gelistirilmesini ve ortak program ve özel 
kurslarin olusturulmasini amaçlar. Egitim 
derneklerinin, mesleki birliklerin ve 
sosyoekonomik çevrelerin katilimi da 
tesvik edilecektir. Sonuçlarin yayilmasina 
özel önem verilecektir. 
 
EYLEM III- GRUNDTVIG - 
YETISKIN EGITIMI VE DIGER 
EGITSEL YOLLAR 
 
Eylem 1 ve 2'ye tamamlayici olarak 
Grundtvig yasamboyu ögrenmenin Avrupa 
boyutunu destekleme, uluslararasi isbirligi 
yoluyla yeniliklere ve diger egitim 
etkinliklerinin olabilirligi, ulasilabilirligi ve 
niteligine katkida bulunma ve dil 
ögrenimini destekleme amaci tasir. Eylem, 
yasamlarinin herhangi bir döneminde, 
formal veya formal olmayan egitim veya 
kendiliginden ögrenme yoluyla bilgi ve 
beceriye ulasma yollari arayan, böylece 
kültürlerarasi duyarliligini ve istihdam 
edilebilirligini artiran ve kapasitelerini 
egitim yoluyla artirarak toplum içinde tam 
ve etkin bir rol üstlenen bireylere yöneliktir.  
 
Topluluk destegi asagidaki amaçlari 
destekleyen uluslararasi proje ve 
girisimlere saglanacaktir: 
 

a) yetiskinlerin yasamboyu 
ögrenme etkinliklerine bireysel 
taleplerinin ve bu etkinliklere 
katilimlarinin artmasi [cen1]. 
 
b) temel egitim ve niteliklerden 
yoksun kisilerin becerilerinin 
artirilmasi ve 
güncellenmesi[cen1]. 
 
c) yenilikçi egitim yaklasimlarinin 
ve basarili uygulamalarin 
gelistirilmesi, aktarimi ve 
yayilmasi; modüllerin ve uygun 
ögretim materyallerinin 
gelistirilmesi ve yayilmasi[cen1]. 
 



 

 

d) yetiskin ögreniciler ve 
yetiskinlere yönelik egitmen, 
rehber ve danismanlar için bilgi ve 
destek hizmetlerinin 
gelistirilmesi[cen1]. 
 
e) yetiskin ögrenicilerin kazandigi 
bilgi ve becerilerin deneyim, kendi 
kendine veya diger informel 
yollarla ögrenmeyi de içerecek 
sekilde izleme, degerlendirme ve 
belgelendirilmesi için araç ve 
metodlarin gelistirilmesi [cen1]. 
 
f) diger Topluluk dillerinde iletisim 
becerisinin veya uluslararasi 
duyarliligin artirilmasi [cen1]. 
 
g) bu sektörde çalisan 
egitmenlerin baslangiç veya 
hizmetiçi egitimlerinin 
gelistirilmesi[cen1]. 
 
h) yetiskin egitiminde veya 
egiticilerin egitiminde yer alan 
kisiler için ziyaret ve degisim 
programlari [dec1]. 
 
i) özel durumlari olan yetiskinlere 
yönelik egitim programlari [cen1]. 

 
Topluluk bu alanda etkinlik gösteren çesitli 
taraflarin aralarindaki baglantilari 
güçlendirerek ortak ilgi alanlarinda 
isbirligini daha kararli bir temele oturtacak 
ve egitimin Avrupa boyutu hakkindaki 
duyarliliga destek olacak Avrupa bilgi 
iletisim aglarinin olusturulmasini da 
destekleyecektir [cen2]. 
 
EYLEM IV - Lingua (Dil 
Ögreniminin Desteklenmesi) [cen1] 
 
Eylemin amaci, dil ögrenimine iliskin 
etkinlikleri desteklemektir; bu kapsamda 
Topluluk içindeki dilsel çesitliligi 
desteklemek, dil ögrenim ve ögretiminin 
niteliginin gelistirilmesi ve bireysel 
gereksinimlere denk düsecek yasamboyu 
dil ögrenimine erisimi kolaylastirmayi da 
amaçlar. Dil ögretiminde yer alanlar ile 
bütün egitim sektörlerinde dil ögretimi 
politikalarindan sorumlu olanlar arasinda 
uluslararasi iliskilerin yogunlastirilmasina 
özel önem verilecektir. Bu yol Lingua 
programin diger eylemleri içinde yer alan 
dil ögrenimini destekleyen önlemleri 
tamamlayici ve zenginlestirici niteliktedir.  
 

Bu çerçeve içinde dil ögrenimi bütün resmi 
Topluluk dilleriyle Irlanda ve Lüksemburg 
dillerini kapsamaktadir.  
 
Topluluk destegi asagida siralanan 
uluslararasi dil ögrenim ve ögretimi proje 
ve etkinliklerine saglanacaktir:  
 

a) dil ögreniminin önemine ve 
olanaklara dikkat çekmek amaçli 
duyarlilik artirici etkinlikler.  
 
b) yenilikleri ve basarili 
uygulamalari desteklemek ve 
yaymak amaçli etkinlikler . 
 
c) müfredat gelistirilmesi ve 
degisimi, yeni egitsel materyallerin 
üretilmesi ve dil becerilerinin 
taninmasi için metod ve araçlarin 
gelistirilmesi. 
 
d) bilgi aktarimi ve uluslararasi 
kaynak merkezlerinin bilgi 
alisverisi. 
 
e) mesleki durumlar disinda kalan 
özel durumlar ve çerçevelerde 
gereksinim duyulan yabanci dil 
becerisinin desteklenmesi amaçli 
önlemlerin gelistirilmesi.  
 
f) Topluluk genislemesinin 
gerektirecegi dil ögrenimi 
gereksinimlerinin karsilanmasi.  

 
EYLEM V - MINERVA - Açik ve 
uzaktan egitim (ODL), egitim 
alaninda bilgi ve iletisim 
teknolojilerinin kullanimi [cen1]  
 
Bu eylemin amaci açik ve uzaktan egitim 
ile egitim alanminda bilgi ve iletisim 
teknolojilerinin ve çoklu ortamin 
kullanimina iliskin önlemleri 
desteklemektir. Programin diger 
eylemlerinde bu konularda saglanan 
önlemleri tamamlayici ve zenginlestiricidir.  
 
Bu önlemler üçlü bir amaca hizmet 
edecektir: 
 
• Ögretmenler, ögrenciler ve karar 

organlari arasinda ve kamuoyunda, 
açik ve uzaktan egitim ile bilgi iletisim 
teknolojilerinin ve bu teknolojileri 
egitsel amaçlarla kullanan araç ve 
metodlarin elestirel ve sorumlu 



 

 

kullaniminin egitimdeki etkilerinin 
anlasilabilmesi.  

• Teknoloji ve çoklu ortam temelli egitsel 
ürünlerin gelistirilmesinde pedagojik 
kaygilara agirlik verilmesinin 
saglanmasina yönelik duyarliligi 
desteklemek. 

• Gelistirilmis metod ve egitsel 
kaynaklara ve ulasilan sonuçlara 
erisimin, özellikle uluslararasi bilgi, 
deneyim ve basarili uygulamalarin 
aktarimi yoluyla, desteklenmesi.  

 
Topluluk destegi su etkinlikler için 
saglanacaktir: 
 

a) egitimle ilgili kisilerin özellikle 
bilgi iletisim teknolojilerinin egitim 
ve ögretimde kullanimi gibi 
yenilikçi süreçleri anlayarak 
yararlanmalarini, yenilikçi araç ve 
yaklasimlarin ve teknoloji tabanli 
egitsel ürün ve hizmetlerin 
niteliksel degerlendirmesi için 
kistaslarin belirlenmesine yönelik 
metodlarin gelistirilmesi amaçli 
proje ve çalismalar. 
 
b) yeni metod, modül ve 
kaynaklarin gelistirilmesini ve 
denenmesini amaçlayan projeler.  
 
c) açik ve uzaktan ögrenim ile 
teknolojiyi kullanan egitsel met od 
ve kaynaklar ile ilgili ögretmen, 
karar organi ve diger aktörler için 
bilgi saglayacak hizmet ve 
sistemlerin gelistirilmesi ve 
birbiriyle baglantilandirilmasi 
amaçli projeler.  
 
d) açik ve uzaktan ögretim ve 
egitimde teknoloji kullanimi ile ilgili 
görüs ve deneyimlerin degisimini, 
kaynak merkezleri, ögretmen 
egitimi kurumlari, uzmanlar, karar 
organlari ve ortak ilgi alanlarindaki 
proje koordinatörlerinin bilgi 
iletisim aglari ile destekleyecek 
etkinlikler.  

 
EYLEM VI - Gözlem ve Yenilikler  
 
Bu eylem egitim sistemlerinin niteligini ve 
seffafligini artirmaya ve Avrupa'da egitsel 
yenilenme sürecine bilgi ve deneyim 
aktarimi, basarili uygulamalarin 
saptanmasi, bu alandaki sistem ve 
politikalarin karsilastirmali analizleri ve 
Konsey'ce belirlenecek ortak egitsel 

politika alanlarindaki konularin analizi ve 
tartismasi yoluyla katkida bulunmayi 
amaçlar. 
 
EYLEM 6.1 Egitim Sistemlerinin, 
Politikalarinin ve Yeniliklerin 
Gözlenmesi 
 
Var olan yapilardan en fazla yarari 
mümkün oldugunca saglamayi amaçlayan 
eylem asagidaki etkinlikleri içerir:  
 

a) Tanimlayici ve istatistik verilerin 
elde edilmesi ve üye ülkelerdeki 
egitim sistemlerinin karsilastirmali 
analizi . 
 
b) Egitimin kalitesini 
degerlendirmek için uygun 
kriterleri ve göstergeleri de içeren 
metodlar gelistirilmesi.  
 
c) Yenilikçi deneyler üzerine 
veritabanlarinin ve diger bilgi 
kaynaklarinin olusturulmasi ve 
güncellenmesi. 
 
d) Topluluk ve üye ülkeler 
düzeyinde desteklenen baglantili 
etkinliklerin sonuçlarindan 
kaynaklanan deneyimlerin 
yayilmasi. 
 
e) Üye ülkelerdeki bütün egitim 
düzeylerinde diploma, nitelik ve 
ögrenim dönemlerinin 
taninmasinin kolaylastirilmasi.  

 
Bu amaçlarla asagidaki etkinlikler için 
Topluluk destegi saglanacaktir: 
 

a) Avrupa Egitim Bilgi Agi, 
EURYDICE: Komisyonca 
olusturulan Avrupa birimi ve üye 
ülkelerce olusturulan ulusal 
birimlerden olusan agin amaci bu 
eylemin yürütülmesine tam destek 
olmaktir. Agin görevi egitim 
sistemleri ve politikalari üzerine 
bilginin toplanmasi ve degisimi, 
veri tabanlarinin olusturulmasi, 
karsilastirmali çalismalar 
yapilmasi ve göstergelerin 
çikartilmasidir. Gerektiginde 
kendisi disindaki uzmanlardan da 
destek alacaktir[cen2]. 
 
b) ARION: Egitimin bütün 
sektörlerinde yer alan egitim 
kurumlarinin karar organlari ve 



 

 

yöneticilerinin çok tarafli çalisma 
ziyaretlerinin organizasyonu, üye 
ülkelerdeki ortak ilgi alanlarinda 
bilgi ve deneyim aktarimini 
amaçlar. Komisyon ve üye ülkeler 
ziyaretlerin sonuçlarinin uygun 
sekilde dagilimini ve eylemin 
programin diger bölümleriyle 
baglantisini saglayacaklardir 
[dec1]. 
 
c) Egitim sistemleri ve 
politikalarinin analiziyle ve egtimin 
kalitesinin degerlendirilmesiyle 
ilgili kurum ve enstitülerin bilgi -
iletisim aglari[cen2]. 
 
d) Egitimle ilgili ortak ilgi 
alanlarindaki konularda Konsey'ce 
belirlenmis öncelikli temalar 
üzerinde çalisma, analiz, pilo t 
projeler, seminerler, uzmanlarin 
degisimleri ve diger uygun 
görülecek eylemler. Komisyon bu 
etkinlikler çerçevesi içinde 
yürütülecek analitik çalismalarin 
güvenilirligini saglamaya yardimci 
olmak için bir grup uzmani da 
görevlendirebilir[cen2]. 
 
e) Diploma, nitelik ve ögrenim 
dönemleri ve yani sira 
çalismalarin, analizlerin, pilot 
projelerin ve bilgi ve deneyim 
aktariminin taninmasinin 
desteklenmesini amaçlayan 
etkinlikler. Komisyon bünyesinde 
kurulmus bulunan ulusal akademik 
taninma bilgi merkezleri agi da bu 
eyleme tam katkida bulunacak ve 
özellikle diplomalarin profesyonel 
taninmasindaki sinerjiyi de göz 
önünde bulundurarak akademik 
taninma üzerine gerekli bilgilerin 
toplanmasi ve yayilmasindan 
sorumlu olacaktir[cen2].  

 
Bu eylemin yürütülmesinde Avrupa 
Toplulugu Istatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa 
Mesleki Egitimin Gelistirilmesi Ofisi 
(Cedefop), Avrupa Egitim Vakfi (ETF) ve 
Avrupa Konseyi, Ekonomik Kalkinma ve 
Isbirligi Örgütü (OECD) ve UNESCO gibi 
uluslararasi kurumlar ile isbirligi içinde 
bulunulacaktir. 
 
EYLEM 6.2 Yeni gereksinimlere yönelik 
yenilikçi girisimler [cen1] 
 

Programin diger eylemlerinde saglanan 
isbirligi etkinliklerine ek olarak, Topluluk 
egitimin bir ya da birden çok sektöründe 
yeniliklerin gelistirilmesini amaçlayan 
uluslararasi çalisma ve projeleri 
destekleyebilir. Öncelik verilecek konular 
Konsey tarafindan belirlenecek ve bu 
programin kapsadigi dönem boyunca 
ortaya çikabilecek yeni gereksinimlere de 
düzenli olarak uyarlanacaktir.  
 
EYLEM VII - Ortak Eylemler [joi]  
 
Topluluk destegi, Socrates kapsaminda, 
bilgi Avrupasinin yaratilmasini amaçlayan 
Leonardo Da Vinci ve Youth for Europe 
gibi diger programlarla ortak eylemler için 
de saglanabilir. Bu ortak eylemler, 
programlarin herhangi biri tarafindan 
özellikle içerilmeyen seçilmis konu ve 
temalarda diger programlarin komitelerinin 
karariyla ve ortak öneri çagrilariyla 
duyurulacaktir. Socrates, Leonardo ve 
Youth for Europe programlari ile ilgili 
kesimlerin aralarindaki bölgesel ve yerel 
iliskilerin desteklenmesi için uygun 
önlemler alinacakt ir. 
 
EYLEM VIII - Yan Önlemler [cen2]  
 
Eylem 8.1 Programin amaçlarina yönelik 
olan, ancak diger eylemler altinda 
desteklenemeyecek asagidaki girisimler 
de Topluluk destegi alabilir:  
 

a) egitim alaninda isbirligini 
destekleyecek, egitimin Avrupa 
boyutunu gelistirme amaçli 
yarisma ve benzeri duyarlilik 
artirici etkinlikler.  
 
b) egitim alaninda aktif dernekler 
ve diger gönüllü kuruluslarla 
rehberlik ve danismanlikla ilgili 
kuruluslar tarafindan yürütülen 
uluslararasi etkinlikler.  
 
c) programin hedef sektörlerindeki 
yenilikler üzerine düzenlenen 
konferans ve sempozyumlar. 
 
d) egitim alaninda Avrupa isbirligi 
projelerinin yönetiminde yer alan 
kisilerin egitimi ile ilgili etkinlikler.  
 
e) program kapsaminda 
desteklenmis etkinlik ve projelerin 
sonuçlarinin optimize edilmesi ve 
yayilmasi için önlemler.  
 



 

 

f) üçüncü ülkeler ve Avrupa 
Konseyi gibi uluslararasi kurumlar 
ile isbirligini içeren etkinlikler.  

 
Eylem 8.2 Üye ülkelerce olusturulmus 
Socrates Ulusal Ajanslarinin etkinliklerini 
desteklemek ve programin etkin izlem e ve 
degerlendirilmesi için Topluluk 
finansmanindan yararlanilabilir.  
 
Eylem 8.3 Programin yürütülmesinde 
Komisyon, finansmani programin toplam 
bütçesinden karsilanmak üzere uzmanlara 
ve teknik yardim organizasyonlarina 
basvurabilir. Ayrica, Komisyon programin 
yürütülmesini kolaylastirma amaciyla bu 
türden seminerler, kollokyumlar ve diger 
uzman toplantilari düzenleyebilir  ve 
gerekli bilgilendirme ve yayin etkinliklerine 
basvurabilir. 
 
- Seçim Prosedürleri  
 
Her eylem sonunda belirtilmis kodlara göre 
izlenecek prosedürler asagida belirtilmistir.  
 
Gayrimerkezi (Decentralised) Eylemler: 
Seçim islemleri üye ülkelerce yürütülen 
eylemlerdir. Eylemine göre basvuru ve 
seçim islemleri asagida belirtilmistir.  
 
[dec1]: Bu eylemler için finansal destek 
basvurulari Socrates Ulusal Ajanslarina 
yapilacaktir. Üye ülkeler ulusal ajans 
yardimiyla seçim islemini yürütecek ve 
seçilen adaylara finansal tahsisati 
yapacaklardir. 
 
[dec2]: Kurumsal anlasmalar kapsaminda 
üniversite ögrencileri ve ögretim üyelerine 
yönelik hareketlil ik ödenekleri ve bu 
hareketliligin organizasyonu etkinlikleri 
Socrates Ulusal Ajanslari yardimiyla söz 
konusu üniversitelerin geçmis 
performanslari da degerlendirilerek  üye 
ülkelerce yürütülecektir.  
 
Merkezi Eylemler: Seçim islemleri 
Komisyon tarafindan yürütülen eylemler 
Merkezi Eylemlerdir. Eylemine göre 
basvuru ve seçim islemleri asagida 
belirtilmistir.  
 
[cen1]: Bu projelerin seçim islemlerinde 
izlenecek prosedür söyledir: 
 
• Proje koordinatörleri Komisyona proje 

önerisi sunar ve bir kopyasini ilgili üye 
ülkenin Socrates Ulusal Ajansina 
yollar. 

 
• Komisyon bagimsiz uzmanlarin 

yardimiyla proje önerilerini 
degerlendirir. Ulusal ajanslar da bu 
projeler hakkinda kendi 
degerlendirmelerini Komisyon'a 
bildirebilirler.  

 
• Komisyon degerlendirmesinin proje 

kalitesi veya uygunlugu açisindan 
koordine eden ülkenin ulusal 
ajansindan alinan degerlendirmeden 
farkli olmasi durumunda Komisyon 
ilgili üye ülkeye danisacaktir.  

 
• Komisyon son seçim için komiteye 

seçilecek projeler ve verilecek destek 
miktariyla ilgili bir öneri suna r. 

 
• Komitenin görüsünün alinmasindan 

sonra Komisyon seçilen projelerin 
listesini yayimlayarak ayrilan miktari 
gönderir. 

 
Etkinliklerin ölçegi ve dogasina göre iki 
asamali bir seçim islemi yürütülebilir. 
Böyle durumlarda yukarida siralanan 
prosedür öncesinde ön-basvurularin 
yapilmasi ve seçimi asamasi bulunacaktir.  
 
[cen2]: Bu eylemler altinda desteklenecek 
projeler için öneriler Komisyon'a 
yapilacaktir. 1.3, 2.3 ve 3.3 eylemleri 
durumunda proje önerileri Komisyon 
tarafindan bagimsiz uzmanlarin yardimiyla 
degerlendirilecektir. Son karar da 
komitenin görüsü alindiktan sonra 
Komisyon tarafindan verilecektir. Bu 
eylemler de de iki asamali seçim islemi 
yapilabilir. 
 
[joi]: Ortak eylemler kapsaminda seçim 
prosedürleri ilgili eylemlerin komitelerince 
kararlastirilacaktir. Genel koordinasyon ise 
Komisyon tarafindan yürütülecektir.  
 
Proje seçimleri hakkindaki kararlar, 
basvuru sahiplerine son basvuru 
tarihlerinden sonra en fazla bes ay içinde 
bildirilmek zorundadir. Iki asamali seçim 
islemlerinde ise bu ikinci seçim asamasi 
(tam proje önerisi) sonrasinda geçerlidir. 
 



 

 

- Finansal Provizyonlar:  
 
A. Gayrimerkezi Eylemler: 
 
• Bu eylemler kapsaminda üye ülkelere 

saglanacak finansal destek asagidaki 
formüllerle hesaplanacaktir:  

 
• Herbir üye ülkeye ilgili eylemin 

bütçesine göre kararlastirilacak 
minimum bir miktar tahsis edilecektir.  

 
• Kalan ise çesitli üye ülkelere ev sahibi 

ve gönderici ülkeler arasi günlük 
yasam ve yolculuk (mümkün olan en 
ucuz yol üzerinden) masraflari 
farkliliklari ve eylemine göre üye 
ülkenin toplam ögrenci,  ögretmen ve 
ögretim üyesi sayisina göre 
paylastirilacaktir.  

 
• Bu sekilde dagitilan Topluluk 

fonlarinin yönetimi Socrates Ulusal 
Ajanslari yardimiyla üye ülkeler 
tarafindan yapilacaktir.  

 
• Komisyon, üye ülkelerle isbirligi 

halinde katilimda Topluluk ve ülke 
genelinde ve gerektiginde bölgesel 
çapta, yüksekögrenim söz konusu 
oldugunda ise disiplinler arasi 
dengelerin korunmasi için gereken 
önlemleri alacaktir. Bu önlemlere 
ayrilacak oran ise ilgili eylemin yillik 
bütçesinin %3'ünü geçemez. 

 
• Eylem 3(h), 6.1(b), ve ögrenci ve 

ögretim üyelerinin hareketliliginin 
organizasyonu  etkinlikleri  ile çesitli 
hazirlik ziyaretleri için üye ülkelere 
ayrilacak miktarlar komitenin 
görüsünün alinmasi sonrasinda 
Komisyon tarafindan 
kararlastirilacaktir.  

 
B. Diger Provizyonlar:   
 
Basvurularin kalitesine göre eylemlere 
göre bütçe dagilimi yapilirken asagidaki 
oranlar göz önüne alinacaktir:  
 

• Eylem 1 (COMENIUS)'a ayrilacak 
miktar programin toplam bütçesinin 
%27'sinden az olmayacaktir. 

 
• Eylem 2 (ERASMUS)'a ayrilacak 

miktar toplam büt çenin %51'inden az 
olmayacaktir. 

 
• Eylem 3 (GRUNDTVIG)'e ayrilacak 

miktar toplam bütçenin %7'sinden az 
olmayacaktir. 

 
• Eylem 8.2 kapsaminda Socrates 

Ulusal Ajanslarina ve 8.3 kapsaminda 
teknik destege ayrilacak miktarlar 
toplam bütçenin %4.5'inden fazla 
olmayacaktir. 

 
Bu yüzdeler göstergeseldir ve Komisyon 
ve komitenin ortak karariyla degistirilebilir.  
 
Genel bir kural olarak program 
kapsaminda projelere saglanan finansal 
destegin öngörülen etkinlikleri yürütmek 
için gerekli oldugu tahmin edilen maliyetin 
offseti olmasi düsünülmüstür ve uygulama 
asamalarinin göz önüne alinmasiyla üç 
yillik bir maksimum süreyi kapsayabilir. 
Topluluk destegi normal olarak yan 
önlemler disindaki eylemlerde toplam 
proje maliyetinin %75'ini geçemez. Ilgili 
projelere bagli olarak yapilacak hazirlik 
ziyaretleri için destek ise önceden 
saglanabilir. 
 
Eylem 8.1(f) etkinliklerine ayrilacak yillik 
bütçe 250 000 Euro'yu geçemez. 
 
Topluluk desteginin miktarlari belirlenirken 
özel gereksinimleri olan kisilerin durumlari 
göz önüne alinacaktir . 
 
Kisilerin hareketliligini öngören 
etkinliklerde diger ülkede geçirilecek 
zaman için uygun hazirlik için Topluluk 
destegi saglanabilir. Bu türden hazirlik 
önlemleri dil kurslari, ev sahibi ülkenin 
sosyal ve kültürel durumu hakkinda 
bilgilenme vs.'yi içerebilir. 
 
Kaynak: Common Position (EC) No 
6/1999 (1999/C 49/04) adopted by the 
Council on 21 December 1998 
 



 

 

VI. SOCRATES ULUSAL AJANS ÇALISMALARINA ÖRNEKLER
 
 

 
 

Socrates I programinin ülkemizde amaçlarina 
en uygun sekilde isleyisini saglayacak yapi 
önerisini bulmak amaciyla giristigimiz çalisma 
kapsaminda programin halen yürürlükte 
oldugu sekiz ülkeye ziyaretler düzenlenmis ve 
AEGEE-Istanbul ve AEGEE-Ankara Egitim 
Çalisma grubu  üyelerince bu ülkelerde halen 
faaliyette olan Socrates Ulusal Ajanslarinin 
yapilari ve isleyis sistemleri incelenmistir.  
 
Bu incelemeler sonucunda Avrupa Birligi 
Egitim Degisim programlari arasinda en genis 
katilima sahip olan Socrates Programina 
katilan ülkelerin Ulusal Ajans ile ilgili yapi 
kuruluslarinin iki ana baslik altinda  
incelenebilecegi sonucuna varilmis ve elde 
edilen bilgiler bu iki ana baslik altinda 
sunulmustur: 
 

• Tek bir semsiye kurum ( Ulusal Ajans ) 
altinda organize olanlar  

• Birden fazla kurum altinda organize 
olanlar 

 
Bölüm sonunda örnek bir Ulusal Ajans olarak 
Macaristan’in yönetim yapisi ile ortak üye 
statüsündeki ülkelerin program dahilinde 1999 
yili için öngörülen bütçeleri verilmistir. 
Programin 2000 yili sonrasi ikinci dönemi için 
toplam bütçe henüz belli olmadigindan 
ülkelere göre bölüsüm de son kararin 
alinmasindan sonra yapilacaktir. 

 
TEK ULUSAL AJANS ALTINDA 
ORGANIZE OLANLAR  
 
A. MACARISTAN 
 
Socrates Egitim Programini yürütmek üzere; 
Egitim Bakanligi tarafindan finansmani kismen 
devlet tarafindan saglanan, içislerinde tümüyle 
bagimsiz olarak kabul edilen, an cak 
çalismalarini devlet politikasini dikkate alarak 
Mütevelli Heyeti koordinasyonu altinda 
yürütmekle yükümlü bir kamu vakfi kurulmasi 
yoluna gidilmistir.  
 
Vakfin 20 kisilik bir personel kadrosu 
bulunmakta olup önümüzdeki dönemde bu 
sayinin 30’a çikarilmasi düsünülmektedir. 
Ulusal Ofiste çalisacak kisilerde en az iki 
Avrupa dilini bilmek, üniversitelerin uluslararasi 
iliskiler bölümlerinden mezun olmak, genç ve 
açik bir dünya görüsüne sahip olmak gibi 

vasiflar aranmaktadir. Üst düzey yöneticiler, 
uzun süreli sözlesmeler yoluyla istihdam 
edilmekte ve böylelikle yönetim çizgisinde 
süreklilik saglanmaktadir.  
 
Vakfin yapisinda yer alan Mütevelli Heyeti ana 
karar organidir ve baskanla beraber 9 üyeden 
olusmaktadir. Mütevelli Heyetine yardimci 
olmak üzere kurulan Danismanlar Komitesi ise 
konuyla ilgili kisiler arasindan Egitim Bakani 
tarafindan atanmaktadir ve karar yetkisi yoktur. 
Denetleme Kurulu ise vakfin mali denetimini 
yapmakla yükümlüdür.  
 
Socrates Programi içinde yer alan her bir 
eylem için kurulmus olan uzman komiteleri; 
ögretim üyeleri, üniversite temsilcileri, egitim 
müfettisleri ve ulusal ögrenci birlik 
temsilcilerinden olusmaktadir. Bu komitelerin 
karar yetkileri yoktur. Ancak Komite 
üyelerinden kimilerinin ulusal ajansin yetki 
alanina giren proje seçimlerinde yer aldiklari 
görülmektedir. Yukarida adi geçen kurul 
üyelerinin hiçbiri kurul ve komite çalismalari 
için ücret almamaktadir.  
 
B. ROMANYA  
 
Socrates Ulusal Ajansi; Egitim Bakanligi 
altinda yer alan özerk bir yapiya sahip olup; 
yilda iki kez toplanan ve bakan ve müstesar 
düzeyindeki üst düzey bürokratlardan olusan 
Socrates Ulusal Konseyi tarafindan 
yönetilmektedir. Konsey üyelerinin bakan ve 
müstesar düzeyinden seçilmis olmasi Ulusal 
Ajansin, programin dinamizmine uygun olarak 
çalismasina engel olmaktadir. Ulusal Ajans 
müdür ve müdür yardimcisi ise Egitim Bakani 
tarafindan üniversite yöneticileri arasindan 
atanmaktadir.  
 
Ulusal Ajans çalismalari mali ve idari olmak 
üzere iki ana bölüme ayrilmistir. Idari bölümde 
Socrates Programi eylemlerinin koordinatörleri 
ve bunlarin altinda asistan ve asistan 
koordinatörlerinden olusan 24 kisilik bir ekip 
bulunmaktadir. Ancak bu sayi yetersiz 
kalmaktadir. Kurulus asamasindaki ilk 
dönemde personel masraflari dahil tüm 
masraflarin AB Komisyonu tarafindan 
saglandigi belirtilmistir. Ilk yapilanma sonrasi 
gerçeklesen hükümet degisimiyle birlikte bir 
çok degisiklik yapilmis ve bazi uygulamalar 
yeniden ele alinmistir. Ancak bu degisikliklerin 



 

 

de sistemin daha dinamik islemesini 
saglamakta çok etkili olmadigi söylenebil ir.  
 
Kurulus asamasinda egitim gören personelin, 
kurumun kendileriyle herhangi bir sözlesme 
yapmamis olmasindan dolayi yürütmenin 
baslayacagi sirada ayrilmasina engel 
olunamamis ve egitimli personel sorunlari 
yasanmistir. Diger taraftan; Socrates 
Programina katilimi artirmakla görevli 
destekleyici kisilerin, bu görev için herhangi bir 
ücret almamalari nedeniyle gereken 
performansi göstermedikleri ve dolayisiyla 
çalismalarin öngörülen sonuçlara ulasamadigi 
gözlenmistir.  
 
Yapinin merkezcil olmasi Romanya gi bi 
istismarin kurumsallasmis oldugu bir ülkede 
yararli olmustur. Ayrica bir yardim programi 
olan Tempus deneyiminin de kurulus 
asamasinda çok olumlu katkilari oldugu 
belirtilmistir. Ancak diger yandan bir isbirligi 
programi olan ve ortak finansman gerektiren 
Socrates Programinin içerigi ve isleyisi 
hakkinda yanlis anlasilmalara da neden 
olmustur. 
 
C. YUNANISTAN 
 
Socrates Ulusal Ajansi; Egitim Bakanligina 
bagli olan Ulusal Burs Kurumu altinda 
organize olmustur. Ulusal Burs Kurumu 25 yili 
askin bir süredir faaliyet gösteren bir kurum 
olup; zaman içinde Yunanistan’in Tempus, 
Lingua, Erasmus ve simdilerde Socrates 
Programini yürütmektedir. Bu sayede Ulusal 
Ajans bu konuda tecrübeli bir yönetici ve 
personel kadrosuna sahip olmustur. 
Çalisanlarin tümü tam zamanli,  memur 
statüsündedirler. Ulusal ofis genelinde çalisan 
personel sayisi üst kademe yöneticiler dahil 
olmak üzere 20 kisi civarindadir. Ulusal ajans 
çalismalarinin niteligi dolayisiyla genellikle 
fazla mesai harcanmasini gerektirdigi 
görülmüstür. Personelin fazla mesailerinin 
maddi olarak karsiligini almasi halinde daha 
verimli sonuçlar alinacagi düsüncesi ile egitim 
konularina personel alimi için açilan ihalelere 
bu personelin de katilimi saglanmis ve bu yolla 
fazla mesai ücretlerinin Ulusal Ajans bütçesine 
yük getirmesi önlenmistir.  
 
D. ISPANYA 
 
Ispanya Socrates Ulusal Ajansi tümüyle özerk 
bir yapiya sahip olup; Avrupa Birligi Komisyonu 
yetkileri dahilinde olan kararlar ve Erasmus 
Programi disinda, Socrates Programinin 
tamami ülkedeki bölgesel ofislerce 
yürütülmektedir. Erasmus  etkinligi ise 
“Üniversiteler Konseyi” adi altinda bir kurul 
tarafindan yönetilmektedir. Buna ragmen 

yapidan kaynaklanan pek çok sorun da 
bulunmaktadir. Öncellikle Ispanya’daki 
bölgelerin birbirinden farkli egitim politikalari 
izlemeleri nedeniyle programin etkili bir sekilde 
yürütülemedigi gözlenmistir. Her bölgesel 
ofisin kendine özgü bir sistemi olmasi ayrica 
iletisimi ve denetleme mekanizmasini da 
güçlestirmektedir. Ulusal Ofis personelinin 
çogunlugu özel sektör kökenlidir ve sözlesmeli 
olarak çalisan genç bir kadro bulunmaktadir. 
Ayni zamanda Egitim Bakanligi memurlarinin 
da bakanliktaki görevleri askiya alinarak Ulusal 
Ajans bünyesinde görevlendirildikleri de 
ögrenilmistir.  
 
E. PORTEKIZ  
 
Ulusal Ajansin karar mekanizmalarinda isleyen 
sabit prosedürler bulundugundan Ajansin 
Egitim Bakanligina bagli olarak kurulmus 
olmasina ragmen karar almada özgür oldugu 
görülmektedir. Ulusal Ajans bünyesinde ajans 
koordinatörü ve koordinatör yardimcisi disinda 
her eylemde görev alan iki kisi bulunmaktadir. 
Erasmus eylemi, Socrates I Programi altinda   
“Yüksek Egitim Bölümü” adi altindaki bölümde 
organize edilmektedir. Tüm personel Egitim 
Bakanligi mensubu olarak görevlendirilir. 
Ayrica devlet üniversite ve yüksekokullari ile 
ilgili özel sektör kuruluslari temsilcilerinden 
olusan bir danisma konseyi kurulmustur. 
 
BIRDEN FAZLA ULUSAL AJANS 
ALTINDA ORGANIZE OLANLAR  
 
A. IRLANDA 
 
Socrates Programinin ulusal yönetimini 
eylemlere göre ayirarak 6 Ulusal Ajans altinda 
yapilandirmistir. Bu kurumlar devlete bagli  
olmalarina karsilik; karar alma ve yürütme 
mekanizmalarinda tümüyle bagimsizdirlar. 
Ulusal ajanslarin kendi aralarindaki 
koordinasyonu saglamak amaciyla yilda iki kez 
bir araya  gelmesi öngörülmüsse de bu öngörü 
hayata geçirilememistir. Aralarindaki 
iletisimsizlik; programin verimli islemesi 
açisindan olumsuz bir etki yaratmaktadir. 
Bunun giderilmesi amaciyla önümüzdeki 
dönem; Socrates II Programina yönelik olarak 
bu ofislerin sayisinin azaltilmasi 
öngörülmektedir.  
 
Kurumlarda herhangi bir danisma, 
degerlendirme veya denetleme kurulu 
bulunmamaktadir. Gerekli gördüklerinde ve 
özellikle proje seçimlerinde konuyla ilgili 
uzman çagirma yetkisine sahiptirler. Ofislerde 
çalisanlar genelde üniversitelerin uluslararasi 
iliskiler bölümü mezunu olup, gazete ilaniyla  
seçilmektedir. Ulusal Ajans çalisanlarinin 



 

 

genelde genç personelden olusmasi ve tatmin 
edici ücret almalari dikkat çekmektedir.  
 
Bugüne kadar bilginin yayilmasi için yaptiklari 
çalismalar basarili kabul edilebilir. Bunun en 
belirgin oldugu nokta, Ingilizc e konusulan 
ülkelerin ortak sorunu olan gelen katilimci 
sayisinin ülke disina gidenlere nazaran yüksek 
olusuna karsin son zamanlarda üniversitelerde 
yapilan etkin tanitimlarla bu oranin görece 
dengelenmesidir.  
 
B. INGILTERE 
 
Ingiltere, Socrates Programini 12 degisik 
kurum araciligiyla yürütmektedir. Bu 
kurumlardan kimisi devlete bagli kimisi de özel 
sektör kuruluslaridir. Erasmus eylemini 
organize etmek üzere kurulmus olan ofis 
Egitim Bakanligi’na bagli olarak çalismaktadir. 
Tüm ofis giderleri ve personelin maaslari 
devlet tarafindan karsilanmakta olup; 
üniversite ögretim görevlisi maasina yakin 
maaslar almaktadirlar. Devlete bagli 
olmalarina ragmen idari islerde tümüyle 
bagimsizdirlar. Çesitli eylemlerin çalismalarini 
yapacak olan kuruluslar ihale yoluyla 
belirlenmektedir. Ofislerdeki personelin seçimi 
gazete ilani ve mülakat yoluyla üniversite 
ögretim üyeleri arasindan yapilir. Birden fazla 
ofisin bulunmasi ragmen, ofisler arasi isbirligi 
çok iyi isleyen elektronik ag yoluyla, seri ve 
verimli bir sekilde islemektedir.  
 
Socrates Programi yilda 2 kez toplanan 
Socrates-Erasmus Konseyi tarafindan 
yönlendirilmektedir. Konsey üyeleri alti 
Üniversite Rektörü, Ulusal Ajans temsilcileri, 
Egitim ve Is Bölümlerinin temsilcilerinden 
olusmaktadir. 
 
NARIC gibi belli bir veritabanina ihtiyaç 
duyulan Socrates eylemlerinde ise veritabani 
programi pazarlamasi yapan bir sirkete ihale 
edilmistir. Bu örnek Ingiltere’de her kurumun 
ister devlet, ister vakif veya özel girisim olsun 
Ulusal Ajans olabilecegini göstermektedir.  
 
C. BELÇIKA 
 
Belçika’nin federal yapisi nedeniyle Socrates 
Programinin Fransiz, Flaman ve Alman 
toplumlar için ayri ayri organize olmasi tercih 
edilmistir. Buna göre Fransiz toplumu Erasmus 
Programini Bergen’deki Mouse 
Üniversitesinde çalisan bir Rektörler Konseyi 
araciligiyla isletmekte, Socrates Programinin 
diger eylemlerinin ise sadece ilgilendikleri 
bölümlerini takip etmektedirler. Flemenk 
toplumu ise Egitim ve Kültür Bakanliklari 

altinda bir yapi kurmustur. Ülkenin 
dogusundaki Alman toplumu, az nüfusu da göz  
önüne alinarak, yalnizca hemsirelik ve 
ögretmenlik okullariyla Erasmus’a istirak 
etmektedir. 
 
Erasmus Programi genelde merkezcil olmakla 
beraber, üniversitelerarasi iliskiler kendi 
bünyelerinde kurulmus bulunan Erasmus 
ofisleriyle yürütülmektedir. Bu ofis lerin etkinligi 
üniversiteden üniversiteye degismektedir. 
Ayrica Comenius 3.1 eylemi yüksekögretimle 
ilgili oldugundan Erasmus ofisi tarafindan 
yürütülmektedir. Diger eylemler Socrates 
Ofisinin ayri bölümleri tarafindan izlenmektedir. 
Comenius Programinin farkli eylemleri 
arasinda yasanan koordinasyon sorununu 
asmak amaciyla Socrates Koordinatörü, ayni 
zamanda Comenius Programinin da 
Koordinatörlügünü üstlenmistir. 
 
Socrates Ulusal Ajans organizasyonunun 
bakanlik altinda olmasinin para akisi 
açisindan büyük sorunlara yol açtigi 
vurgulanmistir. Kurum yöneticileri Egitim 
Bakanligi tarafindan yapilan sinavla veya 
kurum içindeki atama yoluyla belirlenmektedir. 
Iki yilda bir üyeleri degisen, 15 üyeli, üyeleri 
Bakanlik tarafindan seçilen bir Danisma Kurulu 
bulunmaktadir. Kurul üyelerinden besi 
üniversitelerden, besi yüksekokullardan, kalan 
bes üye ise yönetimle ilgilenmek üzere 
görevlendirilmis çesitli kurumlardan seçilmis 
temsilcilerden olusuyor. Danisma Kurulu, 
Socrates Programinin genel isleyisiyle ilgili 
olarak önerilerde bulunma, burslarin 
düzenlenmesini takip etme veya Avrupa 
düzeyinde de Avrupa Komisyonu’na yerel yapi 
hakkinda danismanlik verme yetkilerine 
sahiptir; ancak Ulusal Ajansa herhangi bir 
yaptirim uygulayamaz.  
 
BAZI ORTAK ÜYE ÜLKELERIN 1999 
YILI SOCRATES BÜTÇELERI  
 
ÜLKE Katki Miktari (Euro)  
Romanya 7.393.000 
Macaristan 4.582.000 
Çek Cumhuriyeti 4.847.000 
Kibris 537.000 
Polonya 10.995.000 
Slovakya 2.000.000 
Estonya 585.000 
Letonya 811.000 
Litvanya 1.226.000 
SOCRATES Toplam 204.480.780 
 

 



 

 

 
 

 

SOCRATES ULUSAL AJANSI YAPISI (MACARISTAN ÖRNEGI - TEMPUS KAMU VAKFI)

Danisma Kurulu

Baskan Yardimcisi

Uzmanlik Komitesi

Eylem 1 Koordinatörü
Koordinatör Asistanlari

Uzmanlik Komitesi

Eylem 2 Koordinatörü
Koordinatör Asistanlari

Uzmanlik Komitesi

Eylem 3 Koordinatörü
Koordinatör Asistanlari

Uzmanlik Komitesi

Eylem Koordinatörü
Koordinatör Asistanlari

Baskan

Mütevelli Heyeti
(Yürütme Kurulu)

Denetleme Kurulu
(Finansal)



 

 

VII. SOCRATES TÜRKIYE ULUSAL AJANSI YAPI ÖNERISI 
ÇALISMASI 
 
 
Rapor kapsaminda yapilan arastirma ve 
sonuçta olusturulacak yapi önerisi 
çalismasi raporun bu bölümünü 
olusturmaktadir. 
 
Amaç programin etkin ve dinamik bir 
sekilde yürütülebilmesi ve ayni zamanda 
istismarin önlenebilmesi için seffaf ve 
sivil denetime açik, politik ve bürokratik 
etkilerden ve ayricaliklardan uzak bir yapi 
önerisi olusturulmasidir. Çogunlukla 
tartismalarimizda isleyisin etkinligi ve hizli 
karar verebilme ile her asamada istismarin 
önlenmesi yöntemleri birbirini sinirlayan iki 
faktör olarak ortaya çikmistir ve asagida 
siralanan ve üzerinde düsünülen bütün 
maddeler bu faktörler üzerinde etkilidir. 
Ayrica maddelerin kendi aralarinda da 
baglantili oldugu göz önüne alinmalidir.  
 
Yukarida belirtilen amaç açisindan 
olusturulacak kurumun: 
- yönetsel açidan esnek,  
- Türkiye açisindan neredeyse 

bütünüyle yeni bir kavrami yürütecegi 
için deneyimlerinden ögrenebilen ve 
kendini buna göre adapte edebilen,  

- dis etkilerden uzak ve özerk,  
- çalisanlarinin ücret ve günlük çalisma 

prosedürleri açisindan devlet memuru 
statüsünde olmayacagi (yüksek 
yasam standardi)  

- ve yüksek kalitede ofis ve toplanti 
olanaklarinin saglanacagi (yüksek 
çalisma standardi) bir yapida olmasi 
önkosullar olarak ortaya çikmaktadir. 

 
Öneri kapsaminda öneriler dört baslik 
altinda toplanmistir:  
 
1. Yapinin olusum süreci ve hazirlik 

asamasi: 
2. Yapilanma Modeli  
3. Kurum Statüsü 
4. Isleyis için Çesitli Öneriler 
 
1. OLUSUM, ISLEYIS VE GERI 

BESLEME SÜRECI  
 
 Ulusal Ajansin olusum asamasi süreci 
kurumun yasal statüsünün belirlenmesi, 
idari temel metninin ve prosedürlerinin 
olusturulmasi ile bunun sonucunda 

finansal kaynaginin tahsisini içerir. Bu 
olusum süreci içinde egitim, Avrupa 
bütünlesmesi ve dis iliskiler, toplumsal 
kalkinma ve planlama, iletisim  ve 
multimedya ile ilgili somut çalismalari ve 
uluslararasi iliskileri ve/veya projeleri 
bulunan resmi ve sivil kurumlar ile ilgili 
uzman akademisyenlerin katilimi 
önemlidir. Bunun için bu olusumu koordine 
edecek bir çekirdek grubun olusumu 
önerilebilir.  
 
Kurulma asamasi sonrasinda yürütücü 
kurum isleyisi bütünüyle özerk, ancak çok 
tarafli olarak denetlenebilir olmalidir. 
Prosedürlerin ve dokümanlarin seffafligi 
ve ulasilabilirligi de bunun için temel 
kosuldur. Geri besleme süreci de ilgili sivil 
kuruluslarin da katilimina ve periyodik 
görüs bildirmelerine açik bir sistem 
içermelidir. Bunu saglayacak bir 
mekanizma Ulusal Ajans tarafindan genis 
katilimli yillik bir konferans düzenlenmesi 
ve sonuçlarin yalnizca Türkiye ile sinirli 
kalmayip diger Ulusal Ajanslara ve AB 
Komisyonuna da gönderilmesidir.  
 
2. KURUM YAPILANMA MODELI  
 
Önerilebilecek bir kurumsal yapilanma 
modeli ekte grafik olarak sunulmustur.  
 
Bu yapi kurumun statüsünden bagimsiz 
olarak yapilandirilmistir. Kurum yapisinin 
olusturulmasinda örnek olarak UNESCO 
Türkiye Milli Komisyonu ve kurucu metni 
olan 26.4.1982 tarihli Bakanlar Kurulunca 
çikarilan Yönetmelik ile Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulu alinmistir. UNESCO 
Türkiye Milli Komisyonunun örnek olarak 
alinmasinin nedeni onun da uluslararasi 
bir sözlesme uyarinca programin 
yürütülmesi için olusturulmasi gereken ve 
profesyonel çalisani olacak bir 
sekreteryayi da içeren bir kurum olmasidir. 
Ek olarak devlet çatisi altinda (Milli Egitimi 
Bakanligina bagli olarak) kurulmasina 
karsin yürütülmesinde ve temel karar 
organlarinda resmi ve özel kurumlarin, bu 
arada sivil toplum kuruluslarinin katilimina 
olanak saglanmaktadir. Ekte sekil olarak 
sunulan ve burada ayrintilariyla 
tartisilacak yapi ise bagimsiz bir kurulusa 



 

 

da uyarlanabilir. Temel görevi strateji ve 
politika belirlemek olan bir yapi da Ulusal 
Ajansin Genel Kuruluna örnek 
olusturabilir. 
 
Genel Kurul kurumun temel stratejik 
kararlarinin alinacagi en üst organidir. Ilgili 
olabilecek ve belirli kriterleri karsilayan 
resmi, özel ve sivil kurumlar davet ya da 
basvuru üzerine Genel Kurula temsilci 
gönderebilmeli ve toplumun programla ilgili 
her kesiminin Genel Kurulda etkin biçimde 
temsiline olanak verilmelidir. Genel Kurul'a 
üyeligin kazanilmasi ve yitirilmesi 
prosedürleri UNESCO TMK 
Yönetmeliginden örnek al inabilir. Özel 
kurumlarin üyeligi 2 sene olmali, süre 
sonunda üyelik yeniden 
degerlendirilmelidir. Bu düzenlemelerle 
bastan bünyeye alinmamis kuruluslar 
sonradan eklemlenebilecegi gibi Kurulun 
hantal ve duragan bir yapiya dogru 
evrilmesi önlenmis olur. Özellikle 
Bakanliklarin gönderecegi temsilcilerin 
Bakan düzeyinde degil, daha alt 
kademelerden belirlenmesi islevsellik ve 
toplantilara katilmanin saglanmasi 
açisindan yararli olacaktir. Olusturulacak 
yapinin statüsünün bir vakif olmasi halinde 
Genel Kurul, Mütevelli Heyeti adini 
alacaktir.  
 
Programin yürütülmesi hakkinda eylemler 
özelindeki ikinci düzeyde pratik kararlar ise 
her bir eylem için olusturulacak  Etkinlik 
Komiteleri tarafindan verilir. Bu komiteler 
SOCRATES içinde yer alan çesitli 
eylemlerle ilgil i konularda uzmanlardan 
olusmaktadirlar. Yetkileri dahilinde Ulusla 
Ajansin yetkili oldugu gayrimerkezi 
eylemlerin proje ve kisi basvurularinin 
degerlendirilmesi de bulunmaktadir; 
adaylarin komitelere iletilmesi sirasinda ad 
yerine rumuz ya da numara bildi rilmesi 
halinde yapilacak seçimlerin tarafsizligi ve 
kistaslara uygunlugu da bir ölçüde kontrol 
altina alinmis olur. Ayrica komitelerce 
alinan tüm kabul ve ret kararlarinin 
gerekçeli olarak verilmesi gereklidir. Her 
eylemin yapisinin ve gerektirdigi 
özelliklerin farkliligi nedeniyle her 
komitenin çalisma sistemi, toplanti sikligi 
ve kompozisyonu da farkli olabilir ve 
bunlari komitelerin kendilerinin belirlemesi 
uygun olacaktir. Genel Kurul içinde yer 
alan özel kuruluslar, eylem özelinde isleyis 
hakkindaki önerilerini Etkinlik Komitelerine 
sunabilirler ve bu öneriler ilgili komite 
tarafindan dikkate alinir.  
 

Ulusal Ajansin pratik isleyisi ise 
profesyonel çalisanlarin içinde yer alacagi 
Genel Sekreterlik bünyesinde yürütülür. 
Genel Sekreterligin isleyisinden sorumlu 
olan ve Etkinlik Komiteleri ile ayni 
hiyerarsik düzeyde olan Genel Sekreter 
Etkinlik Komitelerinin baskanlarinin 
olusturdugu ve eylemler arasi ve ulusal 
ajansin genel koordinasyonundan sorumlu 
Komite Baskanlari Kurulu toplantilarina 
da baskanlik eder. Genel Sekreter 
seçimi/atanmasi ve görevden alinmasinda 
göz önüne alinacak kriterler için de 
UNESCO TMK Yönetmeligi madde 25'te 
getirilen sistem uyarlanarak uygulanabilir.  
 
Genel Sekreterlik kurumun koordinasyon, 
bilgilendirme/tanitim, teknik destek, 
basvurularin duyurusu ve kabulu ve mali 
isleyisten sorumlu profesyonel birimi 
olarak görev yapar. Kendi içinde görevine 
göre bir yapilanmaya gitmesi önerilse de 
mali islerin ve muhasebenin ayri bir bölüm 
olarak kalmasi kosuluyla eylemlere göre 
de bir yapilanmaya gidebilir. Genel 
sekreterligin ajans tarafindan dagitilacak 
ödeneklerin trafiginden sorumlu olmasi 
nedeniyle yilda iki kere Genel Kurul'a 
rapor vermesi ve her yil sonunda ibra 
mekanizmasinin isletilmesi gerekir. Ayrica 
mali kayitlar Etkinlik Komiteler inin 
denetimine açik tutulmalidir. Genel 
sekreterlik içinde yürütülen ajans içi, ajans 
ile diger kuruluslar ve AB Komisyonu 
arasindaki yazismalari düzenleyecek ve 
yürütecek sekreteryal hizmetlerden tüm 
komiteler yararlanacaktir. Programin 
dönemi 7 yilla sinirli oldugu için 
çalisanlarin da sözlesmeli olmasi, ayni 
zamanda ücretlerin tatmin edici olmasi 
açisindan da tercih edilmelidir. 
Çalisanlarin programin genel özelliginin 
gerekleri nedeniyle dünyaya açik görüslü, 
dinamik ve sosyal yönü güçlü adaylar 
arasindan seçilmesi gerekir. Uluslararasi 
iletisimi gerektirecek bir is yürütülecegi için 
ofisteki çalisma standartlari ve iletisim 
olanaklari (uluslararasi telefon-faks ve 
dogrudan internet hatti gibi) yüksek teknik 
standarda sahip olmalidir.  
 
Komite Baskanlari Kurulu eylemler ve 
programlar arasi koordinasyondan ve 
ajansin isleyisi ile ilgili güncel pratik 
kararlarin alinmasindan sorumludur. 
Periyodik olarak ve gerektiginde Genel 
Sekreterin çagrisiyla toplanmasi 
öngörülür.  
 
 



 

 

Ulusal Ajans Yapi Önerisi 
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Mali Denetleme Kurulu bu konuda yetkili 
profesyonellerden olusmalidir. Genel Kurul 
içinden seçilecek herhangi bir denetleme 
kurulu, finansal girdi -çiktisi büyük 
miktarlarda olabilecek bir kurumun 
denetlenmesinde yeterli olmayacaktir.  
 
Ancak asil sorun Ulusal Ajansa karar 
yetkisi taninan eylemlerde verilecek 
kararlarin idari denetlemesinde ortaya 
çikacaktir ve Ajansin istismara açik 
yönlerinden biri bu karar yetkisidir. Bu 
öneride seçimi yapmasi öngörülen Etkinlik 
Komiteleri üyeleri ve seçilecek adaylar 
hakkindaki kriterlerin açikça belirli olmasi 
disinda itiraz yolu açik olmalidir. Bunun 
için düsünülebilecek iki seçenekten ilki 
eylemine göre uzmanlardan olusan bir 
liste içinden 3 kisilik bir geçici itiraz kurulu 
olusturulmasi, digeri ise bu itirazin ilgili 
eylemin Komite baskaninin oylamaya 
katilmadigi bir toplantida Komite 
Baskanlar Kurulunda ele alinmasidir.  
 
3. KURUM STATÜSÜ  
 
Çesitli ülkelerdeki Ulusal Ajans yapilari ve 
kurulmasi olasi yapilar AEGEE'nin öneri 
sirasina göre asagidaki kategorilerde 
siralanmistir. Avrupa Birliginin bu konudaki 
önsarti, yürütücü kurumun yararlanici 
olmamasidir.  
 
3.1  IDARI OLARAK BAGIMSIZ 

BIR KURULUS 
 
Çesitli ülkelerde programin bütünü ya da 
bazi eylemleri devlet disi dernek/vakiflar, 
özel enstitüler ya da sirketler tarafindan da 
yürütülmektedir. Türkiye için 
düsünülebilecek bir olasilik bu tür bir 
yapilanmadir.  
 
a) Yeni bir kurulusun olusturulmasi 
 
Yukarida siralanan nedenlerden dolayi 
idari kurumsal özerkligi saglayabildigi için 
tercih edilebilecek bagimsiz bir kurulus, 
yeterli finansal kaynagin bulunmasi ve 
idari metin ve prosedürlerin olusumunda 
ilgili bütün resmi ve sivil taraflarin katilimi 
kosuluyla olusturulabilir. Ayrica isleyiste 
ilgili kurumlar arasi koordinasyonu ve 
katilima yönelik etik mesruiyeti 
saglayabilmesi için de gerek li üst kurul 
veya konsey olusumu saglanmalidir. 
 
Macaristan örneginde karsilastigimiz 
Kamu Vakfi ise finansmani büyük ölçüde 
devlet tarafindan karsilanan ancak idari 

isleyisinde bagimsiz bir vakif niteligindedir. 
Hem finansman sorununun çözümlenmis 
olmasi, hem de özerk olmasi ve görece 
katilimci bir yaklasimla yürütülmesi 
nedeniyle gerekli idari ve finansal 
denetleme organ ve prosedürlerinin 
olusturulmasi kosuluyla tercih edilebilir.  
 
b) Halihazirda kurulu bir kurulusun 
üstlenmesi 
 
Türkiye’de benzer yurtdisi burs 
programlarinin koordinasyonunu üstlenen 
ve ayni zamanda kendi programlarini da 
uygulayan çesitli dernek ve vakiflar 
bulunmaktadir, ancak bu kapsam ve 
nitelikte bir program Türkiye'de ilk kez 
yürütülecektir. Halihazirdaki kuruluslarin 
buna istekli olup olmayacaklari ve 
altyapilarinin yeterli olup olmayacagi belli 
degildir. Ek olarak yürütücü kurulusun ayni 
zamanda yararlanici olamamasi ön kosulu 
düsünüldügünde aday kuruluslarin bunun 
için ne kadar istekli olacaklari da belli 
degildir. 
 
3.2 DEVLET KURUMU 
 
Ülkelerin bir bölümünde Ulusal Ajanslar bir 
devlet kurumu ve genellikle de Egitim 
Bakanligi altinda yapilanmislardir. 
Genellikle görüsmelerimizde bunun 
özerklige etkide bulunmadigi öne 
sürülmüstür. Buna karsin AB üyesi 
ülkelerde bu durum yerlesmis kurumsal  ve 
demokratik kültüre baglanmis, Dogu 
Avrupa ülkelerinde ise idari denetim 
mekanizmalarinin eksikliginin de katkisiyla  
yöneticilerin akrabalarini ise almasi ya da 
tanidiklarinin projelerine ayricalik tanimasi 
gibi olaylarin oldugu ögrenilmistir.  
 
a) Yeni bir kurum olusturulmasi 
 Programin yürütülmesi amaciyla devlet 
çatisi altinda olusturulacak yeni bir yapi 
baslangiçta siralanan niteliklere uygun 
çalismasini saglayacak bir metin sonucu 
olusturulmalidir. Bunun için bir örnek 
Rekabet Kanunundaki hükümlerle 
olusturulacak Rekabet Kurumu olabilir. Bu 
kurum kararlarinda ve idari yapisinda 
bagimsizdir ve çalisanlari 657 sayili 
Devlet Memurlari Yasasina ücret ve mali 
haklar disinda tabii sözlesmeli personeldir; 
bu da 7 senelik bir dönem içinde 
yürütülecek program için idealdir. Aslen bir 
kamu hizmeti olan ve isletilmesine AB 
tarafindan ayri bir fon saglanmayan Ulusal 



 

 

Ajans için devletten bir bütçe ayrilmasi da 
böylece daha kolay olur. 
 
Benzer bir çözüm UNESCO Türk Milli 
Komitesinin olusturulmasinda izlenmistir. 
Uluslararasi bir kurum olan UNESCO 
Sözlesmesine atifla kurulmasi gereken 
Komite Sekreteryasinin kurulmasi için bir 
yönetmelik olusturulmasi yeterli olmustur 
ve ayni yönetmelikle devlet altinda 
olmasina karsin idari özerkligi 
saglanabilmistir. SOCRATES ve diger AB 
programlarinin Türkiye'de yürütülmesi için 
de benzer bir süreç izlenerek ilgili Ortaklik 
Konseyi kararina yönelik olarak bir 
yönetmelikle yürütücü Genel Sekreterlik 
olusturulabilir. 
 
b) Bir Devlet Kurumu altinda 
 
 Türkiye açisindan hazirda kurulu ve 
prosedürleri islemekte bulunan, ayni 
zamanda konu açisindan iliskili bakanliklar 
ve diger devlet kurumlari altinda yukarida 
siralanan nitelikleri karsilayan bir yapi 
olusturulmasi olasi görülmemektedir. Bu 
kurumlar altinda bu nitelikleri karsilayan bir 
yapilanmaya gidilmesi durumunda ise 
halen çalisan personel içinde bir ayricalik 
duygusu ve kurum içi huzursuzluk 
dogmasi söz konusu olabilecektir. Ilgili 
kurumlar arasinda bir degerlendirme 
asagida yapilmistir. 
 
-Milli Egitim Bakanligi 
 
Program egitimin ana okulund an doktora 
sonrasina kadar her asamasini ve egitimle 
ilgili her tür personeli içerdigi için Milli 
Egitim Bakanliginin dogrudan müdahil 
olmasi, karar organlarinda bulunmasi ve 
bütçeye finansal katki saglamasi 
gereklidir. Ancak programin ayni ölçüde 
önemli diger bir boyutu da Avrupa 
bütünlesmesi sürecidir. Bu boyutun 
gerektirdigi disiplinler arasi niteligin eksik 
kalmasi programin amacina ters 
düsecektir. Programin bir bakanlik altinda 
yürütülmesi, bürokratik islemlerin katiligi 
ve eylemsizligi, politik etki olasiligi, 
çalisanlarin statüsü açisindan da tercih 
edilir bir seçenek olusturmamaktadir.  
 
-Yüksekögretim Kurumu 
 
 Programda en büyük orani 
Yüksekögretimle ilgili eylem olan 
ERASMUS alacaktir; bu nedenle 
Yüksekögretim Kurumunun görüsleri 
birinci derecede önemli olabilecektir. 

Ancak program egitimin her boyutunu 
içermektedir ve Türkiye için en önemli 
katkisi ilk ve ortaögretimde getirecegi yeni 
boyut yoluyla olacaktir. Ek olarak Ulusal 
Ajansin kisi ve proje seçimi yetkisi altinda 
ERASMUS kapsaminda desteklenen proje 
ve kisiler bulunmamaktadir; eylem 
kapsaminda proje seçimleri dogrudan 
Brüksel'de bulunan AB Komisyonu, kisi 
seçimleri ise üniversitelerin kendileri 
tarafindan yürütülmektedir. SOCRATES 
programinin getirdigi tabana yaygin 
yaklasim Yüksekögretim Kurumunun 
merkeziyetçi ve kapali yapisiyla 
uyusmamaktadir. Bu nedenle programin 
herhangi bir kisminin dogrudan YÖK 
tarafindan yürütülmesi dogru olmayacaktir.  
 
-Üniversiteler Arasi Kurul 
 
ERASMUS ile dogrudan ilgisi olmasi ve 
programin gerektirdigi disiplinle rarasi 
yaklasim için yeterli sayida uzmani 
içlerinde barindirmalari nedeniyle 
üniversitelerin programlarla ilgili temel 
kararlarda dogrudan katkisinin olmasi  
önemlidir. Ancak yukarida siralanan 
nedenler ve profesyonel kadrosunun 
oldukça sinirli olmasi nedeniyle programi 
veya bir kismini bizzat yürütmek için 
uygun olmayacaktir. Ancak ERASMUS 
programindan dogrudan yararlanacak 
üniversiteleri araci olmadan temsil 
edebileceginden çesitli kurullarda 
yüksekögrenim kurumlarini temsilen 
YÖK'e tercih edilmelidir. 
 
-TÜBITAK 
 
Dördüncü Arastirma Gelistirme Çerçeve 
Programinin yürütülmesinde deneyim 
kazanmis olmasina karsin programin 
aslinin arastirma degil, egitim olmasi 
nedeniyle ayni zamanda kapali bir yapisi 
olan TÜBITAK altinda yürütülmesi uygun 
olmayacaktir.  
 
-Devlet Planlama Teskilati 
 
Gerek egitim ve sosyal ve ekonomik yönü, 
gerekse de Avrupa bütünlesmesi üzerine 
çalismalarda bulunan ve programi bu 
nedenle bütünlügü ve orta ve uzun 
dönemdeki etkilerine yönelik olarak da 
degerlendirebilecek olan Devlet Planlama 
Teskilati, zamaninda AB'nin Jean Monnet 
burslarinin koordinasyonunu da yapmistir. 
Bu yüzden programin yürütülmesi için 
olasi adaylardan biridir. Ancak 
kendiliginden yeni bir teskilat kurma yetkisi 



 

 

olmadigindan ve bürokratik prosedürlerin 
hantalligi ve yavasligi nedeniyle 
programin yürütülmesi için uygun bir aday 
degildir. 
 
4. ÇESITLI ÖNERILER 
 
A) Genel Isleyis ve Yapilanma 
Üzerine: 
 
§ Yönetimde ve proje ve kisi 

seçimlerinde programin temel amaci 
olan egitime Avrupa boyutunun 
getirilmesi ve egitimin kültürlerarasi 
boyutunun desteklenmesi ile Avrupa 
yurttaslarinin yetistirilmesi temel kriter 
olarak göz önünde tutulmali ve 
programi yürütecek kisi ve kurumlar 
bu amaci benimsemis insanlar 
arasindan seçilmelidir. Ayrica 
olusturulacak olan kurumun temel 
metninde (Tüzük, yönetmelik, vakif 
senedi, kanun, vb.) bu amaçlar açikça 
belirtilmelidir.  

 
§ Programin Avrupa Birliginden teknik 

yardimi degil isbirligini temel alan bir 
program oldugu ilgili bütün taraflara 
yapilacak tanitim ve bilgilendirmelerde 
vurgulanarak belirtilmeli . 

 
§ Projelerin hazirlanmasi ve 

yürütülmesinde ögretmenlerin dil 
engelinin asilmasi için yerel 
yönetimler, yetkililer ve is çevrelerinin 
de destegiyle tercüme destegi, 
ekipman engelinin asilmasi için de 
gerekli donanim desteginin 
saglanmasi için çalisilmasi 
gerekecektir. 

 
§ Programdan ülkenin her bölgesinin ve 

büyük sehirler disinda yer alan egitim 
kurumlarinin da esit olarak 
yararlanabilmesi için bölgelere hizmet 
verecek bir teknik danismanlik ve bilgi 
ofisi ya da gezici teknik destek 
kadrosu mekanizmasi olusturulmalidir. 
Bu amaçla çesitli illerde olusturulmus 
Avrupa Birligi Bilgi-Belge Ofisleri 
Aginin kullanimi göz önüne 
alinabilecek bir seçenektir.  

 
§ Ulusal ajans ziyaretlerimizde 

programin ilk döneminde en çok kafa 
karisikligina yol açan bölümün 
COMENIUS oldugu fade edilmistir. Bu 
nedenle Ulusal Ajans içinde 
COMENIUS'un koordinasyonundan 

sorumlu en az iki kisi olmali ve 
bunlarin birisi COMENIUS'un kendi 
eylemlerinden, digeri ise diger eylem 
ve programlarla koordinasyonundan 
sorumlu olmalidir.  

 
§ Destek olarak saglanacak AB Fonlari 

genellikle gecikmeli olarak Ulusal 
Ajanslarin eline ulastigindan önceden 
güvence/teminat seklinde bir fon 
ayrilmasi hareketlilikten 
yararlananlarin magduriyetini ve 
projelerin bu nedenle gecikmesini 
önleyecektir. 

 
§ Ortaya çikabilecek sorunlarin 

çözümünde daha önceden deneyim 
sahibi olmus diger ülkelerin Ulusal 
Ajanslariyla sürekli iliski içinde 
olunmali, olusturulmus internet 
üzerindeki listeye aktif olarak 
katilinmalidir. Elemanlarin egitimi ve 
sürekli deneyim ve bilgi aktarimi için 
gerekirse elemanlarin karsilikli ya da 
gezici olarak degisiminin saglanmasi 
yararli olacaktir. 

 
§ SOCRATES ile birlikte Türkiye’ye 

açilan Leonardo da Vinci ve Youth 
programlariyla sürekli koordinasyon ve 
deneyim paylasimi açisindan bu 
programlarin yöneticilerinin de 
SOCRATES’in yönetimiyle ilgili 
kurullara üye olmalari saglanmalidir.  

 
§ Ulusal Ajansin özellikle tanitim 

etkinliklerinin basarisi egitim alaninda 
kurulu bilgi/iletisim aglarini efektif 
olarak kullanmasiyla ve gerekiyorsa 
yeni aglar kurmasiyla dogrudan 
baglantilidir.  

 
§ Programin her türden eyleminden 

yararlanicilara yönelik bilgilendirme 
etkinliklerinde program kapsaminda 
verilecek desteklerin masraflarinin 
bütününü karsilamamasina hazirlikli 
olmalari ve ek destek veya burslar 
bulmaya çalismalari vurgulanarak 
belirtilmelidir.  

 
§ Potansiyel yararlanicilara basvuru ve 

proje hazirliklari için Vademecum, 
Guidelines For Applicants, Manuals of 
Good Practice ve Compendium gibi 
temel dokümanlardan yararlanmalari 
önemle vurgulanmalidir.  

 
§ Komisyon raporuna göre 

bilgilendirmede en önemli ve dogrudan 



 

 

kaynak olan Ulusal Ajanslardan, 
ayirilan kaynagin yetersizligi 
nedeniyle, yeterince 
yararlanilamamaktadir. Kurulacak olan 
Ulusla Ajansa yeterli kaynak ayirilmasi 
Türkiye'nin özellikle merkezi 
eylemlerdeki proje önerisi 
performanslarinda önemli oranda artis 
görülmesini saglayabilir.  

 
§ Programa dahil ülkelerin vize 

politikalarinin pratikte karsilasilabilen 
sorunlari da içerecek sekilde önceden 
derlenmesi yürürlük asamasinda 
sorunlari en aza indirgeyebilir. 
Yürürlük asamasinda Romanya 
örneginde oldugu gibi Ulusal Ajanstan 
alinacak bir belge sonucu 
Konsolosluklarda program 
yararlanicilarina yönelik kolaylik 
saglanabilir. 

 
§ Programa saglanacak yillik ve toplam 

ulusal katki miktarinin kabaca tahmini 
için, nüfus, ögrenci ve ögretmen sayisi 
açisindan Türkiye'yle benzer figürlere 
sahip Ingiltere ve Polonya gibi 
ülkelerin koydugu ulusal katki 
miktarlari karsilastirmali olarak 
incelenebilir.  

 
§ Program kapsaminda desteklenen 

projelerin degerlendirme, kontrol ve 
izlenmesine ilgili bütün taraflar in 
katilimi saglanmalidir. Bu katilim 
projelerin sunusunun düzenlenecek 
yillik degerlendirme konferanslarinda 
yapilmasi ve ilgili taraflarin görüsünün 
bu konferanslarda alinarak sonuç 
dokümanlarina eklenmesi seklinde 
olabilir. 

 
B) Hazirlik Asamasi: 
 
§ Çesitli Ulusal Ajans deneyimleri 

hazirlik döneminin önemini 
göstermistir. Bu nedenle hazirlik 
döneminde belirli kamu kuruluslari ve 
bakanliklardan eleman transferi/tahsisi 
yerine tam zamanli çalisma esasina 
göre bu ise özel yeni elemanlarin 
alinmasi ve egitim sonrasi bu 
elemanlarin yitirilmemesi için gerekli 
önlemlerin önceden alinmasi gerekir. 
Elemanlarin programin süresinin de 
sinirli olmasina uygun olarak 
sözlesmeli olmasi ve ücretlerinin ve 
çalisma kosullarinin tatminkar olmasi 
bunun ön kosulu olacaktir.  

 

§ Program karsiliklilik ve esitlik ilkesiyle 
isledigi için ülkenin egitim alaninda 
sunabilecegi olanaklar, proje 
olasiliklari ve üniversiteler hakkinda 
diger ülkelerin egitim kurumlari, 
yetkilileri ve üniversitelerine yönelik bir 
tanitim kampanyasi Ulusal Ajansin 
koordinatör ve kolaylastiriciliginda ya 
da bizzat üniversiteler tarafindan 
yürütülmelidir. 

 
§ Hazirlik asamasinda her eylem için en 

az bir pilot uygulamanin yapilmasi ve 
bu uygulamanin her adiminin ve 
sonuçlarinin ayrintilariyla 
raporlanmasi hem ülkenin deneyim 
kazanmasi, hem de potansiyel 
hareketlilik adaylari ve proje 
yürütücülerinin programi 
benimsemesini saglayacaktir. Bu pilot 
uygulamalar için uluslararasi proje 
yürütmüs ve yurtdisi baglantisi olan 
kisi ve kurumlar hedef kitle olarak 
belirlenip bu kisi ve kurumlara kolaylik 
saglanabilir. 

 
§ Hazirlik asamasinda potansiyel 

yararlanicilarin kendi altyapilarini 
olusturmalari, proje ve kurum 
ortakliklari için görüsme ve girisimlere 
baslamalari yürürlük asamasinda 
gecikmeleri önleyecektir.  

 
§ Hazirlik asamasinda bilgilendirme 

amaçli ulusal, bölgesel ve sektörel 
konferans ve seminerler, bilgilendirici 
belge ve yayimlar, önceden hazirlik 
yapilmasi için önemli olacaktir.  

 
§ Türkiye içi üniversiteler arasinda 

uluslararasi isbirligi deneyimi olan 
seçkin üniversiteler tarafindan bu 
deneyime sahip olmayan üniversite 
yöneticileri ve ögretim üyeleri için 
egitim programlari düzenlenmeli ve 
deneyim aktarimi saglanmalidir.  

 
§ Egitimle ilgili büyük vakiflarin kurulus 

ve isleyis sürecine dahil olmalari 
saglanmalidir. 

 
§ Geçis ve hazirlik süreci ile yararlanici 

kurumlarin ögrenme süreci paralel 
yürütülerek zaman yitirilmesi 
önlenmelidir.  

 
C) ERASMUS: 
 
§ Belçika Flaman toplumunda yapildigi 

gibi ERASMUS çerçevesinde degisim 



 

 

programlarindan yararlanan 
ögrencilere saglanan destegin miktari 
belirlenirken ailenin ekonomik 
durumuna göre gruplandirma 
yapilmasi degisimlerden yararlanacak 
ögrenci sayisini artirabilecegi gibi, 
programin öngördügü sosyoekonomik 
geçmisin göz önüne alinmasi 
tavsiyesine de uygunluk saglar. 

 
§ Ulusal Ajans internet sitesi için Birlesik 

Krallik ERASMUS Ulusal Ajansi 
tarafindan kurulan web sitesi 
(http://www.ukc.ac.uk/ERASMUS/eras
mus/) kullanici kolayligi ve pratiklik, 
bilgi miktari ve dilinin de yaygin 
konusulan bir dil olan Ingilizce olmasi 
nedeniyle kurulmasi gerekecek 
internet sitesi için örnek olusturabilir. 
Bu site hem basvuranlarin 
yararlanmasi, hem de isleyisin 
seffafligi ve islemlerin kamuya açikligi 
ve denetlenebilirligi açisindan önemli 
olacaktir. 

 
§ Ingiltere ERASMUS Ulusal Ajansi 

tanitim ve rehberlik amaçli basili yayin 
için de örnek olusturabilir.  

 
§ Üniversiteler bünyesinde kurulacak 

ERASMUS ofislerinin etkin isleyisi 
ERASMUS'un program bütçesinin 
yarisindan fazlasini almasi nedeniyle 
programin basarisi açisindan özellikle 
önem tasimaktadir. Dogrudan Ulusal 
Ajansin yetkisi dahilinde olmasa bile 
bu ofislerin etkin isleyisi için bir 
öneriler dizisi hazirlanmasi yararli 
olacaktir. 

 
§ ERASMUS kapsaminda degisimden 

yararlanacak ögrencilerin seçiminde 
sosyoekonomik geçmis, engellilik 
durumu ve kiz-erkek oraninin göz 
önüne alinmasi ve bunun için gerekli 
mekanizma ve seçim islemleri 
üniversitelere önerilmelidir.  

 
§ ERASMUS kapsaminda Türkiye'ye 

gelecek ögrencilerin dil sorunu 
hakkinda çözüm alternatifleri üzerinde 
düsünülmelidir. ERASMUS'un 
basarisiz oldugu bir alan olan ülkenin 
dilinin ögretilmesi için Türkiye kendi 
özgün çözümünü üretebilmelidir. 
Bütünüyle ya da kismen yabanci dilde 
egitim veren üniversiteler disinda 
kalan üniversiteler yabanci dilde 
programlar olusturabilir veya bir 
Türkçe hazirlik döneminden 

geçilmesini isteyebilirler; ilki 
ERASMUS'un temel amacina ters 
düsmekte, ikincisi ise maliyet 
nedeniyle tercih edilmemektedir. 
Alternatif olarak yabanci dilde egitim 
ve dersler vermekte olan ya da 
ERASMUS özelinde yabanci dilde 
programlar uygulayacak olan 
üniversitelerde ögrencinin bulundugu 
dönem içinde zorunlu Türkçe derslerini 
izlemesi sart kosulabilir.  

 
§ ERASMUS degisim ögrencilerinin 

karsi karsiya kaldiklari yabancilik ve 
sosyal ortama uyum saglayamama 
sorunlarina karsi Ispanya, Almanya ve 
Hollanda örneginde oldugu gibi var 
olan uluslararasi ögrenci örgütlerinin 
hazirlayacagi formal ve informal 
programlardan yararlanilabilir ve bu 
etkinlikler Eylem 2.1 kapsaminda 
saglanacak "ögrenci ve ögretim 
üyelerinin hareketliliginin  
organizasyonu" çerçevesinde 
desteklenebilir. 

 
§ Avrupa’da kurulu bulunan ve 

ERASMUS ile degisimden yararlanan 
ögrencilerin kurdugu Erasmus 
Students Network adli bagimsiz 
ögrenci kurulusunun Türkiye biriminin 
kurulmasina yardimci olunmasi kisa 
vadede bu network içinde Türk 
ögrencilerin temsilinin eksik 
kalmamasi, uzun vadede ise 
ERASMUS ile Türkiye’ye gelecek 
ögrencilere sosyal ortam hazirlanmasi 
açisindan yararli olacaktir.  

 
§ Üniversitelerin Avrupa Kredi Aktarim 

Sistemine (ECTS) dahil olmalari 
desteklenmeli ve Komisyon veya 
ulusal ajans tarafindan yapilacak 
tanitimlarda maliyetine karsin 
avantajlari açikça belirtilmelidir.  

 
§ Degisime katilacak ERASMUS 

ögrencilerinin kültürel hazirlik 
dönemlerini iyi geçirmelerinin 
saglanmasi ve gidecekleri ülke 
hakkinda önceden yeterince 
bilgilenmeleri için somut önlemler ve 
destek mekanizmalari olusturulmalidir. 
Her ne kadar bu hazirlik dönemi 
masraflarinin ERASMUS ödenekleri 
içinde yer almalari öngörülmüsse de 
bunun kisitli bütçe nedeniyle yasama 
geçirilmesi zor görünmektedir . 

 



 

 

§ Çesitli üniversitelerin içinde 
bulunduklari uluslararasi bilgi iletisim 
aglarinda olusturulan projelerin 

benzerleri SOCRATES kapsaminda 
da desteklenebilecektir. Bu projeler de 
örnek pilot projeler olarak ele alinabilir.  

 



 

 

VIII.  SONUÇ 
 

 

 AEGEE-Ankara ve AEGEE-
Istanbul , Türkiye’nin Socrates Egitim 
Programina katilimini saglamak üzere 
1996 baharindan bu yana çalismalarini 
sürdürmektedir.Ilk olarak; Türkiye’nin 
1995’de bu programa basvurusu üzerine 
AB Komisyonu’nun sundugu önerinin 
AP’nin Egitim, Kültür,  Gençlik ve Medya 
Komitesi tarafindan Subat 1997’de bloke 
edilme süreci ve nedenleri 
arastirilmistir.Türkiye’deki insan haklari 
ihlallerinin öne sürülmesi üzerine tam karsit 
bir tezle konunun üzerine gidilmis ve söz 
konusu ihlallerin giderilmesinde AB’nin bu 
en kapsamli egitim programlarinin 
uygulanmasinin da bir rolü olacagi 
savunulmustur.Yogun girisimlerimiz 
sonrasinda 1999 Subat ayinda ise AP 
Genel Kurulu’nda yapilan oylama Türkiye 
lehine sonuçlanmistir.  
 Bizler, bu programlari, Türkiye’deki 
mevcut egitim sisteminin yapilandirilarak 
çagdaslastirilmasi için önemli bir firsat 
olarak görüyoruz.Bu firsatin en iyi sekilde 
degerlendirilmesi, Türkiye için en uygun 
yapinin olusturulmasina baglidir.  
 Kurumun yapilanma modeli için 
birkaç seçenek düsünülebilir ancak asil 
önemli olan esnek bir yönetim ile dis 
etkilerden uzak ve özerk bir isleyise sahip 
olmasidir.Personelin en iyi ofis 
olanaklarina, çalisma kosullarina ve 
haklarina sahip olmasi sarttir.Kurum 
çalisanlarindan beklenecek niteliklerse; 
yeniliklere açik, kendini yetistirebilir ve 
yenileyebilir olmalaridir.Avrupalilik bilincini 
egitim boyutuna tasimak en önemli 
amaçlarinadan biri olmalidir.  
 Tüm bu nedenlerden dolayi 
AEGEE-Ankara ve AEGEE-Istanbul 
Türkiye ‘ye örnek olabilecek yurtdisindaki 
bazi Ulusal Socrates Ajanslarina arastirma 

ziyaretlerinde bulunmustur.Edinilen bilgi ve 
gözlemlerin isiginda yapilan 
degerlendirme, en uygun modelin en genis  
tabana yayilan yapi olacagi yönündedir.  
 Amaç, programin en etkin ve 
dinamik bir sekilde yürütülmesine olanak 
saglayacak kadar seffaf ve sivil denetime 
açik bir yapi olusturmaktir.Bu program 
araciligiyla aktarilacak olan meblag, 
istismar tehlikesini de beraberinde 
getirdiginden konunun hassasiyetini açikça 
göstermektedir.Bu nedenle; olusturulacak 
olan Socrates Türkiye Ulusal Ajansi için bir 
model önerisi hazirlanmistir.  
 Bizler, bu raporun, hem Türkiye 
hem de AB taraflarinda ilgili bütün 
kurumlara ulastirilmasini saglayarak 
Türkiye’nin Socrates’e katilim sürecinde iyi 
bir kaynak olarak degerlendirilmesini arzu 
etmekteyiz. Türkiye’deki, program hakkinda 
en kapsamli bilgi ve dökümana sahip 
kurumlar olarak gerekli bilgilendirmeyi 
yapmak üzere çalismalarimiza devam 
edecegiz. Hem ileride programin 
yürütülmesinde görev alabilecek nitelikteki 
kurumlarin hem de bundan yararlanacak 
akademisyen ve ögrencilerin konu 
hakkinda yeterince ve esit bilgiye sahip 
olmasi, gelecekte programin saglikli bir 
sekilde yürümesini saglayacaktir. 
 Sonuç olarak; AEGEE-Ankarali ve 
AEGEE-Istanbullu gençler ve ögrenciler 
olarak egitim sistemimizi köklü ve faydali 
degisiklere ugratacak bu programin islerlik 
kazanma sürecinde diger STK’larin 
yaninda yer alarak destekleyici ve izleyici 
bir kurulus olarak programa ve 
olusturulacak Ulusal Ajansa katkida 
bulunmayi amaçliyoruz. Bu yüzden de 
raporun en iyi sekilde degerlendirilmesini 
diliyoruz.   

 



 

 

EK A - TÜRKIYE’NIN KATILIM SÜRECI 
 
30 Ekim 1995 tarihinde Lüksemburg’da 
gerçeklestirilen Türkiye-AB Ortaklik Konseyi 
toplantisinda Türkiye’nin Ortak Üye 
statüsüne istinaden yaptigi basvurusu 
üzerine AB Komisyonu, Avrupa 
Parlamentosu ve Bakanlar Konseyinin ortak 
karari için bir öneri sunmustur. 13 Mayis 
1996 tarihli ve COM(96)199 Final 
(96/0130(COD), 96/0131(COD) ve 
96/0132(SYN)) numarali öneriyle, Türkiye'nin 
SOCRATES, LEONARDO ve Youth For 
Europe III programlarina; bu programlarin 
kurulusuna dair temel kararlarin ilgili 
maddelerine Türkiye’nin adinin eklenmesi 
suretiyle dahil edilmesi öngörülüyordu. 
SOCRATES ile ilgili karar (Decision 819/95 
EC of European Parliament and the Council 
Establishing the Community Action 
Programme SOCRATES, 14.3.1995), AB 
Anlasmasinin 189b Maddesinde tanimlanan 
Ortak Karar Prosedürü ile alinmis 
oldugundan, yürürlüge girmis kararlarda 
degisiklik yapilmasi için ayni prosedürü 
izlemesi gerekmektedir.  
Ancak Avrupa Parlamentosunun Egitim, 
Kültür, Gençlik ve Medya Komitesi, Ortak 
Karar Prosedürünün Birinci Okuma 
asamasinda önerinin görüsülmesini Türkiye 
ve Kibris’taki insan haklari ihlallerini öne 
sürerek bloke etmistir. Bu blokaj sonrasinda 
öncelikle 20 Mart 1997 tarihli toplantisinda 
AB Ekonomik ve Sosyal Konseyi, daha 
sonra 12 Haziran 1997 tarihli toplantisinda 
Türkiye-AB Karma Istisare Komitesi 
Türkiye’nin programlara katilimini 
destekleyen kararlar almislar, Türkiye’de 
büyük tepkilere yol açan Aralik 1997’deki 
Lüksemburg Zirvesi kararlarinin 
36.maddesinde Türkiye’nin, “Lüksemburg 
Avrupa Konseyi kararlarinin 19. ve 21. 
maddelerinde yer aldigi biçimde, bazi 
programlara ve bazi ajanslara her biri 
hakkinda ayrica kararlastirilacak sekilde 
(case by case) katilmasinin saglanmasi” 
yönünde karar alinmis, AB Komisyonu ise 
hem Aralik 1997’deki Lüksemburg zirvesi 
öncesinde, hem de sonrasinda bu zirve 
kararlarina istinaden yayimladigi Türkiye ile 
ilgili raporlarinda ve Türkiye için Avrupa 
Stratejisinde (European Strategy For Turkey-
The Commission’s Initial  Operational 
Proposals, COM(98)124 final, 4.3.1998) 
programlara katilimi sürekli desteklemistir. 
Ancak Lüksemburg zirvesi sonrasi iliskilerin 
Türkiye tarafindan dondurulmasi ve yasanan 
soguma nedeniyle, programlara Türkiye’nin 

katilimi yolunda bir politik irade iki tarafta da 
gösterilmemistir.  
Son olarak 17 Eylül 1998 tarihinde 
Türkiye’nin Gümrük Birligine girisi sonrasi 
Türkiye ile iliskiler üzerine Komisyon 
raporlarinin görüsüldügü Avrupa 
Parlamentosu Genel Kurulundan çikan A4-
0251/98 sayili kararin 15. Maddesinde 
Türkiye’nin programlara katilimi AP Genel 
Kurulu tarafindan büyük çogunlukla olumlu 
karsilanmistir.   
23 Eylül 1998 tarihinde Avrupa 
Parlamentosunun Kültür, Egitim, Gençlik ve 
Medya Komitesince bu konuda “Türk 
Uzmanlarla Görüs Alisverisi” basligi altinda 
düzenlenen dinleme toplantisina konusmaci 
olarak AEGEE-Istanbul temsilcisi Ali Alper 
Akyüz, ITÜ Isletme Fakültesi ögretim üyesi 
Doç.Dr.Lerzan Özkale, AFS-Türk Kültür 
Vakfi temsilcisi Meral Alguadis, TESK ve 
MEKSA Brüksel Temsilcisi Ahmet Ecmel 
Yorganci, Dünya Bankasi Mesleki 
Standartlar Komisyonu Aise Akpinar ve 
DISK Brüksel Temsilcisi Yücel Top 
katilmislardir. Ocak 1999’da Avrupa Halklar 
Partisi grubundan Avrupa Parlamentosu 
üyesi Renate Heinisch bu dinleme 
toplantisindan yararlanarak konu hakkind aki 
raporunu olumlu görüs bildirerek Komiteye 
sunmus, bu raporun kabuluyle Komitenin 
öneri üzerindeki 2 yil süren blokaji kalkmis 
ve sonunda 25.2.1999 tarihinde öneri Avrupa 
Parlamentosu Genel kurulu tarafindan da 
kabul edilmistir.  
SOCRATES programinin ilk asamasinin 
1999 sonunda sona erecek olmasi nedeniyle 
Avrupa Komisyonu tarafindan hazirlanan 
SOCRATES II’yi kuran Temel Karar 
Önerisine Türkiye de eklenmistir. 
SOCRATES’in ikinci asamasinin 2000-2004 
yillari arasinda yürürlükte olmasini öngören 
önerinin ilk okuma asamasi 4.12.1998 
tarihinde tamamlanmis ve bu asamada 
yürürlülük döneminin yedi yila çikarilmasi 
benimsenmistir. Ikinci okuma asamasinda 
25.2.1999 tarihinde Türkiye ile ilgili öneriyle 
ayni gün Avrupa Parlamentosu Genel 
Kurulunun onayini alan öneri  hakkindaki son 
kararin Sonbahar 1999 döneminde AB 
Egitim Bakanlari Konseyince alinmasi 
beklenmektedir. Ancak Türkiye’nin katilimi 
artik tartisma konulari arasinda degildir ve 
programlarin Türkiye’de yürütülmesi ile ilgili 
çalismalar Disisleri Bakanligi ve AB 
Komisyonu Türkiye Temsilciligi tarafindan 
baslatilmistir.

 



 

 

EK A-1 
 
AB ORTAK KARAR PROSEDÜRÜ 
(AB Anlasmasi Madde 189b) 
 
 

Konsey
(Nitelikli çogunlukla ortak durusun onayi)

Onay veya eylemsizlik karari

Komisyon

Parlamento degisikliklerinin
kabulu

Parlamento degisikliklerinin
reddi

onay

Uzlasma Komitesi
toplanir

red

Konsey Karari

Çogunluk karari ile degisiklik

onay

uzlasma

red

uzlasamama

Konsey
Uzlasma Komitesini  toplar

Çogunluk karari ile red

Avrupa Parlamentosu
(Ikinci Okuma)

Ortak Durus
(Common Position)

Konsey Karari
(Ilk Okuma)

Avrupa Parlamentosu
Görüsü (Ilk Okuma)

AB Komisyonu
Önerisi

 



 

 

EK - B AEGEE-ISTANBUL ve AEGEE-ANKARA EGITIM 
ÇALISMA GRUBUNUN SOCRATES ÇALISMALARI 
 
Programin amaç ve etkinlikleri neredeyse 
bütünüyle AEGEE'nin amaçlari ve 
etkinlikleriyle çakismaktadir. Bu yüzden 
AEGEE, ERASMUS programinin 
olusturuldugu 1987 yilinda Fransa ve 
Almanya’nin karsilikli vetosunun François 
Mitterrand ile bizzat yaptigi görüsmeler 
sonrasinda kaldirilmasina araci olmus, 
daha sonra da Avrupa Birligi içindeki çogu 
kentte yer alan örgütleri araciligiyla 
öncelikle ERASMUS ve sonrasinda 
SOCRATES’e ve degisimden yararlanan 
ögrencilere destek verici etkinliklerde 
bulunmustur. SOCRATES’in 
Degerlendirme ve Danisma Komitesinde 
yer alan AEGEE, hemen her sene 
düzenlenen çesitli degerlendirme 
konferanslari sonrasinda 1997 ve 1998 
yillarinin 12 Kasim’inda Avrupa’nin hemen 
her bölgesindeki 50’den fazla biriminde 
ayni gün düzenlenen etkinlikler ve 
yayimlanan sonuç kitapçiklariyla 
programin bölgelere yayilmis kapsamli ve 
elestirel bir degerlendirmesini yapmis ve 
sonuçlari ilgili kurumlara sunmayi düzenli 
bir etkinlik haline getirmistir. 1999 ve 2000 
yilinda ise bu etkinlik Kasim ayinin ikinci 
haftasina yayilacak ve kapsami 
genisletilecektir. 
Istanbul ve Ankara'daki birimlerimiz ise 
Avrupali yasitlarimizin ve üniversitelerinin 
yararlandigi bu programlarin, AB'nin 
ekonomik kanadina Gümrük Birligi yoluyla 
dahil olan Türkiye'de de uygulanabilmesi 
için 1995 Ekiminden b u yana çalismalarda 
bulunmaktadir. Bu amaçla kurulan çalisma 
grubu, SOCRATES programina 
Türkiye’nin katilimini saglamak üzere ülke 
içi ve disinda ilgili bütün taraflarin 
bilgilendirilmesi, bu yolla program için 
gerekli olan altyapinin hazirlanmasi, 
programin uygulanmasinda amaçlara 
uygun kriterlerin belirlenmesi ve yasama 
geçirilmesinin izlenmesini saglayacak bir 
kamuoyu ve baski grubunun olusturulmasi 
amaciyla çalismalarda bulunmaktadir  
 
Amaçlar: 
1) Türkiye’nin Katilimi:  
Etkinlikler uzun süre AP’nin blokajin in 
kaldirilmasi yoluyla Türkiye’nin katilimini 
saglamak amaciyla sürdürülmüstür. 
Blokajinin kaldirilmasi sonrasinda ise 
çalismalarda asagidaki amaçlara agirlik 
verilmistir: 

 

2) Uygun yönetsel yapi  
Aslen "belli bir amaca yönelik bir fon 
programi" olan SOCRATES'in Türkiye'de 
istismar edilmeden en uygun sekilde 
çalisabilmesi için ilgili bütün resmi, özel ve 
sivil kurum taraflarinin yönetime katilimina 
açik, demokratik, politik etkiden uzak, sivil 
denetime açik ve özerk bir ulusal yönetim 
ve koordinasyon yapilanmasina gitmesi 
saglanmalidir. 
 
3) Yeterli Kaynak  
Degisim programlarindan yararlanan 
ögrencilerin yalnizca maddi düzeyi yüksek 
kesimlerden olusmamasi ya da programin 
diger eylemlerinden yararlanan kurumlarin 
paylarina yetersiz miktarlarda fon 
düsmemesi ve bunun bireysel ve kurumsal 
bir elitizme yol açmamasi için ayrilmasi 
gerekli ülke katkisina yönlendirilecek 
yeterli kaynagin bulunmasi önemli 
sorunlardan biri olarak karsimiza 
çikacaktir. 
 
4) Tam Katilim 
Ortak üye statüsünde bulunan Dogu ve 
Orta Avrupa ülkeleriyle Kibris ve Malta 
programa katilabilmektedirler; ancak 
bunlarin bazilari programin belirli 
eylemlerine katilmaktadirlar. Egitimin 
yalnizca yüksekögrenim degil, her 
kademesinde AB'nin egitim deneyiminden 
edinebilecegi ve AB'ye verebilecegi önemli 
kazançlar bulunan Türkiye'nin, programin 
yalnizca belirli bölümlerine degil tamamina 
katilabilmesi amaçlardan bir digeridir.  

 
Tarihsel siraya göre etkinliklerin gelisimi 
ise söyledir: 
 
• 1996 yilinin bahar aylarindan itibaren 

SOCRATES programinin kendisi ve 
Türkiye’nin katilimi hakkinda 
bilgilenme ve dokümantasyon 
çalismalarina baslanmistir ve o 
zamandan bu yana çesitli kaynaklarin 
kullanimi ve birebir temaslar yoluyla 
bu çalisma sürekli hale gelmistir.  

•  4 Subat 1997'deki blokenin hemen 
ertesi günü ögrencilerin olusturdugu 
Avrupa çapinda örgütlü bir sivil toplum 
kurulusunun Türkiye’deki üyeleri 
olarak Avrupa Parlamentosu üyeleriyle 
temasa geçilmis ve Avrupa 
Parlamentosu Gençlik, Kültür, Egitim 



 

 

ve Medya Komitesi ve Türkiye-AB 
Karma Parlamento Komisyonunun  
üyelerine konuyla ilgili AEGEE’nin 
görüslerini belirten ve görüsme 
talebimizi içeren birer mektup ve fax 
gönderilmistir. 

• Egitim Komitesinin konuyla ilgili 
raportörü olan Dr. Renate Heinisch, 
ayni komite üyesi Nana Mouskouri, 
Türkiye-AB Karma Parlamenter 
Komisyonu Esbaskani Pieter Dankert, 
ayni komisyonun baskan yardimcisi 
ve Yesiller Grubu baskani Claudia 
Roth, komisyon üyeleri Martin Schulz, 
Eisma Doeke ve Alexandros Alavanos 
ile Sosyal Isler Komitesi üyesi 
Johanna Boogert'i de içeren 20’den 
fazla AP üyesiyle Brüksel, Ankara ve 
Istanbul'da görüsmelerde 
bulunulmustur.  

• Türkiye içinden ise Bülent Akarcali, 
Ercan Karakas, Ilhan Kesici gibi 
milletvekilleri, Türkiye'nin AB 
Nezdindeki Daimi Temsilciligi, Devlet 
Planlama Teskilati, Disisleri Bakanligi 
ve diger ilgili devlet ve sivil toplum 
kurumlariyla baglantiya geçilerek 
gerek Türkiye'nin katilimi sirasinda, 
gerekse sonrasinda yapilacak 
çalismalarla ilgili sürekli görüs 
alisverisinde bulunulmustur. Ilgili 
kurumlarla temaslarimizda Türkiye 
içinde konuyla ilgili bütün taraflarin,  
üniversitelerin, sivil toplum 
kuruluslarinin ve uluslararasi, ulusal 
ve üniversiteler bazinda kurulmus 
ögrenci örgütlerinin destegi alinmaya 
çalisilmistir.  

• Program hakkinda elde edilen çesitli 
doküman ve bilgiler BÜ, ITÜ, ODTÜ 
Rektörlüklerine, Anadolu 
Üniversitesindeki bazi ögretim 
üyelerine, çesitli sivil toplum 
kuruluslarina ve ilgili devlet 
kurumlarina ulastirilmistir.  

• Bogaziçi Üniversitesinde ve Istanbul 
Teknik Üniversitesinde bütün ögretim 
üyelerine SOCRATES programinin 
içerigini anlatan özet bir bi lgi 
ulastirilmistir. ITÜ'de ögretim üyelerine 
program ve Türkiye'nin katilimi 
hakkinda bir seminer verilmistir.  

• 12 Kasim 1997 günü Avrupa çapinda 
düzenlenen Socrates Eylem Günü 
kapsaminda ITÜ Makina Fakültesi 
Konferans Salonunda CHP Istanbul 
Milletvekili Ercan Karakas, ITÜ 
Rektörü Gülsün Saglamer ve 

üniversite ve sivil toplum kuruluslarinin 
temsilcilerinin aktif olarak katildigi bir 
toplanti düzenlenmistir.  

• AP Egitim Komitesi'nce 23 Eylül 1998 
tarihinde Türk sivil toplum 
kuruluslarina ve ögrencilere yönelik 
olarak düzenlenen dinleme 
toplantisina AEGEE üyeleri de davetli 
konusmaci olarak katildilar.  

• 12 Kasim 1998 tarihinde Avrupa 
çapinda düzenlenen Socrates Eylem 
Günü kapsaminda ODTÜ'de 
akademisyen ve ögrencilere yönelik 
bir bilgilendirme toplantisi 
düzenlenmistir. 

• 25.2.1999 tarihinde önerilerin Avrupa 
Parlamentosu Genel Kurulunda 
görüsülmesi sirasinda Renate 
Heinisch’in yardimiyla bütün Avrupa 
Parlamentosu üyelerine yönelik bir 
mektup gönderilmistir.  

• 17 Mart 1999 tarihinde Istanbul'da 
düzenlenen ‘Bir Bakista Socrates ve 
Türkiye’ baslikli toplantiya Avrupa 
bütünlesmesi ve çagdas egitim ile ilgili 
STK'lar, basin ve üniversiteler gibi etki 
mekanizmalarinin aralarinda oldugu 
oldukça genis bir kesimden katilim 
olmustur. Ilgili rapor ekte yer almistir.  

• 12 Mayis'ta Ankara'da ODTÜ'de 
düzenlenen ‘Socrates ve Türkiye’ 
baslikli toplantiya ise Ankara’daki 
üniversitelerin temsilcileri, devlet 
kurumlari ve politikacilar gibi karar 
mekanizmalarinin temsilcileri 
katilmislardir. Ilgili rapor ektedir.  

• Türkiye'nin katilimi sonrasinda 
kurulacak yapi için bir kurum olarak 
AEGEE'nin önerilerini içerecek bir 
doküman olarak, ilgili bütün sivil 
kurumlarin görüsleri alinarak 
hazirlanan bu rapor etkinliklerin bir 
döneminin son çalismasidir. Bu 
raporun hem Türkiye, hem de AB 
taraflarinda ilgili bütün kisi ve 
kurumlara ulastirilmasi 
planlanmaktadir.  
Daha uzun dönemde programlarin 

islemesi sirasinda da ortak ve izleyici 
kurulus olarak gerekli katkimizi sürdürmeyi 
planlamaktayiz.  

 



 

 

EK C ‘BIR BAKISTA SOCRATES VE TÜRKIYE’ BASLIKLI 
TOPLANTI SONUÇ RAPORU 
 
1. GIRIS 

 
17 Mart 1999’da ITÜ Taskisla Mimarlik 
Fakültesi 109 no’lu anfide 
gerçeklestirilen ‘Bir Bakista Socrates 
ve Türkiye’ baslikli toplanti, AB 
Komisyonu Türkiye Temsilciligi’nden 
Feray Salman, Istanbul Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Ögretim Üyesi 
ve Üniversite Ögretim Üyeleri Dernegi 
Eski Baskani Prof. Dr. Burhan Senatalar 
ve AFS Türk Kültür Dernegi Temsilcisi 
Meral Alguadis ve Milliyet Egitim ve 
Gençlik Servisi Sefi Abbas Güçlü’nün 
konusmaci olarak katilimiyla 
gerçeklesmistir. Toplantinin amaci ilgili 
taraflari biraraya getirmek, 
bilgilendirmek ve Türkiye’de 
olusturulacak yapi konusunda taraflarin 
görüslerini ve önerilerini almaktir. 
Katilimcilar ise üniversite ögretim 
üyelerinden egitim, kalite ve Avrupa 
bütünlesmesini konu alan dernek ve 
vakif temsilcilerine, ögrenci 
organizasyonlarina, üniversitelerin idari 
bölümlerinden temsilcilere ve özel 
sektör temsilcilerine kadar çesitlilik 
göstermekteydi. Bu toplantinin 
sonuçlari hem 12 Mayis’ta Ankara’da 
yapilmasi planlanan toplantiya 
aktarilmis, hem de AEGEE-Istanbul ve 
Ankara Egitim Çalisma Grubunun 
hazirladigi yapi önerisini içeren rapora 
bilgi akisi saglamistir. 

 
2. TOPLANTININ IÇERIGI 

 
Toplanti AEGEE-Istanbul Egitim 
Çalisma Grubu Üyesi Bilgen 
Tamakan’in Socrates’in genel hatlari, 
Türkiye’nin karar prosedüründeki 
durumu, AEGEE-Istanbul ve Ankara’nin 
etkinlikleri ve bundan sonra Türkiye’de 
olustulacak yapi için taraflara düsen 
görevler ve yapi önerilerini içeren 
sunusuyla basladi. 
 
Daha sonra AB Komisyonu 
Temsilciliginden Feray Salman yaptigi 
konusmada  AB programi kavramininin 
içerigi konusunda açiklamalar yapti. 
Socrates, Leonardo ve Youth For 
Europe gibi programlarin üst hedefinin 
Avrupalilik fikrini gelistirmek ve 
gençligi toplumsal yasantiya katmak 
oldugunu vurgulayan Feray Salman 

programlarin uygulanabilmesi için 
sürdürülebilirlik ve mali kaynaklarin 
yeterli olmasi kosullarinin saglanmasi 
gerektigini belirtti. Ulusal Ajans’in 
görevinin ise AB nezdinde Türkiye’de 
Socrates ulusal koordinasyonunu 
gerçeklestirmek ve toplumun ilgili 
kesimlerine bilgi dagilimini saglamak 
oldugunu belirtti. Bunun yani sira 
Avrupa-Akdeniz Gençlik Eylem 
Programi adindaki 2 senelik pilot 
program hakkinda bilgi verildi ve 
Disisleri Bakanligiyla birlikte diger 
ülkelerdeki AB Programlarinin Ulusal 
Ajanslariyla workshop seklinde bir 
toplanti yapmayi planladiklarini belirtti. 
 
AFS Türk Kültür Dernegi Temsilcisi 
Meral Alguadis ise Youth For Europe 
programi hakkinda genel bir bilgi 
verdikten sonra bu programdan 
herhangi bir egitim programina bagli 
olmayan gençlerin de 
yararlanabilecegini ve bu yönüyle 
Socrates’e kiyasla daha genis bir 
kitlenin yararlanacagini belirtti.  
 
Istanbul Üniversitesi Ögretim Üyesi 
Prof. Dr. Burhan Senatalar ise 
Socrates’in uygulanmasi ile beraber 
gerçeklesmesi gereken yapi 
degisikliklerinden ve yapinin nasil 
olmasi gerektigine dair önerilerinden 
bahsetti. Öncelikle programa dahil 
olmak isteyen üniversitelerde basta 
akreditasyon için ciddi yapi 
degisikliklerine gereksinim duyulacagi 
ve bazi üniversitelerin bu programi 
daha iyi uygulayacagini bazilarinin ise 
güçlüklerle karsilasacagini söyledi. 
Yapilacak degisikliklerin basinda 
dönemlik derslere geçmek ve Ingilizce 
egitimin oraninin belirlenmesi 
oldugunu söyleyen Burhan Senatalar 
konuyla ilgili olarak Almanya’da bile 
ögrencilerin ilgisini çekecek Ingilizce 
programlar açildigindan bahsetti. 
 
 Türkiye’de olusturulacak yapi 
konusunda ise programlarin alt 
gruplarinin (Erasmus, Comenius, vb.) 
parçalanarak uygulanmasinin daha 
mantikli olacagini; alt gruplarin 
yapisinin bilgilendirme agi ve uygulama 
olmak üzere ikiye ayrilmasi gerektigini 
ve yönetisim (governance) kavraminin 



 

 

yani devlet ve sivil toplumun beraber 
çalismasinin özellikle uygulama 
yapisinda esas alinmasi gerektigini 
belirtti. Ayrica ana stratejiyi Genel 
Kurul gibi bir organin ve uygulamayi da 
Yönetim Kurulu tarzinda bir organin 
yapabilecegini söyledikten sonra 
kamuoyu ve medya ile iliskilere de 
önem verilmesi gerektigini vurguladi. 
 
Son olarak kürsüye gelen Milliyet 
Egitim ve Gençlik Servisi Sefi Abbas 
Güçlü, olusturulacak yapinin saglam bir 
zemine oturtulmasi gerektigini yoksa 
programin ters tepebilecegini; 
yürütmenin YÖK veya Milli Egitim 
Bakanligi’na birakilmak yerine çesitli 
STK’lara ve bu programlardan 
yararlanacak olan ögrencilere 
birakilmasi gerektigini söyledi. 
Finansman konusunun da degisen 
hükümetlerin bütçeden ayirdiklari 
paylar yerine üniversite  
ögrencilerinden alinan harçlarin %2-3’ü 
veya üniversite bütçelerinin %2-3’ü gibi 
sürekli bir fon akiminin olmasi 
gerektigini vurguladi. Avrupa ile 
saglanacak akreditasyondan önce 
ulusal kredi uyumlastirilmasinin 
yapilmasi gerektigini belirten Abbas 
Güçlü programin yürütmesinin 
gençlerde olmasi gerektigini ve degisim 
programlarina ilk gidecek ögrencilerin 
iyi seçilmesi gerektigini belirtti. 

 
3. SONUÇLAR 

 
Çesitli kesimlerden konuklarin 
görüslerini belirtmelerinin ardindan 
konu tartismaya açildi. Sivil Toplum 
Kuruluslari temsilcileri, ögrenciler ve 
ögretim üyelerinin agirlikta oldugu 
konuklar su sonuçlarda birlestiler: 

 
• Bu kadar büyük 

bütçeye sahip olan ve genis 
katilim hedeflenen bir 
programin yürütülmesinde 
devlet kurumlarinin da 
devrede olmasi 
gerekmektedir. Böyle bir 
projenin yürütülmesi için ne 
Sivil Toplum Kuruluslari’nin 
ne de üniversitelerin ne de 
devlet disi herhangi bir 

kurumun yeterli alt yapisi 
vardir. 

 
• Fakat programin 

verimli bir sekilde 
yürütülmesinde yönetisim 
kavrami esastir; yani devlet 
ve sivil toplum beraber 
çalismali, gerekli denetim ve 
baski mekanizmalari 
olusturulmalidir. Ancak bu 
sekilde tarafsiz, seffaf, 
demokratik ve politik 
etkiden uzak bir 
uygulamaya geçilebilir. 

 
• Bilginin toplumun 

bütün kesimlerine iletilmesi 
ve herkese firsat esitligi 
saglanmasi için bütün 
taraflarin çaba sarfetmesi ve 
bunun takipçisi olmalari 
gerekmektedir. 

 
• Türkiye AB Egitim 

ve Gençlik Programlari’nin 
hepsine ve programlarin her 
asamasina katilmayi 
amaçlamalidir. Örnegin 
Socrates’in sadece yüksek 
ögretimi içeren Erasmus 
kismina degil çok degisik 
alternatifler sunan diger 
bölümleri için de hazirlik 
yapmalidir. 

 
• Ulusal kurumun 

yetkileri ve diger ülkelerdeki 
yapilanmasi hakkinda genel 
bir bilgi eksikligi oldugu 
görüldü ve çalismanin 
sonraki bölümü için bu 
konuda yeterli arastirmanin 
yapilmasi gerektigi ortaya 
çikti. Ancak bu bilgiyi 
edinmek ve yaymak sadece 
bilgiye sahip olan birkaç 
STK’nin görevi degildir; ilgili 
taraflar bilgiyi elde etme 
sorumluluguna sahiptirler. 

 
Katkilarindan dolayi ITÜ 

Mimarlik Fakültesi’ne ve Zümrüt 
Fotografçiliga tesekkürlerimizi sunariz. 

 
 



 

 

 
EK D " SOCRATES VE TÜRKIYE " Baslikli Toplanti Sonuç 
Raporu 
 
1. GIRIS 
 
Türkiye'nin Avrupa Birligi egitim 
programlarina katilimi özelinde 
SOCRATES programi ile ilgili bilgilendirme 
ve Türkiye'de olusturulacak yapi üzerinde 
ilgili taraflarin düsünce ve önerilerini alma 
amaciyla, 12 Mayis 1999'da ODTÜ 
Merkez Mühendislik Fakültesi 25 no'lu 
amfi de gerçeklestirlen "SOCRATES VE 
TÜRKIYE" baslikli toplantiya, Avrupa 
Komisyonu Türkiye Temsilciligi'nden 
Büyükelçi Karen Fogg, Devlet Planlama 
Teskilati Avrupa Birligi ile Iliskiler Genel 
Müdürlügü'nden Prof. Dr. Tugrul Arat ve 
ODTÜ Uluslararasi Iliskiler Bölüm Baskani 
Prof. Dr. Atilla Eralp konusmaci; Maliy e 
Bakanligi, BMK Genel Müdürlügü Daire 
Baskani Ahmet Kesik ise oturum baskani 
olarak katilmislardir.  
 
2. TOPLANTININ IÇERIGI 
 
Toplanti, AEGEE-Ankara Socrates 
Sorumlusu Dijan Albayrak'in SOCRATES 
programini, Türkiye'nin karar 
prosedüründeki durumunu, AEGEE-
Ankara ve AEGEE-Istanbul'un 
etkinliklerini,  Türkiye'de olusturulacak yapi 
için taraflara düsen görevleri ve 17 Mart'ta 
Istanbul'da yapilan "Bir Bakista 
SOCRATES ve Türkiye" baslikli toplanti 
sonucunda gelistirilen önerileri sunumuyla 
basladi. 
 
Daha sonra Büyükelçi Karen Fogg, 
SOCRATES ve öncesinde ERASMUS 
programlarinin gelisim süreci ve 
Türkiye'nin dahil olmasi durumunda AB 
tarafindan izlenecek yapi olusturma 
yöntemleri hakkinda bilgi verdi. AEGEE-
Ankara ve AEGEE-Istanbul birimlerini 
sürdürdükleri disiplinli çalisma için tebrik 
eden Büyükelçi, programin Türkiye'de 
yapilanmasi sürecinde sivil toplum 
kuruluslarinin desteginin önemini 
vurguladi. Programa basvuru sürecini, 
programin uygulayacagi etkileri, 
Türkiye'nin gerek Avrupa Birligine 
entegrasyonu gerekse iç politikasini 
irdeleyerek inceleyen Prof. Dr. Atilla 
Eralp'in ardindan, Prof. Dr. Tugrul Arat 
Türkiye'nin, SOCRATES Programina dahil 
edilmesi durumunda yüzlesecegi 

degisiklikler ve programin uygulama 
asamasi hakkinda fikirlerini sundu. Ayrica 
toplantiya konuk olarak katilan Dis Isleri 
Bakanligi Avrupa Birligi ile Iliskiler Genel 
Müdürü Büyükelçi Selim Kuneralp, 
programa katilimin Türkiye için önemi ve 
katilim prosedürünün Türk dis politikasi 
temelindeki detaylari hakkinda bilgi verdi.  
 
Yüksek Ögretimde Isbirligi programi olan 
ERASMUS'un olusumunun altinda yatan 
fikir, geleneksel üniversite sistemine bir 
esneklik kazandirarak, "Avrupa Kredi 
Transfer Sistemi" araciligiyla 
akreditasyonu kolaylastirmaktir. Bu 
nedenle AB Egitim programlarinin 
temelinde, egitim  enstitülerinin arasinda 
kurulan ortakliklar araciligiyla bir güven 
agi olusturmak yatmaktadir. ERASMUS 
sadece ögrenci degisimlerinden ibaret 
olarak algilanmamali, enstitüler arsinda 
kurulan ortakliklarin üzerinde durulmalidir. 
Bu baglamda Türkiye'deki üni versitelere 
ve diger egitim kuruluslarina ortakliklarin 
kurulmasi için gerekli altyapinin 
saglanmasinda önemli görevler 
düsmektedir. 
 
Enstitüler arasi ortakliklarin kurulmasi ve 
programin temel amaçlarindan olan 
Avrupa fikri ve kimligini olusturmak için 
öncelikle farkli sistemleri, kültürleri 
tanimak; ortak degerleri kesfedip ortak 
sorunlar üzerinde birlikte çalismak 
gerekmektedir. Bu nedenle her seviyedeki 
egitim kurumlari arasinda isbirligi, 
akademik kadro degisimleri 
gerekmektedir. Programlar çerçevesinde 
dezavantajli ögrencilere destek olunmali 
ve ayni zamanda degisim veya ortakliklar 
Avrupa'nin popüler kurumlariyla 
sinirlandirilmamalidir.  
 
Toplanti sirasinda ayrica diger AB egitim 
programlarindan Leonardo ve Youth For 
Europe'un önemi de vurgulandi. Mesleki 
egitimi kapsayan ve salt bakanliklar ve 
isçi/isveren kurumlarinin degil daha pek 
çok sektörü ve üniversiteleri yakindan 
ilgilendiren Leonardo Türkiye'nin insan 
kaynaklarinda önemli gelisimler 
saglayabilir. Youth for Europe ise gerek 
Avrupa gençlerinin birbirlerini tanimalari  
ve ortak bir bilinç olusturmalarina destek 
vermesi gerekse Türkiye özelinde gençlik 



 

 

olusumunu aktive edebilecek bir isbirligi 
programi olmasi nedeniyle oldukça 
önemli. 
 
3. SONUÇ 
 
Toplanti sonucunda Istanbul 
toplantisindan çikarilan sonuçlara ek 
olarak finansal destekle ilgili gerek Avrupa 
Birliginin Türkiye'ye ayirdigi destek 
fonunun gerekse Türkiye'de halihazirda 
bulunan veya yeni kurulacak vakiflarin ve 
üçüncü sektörün incelenmesi gerekliligi 
belirtildi. Özellikle Türkiye'nin pro gramlara 
yapmasi gereken finansal katkinin 
sorunlara yol açmasini engellemek 
amaciyla mümkün kaynaklarin iyi 
degerlendirilmesi gerekliligi savunuldu.  
 
Alti çizilen bir önemli nokta ise Türkiye'nin 
degisim programlari konusunda fazla 
tecrübe sahibi olmamasi nedeniyle egitim 

kurumlarinin proje gelistimek ve kendi 
tanitimlarini yapmak amacinda insiyatif 
almalari gerekliligi. Programlar destek 
degil isbirligi çerçevesinde yürütülmektedir 
ve Türkiye'deki egitim kurumlarinin 
basarili katilimlari söz edilen konul arda 
gelistirecekleri saglikli politikalar 
araciligiyla olabilecektir. Bu nedenle 
Türkiye'deki kurumlarin programi 
yürütecek ulusal ajansin yapilanmasi 
sürecini, gerekli hazirliklari yapmak üzere 
iyi degerlendirmeleri ve bu zaman 
diliminde projeler gelisti rip partner 
arayisina girmeleri, kurumlarinin 
uluslararasi tanitimini yapmalari 
önerilmektedir.  
 
Toplantinin gerçeklestirilmesindeki 
katkilarindan dolayi ODTÜ ve Avrupa 
Komisyonu Türkiye Temsilciligi'ne 
tesekkürlerimizi sunariz. 
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