							

Vahdettin ÖZCAN
Çankırı Valisi
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Son yıllarda ülkemiz Avrupa Birliği’ne katılım süreci ve katılım öncesi mali
yardımlar konusunda kayda değer ivmeler kazanmıştır. Özellikle AB-Türkiye
arasında katılım müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde başlamasıyla birlikte
AB’nin Türkiye’ye yönelik hibe destekleri çeşitlenmiş ve artmıştır.
Çeşitlenen ve artan hibe desteklerinden yeterince yararlanabilmenin en
önemli boyutu hibe çağrılarına uygun “proje hazırlayabilme” potansiyeli ve
kapasitesinin varlığıdır. Valilik olarak bu kapasiteyi artırma gayretindeyiz.
Diğer taraftan AB Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında daha fazla
proje hazırlanmasını ve bu projeler kapsamında Çankırı’dan Avrupa’nın farklı
ülkelerine giden katılımcıların izlenimlerini önemsemekteyiz.
İşte bu yayınla AB projeleri kapsamında Avrupa’nın farklı ülkelerine giden
öğrenci, öğretmen, idareci, STK temsilcisi, doktor, memur gibi farklı kesimden
kişilerin gördükleri/edindikleri iyi uygulama ya da örnek uygulamalar ile izlenimlerin derlenmesi hedeflenmiştir.
İzlenimlere bağlı olarak yerel düzeyde örnek çalışmalar yapılacağı, orijinal proje önerilerinin gelişeceği, proje hazırlama fikrinin yaygınlaşacağı ve AB
ilişkilerinin yerel düzeyde artacağı kuşkusuzdur.
Valiliğimizde görevli Birim Müdürlerinin de Avrupa’da bulunmalarını sağlamak için kamu kesiminden yurt dışına giden grupların arasına alınmaları
özendirilmektedir. Böylece AB adaylık sürecinde Valilik birimlerine yüklenilen
görevlerin yerine getirilmesine katkıda bulunulmaktadır.
Yayının faydalı olmasını dilerken emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
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Avrupa Ekonomik Topluluğunun (AET) 1958 yılında kurulmasından kısa bir
süre sonra Türkiye 1959’da Topluluğa tam üye olmak için başvurmuştur. Başvuru sonrası protokoller, görüşmeler, ortaklık anlaşmaları, ilerleme raporları gibi
süreçler/gelişmeler yaşanmış ve nihayet 3 Ekim 2005 tarihinde katılım müzakereleri başlamıştır.
AB yolunda atılan ilk adımdan bugüne kadar geçen 52 yıl içerisinde AB
üye ülke sayısı 6’dan 27 üye ülkeye ulaşmıştır. Halen 3 ülke (Türkiye, Hırvatistan
ve İzlanda) ile katılım müzakereleri yürütülmekte olup Makedonya ve Karadağ
aday ülke; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Kosova ise potansiyel aday
ülkelerdir.
Ülkemizin üyelik süreciyle birlikte AB katılım öncesi mali destekleri yoğunluk kazanmış ve eğitim-gençlik programlarında ise işbirliği düzeyinde önemli
derecede hareketlilik yaşanmıştır. Kamu kuruluşları, kamu ve özel eğitim kurumları, özel sektör, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, meslek kuruluşları ve
gençlik kuruluşlarının hazırladıkları projelerle Türkiye’den AB’ye, AB’den Türkiye’ye
hareketlilik artış kaydetmiştir. Çankırı’dan da son beş yıl içerisinde 400’e yakın
katılımcı Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde proje uygulamalarına katılmış; Avrupa’nın
çeşitli ülkelerinden de Çankırı’ya 250’ye yakın katılımcı proje uygulamalarına
katılmak üzere gelmiştir.
Bu yayınla Çankırı’dan AB ülkelerine giden katılımcıların oradaki uygulamalara yönelik izlenimlerinin, görüşlerinin, anılarının ve önerilerinin yazılı hale
getirilmesi hedeflendi. Avrupa’ya gidişlerin çok kısıtlı olduğu yıllarda Avrupa’da
bulunanların “Ben Avrupa’da iken…”diye başlayan konuşmalarına çok şahit olmuşuzdur. Buradan hareketle Sayın Valimizin de onayı ile yayına “Ben
Avrupa’da iken…” ismi verildi. Bize ulaşan tüm izlenimlere yer verilmeye çalışıldı, ancak içerik olarak sadece “gittim-geldim” mealindeki izlenimlere yer
verilmedi.
Uygulamalara bakıldığında ağırlıklı olarak trafik alanında, çevre temizliği,
haklara saygı, eğitim-öğretim gibi konularda yoğunca örnekler verildiği anlaşılmaktadır.
Yayının “anı” ya da “izlenim” niteliğinde yarınlara faydalı olmasını dilerken;
tüm dikkat ve özene rağmen muhtemel hatalardan dolayı hoş görülmeyi ümit
ediyoruz.
Saygılarımızla…
(Gazi BAYKALER-İl Planlama Müdürü; İsmail KARADANA-İngilizce ÖğretmeniAB Birim Koordinatörü; Fatih KARTAL-İngilizce Öğretmeni-AB Birim Uzmanı; Fulya
YÜREKLİ-İl Planlama Uzman Yardımcısı; Özlem GÖKÇE-Edebiyat Öğretmeni-AB
Birim Uzmanı)
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Formu Dolduranın Adı Soyadı :Abdullah ARSLAN
Kurumu/Kuruluşu
:Çerkeş Anadolu Lisesi
Söz Konusu AB Projesinin Adı :Together In Europa
Uygulama Yeri/Yerleri
:Çerkeş/Budapeşte
Gidilen Ülke/Ülkeler
:Macaristan
Yıl (veya tarih)
:2008-2010
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: Bu proje ilçemiz için ilk projelerden biri oldu.
İlk olan bu projeyle hem okulumuzda hem ilçemizde Avrupa’yı yakından tanıma ve öğrencilerimize farklı bir deneyim yaşatma şansı elde ettik. İki ülke
gençleri farklı kültürleri, dilleri, eğitim yapılarını tanıyarak birbirleriyle dostluk kurdular. Hem ülkemizin hem Macaristan’ın turistik yerleri tanındı. Hala öğrenciler
arasında iletişim ve arkadaşlık devam etmektedir.
Formu Dolduranın Adı – Soyadı :Abdullah VURAL
Kurumu / Kuruluşu 		
:Çankırı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
				
Müdürlüğü
Söz Konusu AB Projesinin Adı
:Yağ ve Biodizel 				
Alternatif Bitki Yetiştiriciliği(Kanola)
Uygulama Yeri/Yerleri		
:Avusturya-Viyana
Gidilen Ülke/Ülkeler		
:Avusturya, Macaristan,
				
Çekoslovakya, Almanya
Yıl (veya tarih) 			
:2008
İzlenim-Gözlem-Hatıra		
:2008 yılında Kanola yetiştiriciliği ve biodizel yapımı hakkında Avrupa’da yerinde görmek üzere çeşitli kurumlardan ve
çiftçilerden oluşan bir grupla Avusturya’nın Viyana kentinde bulunduk. Bu süre
zarfında sadece Kanola yetiştiriciliği değil ülkenin tarım politikasını, tarım desteklerini ve araştırma enstitülerini de yakından görme fırsatı yakaladık. Biodizel,
çeşitli aşamalardan geçtikten sonra Kanola bitkisinin yağından elde edilmektedir Kaliteli bir biodizeli dizel araçlar direk yakabildiği gibi dizel yakıt içerisine
karıştırılarak da kullanılabilir.
Tarım alanları çok sınırlı ancak Arge de çalışma yapan mühendislerle konuştuğumuzda Avusturya’nın kendi ihtiyacını karşılayabilen bir ülke olduğunu
söylemişlerdi. Orada çalışan kişiler iki sene sonra hangi üründen ne kadar yetiştireceğini tahmin edebiliyorlar. Bu şekilde tarım ürünleri desteklerini belirliyorlar.
Üretim kıtlığı yaşanan ürünler devlet tarafından destekleniyor. Bu şekilde çiftçiyi
teşvik ediyorlar. Böylece tohum toprağa düşmeden neyi ne kadar üretebileceklerini biliyorlar. Bu da ülkenin arz talep dengesini oluşturuyor.
Avusturya küçük bir ülke olmasına rağmen kendi halinde, son derece modern. Viyana Dünyanın ulaşımının en rahat olduğu kentlerden biri. Şehirde öyle
bir ulaşım ağı kurmuşlar ki metrodan iniyorsunuz tramvay geçiyor, tramvaydan
iniyorsunuz belediye otobüsleri geçiyor. Viyana kent yerleşimi geniş bir alana

sahip olsa da nerede kalırsanız kalın ulaşım sorunu yaşamıyorsunuz. Viyana’da
hayat oldukça pahalı olmasına rağmen ulaşım hem ucuz hem rahat.
Saat kaç olursa olsun kırmızı ışıkta asla geçmiyorlar. Yaya geçitlerinde de
öncelik yayanın. Aslında ülkenin tüm sistemi kurallara ve kanunlara uyulacak
şekilde kurmuşlar. Kanunlarına da son derece güveniyorlar.

Formu Dolduranın Adı Soyadı : Ahmet DİNÇER
Kurumu/Kuruluşu
: Süleyman Demirel Fen Lisesi
Söz Konusu AB Projesinin Adı : Comenius / Intercultural Driving Licence
Uygulama Yeri/Yerleri
: Assisi
Gidilen Ülke/Ülkeler
: İtalya
Yıl (veya tarih)
: 2011
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: İtalya’da eğitim öğretim en az bizim ülkemizdeki kadar önemli. Sınıflar genellikle 20-25 kişi, ders saatleri ülkemize göre
daha kısa ve günlük daha az ders saatine sahipler. Ders işleyiş şekilleri ve donanımları ülkemizdeki ile benzer.
Ulaşım imkânları bizim ülkemize göre daha gelişmiş. Şehir içi ve şehirlerarası yol yapımları daha kaliteli, tren ülkedeki önemli ulaşım araçları arasına
girmiştir.
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Formu Dolduranın Adı Soyadı : Ahmet Cihan ÖZCAN
Kurumu/Kuruluşu
: Süleyman Demirel Fen Lisesi
Söz Konusu AB Projesinin Adı : Intercultural Driving Licence
Uygulama Yeri/Yerleri
: İtalya
Gidilen Ülke/Ülkeler
: İtalya
Yıl (veya tarih)
: 2011
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: Bu yazıda sizlere gidip gördüğümüz
Avrupa’dan izlenimlerimi sunacağım. Bunun yanında gittiğimiz yerlerin ülkemizle benzer yanlarının olup olmadığından bahsedeceğim. Misafiri olduğumuz
İtalyan arkadaşlarımız bizlerde gördükleri misafirperverliği, hoşgörüyü kendileri de gösterdiler. İtalyan halkı Türk halkıyla benzerlik gösteren bir halk, hem
davranışlar hem de kültür bakımından. Refah seviyesi gayet iyi durumda olan
İtalya ayrıca Hıristiyanlığın simgesi olan Roma şehrini bünyesinde bulunduruyor.
Bu özelliğiyle bir dini merkez oluyor İtalya. Çeşitli şehirlerinde Rönesans döneminden kalma devasa ve cazibeli yapıtlar bulunuyor. Beni en çok etkileyen ise
Floransa şehrindeki merkezi katedral oldu.
Ayrıca İtalyan yemekleri de fena sayılmaz. Pizzasıyla meşhur zaten. Okullarında ise bizimkilerin yarısı kadar ders oluyor. Günde dört – beş saat arasında. Yani
bu da öğleden sonrasının çeşitli aktiviteler için boş olduğu anlamına geliyor.
Kısacası daha rahat bir eğitim ortamı var okullarında. Okul kütüphanesinde
birkaç yüz yıllık kitapları var. Tarihlerinin unutulmasını istemiyorlar belli ki.

İletişim yönüyle ülkemizdeki standartlarla benzer standartlara sahipler.
Kültür bakımından İtalyanlar ailelerine bağlı, daha az çocuklular. Özellikle
yemekten sonra masada oturup konuşmayı seviyorlar. İnsanlar ülkemizdeki
kadar sıcak ve yardım sever değiller. Ayrıca hamur işlerini çok seviyorlar.
Turizm açısından bakarsak İtalyanlar tarihi eserlerini korumayı, tanıtmayı
çok iyi biliyorlar ve tarihleri ile övünüyorlar. Ülkede Rönesans ve Batı Roma İmparatorluğundan kalma eserleri görmek hala mümkündür.
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Formu Dolduranın Adı Soyadı :Ahmet Furkan DAŞDEMİR
Kurumu/Kuruluşu
:Süleyman Demirel Fen Lisesi
Söz Konusu AB Projesinin Adı :Comenius / Intercultural Driving Licence
Uygulama Yeri/Yerleri
:Perugia, Bastia
Gidilen Ülke/Ülkeler
:İTALYA
Yıl (veya tarih)
:11.04.2011
İzlenim-Gözlem-Hatıra
:Projemiz için İtalya’nın Perugia şehrinin BastiaUmbria bölgesine gittik. Eğitim programları bizim ülkemizde olduğu gibi değildi. Sabahki dersler neredeyse iki saat sürüyordu ve çok sıkıcıydı. Öğrencilerde
kıyafet serbestliği vardı. Bu serbestlik güzeldi. Ulaşımları ise şehir içinde minimetrolarla sağlanıyordu. Bu araçlar çok kolaylık sağlıyordu. Uzun yolculuklarda da daha çok treni kullanıyorlardı. Mesela Fransa’ya gezmeye giderken biz
de trenle gitmiştik. Yabancı dilleri (İngilizce) en azından bizimki kadar değildi.
Birkaç kişi haricinde iyi dil bilen yoktu. Kültür deyince aklımıza ilk gelen yemek
olduğu için; “pasta” dedikleri makarnaya benzeyen yemekleri vardı, tadı iyi
değildi. Bence pizzaları da abartıldığı kadar güzel değildi.
Tarihlerine çok önem veriyorlar. Katedraller, kaleler iyi muhafaza edilmiş.
Turizm açısından da benim gördüğüm yaz turizmi değil de eski tarihi yerleri
görmek için yapılan turizm vardı. (En azından gittiğimiz bölgede.) Ekonomik
olarak da bazı şeyleri aşmışlardı. Güzel bir anıydı.
Formu Dolduranın Adı Soyadı : Ahmet Nedim GÜRYILMAZ
Kurumu/Kuruluşu
: Süleyman Demirel Fen Lisesi
Söz Konusu AB Projesinin Adı : Comenius / Intercultural Driving Licence
Uygulama Yeri/Yerleri
:
Gidilen Ülke/Ülkeler
: İtalya
Yıl (veya tarih)
: 2011
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: Gittiğimiz bölge İtalya’nın en köklü tarihi yerlerinden biriydi. Tarihlerini, kültürlerini olabildiğince öğrendim. Ayrıca güzel bir
etkileşim oldu. Yolları düzenli, temiz, sürücüler yayalara daima öncelik tanıyor
ve kurallara uyuyorlar. Trafik sıkıntısı çekmedik hiç. İtalya’ya özgü yemekleri yerinde yemek de ayrı bir tat verdi.
Onların okul düzenleri bizimki gibi değil. Mesela okula serbest kıyafetle gi-

debiliyorlar, saçları kesmek gibi zorunlulukları da yok. Bir dersin süresi bir saat
ama okul saat 12.00 gibi bitiyor ve günün büyük bir kısmı kendilerine kalıyor.
Ayrıca yeni güzel bir arkadaş ortamı kurduk. Projenin hazırlanmasında emeği
geçen herkese teşekkür ediyor, yeni projeleri sabırsızlıkla bekliyorum.

Formu Dolduranın AdıSoyadı :Ali KARACA (Öğrenci)
Kurumu /Kuruluşu
:Çankırı Tarım Meslek Lisesi
Söz Konusu AB Projenin Adı
:Avrupa’daki Tarım İşletmelerinde Bilgi ve
				
Becerilerin Artırılması
Uygulama Yeri /Yerleri		
:
Gidilen Ülke /Ülkeler
:Projemiz, 28 kişilik katılımcı ve 2 akışla Nisan
				
2010 tarihinde 2’şer hafta süre ile Almanya
				
ve İspanya ’ da gerçekleşmiştir.
Yıl ( veya tarih)
:04-17 /04 / 2010
İzlenim-Gözlem-Hatıra
:Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Hareketlilik
Projeleri kapsamında yurt dışına giden öğretmenlerimiz, bizlere yurt dışı izlenimlerini anlatırlarken hep acaba bizde yurt dışına gidebilir miyiz diye düşünüyordum. Bir gün proje koordinatörü hocamız, okulumuz için proje hazırladığını
ve proje kabul edildiği takdirde okuldan bazı öğrencilerin Almanya’ya götürüleceğini söyledi. Projenin içeriğinden, yurt dışına gidildiği zaman yapılacak
çalışmalardan, gezilecek yerlerden ve seçilecek öğrencilerin özelliklerinden

04

Formu Dolduranın Adı Soyadı :Ahmet TAHTALI
Kurumu/Kuruluşu		
:MEB ÇANKIRI ANADOLU LİSESİ
Söz Konusu AB Projesinin Adı
:Bilgi Çağının Eğitim Kurumları ve
				
Öğretmenleri(ÇÜEDER)
Uygulama Yeri/Yerleri		
:BELÇİKA
Yıl				
:2009
İzlenim – Gözlem – Hatıra
: BELÇİKA-Brüksel Merkezli gittik. Kültürel anlamda insanların medeniyeti tam anlamıyla anlayıp uygulamaları benim çok
hoşuma gitti. Özellikle yerli halkın kim olursa olsun yolculuklarda veya aynı mahallede ya da sokakta merhabalaşmaları, hak arayışlarını bağırmadan çağırmadan yapmaları benim çok hoşuma gitti. Devletin devletçiliğini hissettirmesi,
insanların kurallara uyması, kaldırımlarında yayalar ve bisiklet kullananlar için
ayrı yollarının olması, herkesin trafik kurallarına uyması çok hoştu. Ülkemizden
bu ülkeye göç etmiş insanlarla da sohbet etme imkanı bulduk. Gurbetçi vatandaşlarımızın hep belirli bölgeye yerleşmemeleri, burada kültürümüzü yaşatmaya çalışmaları çok hoştu. Ancak o topluma entegre olmada çok büyük
sorunları da üzücü durumlardan biri olarak karşımıza çıktı. Özellikle yeni nesil,
eğitim dilini tam anlamıyla öğrenemediklerinden başarı durumları çok düşüktü. Bu beni çok üzdü. Ayrıca üç tane milletvekilimizin olması gurur verici idi.
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bahsetti. Hocamız Avrupa, Almanya ve projeyi anlattığında bize hikaye gibi
geliyordu. Onlardan yurt dışına gidenler olmuştu, ama yurt dışına gitme bize
çok uzak gibi görülüyordu. Proje koordinatörü Kadir hocamıza her fırsatta proje
ile ilgili sorular soruyorduk. O da bize derslerimize çalışmamızı, okul kurallarına
uymamızı, kötü alışkanlıklardan uzak durmamızı belirterek yurt dışına götürülecek öğrencilerin özelliklerini aktarıyordu.
Projemiz kabul edilince okulda duyuru yapıldı ve tüm öğrencileri bir heyecan sardı. Tarım Meslek Lisesi tarihinde bir ilk yaşanıyordu. Acaba Almanya’ya
kimler gidecekti ? Projemizin adı “Avrupa’daki Tarım İşletmelerinde Bilgi ve Becerilerin Artırılması“ ve proje içerisinde 14 öğrenci 2 öğretmen yer alacaktı.
Okulumuzda, sınıf öğretmeni, rehber öğretmen, ders hocaları, okul idarecilerinden oluşan öğrenci seçme komisyonu kuruldu. Her sınıftan öğrencilerin
davranışı, başarı durumu, devamsızlık durumu, disiplin cezası, arkadaşlarıyla
geçimi vb. pek çok özelliklere bakılarak öğrenciler belirlendi. Sabah törende bu on dört kişinin ismi okundu. Almanya’ya gidecek öğrenciler arasında
ismim okunduğunda sevinçten havalara uçuyordum. Bugüne kadar aldığım
en güzel haberdi. Heyecandan ne yaptığımı bilemiyordum. Aileme haber
verdim ve sevincimi onlarla paylaştım. Daha sonra gerekli evrak ve işlemleri
tamamlamak için hazırlıklara başladık.Pasaportları çıkarttık. Proje kapsamında
Almanca kursuna gittik ve pratik Almanca eğitimi aldık. Günler geçtikçe bizdeki heyecan artıyordu. Ve o büyük gün gelmişti. Tüm hazırlıklar bitmişti ve
artık 03.04.2010 Cumartesi günü yolculuk başlıyordu. O gün geçmek bilmiyordu. Çok heyecanlıydık. Ve nihayet gece saat 24.00 sıralarında okulumuzdan
Ankara’ya havaalanına gitmek için ayrıldık. O güne kadar hiç birimiz daha
önce uçağa binmemiş ve yurt dışına çıkmamıştı. Hepimiz aynı heyecan içerisindeydik ve uçaktan dolayı da biraz korkuyorduk. İlk önce uçakla İstanbul’a
gittik. Daha sonra İstanbul’dan Almanya’ya (Münih) gitmek için uçağa bindik.
Herkes uçakta cam kenarında oturmak istiyordu ama imkansızdı ve aramızda
anlaşarak oturduk. Mutlu son gerçekleşti Almanya’ya varmıştık. Heyecanımız
biraz daha arttı.Gider gitmez otele giriş yaptık. Sonra otelde rehberimiz dahilinde otel hakkında bilgi verildi. Herkes odalara dağıtıldı. İlk gün akşama kadar
dinlendik. Daha sonra akşam yemeğini yedikten sonra Augsburg sokaklarında
dolaşmaya başladık. Hepimizde büyük bir heyecan vardı. Çünkü Almanya
sokaklarında ilk defa dolaşıyorduk. İlk gün kimse elinden fotoğraf makinesini
düşürmedi. Herkes güzel değişik bulduğu şeyleri çekmek için adeta birbiriyle
yarışıyordu. Günler geçtikçe programlar başladı. Dehner adında dünyaca
ünlü dünyaya çiçek pazarlayan firmayı gezdik. Firmanın üretim yerlerini, pazarlama yerlerini ve çiçeklerin peyzaj da nasıl kullanıldıkları hakkında gözlemlerde
bulunduk. Daha sonraki günlerde hayvan satış yerlerine gittik. Orası çok büyüktü ve çok hayvan vardı. Yer hepimizin dikkatini çekti ve biz de, Türkiye’de böyle
bir yer yapabilir miyiz diye hayaller kurmaya başladık. Tarım alanlarını, meyve
bahçelerini inceledik. Orada bulunduğumuz yedinci gün Venedik’e gezi düzenlemiştik. Venedik hakkında herkes de soru işarete vardı, çünkü evler suyun
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içerisindeydi ve bu herkesin dikkatini çekmişti. Oradaki insanlar feribot ve kayıklarla evlerine işlerine gidiliyorlardı. Biz de 1-2 saatlik feribot gezisi yaptık ve Venedik sokaklarında dolaşmaya başladık. Programlarımız devam ediyordu.Doğayı
koruma vakfı görevlileri tarafından koruma altına alınan hayvan ve ormanlar
hakkında bilgi alarak gözlemlerde bulunduk. Almanya’nın eğitim sistemi hakkında bilgi aldık. Öğrencileri nasıl bir iş hayatına eğilim gösterdiklerini, öğrencilere yapabilecekleri meslek hakkında yol gösterdiklerini gördük. Almanya’nın
meslek liselerini dolaştık. Oradaki meslek bölümlerini dolaştık. Oradaki öğrenciler kızlı-erkekli hepsi mesleği ile ilgili elinden geleni yapıyordu. Bizim Türkiye’de
sanayi tamirat çalışmalarında hep erkekler yapar düşüncesi orda yoktu çünkü
kızlar da tamirat ve boya işlerinde öğretim görüyorlardı. Ayrıca insanlarında
bir birine karşı saygı ve güven sonsuzdu. Yayalar, yolda araba olmamasına
rağmen kırmızı ışık yanıyorsa geçmiyor, kırmızı ışığın sönmesini bekliyor. Çevre
çok temizdi. İnsanlar etrafı kirletmemek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Orada bizi gururlandıran bir şey daha görmüştük. Münih’in en güzel caddelerinin
birinde binanın yapımında Bizim ege bölgenin kültürüyle yapılmış. Binanın dış
cephesi kilim deseninde Denizli, Uşak ve Çevre illerden gelen gurbetçilerimiz
yapmış. Oradaki toplu taşıma araçlarında ve trenlerde insanların ellerinde kitap eksik olmuyordu. Bir sonraki durağa giderken bile kitap okuyorlardı. Arabalarda bilet sorgulama diye bir şey yoktu. Herkes haftalık veya aylık biletler
çıkartıyordu.Orada insanlar birbirine güven sağlamışlar.
Venedik’ in yanı sıra Viyana ve Salzburg gibi Avusturya’nın yerleşim yerlerini
gezdik. Türkiye yi ve arkadaşlarımızı çok özlemiştik.
Projemizin 2 haftalık süresi doldu ve artık Almanya’dan ayrılma vakti geldi.
Valizlerimizi hazırladık. Artık sabah Münih hava alanından Türkiye’ye döneceğiz.
O gece bir sürpriz oldu.
İzlanda’daki Yanardağın lav püskürtmesi sonucu Münih havaalanı da dahil olmak üzere Avrupa’daki bir çok hava alanı uçuşa kapatıldı. Türkiye’ye dönemiyoruz. Bizler tekrar otel odalarımıza yerleştik. Uçakların ne zaman kalkacağı ve bizim ne zaman döneceğimiz belirsizleşti. Kül bulutları Avrupa’yı felç etti,
insanlar ulaşımda, otellerde, lokantalarda çok sıkıntılar yaşadılar. Türkiye’den
ailelerimiz merak ettikleri için sürekli arıyorlar. Proje koordinatörü Kadir Sert hocamızın yoğun girişimleri sonucu Almanya’daki ev sahibimiz South East Train’ing
Academy GmbH i.G.( SETA GmbH ) bizleri çok iyi karşıladı. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Almanya’da fazladan bir hafta daha kaldık. Biz Almanya’da biraz daha
fazla kalacağımız için çok mutluyduk. Çünkü bir müddet daha Almanya’da
gezecektik. Orada bu zaman aralığında proje ile ilgili programımız olmadığı
için o vakti hep gezmeye ayırmıştık. Almanya’ya alışmıştık, sanki kendi memleketimizde ki gibi rahatça geziyorduk. İlk günlerdeki korku ve kaybolma hissi
bizden yok olmuştu. Otelimizden çok uzaklara ayrılabiliyorduk. Türkiye’ye dönüş zamanımız tam belli olmadığı için Augsburg dışına çıkamadık. Augsburg
sokaklarını alt üst ettik. Son günlerimizi hep gezerek geçirdik. Bir hafta geç gelmemiz Almanya da daha çok zaman geçirmemizi ve daha çok gezmemizi

sağlamıştı. Ama Türkiye’yi de özlemiştik. Arkadaşlarımızı ve memleketimizi de…
Dönüş tarihimiz belli olmadığı için ailelerimizde bizi çok merak ederek her gün
arıyorlardı. Ve dönüş tarihi gelmişti (21.04.2010). O gün herkeste biraz hüzün
vardı. Ama memleketimize gidiyorduk onun sevinci bu hüznü yok ediyordu,
arkadaşlarımıza kavuşmamız büyük sevincimizdi. Uçaktan Ankara Esenboğa
havaalanına indiğimizde çok derin bir rahatlama ve huzur oluştu. Çünkü sağsalim ülkemize dönmüştük. Bu projede yanımızda bulunan, bize güvenerek
yola çıkan öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz. Ayrıca bu projenin koordinatörü olan Sayın Kadir SERT hocamıza teşekkür eder yeni projelerinde başarılar
dileriz.
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Almanya - 2010

Formu Dolduranın Adı Soyadı : Ali KARATEPE
Kurumu/Kuruluşu
: Çankırı ADSM
Söz Konusu AB Projesinin Adı : LDV
Uygulama Yeri/Yerleri
: Diş Hekimliği
Gidilen Ülke/Ülkeler
: Belçika
Yıl (veya tarih)
: 2010
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: Belçika-Brüksel’e yapılan gezilerde gördüğüm kadarıyla ulaşım ve trafik işleyişi çok gelişmiş. Özellikle toplu taşıma araçlarının kullanımı yaygın. Metro ve tramvay hatlarının güzergahları çok iyi seçilmiş ve ulaşımı çok ciddi anlamda rahatlatmış.

Şehir içi trafik işleyişi çok yavaş, yayalara mutlak saygı var.
Diş hekimlerinin kendi muayenehanesinde sağlık hizmeti veriliyor. Diş hekimlerinin hasta yoğunluğu bize göre çok az. Fakat randevu sistemi bize göre
çok iyi oturmuş.

Formu Dolduranın Adı Soyadı : Ali Sefer UĞUR
Kurumu/Kuruluşu
: Milli Eğitim Müdürlüğü
Söz Konusu AB Projesinin Adı : Hayat Boyu Öğrenme Projesi
Uygulama Yeri/Yerleri
: Esslingen, Stuttgart
Gidilen Ülke/Ülkeler
: Almanya
Yıl (veya tarih)
: 2009
İzlenim-Gözlem-Hatıra
:Esslingen İlköğretim Okulu ziyaret edildi. Eğitim-öğretim metot ve teknikleri, araç-gereç donanımı ve kullanımı üzerinde
gözlemler yapıldı.
Esslingen ve Stuttgart’ın tarihi ve turistik bölgeleri gezildi.
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Formu Dolduranın Adı Soyadı : Ali Osman ÇARK
Kurumu/Kuruluşu
: Süleyman Demirel Fen Lisesi
Söz Konusu AB Projesinin Adı : Intercultural Driving Licence
Gidilen Ülke/Ülkeler
: İtalya
Yıl (veya tarih)
: 2011
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: Proje kapsamında İtalya’nın Umbria bölgesindeki Assisi şehrine gittik. Ulaşım gayet rahat ve kolay, yollar bakımlı ve güzeldi. Sokaklar her zaman temizdi. Her yere otobüs, araba ve trenle gidilebiliyor. Gittiğimiz yer tarihi bir bölge olduğu için turist sayısı çoktu. Her yerde tarihi
kiliseler vardı. Zaten Assisi şehri sanırım koruma altındaki bir şehir. Çünkü şehir
tamamen eski binalardan oluşmuştu ve modern evler çevredeki yerleşim yerlerindeydi. Benim kaldığım ev Assisi’deydi ve 1870 yılında yapılmasına rağmen
çok sağlam ve rahat görünüyordu. Kültürlerinde ağırlıklı olarak Ortaçağ etkisi
görülüyordu. Gittiğimiz zaman bir Ortaçağ festivalinin hazırlıklarını yapıyorlardı.
O döneme ait danslar, müzikler dinledik ve yemek kültürlerini görebildik.
Ekonomik olarak Türk insanından daha iyiler. Evleri, arabaları, yaşam tarzları çok yüksekti. Çoğu ürün Türkiye’den çok daha ucuzdu.( Giyimden elektroniğe…)
Sosyal olarak bizden daha rahatlar, daha özgürler, hayatlarında daha az
kısıtlamalar var. Yasaklarla boğulmamışlar. Bunun üzerinde ailenin de etkisi var
tabii. Yemek kültürleri yok. Benim kaldığım evde kahvaltı yapılmıyordu. Domuz
eti çok tüketiliyor. Pizza, makarna ve güzel makarna sosları yemeklerindeki vazgeçilmezler.
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Formu Dolduranın Adı Soyadı : Alper GÖZEN
Kurumu/Kuruluşu
: Süleyman Demirel Fen Lisesi
Söz Konusu AB Projesinin Adı : Intercultural Driving Licence
Gidilen Ülke/Ülkeler
:ALMANYA, İTALYA
Yıl (veya tarih)
:2010 - 2011
İzlenim-Gözlem-Hatıra
:Öncelikle
Almanya-Hamburg-Stade
Buxtehude’ye gittim. Örnek ve iyi uygulama olarak gözüme çarpanlar:
Eğitim: Okul binaları çok güzel planlanmış ve her yer tertemiz. Öğrenciler ve öğretmenler serbest kıyafetli. Okul bahçesi düzenli tertipli tertemiz ve
yemyeşil. WC’ler son sistem ve ıslak zeminler en kaliteli malzemeden yapılmış.
Tuvalet kağıdı mevcut. El kurulama kağıtları mevcut. Okulun her yerinde geri
dönüşüm için ayrı ayrı çöp kovaları (dört gözlü) var. Teorik derslerin yanı sıra
sportif ve sanatsal faaliyetlerde var. Okul kütüphanesi muhteşemdi.
Ulaşım: Herkes bisiklet kullanıyor. Son model araçları olmasına rağmen..
Öğrenciler bisikletle okula gidip geliyor.7 den 70 e herkes. Kaldırımlar bisiklet
ve yayalara ayrılmış ve tabi engellilere. Kaldırımlar yoldan belki 5 cm yukarıda.
Bizde arabalar kaldırıma yaklaşınca kapı açılmaz. Ve tabii her yere tren, metro
kullanılıyor. Otobüs dolmuş taksi taşımacılığı minimumda.
Sosyal: İnsanlar saygılı, gürültü yapmıyor, araçların kornası yok sanırsınız.
Düğünler sessiz kapalı mekanda. Bizde saat 23.00 ‘e kadar sokaklarda gürültü…
Kültürel: Dini mekanlar, müzeler, gezilecek yerler çok güzel korunmuş temiz, tertipli, düzenli.
Formu Dolduranın Adı Soyadı :Atakan NALBUR
Kurumu / Kuruluşu		
:Çankırı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
				
Müdürlüğü
Söz Konusu AB Projesinin Adı
:Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Kalite,
				
Verimlilik ve İstihdamın Artırılması
Uygulama Yeri/Yerleri		
: Belçika
Gidilen Ülke/Ülkeler		
:Belçika
Yıl (veya tarih)			
:2010
İzlenim-Gözlem-Hatıra		
: Proje kapsamında Brüksel merkez ve çevre
yerleşimlerinde bulunan küçükbaş hayvan işletmeleri gezildi. İşletmeye genelde bir-iki kişi bakıyor ve geçimini buradan sağlıyorlar. Hayvancılıkla uğraşan
işletme sahiplerinin gelir düzeylerinin, kazançlarının yüksek seviyede olduğunu
gözlemledim. Ulaşımımız bizi konuk eden kişilerce rahatlıkla ve problemsiz gerçekleştirildi. Yapılan gezilerde görülenler bölge insanının yaşam şekli, sosyal
hayatları, aktiviteleri, tarihleri hakkında proje ekibine bilgi vermesi faydalı oldu.
Proje amacı, uygulanması, işleyişin yerinde görülmesi bakımından faydalı
bir eğitim programıydı.

Formu Dolduranın Adı Soyadı : Batuhan GAYRETLİ
Kurumu/Kuruluşu
: Süleyman Demirel Fen Lisesi
Söz Konusu AB Projesinin Adı : Comenius / Intercultural Driving Licence
Uygulama Yeri/Yerleri
: Hollanda - İtalya
Gidilen Ülke/Ülkeler
: Hollanda - İtalya
Yıl (veya tarih)
: 2010-2011
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: Hollanda’da Amsterdam ve Apeldoorn şehirlerini gezdik. Burada en dikkat edici özellik sokakların, caddelerin çok temiz
olması idi ve yine sokaklarda her yerde bisiklet kullananlar için ayrılmış yolların
olması çok güzeldi. Okulda öğretmen ve öğrencilerin serbest kıyafetle dolaşmaları iyi bir uygulamaydı. Derslerin saat 10.00’ da başlayıp 14.00’ de sona
ermesi de öğrenciler için iyi bir imkan. Caddelerin geniş olması dolayısıyla trafik
çok yoğun değil milli gelir kişi başı 38.000 Euro olduğu için yaşam standartları
bizden çok daha yüksek.
İtalya’da Assisi, Perugia ve Floransa şehirlerini gezdik. Hollanda da olduğu
gibi trafik rahat, sokaklar temiz sadece yere sigara izmariti atıyorlar. Caddeden
karşıya geçmek istediğinizde yaya şeridi olsun olmasın tüm araçlar yayaya yol
veriyor bu yönünü çok beğendim.
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Adı-Soyadı			
: B. Kaan TAN
Kurumu/Kuruluşu		
: N. A. And. Öğretmen Lisesi
Söz Konusu AB Projesi’nin Adı : What we are, what we hope we will be
Uygulama Yeri/Yerleri		
: Sveio, Haugesund, Bükreş, Györ, Lousado
Gidilen Ülke/Ülkeler		
: Norveç
Yıl (veya tarih)			
: 27.09.2010
İzlenim-Gözlem-Hatıra		
:Comenius kapsamında gittiğim Norveç gezisinde Sveio bölgesinde konaklamamıza rağmen iyi bir gezi programıyla birçok mekanı ziyaret ettim. Eğitim konusunda diğer Avrupa ülkeleri gibi Norveç
de üst düzeye ulaşmıştı. Sınav odaklı eğitim yerine öğrenme merkezli, kültürel
aktiviteleri de içine alan bir eğitim sistemine sahiplerdi.
Coğrafi açıdan zor koşullara sahip Norveç’te ulaşım noktasında en önemli
taşıt, feribotlardı. Birçok gezimizde feribotları kullandık.
Soğuk bir coğrafyada yaşamalarına rağmen oldukça misafirperver ve sıcakkanlı olan Norveç halkı bana kendi ülkemi hatırlattı. Evlerinde bulunduğum
ilk dakikadan itibaren bana anne-baba gibi davranan ev sahipleri ise hala
benimle iletişim halindeler. Ekonomik açıdan dünyada en güçlü ekonomiye
sahip Norveç’te kişi başı gelir çok yüksek ve refah düzeyi üst seviyedeydi. Bu
projeye katıldığım için çok mutluyum ve memnunum.
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Formu Dolduranın Adı Soyadı : Bayram DEMİRCİ
Kurumu/Kuruluşu
: Süleyman Demirel Fen Lisesi
Söz Konusu AB Projesinin Adı : Comenius / Intercultural Driving Licence
Uygulama Yeri/Yerleri
: Roma,Brüksel
Gidilen Ülke/Ülkeler
: İtalya, Belçika
Yıl (veya tarih)
: 2010-2011
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: Brüksel/ Belçika: Eğitim ortamları bize göre
çok farklı değil. Öğretmenler daha serbest hareket edebiliyor, öğrenciye yaptıkları çalışmaların değerli olduğunu gösteren faaliyetler yapılıyor. Fiziki düzenden ziyade eğitime önem veriyorlar. Ulaşımları çok kolay, her türlü ulaşım
aracını rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. İnsani ilişkilerde çok da iletişim meraklısı
değiller. Kültürel değerlerine inanılmaz derecede sahip çıkıyorlar ve bunu bedellendirmişler. En ufak bir taşı dahi kültürel anlamda değerlendiriyorlar. Ekonomik açıdan bizden çok da iyi değiller.
Adı-Soyadı			
: Bekir SOMUNCU
Kurumu/Kuruluşu		
: N. A. And. Öğretmen Lisesi
Söz Konusu AB Projesi’nin Adı : What we are, what we hope we will be
Uygulama Yeri/Yerleri		
: Bükreş, Fiydek-Mistek, Cosenza, Assemini,
				
Sveio
Gidilen Ülke/Ülkeler		
: Romanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Norveç,
				
Portekiz
Yıl (veya tarih)			
: 2009-2010-2011
İzlenim-Gözlem-Hatıra		
: Bükreş-Romanya : Ders kitaplarının seviyeleri
yüksek.
Frydek-Mistek, Ostrava/Çek Cumhuriyeti: Halkı çok çalışkan. Kurallara istisnasız uyuyorlar. Trafik kuralları sıkı takip ediliyor ve suçlar hemen belgesiyle
cezalandırılıyor. Okul ya da resmi dairelerde kıyafet zorunluluğunun olmaması
rahat ve verimli çalışma ortamı sağlıyor. Bir hafta boyunca takım elbise giyildiğini gördüğüm iki yer vardı: Birincisi yerel meclis milletvekilleri ve Opera-Bale
izleyicileri.
Assemini-Cosenza-İtalya: İtalya’da 3 farklı okulda yaptığım ziyaretlerde
günlük ders saati sayısı az. Cumartesi günleri de ders var. Dersler 13.30 civarı
bitiyor. Öğrencilere sosyal faaliyet, araştırma ve ders çalışma için uygun zaman kalıyor.
Sveio-Haugesund-Norveç: Hayat standardı oldukça yüksek. Öğretmenlere okulda çalışma odası sağlanmış. Eğitim, öğrenci odaklı. Ayda bir yapılan
öğrenci etkinliklerine yerel yönetim ve veliler destek oluyor.

Portekiz - 2010

Formu Dolduranın Adı Soyadı :Bilal BAĞDAT
Kurumu / Kuruluşu 		
:Çankırı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
				
Müdürlüğü
Söz Konusu AB Projesinin Adı
:Süt Sığırcılığı
Uygulama Yeri/Yerleri		
:Almanya
Gidilen Ülke/Ülkeler 		
:Almanya, Hollanda, Belçika
Yıl (veya tarih)			
:15.08.2005
İzlenim-Gözlem-Hatıra		
:Almanya’nın Mönchengladbach şehrinde
konakladık. Bölgeye yakın 7-8 adet süt sığırcılığı işletmeleri gezilerek, barınak,
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Formu Dolduranın Adı Soyadı : Berkay UYSAL
Kurumu/Kuruluşu
: Süleyman Demirel Fen Lisesi
Söz Konusu AB Projesinin Adı : Comenius / Intercultural Driving Licence
Uygulama Yeri/Yerleri
: Hollanda,İspanya, Italya, Polonya; Almanya
Gidilen Ülke/Ülkeler
: İtalya, Hollanda
Yıl (veya tarih)
: 2009-2011
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: Kültürel etkileşim açısından çok iyi oldu. Yemek kültürleri çok farklı. Yolları çok güzel ve trafikte insanlar agresif değil. Trafikte
öncelik yayada olduğu için güvendesiniz. Mimari yapılar çok gelişmiş, estetik
ön planda.

beslenme ve verimle ilgili teknik bilgiler alınmıştır. Ayrıca bölgeye yakın olan
Hollanda’da hayvanların özel mera ve çayırlarda beslenmeleri yerinde görülmüştür. Belçika’da süt ürünleri üretim fabrikaları gezilerek teknik bilgiler alınmıştır.
Ayrıca Avrupa şehirlerinin şehirleşme alt yapı ve insanların yaşam düzeylerini
Türkiye ile kıyaslama fırsatı buldum.
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Formu Dolduranın Adı-Soyadı : Cem VURAL
Kurumu/Kuruluşu
: Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Lisesi
				
Orta/Çankırı
Söz Konusu AB Projesi’nin Adı : Presents for European Days
Uygulama Yeri/Yerleri
: Türkiye, Polonya, Bulgaristan
Gidilen Ülke/Ülkeler
: Türkiye, Polonya, Bulgaristan
Yıl (veya tarih)
: 10-15/05/2010 Polonya/Nysa
İzlenim-Gözlem-Hatıra
:
Proje kapsamında Polonya’nın Nysa
kentine gittik. Gözlem yapma şansı bulduğumuz okul liseydi. Okulun çok temiz,
düzenli olması dikkatimi çekti. Ayrıca öğrencilere iyi bir ders ortamı sağlamak
amacıyla okulda disipline önem verilmişti. Okul ve sınıflar ders esnasında çok
sessizdi. Ancak bu durum okulu sıkıcı ve boğucu bir hale dönüştürmemişti.
Çünkü öğrencilere kendilerini ifade edebilecekleri, yeteneklerini geliştirebilecekleri ve enerjilerini atabileceği çeşitli alanlar oluşturulmuştu. Sportif ve kültürel faaliyetler, okulda düzenlenen hafta sonu partileri gibi.
Oradaki trafik kültürü ülkemizdekinden oldukça farklı. İnsanlar trafikte sessiz ve sakin. Kuralları gerçekten benimsemişler. Kurallara zorunlu oldukları için
değil, gerçekten yararına inandıkları için uyuyorlar.
Ülkede çevre bilinci
çok gelişmiş. Atık dönüşümü günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmişler.
Atıkları türlerine göre ayırıp çöp kutularına atarak geri dönüşüm sistemine yolluyorlar. Ülke genelinde tarihi dokunun korunduğu da hemen dikkat çeken bir
faktör. Sanırım en belirgin izlenimim sokakların tertemiz olması.
Formu Dolduranın Adı Soyadı : Cihangir ÖZGÜLER
Kurumu/Kuruluşu
: Çankırı ADSM
Söz Konusu AB Projesinin Adı : Diş Hekimlerinin AB Tecrübeleri
Uygulama Yeri/Yerleri
: Almanya’daki Muayenehaneler
Gidilen Ülke/Ülkeler
: Almanya/ Augsburg
Yıl (veya tarih)
: Kasım 2010
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: Almanya’nın Augsburg şehrinde konakladık.
Bir doktor ve birkaç diş hekiminin muayenehanesine gittik. Almanya’da özelden hizmet alımı olduğunu gördük.Diş hekimleri yapacakları tedaviyi medulla
benzeri bir sistem ile sorgulattıktan sonra devletin ödediği tedaviyi hastalara
anlatıp farkını hastaya fatura ediyordu. Hasta sayıları günlük 15 hasta civarında
idi. Diş hastaneleri gibi bir kurum yoktu. Hasta sayısı az olunca kalite de bununla

birlikte artıyor. Diş hekimlerinin sadece hekimlikle uğraştığına şahit olduk.(Örneğin; tahsilat, temizlik, hasta hazırlama, randevu gibi şeylerle zaman kaybetmediğini gördük.)
Formu Dolduranın Adı Soyadı : Cihan YILMAZ
Kurumu/Kuruluşu
: Çankırı ADSM
Söz Konusu AB Projesinin Adı : Leonardo Da Vinci-Sürekli Eğitim Projesi
Uygulama Yeri/Yerleri
: Almanya’daki Muayenehaneler
Gidilen Ülke/Ülkeler
: Almanya/ Augsburg
Yıl (veya tarih)
: Kasım 2010
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: Belediyecilik hizmetleri eksiksiz ve yerindeydi.
Almanya’daki şirketin elemanı “Burada toz bulunamaz.”demişti. Hakikaten de
kaldığımız 15 gün içerisinde neredeyse her yere yürüyerek gittik ve ayakkabımız toz bile olmadı. Toplu taşımacılığa son derece önem veriyorlar. Her şeyde
öncelikle vatandaşına güven esas tutuluyor. Bilet kontrolü yok mesela ya da
nadiren kontrol ediyorlar.
Bizim mesleğimiz açısından en önemlisi tüm Avrupa Birliği ülkelerinde devletin sağlık merkezlerine, sağlık ocaklarına para bağlaması yerine 1.basamak
sağlık hizmetleri, özelden hizmet alımı şeklinde gerçekleştiriliyor.

Formu Dolduranın Adı- Soyadı : Esra GÜVEN GÜRLEYEN
Kurum/ Kuruluşu
: Ilgaz Devlet Hastanesi Baştabipliği
Söz Konusu AB Projesinin Adı
: LDV
Uygulama Yeri/ Yerleri
: BELÇİKA-BRÜKSEL
Gidilen Ülke/ Ülkeler
: PARİS,AMSTERDAM,KÖLN,BRÜKSEL
Yıl ( veya Tarih )
: 2010
İzlenim -Gözlem –Hatıra
: Eğitim projesi kapsamında Belçika’nın başkenti Brüksel’e gittik. Diş hekimliği ile alakalı fuarda incelemeler yaptık. Orada
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Adı-Soyadı			
: Çağatay ALTINKAYA
Kurumu/Kuruluşu		
: N. A. And. Öğretmen Lisesi
Söz Konusu AB Projesi’nin Adı : What we are, what we hope we will be
Uygulama Yeri/Yerleri		
: Bükreş
Gidilen Ülke/Ülkeler		
: Romanya
Yıl (veya tarih)			
: 2009
İzlenim-Gözlem-Hatıra		
: Romanya’nın başkenti Bükreş’e gittik. Ekonomi ve ulaşım açısından bizden gerideler. Gittiğimiz okulda matematik ders
kitaplarına baktığımda bizdeki lise müfredatından farklı, üniversitede gördüğümüz konular var. Soruları teorem-ispat şeklinde, işlem kalabalığı olmayan
sorular var. Okulda öğrenciler serbest kıyafet giyiyorlar.
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yaşayan vatandaşlarımızdan,bölgenin kültürel,ekonomik özelliğiyle ilgili bilgiler
aldık.Bölgede ulaşım metro,tramvay ve de trenle oluşan geniş bir ağla sağlanmaktadır.
Brüksel birçok ülkeye komşu olduğundan dolayı Avrupa’nın şehirlerini gezme fırsatını bulduk. Atomium, Eyfel Kulesi, Sen Nehri, Amsterdam, Brugge gezdiğimiz dünyaca ünlü yerlerin arasında.
Formu Dolduranın Adı Soyadı : Fatih KARTAL
Kurumu/Kuruluşu		
: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Söz Konusu AB Projesinin Adı
: Intercoop-Develop Third Sector
				
Intercooperation and Social
				
Networks (Grundtvig)
Uygulama Yeri / Yerleri		
: Hollanda, Türkiye, İtalya
Yıl (veya tarih)			
: 2008
İzlenim-Gözlem-Hatıra		
: İlk yurt dışı tecrübemi Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hazırladığı yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren kurum
ve kuruluşlardaki gönüllülük, liderlik ve finansal kaynak sağlama konularında
İtalya ve Hollanda ortaklığında yaptığımız Grundtvig programı kapsamında
Intercoop Projesi aracılığıyla yaşadım. İtalya’ya Milano’ya gitmiştik. Yıllarca ders
kitaplarından kafamızda kalan, İtalya’nın sanayi devriminin başını çektiği ve
dolayısıyla da bir sanayi ülkesi olmasıydı. Evet bu bilgi doğruydu ancak hiç aklıma gelmeyecek derecede Po ovası üzerine kurulmuş, gözünüzün alabildiğince uzanan düzenli tarım arazilerini, meyvelikleri vb. görünce oldukça şaşırdım.
Keşke benim yaşadığım kentte de böyle düzenli ve bilinçli tarım ve meyvecilik
yapılsa dedim içimden. Bölgede faaliyet gösteren işletmelerin çoğu küçük
ve orta ölçekli aile işletmeleriydi ancak hiç şüphesiz bölgelerine katkıları büyüktü. Sanayi ve otomasyon alanındaki öncül gelişmelerine bağlı olarak tren
istasyonlarında, metro hatlarında ve merkezi pek çok noktada bilet, gazete
gibi sıradan bir ihtiyacımızı bile karşılarken çoğunlukla insan yerine makinelerle
muhatap olmak zorunda kalmıştık. Aslında bu durum beni biraz düşündürdü.
Teknolojinin ve otomasyonun toplumsal yaşamımız içerisinde pek çok alanda
insan unsurunu ortadan kaldırabileceği, bizi biz yapan insani değerlerimizi körelteceği ve insanlar arası iletişim ve etkileşimi azaltacağı ihtimalleri teknolojiye
bakış açımı o güne kadar düşünmediğim farklı bir açıdan yeniden değerlendirmeme neden oldu.
Otobüslerde ve metro hatlarında bilet kullanımında bizdeki gibi turnike sistemi veya rutin kontrol olmayışı, sistemin vatandaşına güvenmesi, vatandaşın
da bu güveni azami ölçüde sarsmadan kullanışı gerçekten olması gereken
ancak toplumsal yaşantımızda unutmaya başladığımız ve oldukça müspet bir
olguydu. Bunun aslında temel iki nedeni vardı: Birincisi toplumsal yaşama dair
çok küçük yaşlardan itibaren verilen eğitimler ve cezaların gerçekten caydırıcı
oluşu. Belki bir diğer neden de ulaşımın sistem tarafından bir kamu hizmeti

Avusturya - 2010
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olarak görülmesi ve talep edilen ücretlerin insanların ekonomilerini fazla zorlamaması idi.
Trafik içerisinde bizdeki gibi gereksiz korna çalınmaması, sürücülerin yayaları gördükleri zaman sabır ve saygıyla onlara yol vermesi, toplu taşıma
araçlarına biniş ve inişlerde insanların birbirlerine karşı saygılı oluşu, çalışma
saatleri içerisindeki kurallara uyma ve çalışma disiplinleri, yolların temizliği gibi
Avrupa’nın bir zamanlar bizden aldığı müspet unsurları yeniden alabileceğimiz
pek çok alanda örnek davranışları bulunmaktadır.
Bir başka aklımda kalan unsur ise marketlerinde bizdeki gibi büyük damacana sularının olmayışıydı. Bunun sebebinin ise çeşmelerinden akan suların
sağlıkla içilebilmesi olduğunu sonradan öğrendim. Keşke bizim de öyle olsa
idi. İtalya tecrübesinin ardından birkaç AB ülkesine ve şehirlerine daha gitme
fırsatı buldum. Oralarda karşılaştığım ve gördüğüm şeyler de hemen hemen
birbirleri ile aynı idi.
Her şeye rağmen vatanımızda yaşadığımız güzellikleri ve zenginlikleri her
yurt dışına çıkışımızda bir kez daha hatırlıyorum. Tüm güzelliklerimizi daha nitelikli bir şekilde mutlu yarınlara taşıyabilmek adına mümkün olduğunca her bir
çalışanımızın, öğrencimizin en azından bir kez yurtdışı tecrübesi yaşamasının
kamu yararına olacağı kanaatindeyim. Çünkü yaşanacak tecrübelerin bireyin
ve toplumun hayatına nasıl bir değer katacağını kimse bilemez. Bu vesile ile
ilimize ve ülkemize nitelikli bol projeli yarınlar dilerim.
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Formu Dolduranın Adı Soyadı : Fatma OFLAZ
Kurumu/Kuruluşu
: N.OK.Halk Eğitim Merkezi ve ASO
Söz Konusu AB Projesinin Adı : LDV Engellilerin mesleki eğitimi ve topluma
kazandırılmasına yönelik Avrupa
				
uygulamalarının incelenmesi
Uygulama Yeri/Yerleri
: Avusturya(Viyana)
Gidilen Ülke/Ülkeler
:
Yıl (veya tarih)
:12-26 Ekim 2008
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: Proje uygulama yerimiz Avusturya-Viyana idi.
12-26 Ekim tarihleri arasında Viyana merkezde ikamet ettik. Bu süre içinde “Engelli Eğitimi” ile ilgili değişik okulları ve yetkilileri ziyaret ettik. Avrupa’da engelli
vatandaşlara yönelik eğitim ve hizmetlerin oldukça ileri seviyede olduğunu gördüm.Mesleğimin ilk yıllarında işitme engelliler okulunda görev yaptım.
Avrupa’da çok küçük yaşlarda yapılan bir ameliyatla artık böyle bir okula ihtiyaç olmadığını öğrenince çok şaşırdım.Kendi öğrencilerim adına büyük bir
üzüntü yaşadım.
Özellikle ulaşım hizmetleri hepimizin takdirini kazandı. Avrupa insanının, engellilere sunduğu hizmetleri yakından görme fırsatı buldum.
Formu Dolduranın Adı Soyadı : Fulya YÜREKLİ
Kurumu/Kuruluşu 		
: Çankırı Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon
Müdürlüğü
Söz Konusu AB Projesi’nin Adı : Sürdürülebilir Kalkınma İçin Nitelikli Uzman
Yetiştirilmesi Projesi
Uygulama Yeri/Yerleri
: Brüksel/Belçika
Gidilen Ülke/Ülkeler
: Belçika/Fransa/Hollanda
Yıl (veya tarih)
		
: 24 Ekim- 6 Kasım 2010
İzlenim-Gözlem-Hatıra
:24 Ekim- 6 Kasım 2010 tarihleri arasında Leonardo Da Vinci Programı kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma İçin Nitelikli Uzman Yetiştirilmesine yönelik proje amacıyla Belçika’nın Brüksel kentindeki toplantılara katıldım.
Proje uygulama yeri Belçika’ydı. Ancak Hollanda, Fransa gibi çevre ülkeleri
de ziyaret etme fırsatı bulduk. Belçika’dan Fransa’ya karayolu ile gittik. Fransa’daki kurallar gereği ülke dışından gelen bir araç belli bir saatten fazla ülkede
kalamıyor. Fransa’daki gezimizin büyük bir kısmını yürüyerek tamamlamıştık. Her
şey kuralına çok uygun, en ufak kural ihlalinde anında ceza veriliyor.
Belçika’da yayaya çarpmanın cezası arabaya çarpmaktan çok daha
fazla olduğu için yaya geçitlerinde yeşil ışık yandığında arabalar herhangi bir
tehlikeye mahal vermemek için 1-2 metre ötede duruyor.
Yurt dışındayken yaşanılan başlıca problem ise yemek problemiydi. O ülkelerdeki Türk restoranları görünce kendinizden bir parça bulmuş gibi oluyor ve

Formu Dolduranın Adı-Soyadı : Gazi BAYKALER
Kurumu/Kuruluşu		
: Çankırı Valiliği
Söz Konusu AB Projesinin Adı
: Intercoop-Develop Third Sector
				
Intercooperation and
Social Networks (Grundtvig)
Uygulama Yeri / Yerleri		
: Hollanda, Türkiye, İtalya
Gidilen Ülke / Ülkeler		
: Hollanda
Yıl (veya tarih)			
: 15/10/2008-19/10/2008
İzlenim-Gözlem-Hatıra		
: Proje kapsamında Hollanda ve İtalya’ya gittim ancak burada esas vurgulamak istediğim örnek uygulama Belçika’nın başkenti Brüksel’den olacaktır. Şöyle ki, proje toplantısı için Hollanda’ya gidecektik
ancak gideceğimiz kent olan Maastricht Brüksel’e yakın olunca ve trenle oraya
gidişimiz planlanınca ilk durağımız Brüksel oldu. Brüksel’e 15.10.2008 tarihinde
yerel saatle 11.00 civarında indik. Yağışlı bir gündü: Caddeler, sokaklar, parklar,
ağaçlar hatta insanlar güneşe hasret havasında idiler. Tarihi binaların yoğun
olduğu merkezde yağmurun müsaade ettiği oranda gezinmeye başladık. (Katılımcı olarak 4 kişiydik). Yağmurun da etkisiyle dolaşırken kapalı mekânlar tercihimizdi. Gezinirken “turizm danışma ya da tanıtım ofisi” gibi bir mekâna girdik.
Merkezin tanıtım tabelasında “center for contemporary non-objective art” yazıyordu. Merkezde ziyaretçiler için broşürlerin yanı sıra kullanmaya hazır ve belirli
bir süreyle sınırlı internet de mevcuttu. Merkez bir nevi turizm danışma merkezi
gibiydi. Sanat ağırlıklı faaliyetler göze çarpıyordu. Hangi etkinlik ne zaman ve
nerede gibi sanatsal yönlendirmeler vardı. Ziyaretçilere İnternet bağlantısı ile
beraber çıktı almaya uygun yazıcı da tahsis edilmişti. Bu imkândan yararlanarak İnternetten kendime ait Messenger adresine girerek hemen Belçika’da
yaşayan yakınlarımla irtibata geçtim. Bulunduğum yerin ve gideceğim (Maastricht) yerin adreslerini anında ulaştırdım. Kalacağımız bölgenin harita bilgilerine ulaşarak elimizde tutmak üzere birer çıktılarını aldık… Böyle bir uygulama
gerçekten yerli ya da yabancı turistler için çok yerinde bir uygulamaydı. Sivil
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aslında ne kadar şanslı olduğunuzu bir kere daha anlıyorsunuz. Şimdi daha iyi
anlıyorum neden turistlerin yemeklerimizi bu denli beğendiklerini..
Seminerlerimiz planlama üzerine bilgi alabileceğimiz yerlerde sürdü. Bunlardan biri Belçika’nın Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA)’ydi. Orada Christion Soubles ile görüştük. Çok sıcak davrandı bize ve yardımcı olabilmek için elinden
geleni yaptı. Yer çok mütevazıydı ama önemli olan çalışmayı istemek dedirten
bir gün ve ortamdı.
Ekonomik olarak insanlar iyi rakamlar kazanıyor. Örneğin işsizlik maaşı bile
Brüksel’de 1000 €. Ancak fiyatlar da buna paralel olarak yüksek.
Ulaşım için her türlü araç düşünülmüş. Taksi, tramvay, tren, uçak hepsi
mevcut ve trafik aksamadan devam ediyor. Ekonomik durumuna göre insanlar seçimini yapıyor.

toplum kuruluşu önemli bir hizmeti insanlara ücretsiz olarak sunmaktaydı.

Polonya’lı bir öğretmenin objektifinden

Çankırı - 2011
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Formu Dolduranın Adı Soyadı : Gökçen ÇİFTÇİ
Kurumu/Kuruluşu
: Süleyman Demirel Fen Lisesi
Söz Konusu AB Projesinin Adı : Comenius / Intercultural Driving Licence
Uygulama Yeri/Yerleri
: Assisi
Gidilen Ülke/Ülkeler
: İtalya
Yıl (veya tarih)
: 2011
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: Gezimiz gayet güzeldi. Her şeyi beğendim.
Turizm yönünden gelişmiş bir ülke olmasına rağmen ekonomik olarak Türkiye’ye
göre pahalı. Okullarında serbest kıyafet uygulamasının olması güzeldi. Assisi
kültürel ve tarihi bir şehirdi.
Adı-Soyadı			
: Güngör ÇALIŞKAN
Kurumu/Kuruluşu		
: N. A. And. Öğretmen Lisesi
Söz Konusu AB Projesi’nin Adı : What we are, what we hope we will be
Uygulama Yeri/Yerleri		
: Bükreş, Sveio, Rosenza
Gidilen Ülke/Ülkeler		
: Romanya, Norveç, İtalya
Yıl (veya tarih)			
: 2009-2010-2011
İzlenim-Gözlem-Hatıra		
: Bulunduğum bütün ülkelerde ortak olarak
trafik ve sosyal hayat çok düzenli. İnsanlar kurallara uyuyorlar ve bunu kendileri

için yapıyorlar, polis korkusu ile değil. Trafik cezaları oldukça yüksek. Mesela
kırmızı ışıkta geçmek gibi en hafif cezada neredeyse bir memurun yarım maaşı gibi yüksek bir miktar uygulanıyor. Küçük şehirlerde okullar bir sosyal hizmet
merkezi gibi çalışıyor. Akşamları sürekli kurslar için okullar açık. Öğrenci-öğretmen ve memurlarda kıyafet zorunluluğu yok. Öğretmenlere oldukça rahatlık
sağlayan bir uygulama.

Almanya - 2007
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Formu Dolduranın Adı-Soyadı : Hasan DEMİRCİ
Kurumu / Kuruluşu		
: Gürhan Titrek Mesleki Eğitim Merkezi
Söz Konusu AB Projesi’nin Adı : Mekatronik Alanındaki Gelişmelerin
				
İncelenmesi
Uygulama Yeri / Yerleri		
: Dorsten / Almanya
Gidilen Ülke / Ülkeler		
: Almanya-Fransa-Hollanda-Belçika
Yıl (veya tarih)			
: 2007
İzlenim-Gözlem-Hatıra		
: 2007 Yılında AB hareketlilik projeleri kapsamında kabul edilen Mekatronik projemizin değişim ayağında Almanya’nın
Dorsten kentine 14 günlük ziyarette bulunduk. Orada ve yakın çevresinde
edindiğimiz teknik bilginin yanı sıra değişik Alman şehirleri ile Fransa’nın Paris,
Hollanda’nın Amsterdam ve Belçika’nın Brüksel şehirlerine turistik ziyaretlerde
bulunduk. Ziyaret ettiğimiz yerlerde insanların kurallara uyma ve birbirlerine
olan saygıları beni etkiledi. Ziyaret ettiğimiz eğitim kurumlarında öğrencilerin
derslerine ve okullarına olan bağlılıkları dikkatimi çekti. Hiç bir zorlama olmamasına rağmen hepsinin yaptıkları işe verdiklerini eğitimleri esnasında dışarısı
ile irtibatlarını tamamen kestiklerini gördüm.
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Formu Dolduranın Adı Soyadı : Hasan Kaan KÜÇÜK
Kurumu
: Çankırı Anadolu Lisesi
Söz Konusu AB Projesinin Adı
: Local Traditions And European Values
Uygulama Yeri/Yerleri
: Avrupa ülkelerindeki okullar, tarihi ve
				
turistik yerler
Gidilen Ülke
: Bulgaristan
Yıl
: 2009
İzlenim-Gözlem-Hatıra		
: Öncelikle proje ortağımız olan okul Sofya
‘da olduğu için ilk hedefimiz Sofya idi.Dikkatimi çeken, çok kuralcı bir ülke
olmasıydı.Trenden indik bizi güler yüzlü 3 tane öğrenci karşıladı ve otobüse bindik. Normalden fazla bavulumuz olduğu için bavullara bilet almalıymışız, tabii
uyarılmadığımız için otobüste ceza yedik. Ama güzel olan şuydu toplum kendi
kendine bir otokontrol geliştirmiş, yani illaki bir görevlinin size bilet sormasına
falan gerek kalmıyor, biliyorlar ki cezası ağır,her seferinde kontrol edilmese de
kimse biletsiz otobüse binmiyor ve bir şeyleri suiistimal etmiyordu.
İlgimi çeken bir şey de ilgi gösterildiğinde Bulgar öğrencilerin size olan
minnetleri ve bağlılıklarıydı. Mesela bizi karşılayan, bir öğretmenin oğluydu. Nezaketen odama davet ettim, sevinçle kabul etti, saatlerce sohbet etti. Biraz da
içine kapanık bir çocuk olmasından olsa gerek sorduğum her şeye içtenlikle
cevaplar verdi. Gelene kadar da her konuda bizlere yardımcı oldu. Kültür olarak Bulgar halkına benzer özellikler gösterdiğimizi gördüm. Onlar da bizim gibi
samimi ve misafirperver.En çok tarihlerine ve örf adetlerine sahip çıkmalarını
beğendim.Ülkenin her tarafı tarih kokuyordu. Bizi sürekli kiliselere ve tarihi yerlere
götürdüler. Gezdiğimiz Plovdiv gibi diğer şehirlerde de tarihin izleri vardı.
Halkoyunlarına ilgili olmamdan olsa gerek bize sundukları halk dansları ve
kıyafetleri çok ilgimi çekti, tıpkı bizimkilere benziyordu. Bir diğer dikkatimi çeken
unsur çok tutumlu bir millet olmaları, fazla lükse düşkün olmamaları idi. Hala
50’li yılların traktörleri, eski arabalar, aynası bantla yapıştırılmış araçlar vardı etrafta.
Sonuç olarak güzel hatıralarla dolu ve dostluklarıyla unutulmayacak bir
hafta yaşadık. Orada tanıştığımız İngilizcesi iyi olan öğrencilerden rica ettim ve
buradaki öğrencilerimden isteyenleri onlarla tanıştırıp yabancı dillerini geliştirmeleri anlamında yardım alıyorum. Her yönüyle faydalı bir çalışma idi, destek
olan ve emeği geçen herkese minnetlerimi iletmeyi bir borç biliyorum.

Formu Dolduranın Adı Soyadı : Hatice ALTUNDAŞ
Kurumu/Kuruluşu
: N.Ok Halk Eğitim Merkezi ve ASO Md.
Söz Konusu AB Projesinin Adı : LDV (Eğitim Sistemimizi AB Standartlarında
Yenileme ve Geliştirme Projesi)
Uygulama Yeri/Yerleri
: Belçika/Brüksel
Gidilen Ülke/Ülkeler
: Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda
Yıl (veya tarih)
: 20.03.2010
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: Proje uygulama yerimiz Belçika- Brüksel’di.
20.06.2010 tarihinde uçakla seyahat ederek gideceğimiz yere ulaştık. Brüksel merkezde ikamet ettik. Brüksel’de kaldığımız sürece bir iki azınlık okulunda
incelemelerde bulunduk. Ayrıca Proje kapsamında Belçika ile birlikte Fransa,
Almanya, Hollanda ve Lüksemburg gibi ülkelere de günü birlik kısa seyahatlerde bulunduk. On beş günlük seyahat kapsamında tarihi, turistik yerleri, Avrupa
insanının yaşam tarzı ve eğitim yapısını tanıma fırsatı bulduk.

Formu Dolduranın Adı Soyadı : İbrahim ERHAN
Kurumu/Kuruluşu
: Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Lisesi
				
Orta/Çankırı
Söz Konusu AB Projesi’nin Adı : Presents for European Days
Uygulama Yeri/Yerleri
: Türkiye, Polonya, Bulgaristan
Gidilen Ülke/Ülkeler
: Türkiye, Polonya, Bulgaristan
Yıl (veya tarih)
: 10-15/05/2010 Polonya/Nysa
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: Proje kapsamında Polonya’nın Nysa kentine
gittik.Lise düzeyinde bir okulda gözlem yapma şansı bulduk.Okulun temizliği
hemen dikkatimizi çeken özelliği idi.Temizliğinin yanı sıra ders zamanı ve ders
aralarındaki sükunet bizleri şaşırttı(Gürültüden uzak ,okul içerisinde her türlü
sosyal,kültürel faaliyetlerin yapılmasına rağmen).Öğretmen ve öğrenci ilişkileri
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Formu Dolduranın Adı Soyadı : Hayrettin DODUR
Kurumu/Kuruluşu
: Çankırı ADSM
Söz Konusu AB Projesinin Adı : LDV
Uygulama Yeri/Yerleri
: Diş Hekimliği
Gidilen Ülke/Ülkeler
: Belçika
Yıl (veya tarih)
: 2010
İzlenim-Gözlem-Hatıra
:Belçika-Brüksel: Ulaşım sistemleri oturmuş. Dışarıdan gelen yabancılar ve turistler için bilgi alma, yönlendirme merkezleri
mevcut. Belediyeler iyi çalışıyor. Sosyo-ekonomik açıdan Türkiye’nin çok ilerisinde bir görüntü çiziyor. Altyapı, park sorunu hemen hemen hiç yok gibi. Boş
alanların çoğu avlu ya da park-bahçe olarak değerlendirilmiş durumda. Sağlık
hizmetleri çok iyi yerleşmiş durumda.
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açısından,aralarında saygıya dayalı bir ilişki göze çarpıyor. Öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri, yeteneklerini geliştirebilecekleri ve enerjilerini atabileceği çeşitli alanlar oluşturulmuş ve buralardaki çalışmalar öğretmenlerinin
gözetiminde, kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde düzenlenmiş.Bizim okullarımızda disiplin yönetmeliğine göre kabahat olarak değerlendirilebilecek davranışların okul içerisinde,öğretmenlerinin kontrolünde,rahatça ve herhangi bir
problem oluşturmadan yapılabilmesi doğrusu garipsediğim bir durum.
Şehirleşmenin oldukça güzel planlandığı Nysa kenti, ülkemiz şehirlerinden
oldukça farklı. Sokaklar çok temiz,öyle ki öğrencilerimiz hiç toz olmayan ayakkabılarına ve çevredeki tertemiz arabalara bakıp şaşkınlıklarını ifade ettiler. Ayrıca şehirde günlük hayat çok sessiz ve sakin.Kurallar var ve herkes bu kurallara
uyuyor. Kurallara zorunlu oldukları için değil, gerçekten yararına inandıkları için
uyuyorlar ki insanlar arasında herhangi bir tartışma yaşanmıyor.Belediyecilik,
çevreye herhangi bir rahatsızlık vermeden gerçekleştiriliyor,hayatın akışına zarar vermiyor.Trafik, oldukça sabırlı ve sakin insanlarla stresten uzak işliyor(Korna
sesini hiç duymadık desem yalan olmaz.Yolun ortasında aracını hareket ettiremeyen şoförlere karşı sabırla onun aracını çalıştırmasını bekleyen ve birbirleri
ile tartışmayan insanlara şahit olduk.) Ülke genelinde tarihi dokunun korunduğu
da hemen dikkat çeken bir özellik.Ayrıca turizm için de önemli bir kaynak oluşturuyor.Turizmin kullanabileceği her türlü değer korunuyor(Kendi ilimizdeki tuz
mağarasını henüz görmedim ama milyonlarca insanın ziyaret ettiği yerlerden
birisi olan Polonya’daki (Krakov’daki) tuz mağarasını gezdim ve etkilendim.Kendi değerlerimizi düşününce biraz üzülüyorsunuz doğrusu.Sizde var ama kimse
bilmiyor,kendimiz bile)

Polonya - 2010

Formu Dolduranın Adı Soyadı : İlkin ÖZTÜRK
Kurumu/Kuruluşu
: Süleyman Demirel Fen Lisesi
Söz Konusu AB Projesinin Adı : Intercultural Driving Licence
Uygulama Yeri/Yerleri
: Hollanda,İspanya, Italya, Polonya; Almanya
Gidilen Ülke/Ülkeler
: İtalya, Hollanda
Yıl (veya tarih)
: 2009-2011
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: İtalya-Assisi şehrindeydik. Tarihi yönden çok
gelişmiş bir şehirdi. Mimariye çok önem veriliyordu. Ulaşımda toplu taşıma
araçlarını ve metroyu kullandık. Ekonomik düzeyi Türkiye’den daha iyi bir ülke.
Turizm, şehirden şehre farklılık gösteriyor. Okulda serbest kıyafet uygulaması var.
Okulları çok güzel ve temiz. Çevre düzenlemesine çok önem veriliyor. Ülkede
dine çok önem veriliyor. Kiliseler en önemli tarihi eserler. Yolda yayalara öncelik
veriliyor. Trafik çok düzenli. Çok fazla bisiklet kullanan var.

Formu Dolduranın Adı-Soyadı : İsmail KARADANA
Kurumu/Kuruluşu		
: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İzlenim-Gözlem-Hatıra		
: Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde
kurulan AB Eğitim ve Gençlik Programları Birimindeki görevime 2006 yılının Şubat ayında başlamıştım. Görevim, o dönemde daha yeni yeni tanınan AB
projeleri ile ilgili çalışmaları koordine etmek ve eğitim kurumlarımızın proje yapma kapasitelerini oluşturmaktı. Nerden nasıl başlayacağımı biliyordum. İlk olarak okullarımızı yurtdışına tanıtmanın proje ortağı bulmakta önemli olduğunu
düşünerek tüm eğitim kurumlarımızın kendilerini İngilizce olarak tanıttıkları sunumlarını hazırlattık ve proje ortağı aramaya koyulduk. İlk proje başvurularımızı
2007 yılında yaptık ve o yıl İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya’daki okullarla ortak
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Formu Dolduranın Adı Soyadı : İsmail ÇOPUR
Kurumu / Kuruluşu		
: Gürhan Titrek Mesleki Eğitim Merkezi
Söz Konusu AB Projesi’nin Adı : Mekatronik Alanındaki Gelişmelerin
				
İncelenmesi
Uygulama Yeri / Yerleri		
: Dorsten / Almanya
Gidilen Ülke / Ülkeler		
: Almanya-Fransa-Hollanda-Belçika
Yıl (veya tarih)			
: 2007
İzlenim-Gözlem-Hatıra		
: 2007 Yılında AB hareketlilik projeleri kapsamında kabul edilen Mekatronik projemizin değişim ayağında Almanya’nın
Dorsten kentine 14 günlük ziyarette bulunduk. Orada ve yakın çevresinde
edindiğimiz teknik bilginin yanında değişik Alman şehirlerinin yanı sıra Fransa’nın
Paris, Hollanda’nın Amsterdam ve Belçika’nın Brüksel şehirlerine turistik ziyaretlerde bulunduk. Ziyarette bulunduğumuz ülkelerdeki gurbetçi vatandaşlarımızın
sıcak ilgisi ile karşılaştım. Çevre bilincinin çok geliştiğini müşahede ettim.

25

yürütülecek projeler başladı. Çek Cumhuriyeti ve İtalya’dan Çankırı’ya gelen
meslektaşlarımızla projeler yazdık. O günden bugüne ilimizde bulunan birçok
okulumuzla projeler ürettik, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz AB ülkelerine proje toplantılarına gittiler. Diğer taraftan da ilimizde AB ülkelerinden gelen birçok
meslektaşımızı ağırladık, ilimizi, ülkemizi ve kültürümüzü tanıtma fırsatı bulmanın
gururunu yaşadık.
İlimizde üretilen birçok projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında aktif
görev almama rağmen hiç yurtdışına çıkmamıştım. 2010 yılında Milli Eğitim
Müdürlüğü adına bir proje yapmayı düşündüm. Konusu mesleki eğitimdeki yapılanmaların karşılaştırılarak mesleki eğitimin kalitesinin artırılması olacaktı. Bir
projeyi, proje ortakları ile birlikte yazmanın her zaman daha kaliteli işler çıkaracağını biliyordum. Bundan dolayı Romanya’daki ortağımızın daveti üzerine
Ulusal Ajans’a bir hazırlık ziyareti başvurusu yaptım ve başvurum kabul edildi.
İlk defa yurtdışına gidecektim. Uçak biletimi aldım, hazırlıklarımı yaptım ve
2010 yılının Kasım ayında Romanya’ya gittim. İlk defa uçağa binmiştim. Romanya’daki ortağımız kalacağım yeri ayarlamıştı. Bir hafta okulda yoğun bir
çalışma ile projeyi yazdık bitirdik. Gittiğim okul da bir meslek lisesi idi. Okulun
yapısını inceleme fırsatı bulduğum için projeyi yazmak daha kolay olmuştu.
2011 yılının Şubat ayında Ulusal Ajans’a başvurumuzu gönderdik ve Haziran
ayında sonuçlar açıklandı. Projemiz kabul edilmişti ve biz bu projeyi 2011-2013
yılları arasında Bulgaristan, Portekiz, Romanya ve Slovakya ortaklığında uygulayacağız.
Sonuç olarak benim burada vurgulamak istediğim proje faaliyetlerinin
içinde olan arkadaşlarımızın mutlaka yurtdışına çıkmaları, oradaki okullar hakkında bilgi sahibi olmaları daha kaliteli proje yazmalarını sağlayacaktır. Yurtdışında ülkemizi temsil etmenin, kültürümüzü tanıtmanın Avrupalı insanların bizi
daha doğru tanımaları açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun
da önemli bir vatan hizmeti olduğu kanaatindeyim. Kişisel gelişim açısından
da yurtdışında bu faaliyetlere katılmanın eğitim ortamlarına sağlayacağı katkı
ancak bu faaliyetlerin içinde yer alarak anlaşılabilir. Bir öğrencimizin yurtdışına
gidip geldikten sonra iç dünyasında meydana gelecek değişikliği hiçbirimiz
tahmin bile edemeyiz. Öğrencimizin hedeflerinde, özgüveninde ve eğitim hayatında meydana gelecek değişikliği belki de bir haftalık bir yurtdışı çalışma ziyareti sağlayabilecektir. Buradan hareketle ilimiz için, daha çok proje üretmek,
daha çok öğrenci ve meslektaşımızın yurtdışındaki faaliyetlere katılması için İl
Milli Eğitim Müdürlüğü Projeler Koordinasyon Ekibindeki görev tanımım çerçevesinde herkesi iş birliğine davet eder, saygılar sunarım.

Formu Dolduranın Adı-Soyadı : Kadir SERT
Kurumu / Kuruluşu
: Çankırı Tarım Meslek Lisesi
Söz Konusu AB Projesinin Adı
:1- Kamu Personelinin Performans ve
				
Verimliliğinin Yükseltilmesine İlişkin
				
Uygulamaların İncelenmesi ( Fransa -2006)
				
2- Bilgi Çağının Eğitim Kurumları ve
				
Öğretmenleri ( Belçika-2009)
Gidilen Ülke/Ülkeler
: Belçika, Fransa,
Yıl (veya tarih)
: 2006- 2009 yılları
İzlenim-Gözlem-Hatıra
:
1- Fransa–Paris :
Paris’te bulunan metro sisteminin yapılışı çok eski olmasına rağmen çok
gelişmiştir. Oluşturulan ağ sistemi ile her yere kolayca ulaşılabilmektedir. İnsanlar, sürekli metroyu kullanıyorlar. Özellikle, metroda sabah veya akşam hangi
saatte olursa olsun, insanlar yerlerine oturduklarında kitap, dergi vb. okuyor. İlk
etapta kitap okuma salonu gibi görünüm arz ediyor. Bu durum kitap okuma
oranının yüksekliğini gösteriyor.
İnsanlarda vatandaşlık bilincinin çok gelişmiş olduğunu gördüm. Örneğin
toplu taşıma araçlarında, kişiler bilet kullanıyor, ancak otobüs şoförü kontrol etmiyor. Şoför kontrol etmemesine rağmen kişiler, bilet kullanmaktan kaçınmıyor.
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Polonya - 2011
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Toplu taşıma araçları düzenli çalıştığı için iş hayatında bir sıkışıklık görünmüyor. Trafik kurallarına son derece bağlılar. Arabaya binince ilk olarak emniyet
kemerini takıyorlar, hız sınırını aşmıyorlar, Örneğin kaldığım otelde pencereden
dışarı bakarken, iki aracın kırmızı ışıkta beklediğini gördüm. Gece yarısı olmasına rağmen yolda başka hiçbir araç veya yaya yoktu. Buna rağmen araçlar
kırmızı ışıkta bekliyorlardı.
Avrupa toplumu (tüm daireler, işyerleri ve şahıslar) kesinlikle randevulu çalışıyor. Hatta bazen randevular 2-3 ay öncesinden planlanması gerekiyor. O
gün eksik belgeler olmamak kaydı ile müşterinin işleri bitiriliyor.
Devlet dairelerinde hiç kimse kendisine verilen yetkiyi aşıp yorum yapmıyor, yanlış yönlendirme yapmıyorlar. İnsanlar yapamayacakları için çok rahat
hayır diyebiliyorlar. Memurlar müşteriyi yeterli aydınlatıyor. Müşteriler sabırla iş
yaptırma sırasını bekliyorlar.
Ziyaretler sırasında sizinle ilgilenecek mutlaka birisi bulunuyor. Ayaküstü düzenlemeler insanları son derece rahatsız ediyor.
Memurların İş ahlakları iyi gelişmiş. İş disiplinleri son derece ciddi. Herkes
konusunda uzmanlaşmış ve işini seviyorlar. Hiç kimse bu benim işim değil diyerek işinden kaçmıyor.
Memurlarda kılık kıyafet mecburiyeti yok. Fakat bazı kurumların üniformaları var ve ona uyuluyor. Kılık kıyafet son derece serbest ve özgür. Çok radikal
(absürt) olmadıkça problem olmuyor. Örneğin Bazı okullarda, bazı müdürlerin
yazın şortla işe geldiği de olabiliyor. Sakal ve uzun saç bırakabiliyorlar. Kravat
takmak mecburi değil. Kravat takanlara, hayrola resim mi çektireceksin diyerek
arkadaşları alay bile edebiliyor.
Memurlar ticaret de yapabilirler. Vergilerini veriyorlarsa mesele olmuyor.
Ama Fransa’da hayatları garanti gibi olduğu için ticaret yapan memur fazla
görülmezmiş. Maaşları yetiyor, ev, araba, tatil, imkanlar kolay. Uzun vadeli kredilerle çok şey satın alınabiliyor.Kimse hırslı değil. Bu sebeple de ticaret yapan
memur sayısı fazla değilmiş.
Memurlara yönelik, Belediyenin Soysal konutları var. İhtiyaç durumuna ve
öncelik durumuna göre ev veriliyor. Çalışanların % 90’ı lojmanda oturuyor.Yaşlılar için çok yaygın ve lüks huzur evleri var.
Memurlar öğle vakitlerinde biletle yemek yiyorlar.(Ticket restourant)
Fransa’da sendikaların ve derneklerin etkisi çok fazla.Memurların Ücret artışı sendikal yollarla oluyor.
Fransa’da Memurlara ifade özgürlüğü ve sendikal hak tanınmıştır. Memurlara Grev Hakkı tanınmış olup, Grev kararı, grevin başlamasından 5 tam gün
öncesinden yetkili makamlara bildirilmesi gerekir.
Belediyeler okulların fiziki yapısından sorumlular, okul binalarının tamiri, çevre düzenlemeleri, yakıtı vs. giderlerini tamamen belediyeler karşılıyor. Alet ve
malzeme alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı sadece öğretmenlerin maaşlarını ödüyor.
Öğretim dönemi başlayınca her çocuğa 300 – 500 € para yardımı yapılıyor
ki, çocuğun elbisesi ayakkabısı alınsın. Zengin çocuğu, fakir çocuğu farkı olma-

28

sın diye. Çocukların kitaplarını devlet veriyor. Emanet verilen kitaplar çocuklar
tarafından çok itinalı kullanılıyor. Çocuk kitabın arkasına ismini yazıp yıl sonunda geri veriyor.Bir kitap 5 – 6 yıl kullanılıyor. Ders kitapları sık sık değişmediği için
çok tasarruf oluyor.
İlkokul çocukları haftanın iki günü öğretmenleri ile beraber sokağa çıkarak
sokak kültürünü öğreniyorlar. Kırmızı da durmayı, yeşilde geçmeyi, yaya geçidini kullanmayı, markette alış verişi vs her şeyi tatbikatla öğreniyorlar.
Fransa’da devlet özel okullardan vergi almıyor. Öğretmen maaşlarını
ödüyor, diğer fiziki giderleri de belediye karşılıyor. Dolayısıyla özel okulda çocuk
okutmak zor değil.
Mesleki yönlendirme orta 2 de başlıyor .
2- Belçika- Brüksel:
Belçika’da en çok dikkatimi çeken konulardan birisi, trafikte yayaların önceliğidir. Yoldan yayalar geçerken, araçlar duruyor ve yayaların geçmesini
bekliyor. Araçtaki şoför herhangi bir şekilde, kornaya basmıyor ve sesli olarak
bağırmıyor. Gayet sakin bir şekilde yayanın geçmesini bekliyor. Örneğin, yurt
dışına ilk defa çıkan bir arkadaşımla birlikte Brüksel’de gezerken yoldan geçmemiz gerekiyordu. Ben önden geçtim. Arkadaşımda arkadan gelirken araç
geldi ve durdu. Arkadaşımda yolu geçmedi. Arkadaş ve araç aynı anda bekliyorlar. Birbirlerinin geçmesini bekliyorlar. Sonra arkadaşıma seslendim ve yolu
geçti. Sonra araç yoluna devam etti,
Oto parklarda ve yol kenarındaki araç park yerlerinde, park ücretini ödemek için biletmatikler var. Bu biletmatiklere para atılarak park bileti alınıyor.
Alınan biletin süresi kadar, araç park ediliyor. Parkların sorumluları olmamasına
rağmen herkes vatandaşlık bilinci ile park ücretini yatırıyor.
Mağazalarda kesinlikle pazarlık yok. Fiyatlar üzerinde yazılı ve ona göre alış
veriş yapılıyor.
Avrupa, yollarında en iyi asfalt cinsi kullanılmış. Hiçbir şekilde mucurlu, taşlı
veya yamalıklı yol yok. Meyve bahçelerine ve hayvancılık çiftliklerine gittim. Bu
çiftliklere kadar yollar birinci sınıf asfaltla yapılmış.
Avrupa şehirlerinde insan başına düşen yeşil alan çok fazla. Çok büyük
parklar oluşturulmuş. Bakımlı ve temiz.
Brüksel’de ve Paris’te şehir merkezinde bulunan binalar belediyeler tarafından korunmaktadır. Binaların dış boyası ve mimarisi ilk yapıldığı şekli ile korunmaktadır.

Türkiye - 2010
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Formu Dolduranın Adı-Soyadı : Latif TOPÇU
Kurumu/Kuruluşu		
: Çankırı Esnaf Sanayici ve İşadamları
				
Derneği
Söz Konusu AB Projesi’nin Adı : Girişimcilik Ruhunun Gelişimi ve İstihdama
				
Katılımın Artırılması İçin Mikro Kredi
Gidilen Ülke/Ülkeler		
: Almanya
Yıl (veya tarih)			
: 02/04/2011-17/04/2011
İzlenim-Gözlem-Hatıra		
: Proje kapsamında gittiğimiz 15
günlük
Almanya gezisinde farklı tecrübeler edindim. Almanya’daki şehirlerin düzgünlüğü, kasaba ve köylerdeki yolların asfalt olması dikkatimi çekti.Türk vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik içinde olduklarını gözlemledim.Toplu taşıma araçlarının zamanında ve sistemli çalıştıklarını gözlemledim.

Formu Dolduranın Adı Soyadı : M. Fatih AY
Kurumu/Kuruluşu
: Süleyman Demirel Fen Lisesi
Söz Konusu AB Projesinin Adı : Comenius / Intercultural Driving Licence
Uygulama Yeri/Yerleri
: Assisi
Gidilen Ülke/Ülkeler
: İtalya
Yıl (veya tarih)
: 2011
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: İtalya’da derslerin işleniş şekli ülkemizdekiyle
benzer özellikler göstermektedir. İki ülkede de projeksiyon cihazları gibi elektronik donanımla ders işlenmektedir. Okula giriş çıkışlarda bizden farklı olarak kontrol yok ve okula sivil gidebiliyorlar. Ulaşımda ise ülkemizden farklı olarak tren çok
fazla kullanılmakta. Trenin yanında İtalya’da sürücüsüz tren(mini metro) yaygın
olarak kullanılmakta. Türkiye’de ise hızının ve konforunun yetersiz olmasından
dolayı trenlerin kullanım oranı düşük. Hızlı tren sayesinde bu oran yükseltilmeye
çalışılmaktadır.
Assisi çok eski bir belde ve yıllardır bu eski görünümü korunmakta. Sadece
Assisi değil İtalya’da gezdiğimiz diğer yerlerde de tarihlerini korumuşlar ve çok
güzel tanıtımını yapıyorlar. Müzeleri çok büyük, temiz ve kalabalık.
İnsanların birbirine olan saygıları sonsuz. Arabayla giderken ne olursa olsun
kornaya basmıyorlar, öndeki araç gidene kadar arkasında bekliyor. Caddeye
yaya olarak çıktığınızda arabalar ne kadar hızlı gelirse gelsin sizi gördüğünde
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Formu Dolduranın Adı Soyadı : Levent ŞENTÜRK
Kurumu/ Kuruluşu
: Çankırı Ümit Eğitimciler Derneği
Söz Konusu Ab Projesinin Adı : Bilgi Çağının Eğitim Kurumları ve
				
Öğretmenleri
Uygulama Yeri/ Yerleri
: Belçika
Gidilen Ülke / Ülkeler
: Belçika,Almanya,Hollanda,Fransa
Yıl
: 2009
İzlenim- Gözlem- Hatıra
: Ben Avrupa’dayken diye başlayan cümlelerim olmasını, aynı dünyayı paylaştığım insanların yaşantısını ve en önemlisi
eğitim yaşantılarını gözlemlemek adına çok istemişimdir. Nasip oldu gittim.
Belçika’da karşılaştığım bir olay çok önemli bir eksiğimizi hatırlattı ve epey düşündürdü bana. Belediye otobüsü durakta özürlü bir vatandaşı almak için durdu. Kişi tekerlekli sandalye ile beklemekteydi. Acaba otobüse nasıl binecek
diye bakarken, otobüsün orta kapısının açılıp bir asansörün kaldırıma kadar
‘Buyurun değerli insan sizler için buradayız’ dercesine uzandığını görünce “Biz
düşünüyoruz, yazıyoruz, söylüyoruz ama Avrupalılar yapıyorlar” dedim. Bunu
yapmak çok mu zor?
Buna rağmen (herkesin kendi vatanı ya) Türkiye’nin bütün Avrupa’dan
daha güzel, daha sıcak, daha zengin ve daha ekonomik olduğunu görmek
ve Yahya Kemal misali en çok “Avrupa’nın Türkiye’ye dönüşünü” çok sevdim.

duruyor. Eve ayakkabı ile girmemize rağmen ev hiç kirlenmiyor çünkü sokaklar
tertemiz.Bunun yanında İtalya’da hayat çok pahalı.Örneğin yarım litrelik bir su
1.5 Euro.Tavuk ve inek eti çok pahalı olduğundan insanlar domuz ve hindi eti
tüketiyor.İnsanların gelir durumları çok iyi. Çoğu aile 2-3 ev, 5-6 arabaya sahip.
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Formu Dolduranın Adı Soyadı : Mehmet Fikret KAYMAK
Kurumu/Kuruluşu
: Çankırı ADSM
Söz Konusu AB Projesinin Adı : Leonardo Da Vinci-Sürekli Eğitim Projesi
Uygulama Yeri/Yerleri
: Diş Hekimliği
Gidilen Ülke/Ülkeler
: Almanya
Yıl (veya tarih)
: Kasım 2010
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: Altyapı ve belediyecilik hizmetleri mükemmel. Ulaşımda en ufak sıkıntı yok.Toplu taşıma araçları yeterli ve dakik.Sokaklar,
caddeler tertemiz. İnsanlar kurallara uyuyor. Hayat tertip ve düzen içinde akıp
gidiyor. En basit ayrıntı, trafikte hiçbir sürücü korna çalmıyor, başkalarını rahatsız
etmiyor. Tabii ki bizdeki gibi düğün konvoyları, açık hava eğlenceleri olmuyor.
Tarihi eserlerini çok güzel koruyorlar. Sağlık hizmetleri özellikle ağız diş sağlığı
hizmeti, özel kliniklerden hizmet alımı şeklinde yürütülüyor.
Formu Dolduranın Adı Soyadı : Mehmet KALAYCI
Kurumu/Kuruluşu		
: Kurşunlu ASM
Söz Konusu AB Projesi’nin Adı : Aile Hekimliği Yerinde Uygulamaları
Uygulama Yeri/ Yerleri		
: Macaristan
Gidilen Ülke/Ülkeler		
: Macaristan, Avusturya, Çek Cumhuriyeti,
				
Almanya
Yıl				
: 2010
İzlenim-Gözlem-Hatıra		
: 2010 yılında Macaristan merkezli Yerinde
Aile Hekimliği Uygulamaları kapsamında yapılan 15 günlük gezide, Budapeşte
merkezinde yerinde sağlık uygulamaları takip edildi,
Aile hekiminin sevk etmediği hiçbir hasta acil değilse 2. basamak hastanesine kabul edilmiyordu. Her aile hekiminin bağlı olduğu bölge hastaneleri
mevcuttu. Hastalarını sadece bu hastanelere sevk edebiliyorlarmış. Şehrin her
bölgesinin kendi hastanesi mevcuttu. Acil nöbetlerinde her branştan uzman
bulmak mümkündü ve aciller bizdeki gibi yoğun değildi. Bunun sebebinin birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi olduğunu söylediler. Hastanelerde kanaatimce bizdeki gibi döner sermaye olmadığından hasta kapma
yarışı yoktu, hastane koridorları boştu. Nedenini sorduğumuzda birinci basamak aile hekimliğinden sevk almadan hastaneye gelinemediğini, gerçek
hastaların 2. basamağa geldiğini, bunun da hastanelerde yoğunluğu azalttığını söylediler. 2. basamakta branş hastaneleri çoğunluktaydı.
Şehirlerde ulaşım sorunu yoktu. Özellikle raylı sistemler aktif olarak kulla-

Formu Dolduranın Adı-Soyadı : Mehmet KORUCUOĞLU
Kurumu / Kuruluşu		
: Çerkeş Belediye Başkanlığı
Söz Konusu AB Projesinin Adı
: Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH-EVS)
Uygulama Yeri / Yerleri		
: AB Üye Ülkeleri ve Program Ortakları
Gidilen Ülke / Ülkeler		
: Yunanistan, Almanya, İspanya, Macaristan,
				
Finlandiya, Portekiz, Hollanda, Norveç
Yıl (veya tarih)			
: 2010-2011
İzlenim-Gözlem-Hatıra		
: Avrupa Birliği Gençlik Programı’nın 5 ayrı uygulama alanından 2.si olan ve bu nedenle Eylem-2 olarak adlandırılan Avrupa
Gönüllü Hizmeti (AGH), bir sivil toplum kuruluşu için toplum yararına ve sosyal
içerikli projelerde gönüllü çalışma programıdır.
Gönüllü olarak çalışırken yapılan iş için maaş benzeri bir ücret alınmaz. Bununla birlikte yiyecek, barınma, dil eğitimi, yerel ulaşım, sigorta, bireysel bakım
yardımı ve az miktarda cep harçlığı alınabilir. Bir AGH projesi, 2-12 ay bir AB
ülkesinde gönüllü olunmasına imkan tanımaktadır.
Belediyemiz tarafından çeşitli Avrupa ülkelerine gönderilen gençler Ev Sahibi Kuruluşlardaki proje faaliyetlerini yürütürken, bir yandan Türk gelenek-görenek, örf ve adetlerini de bulunduğu ülkelerdeki insanlara ve proje dahilinde
diğer ülkelerden gelen gençlere sergilemişlerdir. Aynı zamanda bu insanların
ülkeleri ve yaşantılarından da kesitler öğrenerek hem Avrupalılık bilincini kazanmışlar, hem kültürel etkileşimde bulunmuşlar, hem de yabancı bir ülkede ailelerinden uzakta kendi başlarına bir takım sorunlarla baş etmeyi becermişlerdir.
Bunun yanı sıra Türkiye hakkındaki önyargıları yıkmışlardır.
Proje sorumlusu olarak bu kapsamda ortak kuruluşu tanıma ve gönüllünün yaşantısı hakkında bilgiler edinmek üzere bireysel çabaları ile İspanya’ya
bir ziyarette bulunmuştum. İspanyol ortak kuruluşun yerel halk ve göçmenlerin
eğitimi, barınması, konaklamaları, adaptasyonları, kültürel yapıları gibi birçok
alanda çalışmalar yaptığı gözlemlenmiştir. Aynı zamanda Beyaz Rusya’dan
gelen bir öğrenci topluluğu da kendi kültürlerinden eserler ve sunumlar sergi-
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nılıyor. Cadde ve sokaklar tertemizdi. Trafik kurallarına uyum o kadar güzeldi
ki ekipteki herkes “Avrupa’ da yaya, Türkiye’ de şoför olmak vardı.” şeklinde
birbirine espri yapıyorlardı.
Kültürel alanda gezdiğimiz her ülkede tarihi eserlere çok güzel sahip çıkılmıştı. Tarihleriyle barışık şekilde eserleri korumuşlar. Özellikle kiliseleri. Her şehirde
merkezde kilise, şehirleşme kilise etrafında toplanmış gibiydi.
Şehirlerin altyapı ve üst yapı sorunu yoktu. Her taraf yemyeşil, tertemiz ve
düzenli idi. İnsanların fastfood alışkanlıkları çok fazlaydı.
Ekonomik olarak Macaristan bizden iyi durumda değildi. Yaşam çok pahalı, lükse düşkün yaşıyorlarmış ama kişi başı gelir düşükmüş. Aylık 400 -500
Euro ortalama gelirle çalıştıklarını söylediler ama en basit bir ayakkabı bile
ortalama 30 Euro idi.
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lemişlerdir.
Gönüllümüz yardıma muhtaç insanlara da el uzatarak Türk halkının ne
kadar yardımsever ve şefkat dolu olduğunu canlı bir örnek olarak göstermiştir.
Bu kapsamda gönüllümüz gözleri görmeyen 4 Afrikalı göçmenin sağlık sorunlarıyla ilgilenmiş ve en nihayetinde bu kişilerin yeniden dünyayı görmelerinden
duyduğu mutluluğun tarif edilemez olduğunu beyan etmiştir.
Bir Anı: Ortak kuruluşumuzun etkinlikler düzenlediği bir ilkokulun önünde Afrikalı göçmen kadın grubuyla karşılaştık. Bunların arasında gözleri görmeyen
birisi de vardı. Kendileriyle biraz sohbet ettik ve birlikte fotoğraf çektirmek istedik.
Ancak grubun lider vasfında olan en yaşlı üyesi ”Asla fotoğraf çektirmeyiz, çünkü bugüne kadar birçok kişiyle resim çekildik. Hepsi de bize birer fazla çıkartıp
hatıra olarak vereceklerini söylediler ama sözlerinde durmadılar. Bizler de artık
uzun bir süredir hiç kimseyle fotoğraf çekinmiyoruz, kararımız kesindir.” dedi.
Bunun üzerine’’Bizler Türk’üz, Türkiye’den geliyoruz, verdiğimiz sözde dururuz’’ diyerek bu yardıma muhtaç grubu ikna etmeye çalıştık. Üzerimizdeki gömlekleri işaret ederek ”Bunları da vermenizi istiyorum, çünkü bizim başka giysimiz
de yok” diyerek kabul etti. Akşam biraz yiyecek ve içecek alarak bu insanları
evlerinde ziyaret ettik. Çekildiğimiz fotoğraflardan birer hatıra verince gözleri
dolan yaşlı kadın ilk kez birilerinin kendilerini önemsediğini ve karşılıksız ziyaret
ettiğini ifade ederek yokluk ve sefalet içerisinde olmalarına rağmen bize bir
şeyler ikram emek istedi. Gömleklerimizi daha sonra getireceğimizi söylediğimizde ”Biliyoruz sizler Türk’sünüz, sözünüzde durursunuz ve diğer insanlardan
farklısınız’’ diyerek bize sarıldı. Daha sonra gönüllümüz bu yardıma muhtaç insanlara ortak kuruluşun himayesi altında gıda ve giyecek yardımları yapmaya
devam etmiştir. 4 yıldan fazla bir süredir kör olan kadınsa şu anda yeniden
dünyaya Barcelona’dan göz kırpmaya başlamıştır. (21 Temmuz 2011 Barcelona/İspanya)

Çankırı - 2011

Formu Dolduranın Adı Soyadı
Kurumu/Kuruluşu		
Söz Konusu AB Projesinin Adı
				
Gidilen Ülkeler			
Yıl				
				
				
İzlenim-Gözlem-Hatıra 		

: Melih GENÇ
: MEB/Çankırı Anadolu Lisesi
: Local Traditions And European Values
( Yerel Örf,Adetler ve Avrupa Birliği Değerleri)
: Macaristan,İtalya,Bulgaristan,Türkiye
: 2007-2009(Macaristan,Györ: 10/03/2008,
İtalya,Cosenza:16./05./2008,
Bulgaristan,Sofia:10/11/2008)
: Mart ayı başında ilk hareketliliğimizi belirle-
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Formu Dolduranın Adı Soyadı : Mehtap HOŞNAM
Kurumu/Kuruluşu
: Çankırı ADSM
Söz Konusu AB Projesinin Adı : Diş Hekimlerinin AB Tecrübeleri
Uygulama Yeri/Yerleri
: Almanya’daki Muayenehaneler
Gidilen Ülke/Ülkeler
: Almanya
Yıl (veya tarih)
: Kasım 2010
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: Almanya’da diş hekimleri muayenehanecilik sistemiyle çalışmaktadır.Diş hekimlerinin toplu çalıştığı, devlete ait bir merkez
yok. Kliniklerden hizmet satın alınmış ve denetimi bizdeki medulla sistemine
benzer bir sistemle, başarılı bir şekilde yapılıyor. Devletin ihtiyacı kadar diş hekimliği fakültesi ve tıp fakültesi var. İşsiz diş hekimi yok. Diş hekimleri mezun
olduktan sonra 2 yıl başka bir diş hekiminin yanında çalışmak zorunda, daha
sonra devletin gösterdiği yerde muayenehane açabiliyor. Almanya’da kliniklerin sayıları ve konumları önemli, istediğin yere klinik açamıyorsun. Özel çalıştığı
ve ücret aldığı halde bir diş hekiminin baktığı hasta sayısı 15’i geçmiyor. Bu da
kaliteyi artırıyor. Hastalar randevularına tam vaktinde geliyor. Randevuya geç
kalmak gibi bir şey söz konusu değil, her şey dakik. Diş hekimlerine yardım eden
kendi alanında üniversite mezunu yardımcı sağlık personeli var. Koruyucu diş
hekimliği kısmını yardımcı sağlık personeli yapıyor. Koruyucu diş hekimliğine çok
önem veriliyor.
Sosyal güvenlik kurumu belli bir yaşa kadar diş çekimini, belli bir yaştan
önce protez ücretini ödemiyor. Hasta, yaptırmak isterse bu ücreti kendisi karşılamak zorunda kalıyor. Böylece hasta ağız sağlığına daha çok dikkat etmektedir.
Öğrenciler küçük yaşta eğilim ve yetenekleri doğrultusunda mesleki eğitime veya akademik eğitime yönlendiriliyorlar.
Şehir içinde ulaşım için daha çok raylı sistem ulaşım araçları tercih edilmektedir. Bisiklet kullanımı çok yaygın. Trafikte yoğunluk ve kargaşa söz konusu
değil, kesinlikle araba korna sesi duyulmamakta, yayalara öncelik söz konusu.
Caddeler temiz ve düzenli, yerleşim yerlerinde halk tarihi dokuyu bozmadan
modern bir hayat sürüyor.
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diğimiz üzere Györ, Macaristan’a üç öğretmen dört öğrenci olarak gerçekleştirdik. Burada öğretmenler olarak şimdiye kadar neler yaptık ve neler yapacağımız konusunda görüşmeler yaptık Beklentilerimiz ötesinde bir kaynaşma
ve motivasyon oldu. Eğitim sistemleri, işleyişi ve kültürleri hakkında bilgiler aldık. Kısa bir halk oyunu izledik.Biz de bir sunu gerçekleştirdik.Ortak bir geçmişimiz olan bu ülkenin halk oyunları bizimkilerden esintiler taşıyordu. Öğrenciler,
öğrencilerimize göre çok rahattılar, fakat birçoğunun eski demirperde ülkesi
amblemini ve etkisini atamadığını, çoğunun aile yaşantısının yok denecek kadar az olduğunu gözlemledik. Okul yönetiminde iki adet müdürleri vardı. Biri
sosyal işlerden diğeri ise yönetimden sorumluydu. Okullar belediye başkan
yardımcılarının eğitimle ilgili olan kararları ve okul müdürlerinin oluşturduğu bir
komisyon tarafından alınan kararlarla yönetiliyor. Okul giderlerinin neredeyse
tamamını karşılamak okula ait,devlet yardımı çok cüzi ve en önemlisi bazı okullar bu yüzden birleşebiliyor ya da kapanabiliyor. Ama eğitime saygı gösterilişi
dikkatimizi çekti. İki çeşit derse giren öğretmen gördük. Örneğin, bir öğretmen
hem İngilizce hem de biyoloji öğretmeni olabiliyordu. Ayrıca üniversite sınavları
beş branşta yapılıyor. Yurtlarda, belirli bir saatte ışıkların otomatik kapatıldığını
öğrendik. Sabahları ise öğrenciler, müzikle uyandırılıyordu. Bu beğeniyi yemek
kültürü konusunda söylemek zor. Misafirperverlik bizdeki gibi değildi. Kültür, tarih
yönünden zengin olan Budapeşte bulunan Tuna Nehri şehri Buda ve Peşte olarak ikiye ayırıyor ve yine bizden izler taşıyor. Sokaklarda da hep gösterişli insan
heykellerine yer verilmişti. Her defasında Osmanlıdan bahseden öğrenci ve
öğretmenler bulduk yanımızda. Turizmi canlı diyemeyiz, ekonomik yönden de
zayıf olan ülkede sosyal yapı sarsıntılıydı.
İtalya’nın Cosenza şehrinde Mayıs 2008’de yine kendimize ait örf adet ve
ananeleri gösteren sunumlarımızla ziyaretimize başladık. Daha önce hakkımızda bilgiye sahip olmamaları sebebiyle oldukça faydalı ve etkili oldu. Din farkı
kültürleri de doğal olarak farklılaştırıyor. Çabuk iletişim kurduk. Kültürel yönden
farklı olsak da Akdeniz kültürünü paylaştığımız bu insanlar sıcak kanlı sayılırlar.
Gezdiğimiz şehirlerde turizmin tarihe de bağlı olarak canlı olduğunu ve sosyal
yönden diğer iki ülkeden uzak ara farklı olduğunu gözlemledim. Bizden daha
iyi organize edilmiş vaziyette ve reklamlarını çok iyi yapıyorlar. Sosyal yönden
insanların karamsar yapısının olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ulaşım rahat
ve zevkli, saatlerce yol alıp yorulmamak mümkün yollarda. Ülkemizdeki gibi
kaza oranı yüksek değil. Eğitimde ise bizde olduğu gibi sınavlar söz konusu;
fakat üniversiteler bireysel sınavlarda uyguluyorlar. Şehirlerde yerel yönetimler
eğitime katkı sağlıyor.
En son ziyarette bulunduğumuz Bulgaristan-Sofya ise diğer ülkeler arasında
sosyo-ekonomik yönden en zayıf ülkeydi,bu da insanların mutsuz ve karamsar
olmasının ana sebebiydi.Gelir seviyesinin düşük olması eğitim alan öğrencileri de olumsuz etkilediğini gördük.Öğrencilerin bir çoğunun eğitimin ardından
yurtdışında çalışmayı istemesi bizi hatırlattı. Ulaşım raylı sistem ağırlıklı şekilde
yürüyor ve toplu taşıma halkın ilk tercihi.Son derece uygun maliyetler onlara

ekonomik zorluktan dolayı ağır geliyor.Kültürel yönden yine bize benzeyen giyim kuşam ve ezgilerle dolu halk oyunları mevcut fakat dinin belli alanlarda
kültüre etkisi fark yaratıyor.Turizm ise fazla bir gelir kaynağı olarak göze çarpmıyor.Ülkede Osmanlıdan kalma cami ve eserler dikkat çekici.Ortak bir geçmişe
sahip olduğumuz bu ülkede hatırı sayılır bir Türk nüfusu da iletişim kurma ve bizi
iyi tanımalarına imkan sağlamışsa da hakkımızda olumlu düşüncelerinin az
olması geçmişten kalma bir kalıntının eseri olsa gerek.
Sonuç olarak gittiğimiz tüm ülke ve şehirlerde kendi kültürümüz ve Çankırımıza ait örf ve adetlerimizi tanıtmamız bizlere karşı bakış açılarını olumlu yönde
etkilemiştir.
Formu Dolduranın Adı Soyadı : Menderes İPEK
Kurumu / Kuruluşu		
: Çankırı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
				
Müdürlüğü
Söz Konusu AB Projesinin Adı
: Arıcılık
Uygulama Yeri/Yerleri		
: Belçika
Gidilen Ülke/Ülkeler		
: Belçika, Almanya, Hollanda, Fransa
Yıl (veya tarih)			
: Mart 2010
İzlenim-Gözlem-Hatıra		
: Belçika’nın başkenti Brüksel’de konakladık.
Bölgeye yakın arıcılar, arı malzemesi üreten işletme ve arıcılık müzesi gezilmiştir.
Bunun yanında Almanya, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg’a günü birlik geziler
yapılmıştır. Bu proje sayesinde ülkemiz arıcılığı ile Avrupa’daki uygulamaları karşılaştırma fırsatı buldum.
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Formu Dolduranın Adı Soyadı : Mesut POLAT
Kurumu/Kuruluşu 		
: ÇESİAD
Söz Konusu AB Projesi’nin Adı : Girişimcilik Ruhunun Gelişimi ve İstihdama
				
Katılımın Artırılması İçin Mikro Kredi
Uygulama Yeri/Yerleri
: Almanya
Gidilen Ülke/Ülkeler
: Almanya
Yıl (veya tarih)
		
: 02.04.2011/17.04.2011
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: On beş gün seminer ve gezilerle desteklenen AB projemiz hayatımıza yön verecek tecrübelerle tamamlanmıştır. 3 saatlik uçak seyahatiyle indiğimiz Almanya’da insanların çalışkanlığının ve hayatlarının her safhasında uyguladıkları disiplin beni çok etkiledi. 15 gün bulutlu
havada gezdiğimiz Almanya’da Türklerin yoğunluğu dikkatimi çekti. Ülkemizle
yaşantıları çok benzeşmiyor, çalışma azimlerine hayran kaldım.
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Formu Dolduranın Adı Soyadı : Murat ŞAMASAS
Kurumu/Kuruluşu
: 80.Yıl Cumhuriyet Lisesi
Söz Konusu AB Projesinin Adı : Step By Step To A Sustainable Future
Uygulama Yeri/Yerleri
:
Gidilen Ülke/Ülkeler
: Belçika - Macaristan
Yıl (veya tarih)
: 2009-2010
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: AB Comenius projesinde katılımcı olarak yer
almak, farklı birçok deneyime sahip olmak demekti. Daha öncesinde hiç yurt
dışı deneyimim olmamıştı. İlk kez kendi meslektaşlarımla kendi okullarında tanışacaktım. İlk kez uluslararası bir projede yer alıyordum, bunun hem gerginliğini
hem de heyecanını bir arada yaşıyordum. Okulumuzun gerçekleştirmiş olduğu bu proje dahilinde Saint Nicolas(Belçika ) ve Györ ( Macaristan )’ da dolu
dolu birer hafta geçirdim. Projede ülkemizin yanı sıra Avusturya, Belçika, İtalya,
Macaristan ve Polonya yer alıyordu. Bu hem öğrencilerimiz hem de biz öğretmenler açısından çok büyük bir fırsat demekti. Bu sayede bizimle beraber altı
farklı ülkenin öğretmen ve öğrencileri arasında çok büyük dostlukların temelleri
atıldı. Aramızda birçok kültürel farklılıkların bulunmasının yanı sıra bir çok da
benzerliklerin olduğunu görmek çok heyecan vericiydi. Gittiğimiz bu ülkelerin
eğitim sistemlerine, kültürlerine, yaşam tarzlarına, folklorlarına, tarihlerine kısa bir
göz atma fırsatı yakalamış olduk. Örneğin Belçika’da araçların trafikte yayalara
ve birbirlerine karşı son derece saygılı olduklarını gözlemledim. Macaristan’da
insanların birbirlerine çok saygılı olduklarını gözlemledim.Her iki ülkede de hiç
korna sesi duymadım.Her iki ülke ziyaretinde de en çok dikkatimi çeken tarihi
yapılarına ve geçmişlerine ne denli sahip çıktıklarını görmek oldu. Ayrıca doğaya son derece saygılı olduklarını ve yeşil alanlarını çok iyi koruduklarını gördüm.Macar dilinde birçok Türkçe kelime olması ayrıca çok şaşırtıcıydı.(alma,
sirke, salat gibi).Bence bu proje sayesinde bizim de dahil olduğumuz bu altı
ülke öğrenci ve öğretmenleri birbirlerini tanıma fırsatı yakalamış oldular.Birbirleri
hakkında sahip oldukları ön yargıları kırmış ve uzun yıllar sürecek dostlukların
temellerini atmış oldular.Bunu tecrübe etmek benim için harika bir duyguydu
ve bana çok farklı bir vizyon kazandırdı.
Formu Dolduranın Adı-Soyadı :Mustafa CESARETLİ
Kurumu/Kuruluşu 		
:80.Yıl Cumhuriyet Lisesi
Söz Konusu Projenin Adı
:Step By Step To A Sustainable Future
Uygulama Yeri/Yerleri		
:
Gidilen Ülke/Ülkeler		
:Belçika,Macaristan,Avusturya,Polonya,İtalya
Yıl(veya tarih)			
:2009-2011
İzlenim-Gözlem-Hatıra		
:2009 yılı Ocak ayında Polonya ve
Avusturya’dan gelen öğretmenlerin hazırlık ziyareti ile başlayan Comenius
programımız 2011 Mayıs ayında sona erdi. Bu dönem içinde birçok yeni ülke-
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ler gördüm ve yeni arkadaşlarla tanışma fırsatım oldu. İlk yolculuğumuz 2009
Kasım ayında Belçika ziyareti ile başladı. Heyecanla öğretmen arkadaşlarla
ve öğrencilerle İstanbul havaalanına geldik .Hepimizin de yurtdışına ilk çıkışı
idi. Gümrükten geçtik ve uçağın kalkma saatini bekliyorduk. Beklerken soda
almak için bir restorana yöneldim ve bir soda aldım. Sodayı açıyım mı diyen
garsona aç dedim ve açtıktan sonra ücretini ödemek için sorduğumda ve
fiyatını öğrendiğimde işte dedim kendi kendime herhalde Avrupa ya ayak
bastık. Neden derseniz bir sodaya 6.5 TL ödemiştim. Tabi bununla da kalmadı.
Brüksel’e indiğimizde susamıştık ve su almak istemiştik. 250 cc bir bardak suya
2.5 Euro verdiğimiz zaman daha da iyi anlamıştım Avrupa’nın pahalı bir yer
olduğunu.. Sadece pahalılık mı hayır tabi ki. Trafik inanılmazdı. Ayağımızı yola
attığımız an araçlar sanki trafik polisi görmüş gibi bir anda önümüzde duruveriyordu. Bizler için şaşırtıcı idi. Türkiye de geçiş üstünlüğü her durumda aracın
olduğu düşünülürse araçların önümüzde durması ve sürücülerin saygı ile durması bana çok ilginç gelmişti. Aynı zamanda trafikte hiç korna sesi duymamak
da güzeldi.
2 yılda gezdiğim 5 ülkede okullarda en dikkatimi çeken uygulamalardan
bir tanesi de teneffüslerdi. Öğrenci dışarı zili çalar herkes ihtiyacını gidermek
için dershanelerden dışarı çıkar ve ihtiyaçları görmek için hareket ederler.
Daha sonra içeri zili çalar. Öğrenciler sınıfına doğru giderler. Bizde olduğu gibi
değildi. Yani nöbetçi öğretmen hadi çocuklar girin içeri diye bağırmıyordu.
Öğrencilerden bazıları kapının önünde beklemiyordu. Herkes biliyordu ki zil sesi
ile ders başlayacak. İşte dedim kendi kendime bu okullarda her gün nöbet
tutulur. Sonuç olarak söylemek gerekirse Avrupa’nın bizden farklı yönleri var. Ben
gezip gördüğüm beş ülkeden sonra şunu içtenlikle söylüyorum. Yaşanılacak
yer AB üyesi TÜRKİYE. Ancak Avrupa’daki gibi kurallara herkes uyarsa ülkemiz
gerçekten bu sefer yaşanılacak bir CENNET olur diye düşünüyorum.

Formu Dolduranın Adı Soyadı : Mustafa GAMZELİ
Kurumu/Kuruluşu
: Çankırı ADSM
Söz Konusu AB Projesinin Adı : LDV
Uygulama Yeri/Yerleri
: Diş Hekimliği
Gidilen Ülke/Ülkeler
: Belçika
Yıl (veya tarih)
: 2010
İzlenim-Gözlem-Hatıra
:
Belçika-Brüksel: Eğitim sistemleri oturmuş, kurallara bağlanmış. Herkes kurallara
uyuyor. Denetim tavizsiz işliyor. Ulaşım yıllar öncesinden tamamlanmış bilhassa
raylı sistemi güzel işletiyorlar. Yayalara karşı trafik son derece saygılı, ışıksız yerde
yaya önceliği var. Belediye temizlik hizmeti iyi değil. Ekonomileri iyi. Çalışmayana bile iyi denecek para veriliyor. Turist çekmeyi ve reklamı çok iyi yapıyorlar. Yeşil alana çok önem veriliyor. Geniş alanlarda insanlar rahatça gününü
geçirebiliyor. Sağlıkta herkes sorumluluğunu biliyor, kurallar işliyor, zorunluluklar
getirilmiş ve buna da uyuluyor.
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Formu Dolduranın Adı Soyadı :Mustafa KARA
Kurumu / Kuruluşu		
: Çankırı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
				
Müdürlüğü
Söz Konusu AB Projesinin Adı
: Kamu Personelinin Performansının AB ve
				
Türkiye Arasında Kıyaslanması- Performans
				
Artırmaya Yönelik AB Uygulamaları
Uygulama Yeri/Yerleri		
: Fransa-Paris
Gidilen Ülke/Ülkeler		
: Fransa
Yıl (veya tarih) 			
: 01.09.2006-15.09.2006
İzlenim-Gözlem-Hatıra		
: Kamu uygulamaları ile siyaset bizdeki gibi iç
içe girmemiş olduğundan personelin işine kimse karışmamaktadır.
Kamu kurumları, sokaklar çok sakin. Şehirler, mahalleler, sokaklar tertemiz.
Mimari yapı güzel, tarihe ve kültüre sahip çıkılmış. Yüzlerce yıllık binalar sanki
yeni gibi korunarak günümüze kadar gelebilmiş.
Fransa’da hayat sabah 5-6 gibi başlamakta. Yedi katlı metrosu ve hızlı
treni var. Sokaklarda dört beş yaşlarındaki çocukların yanlarında öğretmenleriyle tarihi turistik ve diğer uygulamalı eğitimleri verirken görmek sık rastlanan bir
durum. Sivil toplum örgütleri çok gelişmiş, halk da duyarlı. Hafta sonları yüzlerce
sivil toplum örgütünün tiyatro salonlarında, sokaklarda, gösteri merkezlerinde,
stadyum veya spor salonu gibi yerlerde faaliyetleri var. Bir kişi birden fazla sivil
toplum kuruluşuna üye olarak faaliyetine katılabiliyor.

Formu Dolduranın Adı Soyadı : Mustafa SÖĞÜT
Söz Konusu AB Projesinin Adı
: Comenius Projesi
Uygulama Yeri/Yerleri 		
: Macaristan-Budapeşte
Gidilen Ülke/Ülkeler		
: Macaristan
Yıl(veya tarih)		
: 2010
İzlenim-Gözlem-Hatıra		
: 2010 yılında Comenius Projesi kapsamında
Çerkeş Anadolu Lisesinden 20 öğrenci ve 4 yönetici ile birlikte Macaristan’ın
başkenti Budapeşte’ye hava yolu ile indik.
Yurt dışına ilk seyahatim olması nedeniyle etrafımı dikkatlice inceleme ve ülkemle karşılaştırma fırsatı buldum.
Budapeşte havaalanına indiğimde terminalin çok küçük olduğunu, insanların Türk insanına yakın profiller çizdiğini gözlemledim. Türk kültürüne benzerlikler olduğu gibi ayrışan özelliklerinin de bulunduğunu tespit ettim.
Proje kapsamında daha önce İlimiz Çerkeş İlçesine gelen yönetici, öğ-
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Formu Dolduranın Adı Soyadı :Mustafa MEMİŞ
Kurumu/Kuruluşu
:S. İnal Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
Söz Konusu AB Projesinin Adı
:Sounds And Words Of Europe
Uygulama Yeri/Ülkeler
:İtalya
Yıl (veya tarih)
:19/23 Ekim 2009
İzlenim-Gözlem-Hatıra
:Proje kapsamında İtalya-Roma-Tivoli kasabasına gittik. Tivoli’de sanat eğitimi yapan bir okula gittik. Havaalanından okulun
görevlendirdiği bir öğretmen tarafından karşılandık. Tivoli Roma havaalanına
35 km. uzaklıkta tarihi bir kasaba idi. Ulaşım çok kolaydı. 1. gün otele yerleşme,
çevreyi tanıma için serbest zamanlarımızdı. 2. gün proje toplantısı yaptık. 3.
gün Roma ve Vatikan gezisi vardı. Sabah erken saatte trenle Roma’ya gittik.
Tren yolculuğu sonrası metro ile şehrin her bölgesini gezme imkanımız oldu.
Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım ucuz ve gelişmişti. Yağmurun yağmadığı gün
yok gibiydi. Gündüz yağmaz ise gece yağıyor. Suyun bolluğu çeşmeler ve
fıskiyelerden belli oluyor.
Okullar yaş grubu yapılarak oluşturulmuş. Okullar özürlü öğrencilerin eğitimini kolaylıkla sürdürebileceği şekilde inşa edilmiş. Spor salonları her türlü aktivite yapabilecek şekilde dizayn edilmiş.
Öğrenciler küçük yaşlardan itibaren sanat eğitimi alıyor. 2 yabancı dil öğretiliyor, sosyal etkinlikler spor ve sanatın ağırlıkta olduğu öğretim programları
var.
Tarihi doku ve binalar korunmuş, iç kısımlar modern evleri aratmıyor fakat
dış cephede aslı korunmuş. Kaldığımız süre boyunca korna sesi duymadık. Sakin, gürültünün çok az olduğu bir ortam var.
Projenin amacı dünya müziklerinin buluşması kültürel yakınlaşma idi. Katılan ülkeler kendi müziklerinin yanında klasik müziğin örneklerini icra ettiler.
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retmen ve öğrencilerin bizi sıcak, güler yüzlü karşılamaları mutluluk vericiydi.
Sanki 40 yıllık dost gibi karşılandık. Sebebini sorduğumda daha önce Çankırı’ya
geldiklerini ve ilimizdeki misafirperverliği ömürleri boyunca unutamayacaklarını
ifade ettiler.
İlimizde ailelerin yanında kaldıklarını, aile ortamının ve sıcaklığının hasretini
çektiklerini, verilen hediyelerin kendileri için anlamlı olduğunu ifade ettiler.
Bunun önemini ilerleyen günlerde çok daha iyi analiz etme fırsatı buldum.
Orada öğrenciler ilköğretimden sonra kolej denilen yurtlara yerleştirilip, devletin
himayesinde okuyorlar. Aile ortamından uzak, sevgiye muhtaç, maddenin ön
planda tutulduğu bir ortam. Ancak özgüvenleri gelişmiş insan profili çiziyorlar.
Başkent Budapeşte 2-2,5 milyon civarında nüfusa sahip, tarihi dokusunu
olduğu gibi muhafaza etmiş bir şehir. Doğaya ve yeşile önem verilmiş, insanlar kurallara son derece bağlı, yönetimde insana güven ön plana çıkmış. AB
ülkeleri ile ulaşımın kolay olmasından dolayı yıllık 50.000 turistin geldiğini ifade
ettiler. Tarihi doku ile yeşilin kaynaştığı tabiat harikası bir başkent.
Burada bir hatıramı anlatmadan geçemeyeceğim. İlk gün Macar yönetici birer fotoğraf talep etti. Ertesi gün birer kimlik şeklinde paso verdiler, şehir içinde bütün seyahatlerimizi bununla yapabileceğimiz söylendi. Bindiğimiz halk
otobüsü veya metrolarda bunu kullanıyorduk. Üstelik kontrol de yoktu. Bu sistem
yönetimin insanına güvenini ortaya koyuyordu. Yol kenarları çimlendirilmiş, çiçeklerle süslenmiş harika görünüyordu. Orada yaşayan insanlar da yeşile son
derece önem veriyor. Zarar verecek hiçbir davranış sergilemiyorlardı. En çok
etkilendiğim unsurlardan birisi bu olmuştur.
Bir de okulda yapmış olduğumuz çalışmalarda öğrencilere Göktürk Alfabesi öğretiliyor, deriden isimlikler, bileklikler yapılıp Göktürk Alfabesi ile isimler
yazdırılıp hediye ediliyordu. Ayrıca Macar halkı için ‘atın önemini’ öğrendim.
Her öğrenciye bunlar detayları ile öğretiliyordu. Türkçe ile ortak kelimeler çoktu.
Bu da geçmiş tarihimizde atalarımızın burada hüküm sürdüğünü ve kültürlerini
de yaydıklarını gösteriyordu. Gül Baba Türbesi, son Osmanlı Valisinin Anıtı, Türk
Hamamları, Hanları, Kalesi ben ve arkadaşlarımı son derece etkileyip, duygulandırdı.
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Portekiz - 2010

Formu Dolduranın Adı Soyadı : Naime AVCI
Kurumu/Kuruluşu
: N.OK.Halk Eğitim Merkezi ve ASO
Söz Konusu AB Projesinin Adı : LDV ( Engellilerin mesleki eğitimi ve
				
topluma kazandırılmasına yönelik Avrupa
				
uygulamalarının incelenmesi)
Uygulama Yeri/Yerleri
: Viyana
Gidilen Ülke/Ülkeler
: Avusturya
Yıl (veya tarih)
: 12-26.10.2008
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: Proje uygulama yerimiz Avusturya-Viyana
idi. 15 günlük sürede diğer ülkelere de proje kapsamında günü birlik seyahatlerde bulunduk. Avrupa insanının engellilere yönelik eğitimleri hakkında bilgi
edindik.
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Formu Dolduranın Adı Soyadı : Nebahat TOLAY
Kurumu/Kuruluşu
: N.Ok HEM ve Ak .San. Ok. Müd.
Söz Konusu AB Projesinin Adı : LDV ( Eğitim Sistemimizi AB
Standartlarında Yenileme ve
				
Geliştirme Projesi)
Uygulama Yeri/Yerleri
:
Gidilen Ülke/Ülkeler
: Belçika, Almanya,Fransa, Hollanda ,
				
Lüksemburg
Yıl (veya tarih)
: 20.06.2010
İzlenim-Gözlem-Hatıra
:
20.06.2010 Tarihinde uçakla seyahat ederek proje uygulama yerimiz Belçika/
Brüksel’e gittik. Bürüksel merkezde ikamet ettik.
Brüksel’de kaldığımız sürece bir iki azınlık okulunda incelemelerde bulunduk.
Proje kapsamı içinde Belçika ile birlikte Fransa, Almanya ,Hollanda ve Lüksemburg gibi ülkelere de günü birlik kısa seyahatler yaptık.
On beş günlük gezimizde Avrupa insanının yaşam tarzını , tarihi ve turistik yerlerini, kültürünü tanıma fırsatı bulduk.
Formu Dolduranın Adı Soyadı : Nihat BAHAR
Kurumu/Kuruluşu
: Çankırı İl Dernekler Müdürlüğü
Söz Konusu AB Projesinin Adı : Sivil Toplum Örgütlerinin İşlevselliğinin
				
Artırılması
Uygulama Yeri/Yerleri
: Milano
Gidilen Ülke/Ülkeler
: İtalya
Yıl (veya tarih)
: 24-28.4.2008
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülmekte
olan Grundtvig programı Intercoop-Develop Third Sector Intercooperation

and Social Networks isimli Sivil Toplum Örgütlerinin İşlevselliğinin Artırılmasına
yönelik proje kapsamında 14-28/04/2008 tarihleri arasında İtalya’nın Milano
kentinde yapılan toplantıya katıldım.
Proje kapsamında İtalya’yı görmüş oldum.İtalya-Milano’da zihinsel engelli
yetişkinler için eğitici amaçlı çeşitli hizmetler sunan ve hiçbir kar amacı gütmeyen Atlha adında bir organizasyonun faaliyetlerini yakından tanıma fırsatı
buldum.
Bazı insanların buradaki hedef grubu eğitim, sosyal amaçlı ve kültürel faaliyetlerle hayata hazırlamak için örnek alınacak fedakarlıkla ücret almaksızın
çalıştıklarını görmüş oldum.
Grup olarak hafta sonunda demir yoluyla yapmış olduğumuz rahat bir
yolculuk sonrası Koma ve Venedik kentlerini gezdik.
Bu proje kapsamında İtalya’nın Milano,Venedik ve Koma kentlerinde ciddi
bir ulaşım sorununun olmadığını,insanların çevreye duyarlı olduklarını,araçların
yayalara trafikte öncelik verdiğini ve insanların trafik kurallarına uyduklarını gördüm.
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Formu Dolduranın Adı Soyadı : Nuh YALÇIN
Kurumu/Kuruluşu
: S. İnal Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
Söz Konusu Projenin Adı
: Sounds And Words Of Europe
Uygulama Yeri/Ülkeler
: Portekiz-Braga
Yıl (veya tarih)
: 03-09/05/2010
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: Eğitim: Proje gereği gittiğimiz okul bir müzik
okuluydu. Eğitim çok küçük yaşlarda başlıyor. Lise düzeyine gelen öğrenci yeteneklerini geliştirmiş, kendine özgüveni olan, yaptığı işten keyif alan bir birey
oluyor. Ekonomik krizle mücadele eden Portekiz’de müzik eğitimi değerini, önemini hiç kaybetmemiş. Her türlü müzik çalışmalarının yapıldığı, neredeyse bir
stadyum büyüklüğünde müzik salonu diyebileceğimiz binalara sahip.
Ulaşımı kolaylaştırmak için karayoluyla 5 saatlik bir yol olan Lizbon-Braga
arası (365 km) hızlı trenle 3,5 saatte gidilebiliyor.
İnsanlar arası diyalog çok sade. Programlar sırasında herkes çok doğal.
Bürokratik gerginlikler yok. Programlar sırasında meydana gelen aksamalarda
yüzlerden tebessüm eksilmiyor. Gereksiz gerginlikler ve stresler yok. Bürokratlar
ve eğitimciler uyum içerisinde.

Formu Dolduranın Adı Soyadı : Nural ÖNCÜL
Kurumu/Kuruluşu		
: Milli Eğitim Bakanlığı
Uygulama Yeri/Yerleri		
: Bilgi Çağının Eğitim Kurumları ve
				
Öğretmenleri (ÇÜEDER)
Gidilen Ülke/Ülkeler		
: Almanya, Çekoslovakya Avusturya
Yıl(veya tarih) 			
: 2009
İzlenim-Gözlem-Hatıra		
: Özellikle mesleki teknik öğretimde öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun meslek belirterek ona uygun bir işletme seçerek
meslek lisesine kabul edilmekteler. Çevresinde uygulama imkanı olmayan bölüm meslek lisesine konulmamaktadır.
Meslek liselerinde uygulama erken başlamaktadır. İlköğretimde ise öğretmen merkezli değil öğrenci merkezli öğretim yapılmaktadır. Her öğrenci seviyesi kadar dersten istifade ediyor. Zekası iyi olan öğrencileri daha iyi, zekası iyi
olmayanlar ise daha uygun ortamlarda eğitilmekteler.
Ulaşımda kolaylıklar sağlanmakta aynı zamanda da sıhhi ortamlarda ulaşım yapmaktalar.
Eğitim öğretimde turizme önem verilmektedir.
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Formu Dolduranın Adı Soyadı : Nurhan ÇETİNKAYA
Kurumu/Kuruluşu
: Çankırı ADSM
Söz Konusu AB Projesinin Adı : Diş Hekimlerinin AB Tecrübeleri
Uygulama Yeri/Yerleri
: Almanya’daki Muayenehaneler
Gidilen Ülke/Ülkeler
: Almanya/ Augsburg
Yıl (veya tarih)
: Kasım 2010
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: Almanya’ya diş hekimleri ile görüşmeye gittik. Almanya’da diş hekimleri muayenehanecilik sistemiyle çalışmaktadır. Diş
hekimlerinin toplu çalıştığı devlete ait bir merkez yok. Devlet kliniklerden hizmet
satın alıyor. İhtiyaca cevap verebilecek kadar Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi var. İşsiz diş hekimi yok. Almanya’da kliniklerin sayıları ve konumları devlet
tarafından belirleniyor. Bir diş hekiminin baktığı hasta sayısı 15’i geçmiyor. Bu
da kaliteyi artırıyor. Randevuya geç kalmak gibi bir şey söz konusu değil. Her
şey dakik. Diş hekimlerine yardım eden, kendi alanında üniversitelerden mezun yardımcı sağlık personeli var. Koruyucu diş hekimliği kısmını yardımcı sağlık
personeli yapıyor.
Sosyal güvenlik kurumu belli bir yaşa kadar diş çekiminin ücretini, belli bir
yaştan önce de protez ücretini ödemiyor.

Formu Dolduranın Adı Soyadı :Oktay YAZICI
Kurumu / Kuruluşu
:Çankırı Karatekin Üniversitesi
Söz Konusu AB Projesinin Adı
:Mobility (LDV)Projesi
Uygulama Yeri/Yerleri
:Hamburg,Almanya
Gidilen Ülke/Ülkeler
:Almanya
Yıl (veya tarih)
:12.09.2005-26.09.2005
İzlenim-Gözlem-Hatıra
:Almanya’nın Hamburg şehrine gittim.
Eğitim,ulaşım, iletişim konularında çok gelişmiş bir şehir.Ayrıca ekonomisi de
gelişmiş.Altyapı neredeyse kusursuz.Hamburg düz bir arazide kurulu ve çok
fazla yağmur almasına rağmen yollarda su birikintisi, arabalarda ve lastiklerde çamur,toprak vs göremiyorsunuz. Yol üzerinde veya kaldırımda bir çalışma
yapacakları zaman öncelikle çevre güvenliğini sağlıyorlar, yayalar ve diğer
araçların çukurlara düşmesini kesinlikle engelliyorlar.İş disiplinleri harika.İşe geç
gitme gibi durumlar söz konusu değil.
Uptronic,Trnsfer of technological İnnovation to Curriculum of Mechatronic
isimli proje kapsamında 2008 yılında (12.06.2008-14.06.2008) Projenin Litvanya bölümüne katıldım. Toplantılar Litvanya’nın başkenti Vilnius’da yapıldı. Kadınlar hayatın her alanında var.Toplu taşıma araç sürücülerinin %90’ı kadındı.
Kamu,özel sektör her yerde kadınları görmek mümkün. Eğitim düzeyleri yüksek.
Yabancı dil bilen sayısı çok.Ayrıca geçmişlerine ve tarihlerine sahip çıkmışlar.
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Formu Dolduranın Adı Soyadı :Osman BABAOĞLU
Kurumu/Kuruluşu		
:Çankırı Meslek Yüksek Okulu
Uygulama Yeri/Yerleri		
: Bilgi Çağının Eğitim Kurumları ve
				
Öğretmenleri(ÇÜEDER)
Gidilen Ülke/Ülkeler		
: Belçika
Yıl(veya tarih)			
:2009
İzlenim-Gözlem-Hatıra		
:Trafik kurallarına saygılı oldukları izlenimi edinilmiştir. Eğitim konusunda ilköğretim çağından önce çocukları gözlemleyerek
yatkın oldukları mesleklere doğru yönlendirmede başarılı olmuşlardır. Sosyal
alanda herkes birbirine karşı saygılı ve haklarına riayet ettikleri gözlemlenmiştir.
Kimse kimseyi rahatsız etmemektedir. Yaya ve bisiklet yolları vardır. Geçiş önceliği yaya ve bisikletlere aittir. Turizm alanında ise var olan değerlerini çok iyi
pazarlamaktalar.
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Formu Dolduranın Adı-Soyadı : Özdemir ŞENTÜRK
Kurumu / Kuruluşu		
: Gürhan Titrek Mesleki Eğitim Merkezi
Söz Konusu AB Projesi’nin Adı : Mekatronik Alanındaki Gelişmelerin
				
İncelenmesi
Uygulama Yeri / Yerleri		
: Dorsten / Almanya
Gidilen Ülke / Ülkeler		
: Almanya-Fransa-Hollanda-Belçika
Yıl (veya tarih)			
: 2007
İzlenim-Gözlem-Hatıra		
: 2007 Yılında AB hareketlilik projeleri kapsamında kabul edilen Mekatronik projemizin değişim ayağında Almanya’nın
Dorsten kentine 14 günlük ziyarette bulunduk. Orada ve yakın çevresinde
edindiğimiz teknik bilginin yanında değişik Alman şehirlerinin yanı sıra Fransa’nın
Paris, Hollanda’nın Amsterdam ve Belçika’nın Brüksel şehirlerine ziyaretlerde
bulunduk. Bu açıdan çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle kıyaslama
anlamında duyduklarımla gördüklerim arasında büyük bir fark olduğunu anladım. Beni bu gezilerde en çok etkileyen Almanya da yaşayan insanların kurallara uymadaki hassasiyetleri ve disiplinli olmalarıydı.

Almanya - 2007

Adı-Soyadı			
: Rabia Gonca ASLAN
Kurumu/Kuruluşu		
: N. A. And. Öğretmen Lisesi
Söz Konusu AB Projesi’nin Adı : What we are, what we hope we will be
Uygulama Yeri/Yerleri		
: Sveio, Haugesund
Gidilen Ülke/Ülkeler		
: Norveç
Yıl (veya tarih)			
: 27.09.2010
İzlenim-Gözlem-Hatıra		
: Norveç’in Sveio şehrinde eğitim, mantıklı bir
sisteme kavuşturulmuş. Dersler sabah 8’de başlayıp öğlen 14.00’de bitiyor.
Dersler verimli ve öğrenciler kendine vakit ayırabiliyor. Ulaşım daha çok feribotlarla ve kolay. Kültürleri çok farklı, yemekleri ve sosyal hayatları çok farklı. Boş
vakitlerini voleybol oynayarak ya da plajda oturarak geçiriyorlar. Gelir düzeyi
yüksek. Okullarda kıyafet serbest.
: Resul AYHAN
: Vali Ayhan Çevik Eğt.Uyg.Okulu ve İş Eğt.Mrk.
: Hayatboyu Öğrenme/Comenius Programı
:1-Sretni Skola A Zakladni Skola FrydekMistek/Çek Cumhuriyeti
2-Scuola Media Statele Assemini-Sardunya/
İtalya
3-Vali Ayhan Çevik Eğt.Uyg.Okulu ve İş
Eğt.Mrk.
: Çek Cumhuriyeti-Sardunya/İTALYA
:08-13 Şubat 2009 Fiydek Mistek-Çek
Cumhuriyeti
05-10 Ekim 2009 Assemini-Sardunya/İTALYA
Proje Dönemi:2008-2010
İzlenim-Gözlem-Hatıra
:PROJE İLE İLGİLİ EĞİTİM KAZANIMLARI:
1-Çek Cumhuriyetinde uygulanan özel eğitim programlarını, sınıf düzenlerini,
iş eğitim sınıflarındaki uygulama alanlarını inceleme fırsatı bulduk. Kullanılan
yöntem ve teknikleri ülkemizle karşılaştırdık.
2-Çek Cumhuriyetinin özel eğitime okul öncesi dönem ile birlikte başladığı, ağır düzeydeki ve otistik çocukların eğitiminde hayvanlarla terapi uygulanmasının iyi örnek olarak görüldüğü öğretmenlerimizce değerlendirildi.
3-İtalya’nın Sardunya Adası Assemini şehrindeki okulda ise özel eğitimin
kaynaştırma eğitimi şeklinde verildiği gözlemlendi.
4-Her iki şehrin yerel yöneticileri ile toplantı yapıldı. İlimizi, ülkemizi tanıtıcı
doküman ve broşürler yöneticilere iletildi. Ülkemizdeki özel eğitim konusunda
bilgi verildi. Proje çalışmalarımız tanıtıldı.
5-Her iki ülkenin tarihi ve turistik yerleri ile kültürel zenginlikleri incelendi.
6-İlimizde bulunan Koca Meşe Anıt Ağacının tanıtımı yapıldı.
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Formu Dolduranın Adı Soyadı
Kurumu/Kuruluşu		
Söz Konusu AB Projesi’nin Adı
Uygulama Yeri/Yerleri
				
				
				
				
				
Gidilen Ülke/Ülkeler
Yıl (veya tarih)
				
				

ULAŞIM-İLETİŞİM: Proje ortak dili olarak İngilizce belirlendi. İngilizce bilen öğretmenler kendi arasında iletişim sağlayabildi. Ayrıca İngilizce öğretmeni görevlendirmesiyle iletişim konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Her iki şehirde de
proje ortağı öğretmenlerce hava alanında karşılandık. Her iki ülkede de hazırlanan proje hareketlilik planına göre ilgili öğretmenlerce ulaşımımız gerekli
yerlere sağlandı. Yabancı iki öğretmene 1 ev sahibi öğretmen refakat edecek
şekilde organize edildiği görüldü. Konaklama ve beslenme ile ilgili tüm isteklerimiz ev sahibi öğretmenlerce titizlikle yerine getirildi. Hareketlilik tarihinden yaklaşık bir ay önce konaklama-beslenme ve proje hareket toplantı planlarımız
e-mail ile gönderilerek değerlendirildi.
KÜLTÜREL-TURİZM VE SOSYAL ETKİNLİKLER: Öğrenciler doğal çevremiz, ilimizde yetişen ağaç türleri, ilimizde bulunan anıt ağaçlar, çevremizdeki akarsular
ve sularda yaşayan canlı çeşitliliği hakkında bilgi sahibi oldular.
Proje sayesinde öğretmenlerimiz değişik kültürleri tanıma, yaşam tarzlarını
öğrenme, farklı çevre sorunlarına duyarlı olabilme konularında evrensel değerlere sahip olmuşlardır.
Bu ortak ülkelerde görev yapan okul yöneticilerine, öğretmenlere, yerel
yöneticilere ülkemizin ve ilimizin tarihi, turistik zenginlikleri anlatılarak ülkemizi,
ilimizi ve doğal olarak insanımızı iyi tanımalarına vesile olacak örnek uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Çek Cumhuriyeti hareketliliğinden sonra okul müdürü
yaz tatilini Türkiye’de geçirdiğini okulumuzu ziyaret ettiklerinde belirtmiştir.
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Formu Dolduranın Adı Soyadı : Reyhan VURAL
Kurumu/Kuruluşu
: Süleyman Demirel Fen Lisesi
Söz Konusu AB Projesinin Adı : Intercultural Driving Licence
Uygulama Yeri/Yerleri
: Italya
Gidilen Ülke/Ülkeler
: İtalya
Yıl (veya tarih)
: Nisan 2011
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: Farklı bir deneyim olduğu kanısındayım. Ulaşım çok düzenliydi. İnsanlar birbirine özellikle trafikte oldukça saygılıydı. Eğitim,
iletişim, ekonomik vb. alanlarda ülkemizin onlarla aynı noktada olduğuna inanıyorum. Turizm konusunda ise İtalyanların oldukça akıllı davrandıklarını düşünüyorum. Çünkü en ufak bir taş, merdiven vs. turizm aracı olarak görülebiliyor.
Akıllıca!
Güzel ve yeşili bol, mimarisinin oldukça farklı olduğunu gördüğüm bu ülkeyi beğendim.
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Formu Dolduranın Adı Soyadı :Sait Zübeyir GÜLEŞEN
Kurumu/Kuruluşu		
:MEB – ILGAZ ÖĞRETMENEVİ
Söz Konusu AB Projesinin Adı
: Bilgi Çağının Eğitim Kurumları ve
				
Öğretmenleri(ÇÜEDER)
Uygulama Yeri/Yerleri		
:MACARİSTAN
Gidilen Ülke / Ülkeler		
:MACARİSTAN
Yıl				
:2009
İzlenim – Gözlem – Hatıra
: Macaristan, Osmanlı mirasından izler taşıyan ve atalarımızın izlerinin ve eserlerinin olduğu bir ülke olması dolayısıyla
Macaristan’da pek de kendimizi yabancı hissetmedik. İkinci Dünya Savaşı’ndan
çıkmış, Rusların işgaline uğramış olmasına rağmen 50-60 yıl içinde şehir adeta
yeniden kurulmuş ve şehir düzeni (Budapeşte) tam anlamıyla mükemmel hale
getirilmiştir. Şehrin düz bir alana kurulmuş olması şehir içi ulaşımda tramvay
sisteminin yaygınlaşmasını kolaylaştırmıştır. Şehirde 20’den fazla tramvay hattı
bulunmaktadır. Şehrin herhangi bir köşesine tramvay kullanarak ulaşılabilmektedir. Böylece şehir içinde araç kullanımı azalmakta, trafiğin daha sakin ve
düzenli olması sağlanmaktadır. İnsanlar genelde ulaşım için tramvayı tercih
ettiklerinden dolayı rahat ve huzurlu bir şekilde gidecekleri yerlere ve iş yerlerine
gidebilmektedir.
Macar halkı, bir arada bulundukları lokanta, kafe, toplu taşıma araçları
gibi yerlerde pek fazla birbirleriyle konuşmamakta, ya da kısa cümleler kullanarak sakin bir ses tonuyla konuşmaktadırlar. Balkan ikliminin soğukluğu insanların
karakterlerine de yansımış durumdadır. Pek fazla konuşmayı sevmeyen, çekingen ve ilgisiz bir görüntüleri vardır.
Batı Avrupa ülkelerinde gördüğümüz toplu taşıma araçlarında ya da dışarıda sürekli gazete, kitap vs. okuyan ya da okumaya çalışan insan portföyünü
Macaristan’da göremedik. Aynı Türkiye’deki gibi Macar halkı da genelde dışarıyı izlemeyi ve seyretmeyi tercih etmektedirler. Sigara kullanımı ve içilmesi yönünden hemen hemen Türkiye’ye benzemektedir. Elinde sigara içerek yürüyen
insanlar veya yerde sigara izmaritleri Türkiye kadar olmasa da diğer Avrupa
ülkelerinden farklı olarak Türkiye ile benzerlikler göstermektedir.
Yaşlı nüfus genelde ağırlıktadır. Macaristan, Avrupa Birliğinde olması dolayısıyla genç nüfus çoğunlukla daha zengin ve refah seviyesi daha yüksek olan
Avrupa ülkelerine gitmektedir. Macaristan refah seviyesi bakımından pek cazip
bir ülke değildir. İnsanlar tek maaşla geçinebilmektedir.
Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait birçok eser ve
yapıt vardır. Ancak bu tarihi yapıtlarımıza gereken önemin verilmediği gözlenmiştir. Daha çok haçlı zihniyetini yansıtan, şövalye ve haçlı askerlerinin heykel
ve figürlerine yer vermektedir. Estergon, Zigetvar gibi Osmanlı’nın hakim olduğu
mekanlarda daha çok haçlı askerlerinin heykelleri, kıyafetleri, savaş malzemeleri bulunmakta ve sergilenmektedir.

Formu dolduranın Adı Soyadı : Salih KARAKAYA
Kurumu / Kuruluşu		
: Endüstri Meslek Lisesi
Söz Konusu AB Projesinin Adı
: Bilgi Çağının Eğitim Kurumları ve
				
Öğretmenleri(ÇÜEDER)
Uygulama Yeri / Yerleri		
: Almanya
Gidilen Ülke / Ülkeler		
: Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti
Yıl veya (Tarih)			
: 05 / 07 / 2009 – 19 / 07 / 2009
İzlenim – Gözlem – Hatıra
: 05/07/2009 tarihinde başlayan yolculuğumuza Almanya’nın Münih şehrine indiğimizde bizi projenin Almanya ayağının
sorumluları havaalanında güler yüzle karşıladılar. 60 km’lik yolculuktan sonra
Augsburg şehrine geldik ve otelimize yerleştik. 15 günlük sürede Özel okulları,
Devlet okullarını, Halk eğitim merkezlerini, Teknoloji müzesini, çöp arıtma merkezini, kiliseleri vs. gezdik. Birçok yetkili ile görüşmeler yaptık. Hafta sonu Avusturya ve Çek Cumhuriyetine gezi düzenledik. Bu proje benim ufkumu açtı. Daha
önce hiç görmediğim yerleri gördüm. Ülkemle kıyasladım. Çok farklılıklar var.
Bir kısmı olumlu yönde, bir kısmı olumsuz yönde. Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret
ettik. Yetkililerle görüştük. Engelli insanların kaldığı bir okulu ziyaret ettik. Okul
Müdürünün 55 yaşında yedi çocuk babası ve her gün 36 km (gidiş-dönüş) yolu
bisikletle gittiğini öğrenince çok şaşırdım. Sonuç olarak; bu geziden her açıdan
çok memnun kaldım. Bana çok şey kazandırdı. Böyle bir gezi olursa yine katılmak isterim.
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Adı-Soyadı			
: Sebahat ÇOLAK
Kurumu/Kuruluşu		
: MEB -N. A. And. Öğretmen Lisesi
Söz Konusu AB Projesi’nin Adı : What we are, what we hope we will be
Uygulama Yeri/Yerleri		
: Lousado-Guimares
Gidilen Ülke/Ülkeler		
: Portekiz
Yıl (veya tarih)			
: 03.05.2010
İzlenim-Gözlem-Hatıra		
: Ben 3-5 Mayıs 2010 tarihlerinde yapılan Portekiz gezisine katıldım. İlk dikkatimi çeken trafikteki uygulamalar oldu. Herkes
kendi üzerine düşen görevi biliyor ve kurallara uyuyor. Birbirlerinin haklarına saygılı oldukları için trafik lambası bile konulmamış. Sokaklar çok temiz, düzenli.
Kültürlerine sahip çıkıyorlar. Okullarda, kıyafetlerin serbest olması güzel. Yalnız
bana göre öğrencilerin öğrencilerle ve öğretmenlerle ilişkilerinde fazla serbestlik söz konusu, bizim kültürümüze ters gördüm. Çok bağlayıcı, sert disiplin
kuralları yok. Bunun aksine serbestlik olduğu için öğrencilerin sosyal yönleri de
çok gelişmiş.

Formu Dolduranın Adı Soyadı :Sedat KURTLUK
Kurumu / Kuruluşu		
: Çankırı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
				
Müdürlüğü
Söz Konusu AB Projesinin Adı
:Leonardo Da Vinci Eğitim Projesi (Koyun				
Keçi Yetiştiriciliği)
Uygulama Yeri/Yerleri		
:Almanya
Gidilen Ülke/Ülkeler		
:Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda
Yıl (veya tarih)			
:2010
İzlenim-Gözlem-Hatıra		
:Gezdiğim tüm ülkelerde ulaşımın rahat ancak pahalı olduğunu, eğitim seviyelerinin yüksek olduğunu, sosyal yapılarının
çok kuvvetli olmadığını, ekonomik durumlarının geçmişte de bu ülkeleri gördüğümden zayıflamış buldum.
Ülkemizin eksikliklerini ve değerini anlamak açısından Türk insanının diğer
ülkeleri görmesini faydalı buluyorum.
Gittiğim bütün ülkelerde şehircilik ve alt yapının çok düzenli ve sağlam
olduğunu gördüm.
İş alanımızla ilgili tarım ve hayvancılık yönünden yüksek kapasiteli ve makineleşmenin ön planda olduğu ekonomilerde bu alanla ilgilenen insanların
gelir seviyesinin yüksek olduğunu gördüm.
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Formu Dolduranın Adı Soyadı : Selahattin EVREN
Kurumu / Kuruluşu
: Çankırı Karatekin Üniversitesi
Söz Konusu AB Projesinin Adı
: Mobility (LDV) AB Girişimcilik Projesi
Uygulama Yeri/Yerleri
: Hamburg, Almanya
Gidilen Ülke/Ülkeler
: Almanya
Yıl (veya tarih)
: 29.08.2005-13.09.2005
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: Bu proje hem öğretim görevlisi hem öğrenci ile düzenlenen bir projeydi. Bu projede Avrupa’da kişisel girişimiyle iş sahibi
olan Türk vatandaşları ile temasa geçildi ve onların bu noktaya nasıl geldikleri
ile ilgili görüşmeler yapıldı. Ayrıca oradaki Türk öğretim görevlileriyle görüşüldü.
Almanya’daki bazı Türk dernek,federasyon, işadamlarıyla görüşmeler yapıldı.

Formu Dolduranın Adı Soyadı : Selda YAŞAR
Kurumu/Kuruluşu
: N.OK.Halk Eğitim Merkezi ve ASO
Söz Konusu AB Projesinin Adı : LDV ( Engellilerin mesleki eğitimi ve
				
topluma kazandırılmasına yönelik Avrupa
				
uygulamalarının incelenmesi)
Uygulama Yeri/Yerleri
: Almanya / Duesseldorf
Gidilen Ülke/Ülkeler
: Almanya, Fransa, Hollanda , Belçika
Yıl (veya tarih)
:
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: Proje uygulama yerimiz Almanya, Duesseldorf idi. Orada kaldığımız süre zarfında engelli okullarını gezdik, incelemeler
yaptık. Engellilere yönelik çok güzel meslek edindirme, topluma kazandırma
projeleri ve yerleri var.
Özellikle engellilerin kuru temizlemede çalıştırılması benim çok ilgimi çekti. Her engelliye yapabilecekleri bir iş imkanı sağlamışlar. Hiçbir engelliyi evde
oturtmuyorlar ve onları topluma kazandırmaya çalışıyorlar. Güzel bir sistem
oturtmuşlar ve çok beğendim.
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Formu Dolduranın Adı Soyadı : Semih EDİŞ
Kurumu / Kuruluşu
: Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi
Söz Konusu AB Projesinin Adı
: COST FORMAN FP-0601
Uygulama Yeri/Yerleri
: Finlandiya
Gidilen Ülke/Ülkeler
: Finlandiya
Yıl (veya tarih)
: 05.09.2010
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: COST Aksiyonlarından FP-0601 numaralı ve
‘Ormanlar ve Suyun Bolluğu’ konulu 7.toplantı için Finlandiya’nın Helsinki şehrinde bulundum. İstanbul’dan direk uçuşla gittiğim Helsinki’de ulaşım adına hiçbir
problem yaşamadım.Tüm sokak ve cadde isimleri Fince olmasına rağmen
sokakların ve caddelerin numaraları şehir tanıtım bültenlerinde mevcuttu.Böyle
bir uygulama ile hangi otobüs ya da tramvaya nerden binilip nerde inileceği
kolaylıkla biliniyor.Ülke genelinde ekonominin gelişmesi fiyatlara da yansımış
durumda.Örneğin bir tramvay bileti 2.5 €, 1 lt su 4€.Ülke ekonomisinin büyük
kısmını elektronik sanayi ve orman ürünleri oluşturmaktadır.

Formu Dolduranın Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. Sezai Özçelik
Kurumu / Kuruluşu
: Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari
				
Bilimler Fakültesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü
Söz Konusu AB Projesinin Adı
: Kırsalda Yaşayan Kadınların İşgücü
				
Piyasasına
Dönmesi İçin Sürekli Eğitimin
Adaptasyonu 			
:Beypazarı Modeli Projesi
Uygulama Yeri/Yerleri
:Türkiye, İspanya, Polonya, Yunanistan, Belçika
Gidilen Ülke/Ülkeler
: İspanya, Polonya, Yunanistan, Belçika
Yıl (veya tarih)
: 2009-2011
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: Bu proje kapsamında İspanya’da Madrid,
Polonya’da Rzezsow ve Yunanistan’da Larissa ile Belçika’da Brüksel şehirlerine
gidildi.Bu gezilerdeki ilk izlenim, Yunanistan ve Polonya gibi ülkelerde özellikle
Yunanistan’la kültürel olarak yakınlığımızdır. Eylül 2011’de yapılan Yunanistan
gezisinde birçok ortak kültürel nokta gözlemlenmiştir. Bir başka ilginç gözlem
Yunanistan’da insanların dükkanlarını belli günlerde öğleden sonra açmamalarıdır.Örneğin Larissa’da öğleden sonra alışveriş yapmak istedim;fakat şehir
merkezindeki bir otelde kalmamıza rağmen çoğu dükkan kapalıydı. Polonya’daki gözlemimiz halkın kiliseleri yaşlı genç demeden ziyaret etmeleriydi.
Bu yolculukları yaparken genellikle Lufthansa’yı kullanıp Ankara-Münih üzerinden bu ülkelere ulaşmaktaydım. Münih’te G ve H iki terminal bulunmaktadır.
Türkiye’den geldiğimizde H’de inip G’ye geçiyoruz. Burada ilginç olan Amerikalılar ile birlikte AB vatandaşı olmadığımız için birlikte pasaport sırası beklememizdi. Birde AB ülkelerine uçuşların olduğu G terminalinde Lufthansa çay ikramı
yaparken bu ikramlar H terminalinde bulunmuyor.
Doğa Turizmi Projesi (NATUR) kapsamında 2010 yılında Portekiz’de Lizbon,
Hollanda’da Roseendall ve Estonya2da Talinn şehirlerine gidildi. Hollanda’nın
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Formu Dolduranın Adı Soyadı : Seyfi Barış EKŞİ
Kurum/ Kuruluşu
: Ilgaz Devlet Hastanesi
Söz Konusu AB Projesinin Adı
: LDV
Uygulama Yeri/ Yerleri
: ALMANYA
Gidilen Ülke/ Ülkeler
: ALMANYA
Yıl ( veya Tarih )
: 2010
İzlenim -Gözlem –Hatıra
: Bu eğitim programı için Almanya’nın Ausburg şehrine 10 kişilik bir grupla gittik.Almanya’nın birkaç şehrinde özel diş hekimi muayenehanelerini ziyarette bulunduk.Diş hekimi arkadaşlardan Almanya’daki sağlık sistemi ve kullanılan malzemeler hakkında geniş bir bilgi edindik.
Kalan boş zamanlarımızda çevre ülkelerin tarihi yerlerini ziyaret edip kültürleri
hakkında yeni şeyler öğrendik.Hem mesleğimiz hem kültürel birikimimiz için oldukça yararlı bir eğitim programıydı..
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tren yollarına hayran kaldım. Bu küçük ülkede bile çok komplike bir tren yolu
bulunuyor.Talinn’de 2011 yılında Avrupa kültür Başkenti olarak İstanbul gibi çok
yönlülüğünü göstermiştir.
JSP-IPTS Eğitimleri çerçevesinde ise 2009 yılında İspanya’da Seville ve
Romanya’da Bükreş şehirlerine gidilmiştir. İspanya’ya değişik projelerle dört
defa gidilmiştir.Romanya ziyaretimde Bükreş yanında Köstence ziyaret edilip
Toprakhisar köyüne gitme fırsatım oldu. Anne tarafından 1940’lı yıllarda dedelerim oralardan göçtüğü için köyü ziyaret etmek benim için ayrı bir öneme
sahipti. Köyde Bükreş Büyükelçiliği tarafından minaresi restore edilen camiyi
görme fırsatı da buldum.
Formu Dolduranın Adı Soyadı : Şaban KÜÇÜKGÜMRAH
Kurumu/Kuruluşu		
: Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
Söz Konusu AB Projesi’nin Adı : Girişimcilik Ruhunun Gelişimi ve İstihdama
				
Katılımın Artırılması İçin Mikro Kredi
				
(ÇESİAD Projesi)
Gidilen Ülke/Ülkeler		
: Belçika
Yıl (veya tarih)			
: 02/04/2011-17/04/2011
İzlenim-Gözlem-Hatıra		
: Belçika Avrupa Birliği(AB) başkenti olarak
anılan, AB ile ilgili tüm kararların alındığı, AB parlamentosu ve komisyonlarının
bulunduğu 10 milyon civarında nüfusa sahip küçük ve önemli bir ülke. Belçika
bugün üç bölgeye ayrılmış durumda; ilki Flamancanın resmi dil olduğu Flaman bölgesi, ikincisi Fransızcanın resmi dil olduğu Valon bölgesi, üçüncüsü ise
hem Fransızcanın hem de Flamancanın resmi dil olarak kabul edildiği Brüksel
Başkent Bölgesi.
Bizler yaptığımız bu gezide başkent Brüksel Bölgesinde kalmıştık. Ülkede
en dikkat çekici durum biz orada iken 284 gündür Belçika hükümetinin olmamasıydı. Hükümetin kurulamamış olmasını insanların hissetmemesi ve hayatın
normal devam etmesi en ilginç olanıydı. Ülkenin işleyişine dair unsurların belirli
bir sisteme oturduğunu hemen hissedebiliyorsunuz.
Belçika’da yaşayan Türklerin başkent Brüksel’de hatta aynı semtte olmaları
en dikkat çekici olanıydı. Aynı semtte yaşayan Türklerin % 80’ni de Afyon Emirdağ ilçesinden oldukları yaşadıkları bölgeyi tam bir Türk mahallesi hatta Emirdağ ilçesi haline getirmeleri de çok ilgi çekici bir durumdu. Burada yaşayan
Türkler artık kendilerini yetiştirmiş ekonomik olarak iyi yerlere gelmiş olmaları çok
sevindirici olandı. Yaptığımız ziyaret ve incelemelerde ticari olarak çok gelişmiş bir Banka sahibi bir Türk vatandaşımızla bile tanışmış onun gibi orada çok
önemli işler yapan vatandaşlarımızın olması bizlere gurur vermişti.
Belçika’da faaliyet gösteren ve Türkler tarafından idare edilen bir çok sivil
toplum örgütünün olması ve bunların tek çatı altında FEDACTIO ismi ile faaliyet göstermesi, buradaki insanlarımızı bir araya getiren ve insanlarımızın bu
birliktelikle güç birliği yapmaları en güzel izlenimlerimden bir tanesi idi. Burada

federasyon haline gelmiş derneklerin faaliyetleri bizim insanımız AB başkentinde neler yapabildiğinin en güzel örneği olsa gerek. Türk vatandaşlarımızın ne
sorunu olursa olsun ülke yönetimi ve bürokrasisinde en tepedeki insanlara bu
birliktelikle ulaşıp vatandaşlarımızın her türlü problemleri rahatlıkla çözülebilmeleri dernek adına güzel çalışmalardı. Bu federasyonun kadınların, gençlerin,
iş adamlarının bir araya gelerek bir birleri ile bu vasıta ile tanışıp güzel ortaklık
ve birlikteliklerin ortaya çıktığının kendileri tarafından anlatılması da en ilginç
izlenimlerinden birisidir.
15 günlük gezimizde günübirlik olarak Hollanda Amsterdam, Lüksemburg,
Fransa Paris, Almanya Köln gibi yerler ve Belçika’nın birçok şehirlerini gezerek
çok verimli ve doyurucu bir gezi tamamladık. Bu tür projelerle bu seyahatlerin
devam etmesi gerekli olup tüm arkadaşlarımın projelere katılımcı olmasını temenni ederim.
: Şakir KAYMAK
:İl Sağlık Müdürlüğü
:Diş hekimlerinin Avrupa Tecrübeleri
:Brüksel-BELÇİKA
:BELÇİKA-ALMANYA-FRANSAHOLLANDA- LÜKSEMBURG
Yıl (veya tarih)			
:15.10.2010-30.10.2010
İzlenim-Gözlem-Hatıra		
: Eğitim alanında öğrencilerin derslerini alırken
konusuyla ilgili mekanlara götürüldüğü ve derslerin ilgili mekanlarda verildiğini
gördüm. Ulaşım hizmetlerinde tüm şehirlerde metro ve demir yolları kurulmuş,
şehirler arasında hızlı tren ile yolculuk yapılmaktadır. Ulaşım çoğunlukla toplu
taşıma araçları ile yapılmaktadır. En ufak bir tarihi doku bile turizme açılmış
durumdadır. Çalışma saatleri sabah erken saatlerde başlayıp öğleden sonra
bitmekte, böylece insanların sosyal hayatları için kendilerine vakit kalmaktadır.
Tüm ekonomik ve sosyal hayatta bireye dayalı bir sistem üzerinden işler yürümekte, güvenini kaybedenler sosyal haklardan mahrum bırakılmaktadır.

Formu Dolduranın Adı Soyadı : Şeref AYDIN
Kurumu / Kuruluşu		
: TOBB. İlköğretim Okulu
Söz Konusu AB Projesinin Adı
: Sounds of Europe
Uygulama Yeri / Yerleri		
: Türkiye, Belçika, İrlanda, Finlandiya
Gidilen Ülke / Ülkeler		
: Belçika
Yıl (veya tarih)			
: 2009
İzlenim – Gözlem – Hatıra
: 19 Mart 2009 Perşembe günü Belçika’nın
Brüksel şehrine gittik. Havaalanından alt kata metro istasyonuna indik. Bir süre
sonra tren geldi ve yolculuğumuz başladı. Birçok tren hattının şehrin her bir
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Formu Dolduranın Adı Soyadı
Kurum/Kuruluşu			
Söz Konusu AB Projesi’nin Adı
Uygulama Yeri/Yerleri		
Gidilen Ülke/Ülkeler		
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tarafına gittiğini görünce çok şaşırdım. Toplu taşımacılıkta metro çok gelişmiş.
Aynı zamanda insanların büyük bir çoğunluğunun bisiklet kullandıkları ve evlerinden metro istasyonlarına kadar bisikletle geldiklerini gördüm. İstasyon girişlerinde yüzlerce bisikletten oluşan bisiklet parkları var ve herkesin bisikletini
buraya kilitleyerek işine gitmesi, akşam dönüşte kendi bisikletini yüzlerce bisiklet
arasından bularak evine dönmesi şaşırtıcı idi.
Trenle olan yolculuğumuz Brüksel’e yaklaşık 60 km. olan Gent‘e kadar devam etti. Daha sonra tren istasyonundan bize Belçikalı öğretmenler özel otomobilleri ile alarak kalacağımız otele kadar getirdiler. Gent tarihi bir şehir ve
tarihi doku etkileyici; bugünlere kadar korunması takdir edilmeye değer.
Okul ziyaretini yaptığımız şehir Gent’e yaklaşık 50 km. kadar uzakta Belçika – Hollanda sınarında Stekene bölgesinde bulunmaktaydı. Eğitim alanında
en dikkat çekici olan okulların genellikle tek katlı olması. Okulda iki tane Türk
öğretmen vardı. Bunlardan birisi Belçika Eğitim Bakanlığının bünyesinde çalışıyormuş. Diğeri ise Milli Eğitim Bakanlığından Türkçe dersleri için Belçika’da
görevlendirilmiş. Okul büyük bir bahçe içine yayılmış. Sınıf ortamları bizim sınıflarımıza göre çok farklı. Sınıflarda klasik tahta, sıra ve panolar yerine; sınıfın farklı
yerlerinde çeşitli minderler, dolaplar, masalar, akvaryum, televizyon, bilgisayar
gibi araç gereçler ile donatılmış. Sınıflardaki öğrenci sayıları çok düşük. Sınıfın
duvarlarında her türlü resim, afiş, fotoğraf vb. materyal asılmış durumda, neredeyse duvarın boyası görünmüyor. Duvarın ise en önemli özelliği toplu iğnenin
duvara saplanabiliyor olması, boyaya zarar vermeden dokümanlar sürekli değiştirilebiliyormuş.
Okullar ile ilgili çok önemli ve güzel bir uygulamayı oradaki okulu gezerken
öğrendim. İdareci olmanın özelliği ile ‘bozulan, kırılan veya arızalanan bir durumda ne yapıldığı’sordum. Okulların sigorta şirketi tarafından sigortalandığını
ve bütün arızaların sigorta şirketine bildirildiğini söylediler. Şirketin çok kısa bir
sürede okula geldiğini ve her türlü arızayı giderdiğini idarenin kesinlikle herhangi
bir çalışmasının olmadığını belirttiler. Çoğu zaman okul müdürünün arızadan
haberi bile olmaz diye bir Türk öğretmen bilgi verdi.
Sene sonunda bir öğretmenin ihtiyacı olan malzeme listesini okul müdürüne verdiğini ve bakanlıktan tatil zamanında okula gerekli bütün malzemelerin
gönderildiğini de bu arada ifade etti. Ayrıca plan ve kağıt dosyalama gibi
işler olmadığını genellikle eğitim ve öğretim ağırlıklı çalışıldığını söyleyerek, sene
başında yapacağımız çalışmaları bir kağıda yazar müdüre imzalattırırız bunun
dışında çok fazla evrakla işimiz olmaz şeklinde genel çalışma şeklini Türk öğretmen anlattı.
Şehirlerde en dikkat çeken şey yolların otobüs, otomobil ve bisikletler için
bölümlere ayrılmış olması; her birinin çizgisi farklı ve biri diğerinin yoluna –boş
bile olsa- kesinlikle girmiyor. Bunun yanında yayaların önceliği tartışılmaz. Yaya
yola adımını attığı anda kesinlikle araç duruyor. Yaya ise yaya kaldırımı dışında
bir yerden kesinlikle geçmiyor. Yani herkes kurala uyuyor.
Evler genellikle bahçeli ve iki katlı yapılmış. Her birinin bahçesi bulunuyor,

çevre düzenlemesi yapılmış ve otomobil için beton park bölümü var. Yollarda
araçlar yolu kapatmıyor ve görüntü kirliliği gibi durumlar kesinlikle yok. Her yer
düzenli ve pırıl pırıl. Trafik kendi kendine akıp gidiyor ve kurallar işliyor. Bu durumda insan Türkiye’de neden böyle değil, neden kırmızı ışıkta araçlar geçiyor
diye düşünüyor. Sürekli korna sesleri duymak mümkün değil. Ben oradayken
hiç korna sesi duymadım, trafikte aksayan en ufak bir duruma şahit olmadım.

Formu Dolduranın Adı Soyadı : Şule DEMİRAY
Kurumu/Kuruluşu
: Millî Eğitim Müdürlüğü
Söz Konusu AB Projesinin Adı : Hasta ve Yaşlı Bakımı
Uygulama Yeri/Yerleri
: Brüksel
Gidilen Ülke/Ülkeler
: Brüksel
Yıl (veya tarih)
: 2009
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: Brüksel’de yaşlıların barındığı hastaneyi ziyaret ettik. Yaşlıların tedavisi devam ederken diğer taraftan da yakınlarını ve arkadaşlarını misafir edecekleri salonlar hazırlanmış. Orada hem sohbetlerini yapıp
hem de misafirlerini ağırlıyorlar. Ayrıca hobi odaları oluşturulmuş. Odalara el
becerilerini geliştirmek için materyaller konulmuş. Kendilerini evlerindeymiş gibi
hissetmeleri için canlı saksı çiçekleri konulmuş, sulama ve bakımları ile de yaşlı
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hastalar ilgilenmekte. Ruhsal olarak mutlu ve huzurlu olabilecek tüm ortamlar
sunulmuş. Hastanede tedavisi tamamlanan, yapılacak başka hiçbir şey kalmayan hastalar, hastanede mi kalacakları ya da evlerinde mi olacakları kararını tamamen kendi istekleri doğrultusunda veriyorlar. Ölüm korkularını yenmek
için psikolojik terapiler uygulanmakta. Eğer hastanede kalmayacaksa psikolojik
terapiler evde devam ediyor. Ayrıca yaşlıların evdeki bakım ve hizmetlerini yerine getirmek için devlet tarafından ücretleri ödenen kişilerin görevlendirildiğini
hastane yetkilileri anlattı.
Brüksel’de hastane ziyaretlerinin dışında tarihi yerleri de gezdik. Tarihi eserlerin ilk günkü gibi korunduğunu, her yıl aslını bozmadan rutin olarak onarım ve
bakımlarının yapıldığını, kendi evlerinin iç düzeninde her türlü değişikliği yaparken, dış yüzeylerde ise görüntünün bozulmaması ve tarihi özelliğini kaybetmemesi için her hangi bir değişiklik yapılmadığını gözlemledik. Hatta bunun yasak
olduğu söylendi.
Gezilerimiz esnasında hava yağmurlu olmasına rağmen, alt yapının düzgün olması nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi yoktu. Brüksel ve diğer
şehirleri hatta ülkeleri gezerken seyahat sırasında dikkat ettiğim en önemli nokta ormanlık alanların çok bakımlı ,ağaçların aynı düzgünlükte ve bakımlarının
yapılmış olmasıydı. Kendi arazileri içinde de olsa hatta kurumuş bile olsa ağaç
kesmenin yasak olduğu, eğer kesilecekse ilgili makamlardan ağacın gerçekten kuruduğunun ve kesilebileceğinin izninin çıkmasının gerektiği ve yerine de
ağaç dikmenin zorunlu olduğu söylendi.
Özellikle trafik sorunu tamamen çözümlenmiş. Trafik cezalarının çok ağır
olduğu söylendi ve sürücülerin yayalara çok saygılı davrandıklarını gözlemledim.
Park alanlarının çok geniş araziler üzerine kurulduğunu, halkın güvenli bir
şekilde bu yeşillik alanlardan faydalandığını gördüm.
Gezinti sırasında öğrenci gruplarıyla sık sık karşılaştık. Öğrencilere eğitimin
sadece anlatımla kalmadığını, belli mekanlarda uygulayarak da verildiğini
gözlemledim.
Formu Dolduranın Adı Soyadı :Tuğçe KARA
Kurumu/Kuruluşu		
:80.Yıl Cumhuriyet Lisesi
Söz Konusu Projesi’nin Adı
: Step By Step To A Sustainable Future
Gidilen Ülke/Ülkeler		
:Macaristan
Yıl(veya tarih)			
:2010
İzlenim-Gözlem-Hatıra: Çoğu kişide olduğu gibi benim de gözümde büyürdü
Avrupa; yani yurt dışı. Ve böyle bir fırsatı yakaladığım da ise kaçırmamak için
elimden geleni yaptım çoğu kişi daha duyduğunda aman ya bize çıkmaz
öyle şeyler, bizde şans ne arar der. Ben de onları söyleyenlerden biriydim ama
Nasrettin hoca söylemiş hani “ya tutarsa”… Ben de bir heves girdim ve tuttu,
gideceklerden biri oldum.

Giderken kendi grubumdan bile kimseyi tanımazken orada inanılmaz
dostluklar elde ettim diyebilirim size.
Size şöyle ifade etmeye çalışayım gördüğüm kadarını. Hani o gözümüzde
büyüttüğümüz yurt dışı var ya, bize televizyonda çok süslü anlatılan onlarla bir
olmaya çalıştığımız Avrupa hatırladınız mı? İşte onu bize biraz eksik anlatmışlar.
Evet orası çok sessiz sanki kimse yaşamıyor gibi bir korna sesi bile duyamazsınız. İnsanların seslerini bile çok sık duyamazsınız, sokaklar çok temizdir
hani yol ortasında görüp de kenara çekme ihtiyacı duyarsınız sonra ayağınızla
sürüklersiniz, çoğu zaman keyifle yaparsınız bunu. İşte orada yol ortasını bırakın
ortalıkta taş bile yoktur.

Çankırı - 2009
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Formu Dolduranın Adı Soyadı : Tunahan HORASAN (Öğrenci)
Kurumu / Kuruluşu		
: TOBB. İlköğretim Okulu
Söz Konusu AB Projesinin Adı
: Sounds of Europe
Uygulama Yeri / Yerleri		
: Türkiye, Belçika, İrlanda, Finlandiya
Gidilen Ülke / Ülkeler		
: Belçika
Yıl (veya tarih)			
: 2009
İzlenim – Gözlem – Hatıra
: (Bu bölüme hangi ülkede / şehirde olduğu
belirtildikten sonra eğitim, ulaşım, iletişim, kültürel, turizm, ekonomik, sosyal vb.
alanlarda karşılaşılan örnek / iyi uygulama niteliğindeki izlenimler anlatılacaktır.)
2009 yılı mart ayında Belçika’nın Gent şehrine gittik. Burada eğitime
2,5 yaşında başlanmaktadır. Okullar tek katlı olup 20-25 kişilik sınıflar vardır.
Okullarda her türlü materyal mevcuttur. Kültürel ve sosyal olarak yemek kültürünün bize hiç uymadığı ve çalışma hayatının düzenli, sistemli olduğu; toplum
kurallarına herkesin uyduğu, insanların birbirine saygı duyduğu görülmüştür. Turizm olarak başta kiliseler olmak üzere çok sayıda tarihi bina vardır.
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Formu Dolduranın Adı Soyadı : Ulaş ÖCAL
Kurumu/Kuruluşu
: Çankırı ADSM
Söz Konusu AB Projesinin Adı : LDV
Uygulama Yeri/Yerleri
: Diş Hekimliği
Gidilen Ülke/Ülkeler
: Belçika
Yıl (veya tarih)
: 2010
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: Belçika-Brüksel: Toplu taşıma sistemi oturmuş. Turistler açısından yeterli bilgi alma merkezleri mevcut. Gördüğüm kadarıyla ekonomik olarak çok gelişmiş bir bölge değil. Konut açısından kaldığımız
bölge çok iyi değildi. Türkiye’deki turizm bölgeleriyle karşılaştırılırsa bölgede hiçbir şey yok diyebiliriz. Ama çok fazla reklamı yapılıyor.
Sağlık sektöründen bakıldığında sistem güzel yerleştirilmiş. Herkes sorumluluğunu, kuralları biliyor ve bunlara harfiyen uyuluyor. Örneğin özürlüler için
ayrılan park yerine hiç kimse, ne şartla olursa olsun arabasını park etmiyor. Yine
yolda karşıdan karşıya geçerken ne kadar acil olursa olsun öncelik daima
yayalarda. Kısacası sosyal, kültürel, ekonomik yönden ve eğitim yönünden sistem, tam anlamıyla yerleştirilmiş ve sistemden ödün verilmiyor.
Formu Dolduranın Adı Soyadı : Yusuf KIRATLIOĞLU
Kurumu/Kuruluşu
: S.İnal Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
Söz Konusu AB Projesinin Adı
: Sounds And Words Of Europe
Uygulama Yeri/Ülkeler
: Romanya/Litvanya/İtalya
Yıl (veya tarih)
: 22-27 ŞUBAT/17-24 MAYIS/19-23 EKİM 2009
İzlenim-Gözlem-Hatıra
: İlk katılım ülkesi olan Romanya’ya 3 öğretmen ve 1 öğrenci ile gittik. Bizi havaalanında bir görevli arabası ile alarak Romanya”nın Slobozia kentine götürdü. Diğer katılımcı ülkelerle aynı otele yerleştik. Ertesi gün kahvaltıdan sonra Vocational Art Schoola götürüldük.
Okul idaresi ile tanıştık. Okulu, sınıfları gezdirdiler. Müzik odalarını gezdikten 1
saat sonra okulun konferans salonunda okul müdürü bir konuşma yaptı. Daha
sonra katılımcı ülkeler sırasıyla konuşma yaptılar. Biz sine vizyon gösterisi yaptık.
(Çankırı”nın tarihi, turistik yerleri ve okulumuzun fiziki yapısı ve resim atölyelerini izlettik) Aynı gün akşam üzeri manastıra götürdüler. 2.gün belediyeyi ziyaret ettik.
Meclis Salonunda belediye başkanı konuştu. Daha sonra ziraat müzesini gezdik. Sanat müzesini gezdik. Tekrar okula döndük. 2.günün akşamı şehir kongre salonunda katılımcı ülkeler müzik şöleni yapıldı. Bizim öğrencimiz bağlama
çaldı. O kadar beğenildi ki alkışlarla tekrar çalması istendi. Öğrencimiz tekrar
çaldı. Zaten bizim kültürümüze yabancı değiller. Bizim 3 veya 4 çeşit yemeğimizi yaptıklarını belirttiler. 3. gün Karpat dağlarına gezi yapıldı. Bir gece orada
kalındı. Zaten o gece veda gecesi oldu. 4.gün Karpatlarda Türklerden kaldığı
söylenen bir kaleyi gezdirdiler. O gün öğle yemeğinden sonra başkent Bükreş’e
havalimanına geldik. Yurda döndük. Sanatsal ve kültürel olarak ülkemizi en iyi

şekilde temsil ettik.
2. Katılım Ülkesi Litvanya’ya sadece 2 öğretmen gidebildik.
3. Katılım Ülkesi İtalya’ya 3 öğretmen 1 öğrenciyle katıldık. Roma şehrine
yakın Tivoli isminde bir şehirde kaldık. Şehir eski Romalılardan kalma çok turist
çeken bir yer. Bizi bir otele yerleştirdiler.Otel kötü olmasına rağmen çok pahalıydı.. Bizi iyi karşıladılar. Havaalanından aldılar havaalanına bıraktılar. 1.gün okula
gittik.Okul gayet modern. Orayı gezdirdiler. Okul Müdiresi ile tanıştık. Belediye
binasına gittik. Belediye başkanı konuşma yaptı. Şehri gezdirdiler. Biz Türkleri zaten iyi tanıyorlar. Kendimizi daha iyi tanıtmanın yolunun kültürel etkinlikten geçtiğini bildiğimiz için öğrencimizi yan flüt ile Türk ezgileri çaldırdık. Büyük beğeni
topladı. 3 gün Roma gezisi yaptık. 4. gün yola çıkıp Türkiye’ye döndük.
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Litvanya - 2009

Formu Dolduranın Adı Soyadı :Yusuf YAMAN
Kurumu / Kuruluşu		
:Çankırı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
				
Müdürlüğü
Söz Konusu AB Projesinin Adı
:Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Kalite,
				
Verimlilik Ve İstihdamın Artırılması
Uygulama Yeri/Yerleri		
:Belçika
Gidilen Ülke/Ülkeler		
:Belçika
Yıl (veya tarih)			
:2010
İzlenim-Gözlem-Hatıra		
: Belçika Brüksel merkezli yürütülen eğitimde
çevre yerleşimlerde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ve elde edilen sütün değişik süt ürünlerine çevrilerek ekonomiye kazandırıldığı işletmeler gezildi Ulaşım ve iletişim bizimle ilgilenen kişiler tarafından sorunsuz gerçekleştirildi.
Proje kapsamında çevre ülkelere yapılan turistik gezilerde Avrupa ülkelerinde
yaşayan insanların sosyal hayatları, ülkemize bakış açıları, bölgede yaşayan
değişik etnik kökene sahip insanlar ile ülke halkı arasındaki diyaloglar hakkında
fikir edinmemizi sağladı. Kısaca Avrupa insanı hakkında bilgi sahibi olmayan
insanların ufkunun genişlemesi, değişik yaşam şekillerinin görülmesi yanında
proje amacı olan küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yeni teknik usullerle yapılmasının yerinde görülmesi açısından faydalı bir eğitim programıydı.
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Formu Dolduranın Adı Soyadı :Yüksel ERDOĞAN
Kurumu / Kuruluşu		
:Çankırı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
				
Müdürlüğü
Söz Konusu AB Projesinin Adı
:Avrupa Hayvancılığı Tanımı
Uygulama Yeri/Yerleri		
:Almanya
Gidilen Ülke/Ülkeler 		
:Almanya
Yıl (veya tarih)			
:2007
İzlenim-Gözlem-Hatıra		
:Almanya her yönüyle sistemi oturmuş bir ülke.
Caddeler düzenli. İnsanı ön plana çıkaran bir yanı var. Tarım işletmeleri genellikle büyük işletmeler bilimi her şeyin temeline koymuşlar. İnsan gücü kullanımını
en aza indirilerek çalışılıyor. İşgücü insanı yormayan ve bıktırmayan bir şekilde
kullanılıyor. Örneğin 1500 sağılan ineğe 7 kişilik bir aile bakıyor.

Formu Dolduranın Adı Soyadı : Zeliha KIRATLIOĞLU
Kurumu / Kuruluşu
: S. İnal Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
Söz Konusu AB Projesinin Adı
:”Sounds And Words Of Europe
Uygulama Yeri/Ülkeler
: İtalya
YIL (veya tarih)
:19/23 EKİM 2009
İzlenim-Gözlem-Hatıra
:Bu geziye iki öğretmen,bir idareci ve bir öğrenci ile katıldık Roma şehrine yakın Tivoli adında eski Romalılardan kalma çok
turist gelen bir şehirde kaldık.Havaalanından bizi aldılar ve kalacağımız otele
getirdiler,fiyatları çok pahalıydı bizim gibi fiyat indirme konusunda hiçte anlayışlı değiller,bizim insanımız yabancı ülkelerden gelen insanlara daha anlayışlı
davranıyorlar,otel fiyatı konusu dışında çok iyi karşılandık ilk gün okula gittik, okulu gezdirdiler, Müdüre hanım ile tanıştık,öğleden sonra belediye binasına gittik.
Tüm gruplar için belediye başkanı konuşma yaptı, şehri gezdirdiler.
İtalyan öğretmenlerin çoğu Türkiye’ye gelip gezilere katılmışlar. Yemeklerimize kadar birçok şeyi biliyorlar. Öğrencimize flüt ile Türk ezgileri çaldırdık. Büyük
beğeni topladı. Öğrencimizle özel olarak ilgilendiler.
Roma gezisi yapıldı. Tarihi ve turistik yerlerini gruplar halinde gezdik. 4. günde bizi havaalanına bıraktılar ve Türkiye’ye döndük.

Avrupa Birliği Bakanlığı
http://www.abgs.gov.tr
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
http://www.avrupa.info.tr
Ulusal Ajans
http://www.ua.gov.tr
Merkezi Finans ve İhale Birimi
http://www.cfcu.gov.tr
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Avrupa Birliği Portalı
http://europa.eu/index_en.htm
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