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vrupa Birliği’nin Erasmus programı, otuz yılı aşkın
bir süredir, gençlerin yurtdışında eğitim ve öğrenim
görmelerini, eğitim vermelerini, çalışma ve gönüllü
faaliyetlere katılmalarını sağlayarak fırsatlar sunmaktadır.
Erasmus, gençleri bir araya getirip birlikte çalışmalarını
desteklemek suretiyle onların daha iyi bir toplumun inşası
sürecinde güçlendirilmelerinde kilit rol oynamaktadır.
1987 yılında üniversite öğrencilerine dönük yalnızca
birkaç bin katılımcının yer aldığı mütevazı bir hareketlilik
projesi olarak başlayan bu süreç, Avrupa Birliği’nin en
başarılı programlarından biri haline dönüşmüştür. Farklı
milletler ve kültürler arası değişimi kolaylaştırmak yoluyla
Erasmus Programı, dokuz milyonu aşkın katılımcının
mesleki ve özel hayatını zenginleştirmiş, ufuklarını açmış,
hoşgörüyü ve farklılıkları desteklemiştir.
Başlangıcından bu yana giderek daha kapsamlı bir
girişime dönüşen program, üniversite öğrencilerine
yönelik fırsatların yanı sıra, mesleki eğitim alanında
öğrenciler ve çıraklar için değişim, gönüllülük programları,
kurum çalışanları için de değişim olanakları sunmaktadır.
Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanındaki tüm girişimleri
tek bir AB çerçevesi altında bir araya getirmek amacıyla

2014’te Erasmus+ Programı oluşturulmuştur. 2020’ye kadar devam edecek olan 14.7
milyar avro bütçeli bu program, 4 milyonu aşkın insana yurtdışında eğitim ve öğrenim
görme, iş tecrübesi kazanma ve gönüllü faaliyetlerde bulunma imkânı sunacaktır.
Geleceğin liderleri olacak bu kişilere yaptığımız yatırımdan daha kıymetli başka bir
yatırım düşünemiyorum.
Erasmus+’tan en çok faydalanan ülkelerden birisi de, programa 2004 yılında katılan
Türkiye’dir. AB’de olduğu gibi, burada da Erasmus’a ilgi çok yüksektir. Türkiye’ye tahsis
edilen 830 milyon avroyu aşkın bütçe ile 2004-2015 yılları arasında yaklaşık yarım
milyon Türk vatandaşı programdan faydalanmış ve AB ve diğer ülkelerden 55 binden
fazla kişi de Türkiye’yi ziyaret ederek keyifli bir zaman geçirme şansına sahip olmuştur.
Erasmus desteğiyle 30 yılı aşkın bir süredir yürütülen hareketlilik ve işbirliği
programları, bize toplumlarımızın geleceğini şekillendiren 9 milyonu aşkın bireyden
oluşan açık fikirli ve girişimci bir nesil kazandırmıştır. Katılımcılardan bazılarının
TRT Haber’de her cumartesi saat 22.20’de yayınlanan yeni televizyon programı
“Erasmus+İnsan”da deneyimlerini paylaştıklarını görmekten büyük bir memnuniyet
duyuyorum.
Erasmus Programı’nın tanıtımını amaçlayan bu kitap, Türkiye’den katılımcıların ilham
veren başarı hikâyelerini ve Erasmus+’ın sağladığı katkıları anlatmak için hazırlanmıştır.
Projeye katkı sağlayan ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum.
Bu vesileyle, Erasmus+ için ortaya koydukları mükemmel özveri, işbirliği ve çabalardan
ötürü ayrıca AB Bakanlığı’na, Ulusal Ajans’a ve Türk üniversitelerine de teşekkürlerimi
sunuyorum.
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Erasmus+ hakkında

B

u kitapta sayısız başarılı projelerinden bazı örnekler bulacağınız “Erasmus+
Programı”, Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında 2014-2020 yılları
arasında uyguladığı bir hibe programı.
1987 yılında sadece yükseköğretim alanında 3 bin öğrencinin hareketliliği ile
başlayan Erasmus Programı, zaman içerisinde eğitimin diğer alanlarını ve gençliği de
kapsayarak sürekli gelişti. Socrates, Leonardo da Vinci, Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik
adları altında yedişer yıllık periyotlarla uygulanan program, 2014-2020 dönemi için
“Erasmus+” adı altında yeniden yapılandırıldı.
Erasmus+ Programı; eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve
farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren çatı programın genel adı. Program ile
bireylere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, kişisel
gelişimlerinin desteklenmesi ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedefleniyor.
Ayrıca kurumlara, kuracakları işbirlikleri yoluyla sektörlerinde ilerleme ve kurumsal
kapasitelerini geliştirme fırsatları sunuluyor.
Erasmus+ Programı içerisinde, okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin
eğitimi ve gençlik alanına yönelik desteklerle birlikte spor alanındaki projelere de hibe
desteği sağlanmaktadır.
Erasmus+ Programı ülkemizde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülüyor. Türkiye,
proje başvurusu sayısı bakımından katılımcı 33 ülke arasında ilk sırada yer alıyor.
2017 sonu itibariyle Erasmus Programı’yla yurtdışına gidenlerin sayısı 450 bini aştı.
Programın Türkiye’de uygulanmaya başlandığı 2004’ten bugüne kadar 28 binden fazla
proje için 900 milyon avronun üzerinde hibe alındı. Programın 2014-2020 dönemi için
bütçesi 14,7 milyar avro. Bu rakamın 800 milyon avrosunun Türkiye’de kullanılması
planlanıyor.
İnsanların iş bulma şanslarını artırmaları, sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin yeni
bir perspektif geliştirmeleri, yeni bir dil öğrenmeleri veya gönüllülük ile ilgili yeni bir
motivasyon kazanmaları… Erasmus+ buna benzer daha birçok başarı hikâyesi üretti.
Bugüne kadar toplam 9 milyon kişinin hayatına dokunan Erasmus+ Programı hakkında
detaylı bilgi için Türkiye Ulusal Ajansı’nın sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.ua.gov.tr
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Muş

Uluslararası gönüllülerle birlikte
sağlık için mücadele ediyorlar

Kanserle savaş
8

Yaşantısını Muş’ta sürdüren Salih Yüce, bir gün kendini iyi hissetmeyince doktora gider.
Doktor birkaç tetkikten sonra kötü haberi Yüce’ye vermek zorunda kalır. Yumuşak doku
kanserine yakalanmıştır. Hastane çıkışında Yüce bu hastalıkla mücadele etmeyi kafasına
koyar ve dediğini yaparak kanseri yenmeyi başarır. Bu talihsiz olaydan sonra kanserle
savaşmayı, bunu bir dernek kurarak herkese öğretmeyi kendine amaç edinir. Bugün
Avrupa Birliği’nden gelen gönüllülerle birlikte hiç durmadan bu amaca hizmet ediyor.
9

S

alih Yüce’nin genç yaşında yumuşak doku kanserine
yakalandığını öğrendiğinde aldığı karar, hastalıkla
sonuna kadar mücadele etmek olur. Uzun ve zorlu
bir mücadele sonunda kanseri yenmeyi başarır. “Ben yendiysem tüm gençler bu hastalıkları yenebilir” diye düşünüp
kanserle savaşmayı, bunu bir dernek kurarak herkese öğretmeyi kendine amaç edinir.
Gençlere ve geniş kitlelere ulaşmanın yolunu arayan
Salih Yüce, Avrupa Birliği Erasmus Plus programları ile
tanışır. Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı’nın kendisini pek
çok gençle buluşturacağını fark eden Yüce, gönüllülerle birlikte hedefe çok daha kolay ulaşacağını düşünür.
2006 yılında Genç Birikim Derneği’ni kurup, bir proje
hazırlayarak Ulusal Ajans’a başvurur. Amacı, imkânların oldukça kısıtlı olduğu Muş şehrinde, uluslararası bir hareketlilik sağlamaktır. Hazırladığı proje, Avrupa Birliği Erasmus
Plus Programı’ndan onay alır.
10

Genç Birikim Derneği’nin bir
amacı da Muş’ta gençleri
kendilerini geliştirebilecekleri
etkinliklere yönlendirmek ve
sağlıklarını koruma konusunda
bilinçlendirmek.
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Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı’yla Erasmus+
için gelenler Muş’ta çeşitli eğitim etkinliklerine
katıldı.
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Aldığı hibe destekleriyle Avrupa Gönüllü Hizmeti’yle
buraya gelenleri Muş’ta misafir etmeye başlar. Yüce, dernek üyesi gençler ve gönüllülerle yürüttükleri çalışmaların
hedefini şöyle sıralıyor:
“Gençler arasında hoşgörü, saygı ve dostluk ilişkilerini
geliştirmek ve bilinçli birey olmalarını sağlamak, gençlerin
yeteneklerini eğitim yoluyla desteklemek, gençliğin iş yaşamına olduğu kadar toplumsal yaşama da başarılı bir şekilde
katılmasına ve uyum sağlamasına yardımcı olmak.”
Bunların dışında bir de hiç ihmal etmedikleri “gençleri
başta kanser hastalığı olmak üzere, her türlü sağlık tehdidine karşı korumak ve bilinçlendirmek” hedefi de var.
Muş’a gelen gönüllüler, yapılan planlamayla önce Türkçe dersleri alıyor. Daha sonra köy ziyaretleri, şehir içinde dil
öğretimi, oyunlar, tanıtımlar olmak üzere çeşitli aktivitelere
katılıyor. Dernek üyesi genç köy öğretmenleriyle bir araya
gelen gönüllüler bazen derslere girip öğrencilerle buluşuyor, bazen çiftçilerle tarlaya gidiyor. Salih Yüce’nin kansere
yakalanması, ardından bu hastalığı yenerek, yaşadığı şehirde bu hastalıkla savaşmak için dernek kurması ve harekete
geçmesinin Erasmus Plus’a uzanan öyküsü böyle.

Genç Birikim Derneği
Genç Birikim Derneği, 2006 yılında bir grup genç ve kanser
hastası tarafından gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı
sağlayabilmek amacıyla Muş’ta kuruldu.

Projenin amaçları
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Genç sağlığı konusunda farkındalık yaratmak.
Özellikle kanser konusunda gençlerde farkındalık yaratmak.
Gönüllülük çalışmalarına Avrupa öğesi katmak.
Gençlik bilgilendirmesi çalışmalarının
kalitesini yükseltmek.
Olanağı kısıtlı gençlere gönüllülük faaliyetleri
konusunda imkân sağlamak.
Gönüllüye çalışma alanlarında bilgi ve beceri
kazandırmak.
Gençlik programı ve deneyimsel öğrenme süreçlerine
katkıda bulunmak.
Gönüllünün yaratıcılığını geliştirmek.
Gençlere alanlar açarak sağlıklı yaşamı desteklemek.
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Antalya

Erasmus Plus ile hem
öğrenmeye, hem
öğretmeye geldi

Almanya’dan
sağlıklı
yaşam koçu
Erasmus Plus proje gönüllüsü olarak
Türkiye’ye gelen Tim-Niklas Anstipp, hem
ülkeyi ve kültürü tanıyor, hem de gençlere
spor ve sağlıklı yaşam koçluğu yapıyor.
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L

Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Derneği
Başkanı Osman Pişirici ve projenin Alman ortağının
yaptığı görüşmeler sonucu Tim-Niklas Anstipp
gönüllü olarak Antalya’ya geldi.
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ykia İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı
Osman Pişirici, derneğin faaliyetlerini uluslararası
boyuta taşımak için kolları sıvadığında ilk aklına gelenlerden biri de Avrupa Birliği programlarıydı. Herkes için
spor, sosyal katılım ve sağlıklı toplum hedefiyle hazırladığı
projeler Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı’nda kendine
yer buldu ve kabul edildi. Pişirici, proje ortağı Alman Sozialer Friedensdienst Bremen e.V Bremen kuruluşu ile yapacağı
çalışma için 8 bin avro finansman almış. İkili görüşmelerden
sonra Almanya’dan Antalya’ya gönüllü bir genç gönderilmesine karar verilir.
Böylece Tim-Niklas Anstipp adındaki Alman genç Antalya’ya gelerek bir yıl sürecek programına başlar.
Anstipp özellikle yüzme dalında uzman bir sporcu,
bu bilgisini Antalya’da paylaşmak için Akdeniz Üniversitesi yüzme havuzunun yolunu tutar. Tek başına Antalya’da yaşamak Anstipp için kolay olmasa da Alman genç

teknoloji sayesinde, ailesiyle ve dostlarıyla sürekli iletişimini sürdürüyor. Yeni bir ülke, öğrenmeye açık bir
toplum, Anstipp’e de çok ilginç gelmişe benziyor. Üstelik şimdi hem yeni bir kültürü tanıyor ve dilini öğreniyor,
hem de büyük bir deneyim kazanıyor.
Şimdilerde Alman gencin günleri, yürüyüş, yüzme
gibi rahatlıkla yapılabilen sporlar hakkında bildiklerini
Antalyalı gençlere öğretmekle geçiyor.
Projeji hazırlayıp, hayata geçiren Osman Pişirici
şunları söylüyor: “Herkes için spor, sosyal katılım ve
sağlıklı toplum isimli projemiz, bir Erasmus ve Avrupa
Gönüllü Hizmeti Projesi. Amacı, Antalya’nın dezavantajlı bölgelerinde yaşayan ve spor ve sağlıklı yaşamdan
uzak gençlerin, spor vasıtasıyla sosyal katılımlarını
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sağlamak ve bu gençleri Almanya’dan gelecek olan
genç gönüllümüz ile bir araya getirerek onların, Avrupa vatandaşlığı fikrine sahip olmalarını, farklı kültürleri
tanımalarını, dil iletişim becerilerini geliştirmelerini ve
öğrenme süreçlerine Avrupa boyutu katmalarını sağlamak.
Projemize Almanya’dan bir gönüllümüz 365 günlük
uzun dönem faaliyeti için geldi ve çalışmalarını sürdürüyor.
Gönüllümüz yerel ve uluslararası spor yolu ile sağlıklı yaşam ve aktif katılım hakkındaki bilgilerini dezavantajlı genç ve çocuklarla paylaşıyor. Projemizde çalıştığımız hedef kitle genel olarak sosyal ve ekonomik
açıdan dezavantajlı gençler.

HERKES İÇİN SPOR, SOSYAL KATILIM
VE SAĞLIKLI TOPLUM

(SPORTS FOR EVERYONE -FOR SCOCIAL INCLUSION and
HEALTY SOCIETY)

Ev Sahibi Kuruluş: Lykia İzcilik ve Doğa Sporları
Kulübü Derneği Antalya/Türkiye
Gönderen Kuruluş: Sozialer Friedensdienst
Bremen e.V Bremen/Almanya
Proje Süresi:
12 ay
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Braga

Erasmus Plus Programı’yla
Eskişehir’den Portekiz’e

Saçlarda son moda,
hedefleri Avrupa…
20

Eskişehir Şehit Hasan Önal Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 10 genç kız,
Erasmus Plus projesiyle Portekiz’in Braga
kentine staj yapmaya gitti.
21

P

Eskişehir Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmen ve
yöneticilerinin hazırladığı Erasmus projesiyle
geldikleri Portekiz’de iki ülke arasında köprü kurdu.

22

ortekiz’in Atlas Okyanusu kıyıları. Porto yakınlarda
bir yer. Bir grup genç kız şubat ayı olmasına rağmen,
azgın dalgaların vurduğu sahilde çığlıklar atarak
ayaklarını suya sokup eğleniyor. Bu genç kızlar, Eskişehir’den Erasmus Plus projesiyle eğitimini gördükleri güzellik
uzmanlığı ve kuaförlük alanında staj yapmaya Portekiz’e
geldi. Hemen hepsi ilk kez yurtdışına çıkıyordu. Hatta içlerinden Edanur Demirkol ve Özlem Gür, denizi ilk defa Portekiz’de gördü. İki kızın denizle buluşması, üstelik bunun Atlas
Okyanusu olması görülmeye değer bir sahneydi.
Eskişehir Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi öğrencisi bu genç kızlar, öğretmen ve yöneticilerinin
hazırladıkları Erasmus + projesiyle Portekiz’in Braga şehrinde güzellik salonlarında staj yaptı. Öğrenciler, stajdan kalan
zamanlarını da ülkenin değişik yörelerini gezerek değerlendirdi. Müdür Yardımcısı Ersin Kökten ve İngilizce Öğretmeni
Çiğdem Altun ile birlikte çocuklara refakat eden Müdür Ebru
Dedeoğlu, Portekiz öyküsünü şöyle özetliyor:

Öğrenciler Braga’da
hem güzellik
uzmanlığı ve
kuaförlük alanında
mesleki deneyim
kazandı, hem de farklı
bir kültürle tanıştı.
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Öğrencilerin
Portekiz’de ziyaret
ettiği yerlerden biri
de Atlas Okyanusu
kıyılarıydı. İçlerinde
denizi ilk kez burada
görenler de vardı.

“Geçtiğimiz yıl Erasmus Plus projelerine katılma kararı
aldık. Alan olarak güzellik ve saç bakımını seçtik. Ardından
da ‘Saçlarda Son Moda, Hedefimiz Avrupa’ adlı projemizi
hazırladık. Proje, Ulusal Ajans tarafından onaylandı ve hibe
almaya hak kazandı. Öğretmen arkadaşlarımız kızlarımızı mesleki ve İngilizce sınavlarından geçirdi. Kazanan 10
öğrenci, 60 saat İngilizce eğitimi gördü. Bununla birlikte
çocuklarımız için buraya gelmeden önce gerekli her türlü
hazırlığı yaptık. 10 günlük bir program için Braga’ya geldik.
İkişerli gruplar halinde beş kuaföre paylaştırıldılar. Her türlü
imkândan yararlandılar. Çok başarılı bir program oldu. Bizim
öğrenciler burada hem öğrendi, hem de kendi bildiklerini öğrettiler. Sadece mesleki açıdan değil, özgüven anlamında da
çok şey kazandılar. Eskişehir dışına çıkmamış çocuklarımız
vardı aramızda. Deniz görmemiş, uçağa binmemiş çocuklardı bunlar. Amacımıza ulaşmış bir şekilde ülkemize döneceğimiz için de hepimiz çok mutluyuz.”
Yaklaşık 20 bin avro bütçeyle yola çıkan on öğrenci ve
üç yöneticiden oluşan grup, Braga şehrinde unutamayacakları zamanlar geçirdi. Üstelik içlerinden bazıları iş teklifi bile
alarak Türkiye’ye hiç unutamayacakları anılarla döndü.
25

Bilecik

Tıpta yeni online
öğrenme platformu

E-medivip,
Bilecik’te
hayata geçti
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi,
Erasmus Plus Programı kapsamında
Avrupa Birliği’nden aldığı hibeyle
başarılı bir projeyi uygulamaya
koydu. Üniversite, hazırladığı bir web
sitesiyle, tıp ve sağlık alanında öğrenci
ve çalışanlara ihtiyaç duydukları her
türlü bilgiyi sunuyor. “e-medivip”adlı
bu site, herkese açık ve ücretsiz.

O

smanlı Devleti’nin manevi kurucusu kabul edilen
Şeyh Edebali ismi, doğup büyüdüğü şehir olan Bilecik’te pek çok yere damga vurmuş. Bunların en büyüğü de, Şeyh Edebali Üniversitesi… Bilecik’e hâkim konumda
ve birbirinden bağımsız bloklardan oluşan modern bir üniversite ve Bilecik’in gurur duyduğu bir eğitim kurumu.
Üniversite, yaptığı bilimsel çalışmalarla son dönemde adını duyurmaya başladı. Özellikle proje ortağı yedi kuruluşla birlikte yürüttüğü ve Avrupa Birliği fonlarından yararlandığı bir
çalışma dikkat çekti… Bu projenin adı “E-Learning Platform
for Medical Informatics to Improve Vocational and ICT Practice”. Türkçe olarak, tıp bilişiminde mesleki ve iletişim teknolojileri becerilerinin artırılması için e-öğrenme platformu.
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Proje ekibi
Yrd. Doç. Dr. Emre Dandıl (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Utku Şenol (Tıp Bilişim Derneği)

Proje, bir web portalı. Herkese açık olan web sitesinde
sağlık alanında çalışanların ve öğrenim görenlerin mesleki
yeterliliklerini geliştirmesine yönelik bilgiler bulunuyor. Bir
tıp öğrencisini ele alacak olursak, mesleğinde ek bilgi gereksinimi duyuyorsa, ki bu bir hastalık ya da bir tıbbi cihazın
kullanımı olabilir, aradığını bu sitede rahatlıkla bulabiliyor.
Bir pratisyen doktor, bir hasta muayenesi sırasında aklına
bir soru takılırsa, hemen bu internet sitesine girerek destek
bilgilere ulaşabiliyor. Aslında bu çalışma sadece tıp öğrencileri ve çalışanlarına değil, herkese açık. İnternete girip
“emedivip.com” adresini yazdığınızda, aradığınız bilgilere
rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz.
Projenin amaçları arasında tıp bilişimi alanında uluslararası
düzeyde mesleki yeterliliği artırmak da var. Bu projenin Türkiye’den ortakları Sakarya Üniversitesi, Tıp Bilişimi Derneği ve
Bandırma Akşemsettin Sağlık Meslek Lisesi. Yurtdışından iki
ortağı ise İspanya’dan Ciber (Centro de Investigacion Biomedica
en Red) ile Almanya’dan Arda Beratung und Bildung kuruluşları.

Proje ile yapılan
çalışmalar
Tıp çalışanlarının ve bu alanda
öğrenim görenlerin mesleki
yeterliliklerinin artırılması için
hazırlanan web sitesi, bir e-öğrenme
ortamı. Buradan her türlü tıbbi
bilgiye rahatlıkla ulaşılıyor. Ayrıca
yine proje kapsamında uluslararası
konferanslar düzenleniyor. Mesleki
yeterliliklerin belirlenmesi ve tıbbi
cihazların kullanımı konusunda da
eğitim veriliyor.

Web
Erasmus Plus Stratejik Ortaklıklar
Programı’ndan yararlanılarak
kurulan bu projenin web sitesini
incelemek ve yararlanmak
isteyenler için adresler:
http://emedivip.com (ana sayfa)
http://emedivip.com/LMS/ (E-ders
modülleri)
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Projenin yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Emre Dandil şunları
söylüyor: “Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı’ndan projemiz için 217 bin 435 avro hibe aldık. Projemize kısaca
elektronik öğrenme diyoruz. Web sitesi kurarak, bir sanal
platform hazırladık. Kişiler buraya girerek, hangi alanda
kendilerini eksik hissediyorlarsa bilgilerini artırıyorlar. Burada modüller, video çekimleri, animasyonlar, sunumlar,
metin belgeleri var. Alanında uzman kişilerle yapılmış söyleşiler bile bulunuyor. Burada iki modül, tamamen öğrencilere
yönelik. Diğerleri tüm sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor. Herkese açık. Ücretsiz olarak herkes buraya üye olup buradaki
eğitimleri takip edebilir.”
Projenin ortakları, bu projeye kendi uzmanlık alanlarından
katkılar sağlamış durumda. Türkçe, İngilizce, Almanca ve
İspanyolca olarak dört farklı dilin kullanıldığı bu e-learning
projesi, her geçen gün, kullananlardan da gelen yorumlarla,
kendini geliştirerek gittikçe büyüyor. Böylece sağlık alanıyla
ilgili herkesin yardımcısı olmaya devam ediyor.

Herhangi bir hastalık hakkında bilgiden bir tıbbi
cihazın kullanımına dek çok geniş bir içerik
emedivip.com adresinde yer alıyor.
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Castelo Branco

30

Müzik teknolojisi eğitimi

Portekiz’de
bir yıl müzik
Erasmus Plus, Sivaslı bir genci Portekiz’in
Castelo Branco şehrine kadar ulaştırdı.
Sivas’ta müzik teknolojisi okuyan genç
öğrenci Alperen, gününün büyük kısmını
okulun stüdyolarında geçiriyor. Hem
öğreniyor ve deneyim kazanıyor, hem de
yerel rock ve metal gruplarıyla tanışıyor.

P

ortekiz’de küçük bir şehir Castelo Branco. Tarihi
yapılarla modern binaların iç içe geçtiği sevimli bir
yer. Pek fazla turizm hareketinin olmadığı bu şehirde
uzunca saçları, deri ceketiyle uzaktan bile adeta “ben müzisyenim” diyen bir de Türk genci yaşıyor. Adı Alperen Akpınar.
Yaşı 21. Erasmus Plus Programı kapsamında üniversite eğitiminin bir yılını bu Portekiz şehrinde geçiriyor.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Müzik Teknolojisi Bölümü’nde okuyan Alperen Akpınar, müzik bilgisini geliştiriyor,
yeni insanlarla tanışıyor, bambaşka bir kültürle buluşuyor.
Akpınar’ın Portekiz günlerini anlatırken, mutluluğu gözlerinden okunuyor: “İlişkiler ve biraz da kendimi bulmam
açısından buraya gelip yaşamamın bana çok büyük katkısı
oldu. Ayrıca İngilizceyi ilerletmem için de iyi bir şans. Farklı bakış açıları yakalamış oldum. Burası bana Türkiye’de
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izleme şansı bulamayacağım küçük rock ve metal gruplarını
takip etme açısından da çok faydalı oldu. Burada çok dersim
olmasına rağmen, esnek bir eğitim sistemi var. Genelde uygulamalı olarak çalışıyoruz. Belli birkaç temel ders dışında
bizi özgür bırakıyorlar. Türkiye’de hiç kaybım olmadan bütün
kredilerimi de saydırabildiğim için oldukça faydalı bir yıl geçiriyorum.”
Alperen Akpınar, okumanın dışında Portekiz’de bazı iş
olanakları da yakalamış. Buraya gelen bir İngiliz grubuna
yardımcı prodüktör olarak katkı vererek biraz harçlık da kazanmış. Bu yaptığı işler, uzman olmak istediği mix ve mastering alanında da deneyim kazanmasını sağlamış.
Türkiye’de de altı albüm kaydeden ve birkaç single yayınlayan Alperen Akpınar’ın, döndüğünde artık kendisine
açılan yepyeni kapılarla karşılaşması hiç de sürpriz olmayacak gibi duruyor.
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Çanakkale

Çanakkale’nin güçlü çocukları

Çocuklar her gün
hareket ediyor, ya sen?
34

Günümüz toplumlarında çocukların daha az hareket ettiği, daha az
spor yaptığı ve obezitenin hızla yaygınlaştığı gerçeğinden hareket eden
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, hazırladığı “Güçlü Çocuklar” Erasmus +
projesi ile yüzlerce çocuğu sporla tanıştırdı. Dört Avrupa ülkesinin de destek
verdiği proje ile yalnız çocuklar değil, öğretmen ve veliler de eğitim aldı.
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T

ürkiye Çocukluk Çağı Obezite Araştırması 2016 raporuna göre, çocuklarda obezite oranı yüzde 10’a ulaşmış durumda. Yani her 10 çocuktan biri obez. Bu gerçekle mücadele etmek için Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
tarafından hazırlanan projenin temel hedefi özellikle erken
dönemde hareketli bir çocukluk geçirilmesi konusunda farkındalık yaratmak. Çünkü bu hareketlilik sadece duygusal ve
fiziksel gelişmeyi değil, sosyal gelişimi de etkiliyor.
İtalya, Belçika, Almanya ve Letonya’dan çeşitli kurumların katılımcı olduğu proje kapsamında Çanakkale’de anaokulları ve ilkokullarda öğretmenler için eğitim seminerleri
düzenlendi, çocuklara düzenli spor alışkanlığı kazandırıldı.
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Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi’nde dört-altı
yaş arasındaki toplam 120 çocuk, aile ve 200’e yakın hizmet
öncesi öğretmen adayına eğitim sağlandı. İstiklal İlkokulu’nda altı-sekiz yaş arası çocuklara Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından haftalık spor ve hareket dersleri verildi.
“Sağlıklı Ayaklar”, “Tavşan-Doktor Draması”, “Define Avı”
gibi oyunlarla denge, göz-el koordinasyonu ve sosyal oyunlara yönelik hareket etkinlikleri gerçekleştirildi. 50’den fazla öğretmen ve öğretmen adayına eğitim seminerleri düzenlendi.
Proje sonunda altı-sekiz yaş arası çocuklar öğrendikleri
aktiviteleri tüm Çanakkalelilerin davetli olduğu bir törenle
sergilediler…
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Gaziantep
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“Avrupa Gönüllü Hizmeti
ile Geniş Ufuklara…”

Gaziantep
kültürü,
gönüllülerle
buluşuyor
Türkiye, Erasmus Programı’nın en aktif
ülkelerinin başında geliyor. Gaziantep
ise Türkiye’deki en aktif şehirlerden biri.
Çok sayıda sivil toplum örgütü ve eğitim
kurumu Erasmus projelerine imza atıyor.
Gaziantep Taşev Kültür ve Gençlik Derneği
bu örgütlerden birisi. Dernek kurulduğu
2007 yılından bu yana Avrupa ülkelerinden
800’den fazla gönüllü genci ağırladı.
300’den fazla Gaziantepli genç de gönüllü
olarak AB ülkelerinde çalıştı.

G

aziantep’te dolaşırken gözünüzü restoranlardan, güzel yemeklerden ve baklavacılardan
alabilirseniz, şehrin aynı zamanda birbirinden
güzel konaklarla dolu olduğunu da görürsünüz. Taşev de
bunlardan sadece birisi. Şehrin merkezinde bulunan Taşev’in demir kapısını çalarsanız, muhtemelen sizi pek de
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Gaziantepliye benzemeyen bir genç karşılayacaktır. Kırık
Türkçesiyle sizle iletişim kurmaya çalışan bu genç, Erasmus Plus programlarından biriyle şehre gelen Avrupalı
bir öğrencidir.
Taşev’in hikâyesini, derneğin proje koordinatörlerinden Şevket Yılmaz’dan dinleyelim: “Liseyi bitirdiğimde,
Erasmus yoluyla Portekiz’e gitmiştim. Orada, çeşitli ülkelerden gelen gençlerle yaşadıklarımdan, gördüklerimden
çok etkilendim. Hayatım değişti diyebilirim. Üniversite
yıllarımda Erasmus ile ilişkimi kesmedim. Çeşitli ülkelere gittim. Amatör olarak projelerde çalıştım. Son üç
yıldır da Taşev Gaziantep Eğitim ve Gençlik Derneği’nde
çalışıyorum. 2007 yılında kurulmuş bir dernek. O yıldan
beri 800’ün üzerinde genci Gaziantep’te misafir etmiş bir
dernek. Bunun dışında, Türkiye’den de 300 genci, çeşitli
Avrupa ülkelerine göndermiş bir kurum.”
Taşev, Erasmus Plus kapsamında birçok projeyi birlikte yürütüyor.
İtalyan Elena
Salave ve Macar
Fanni Könnyü,
“Avrupa Gönüllü
Hizmeti ile
Ufkunu Genişlet”
Programı’yla altı
ay için Gaziantep’e
geldi ve mutfaktan
mozaiğe yöre
kültürünü tanıdı.
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Taşev Eğitim Kültür ve Gençlik Derneği
Proje Süresi: 20 ay
Proje Koordinatörü: İhsan Mercan
Gönüllüler: Elena Sala (İtalya), Fanni Könnyü (Macaristan)

Projenin amacı
Expand Your Horizon with EVS (Ufkunu Avrupa Gönüllü
Hizmeti ile Genişlet) isimli proje, farklı kültürlere
sahip gençlerin bir araya gelerek birbirlerini daha iyi ve
yakından tanımalarına olanak sağlamak, karşılıklı anlayış
duygusunun güçlenmesine yardımcı olmak ve imkânı kısıtlı,
özellikle sığınmacı çocuklarla Avrupalı gençler arasında bir
dayanışma köprüsü kurmak amacıyla hazırlandı.
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“Avrupa Gönüllü Hizmeti ile Ufkunu Genişlet (Expand
Your Horizon with EVS)” bunlardan biri. İtalyan Elena Sala
ve Macar Fanni Könnyü bu programla Gaziantep’e gelen
iki gönüllü genç.
Gaziantep’e altı ay için gelen Sala ve Könnyü, Gaziantep kültürünü öğreniyor; Bakırcılar Çarşısı’nda kazan
işliyor, Baklava Müzesi’nde hamur açıyor, mozaik kursu
alıyorlar.
Diğer taraftan da kendi kültürlerini ve yaşam tarzlarını Antepli gençlerle paylaşan gönüllüler, ayrıca sığınmacı
Suriyeli çocukların psiko-sosyal yönden desteklenmesi için
de uğraş veriyorlar. Küçük sığınmacılarla kültür evlerinde
buluşup onlarla müzik yapıyorlar, mozaik üretiyorlar.
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Denizli

44

Nano teknoloji araştırmaları

Kanseri
“cüce”yle
vuracaklar
Pamukkale Üniversitesi’nin 2016’da
hazırladığı UNINANO isimli proje, Avrupa
Birliği Erasmus Plus kapsamında kabul
edildi. Gelen 200 bin avro yardımla
üniversitenin laboratuvarları yenilendi,
çalışmalar başladı. Şimdi öğretim üyeleri,
öğrenciler yoğun bir uğraş içinde nano
teknolojiyi kullanarak hem teknolojik
ürünler, hem de kansere karşı yeni tedavi
yöntemleri bulmak için çalışıyor.

Avrupa Birliği ve nano
teknoloji
Avrupa Birliği, 7. Çerçeve
Programı’nda malzeme bilimi ve
nano teknolojiyi öncelikli alanları
arasına alarak araştırmalara altı
yıllık süre için 4.8 milyar avro
kaynak ayırdı. Türkiye de nano
teknoloji çalışmaları için 200 milyon
dolar bir bütçe ayırmış durumda.

S

ırtını tepelere yaslamış, Denizli’ye hâkim bir konumda Pamukkale Üniversitesi. Onlarca binası,
binlerce öğrencisi ile şehre hayat katan bir eğitim
yuvası. Teknoloji Fakültesi’nin laboratuvarı son dönemlerde yoğun bir faaliyet içinde. Başlarında hocaları Yrd. Doç.
Dr. Cumhur Gökhan’ın bulunduğu öğrencilerin kimi mikroskopun başında, kimi büyük bilgisayar ekranında, bazıları da
ellerinde tüplerle harıl harıl çalışıyor. Her biri “nano teknoloji” konusunda uzman olmak üzere hızla ilerliyor.
45

Nano teknolojinin kullanım alanları

Y

unanca “nannos” kelimesinden gelen ve “cüce” anlamı
taşıyan nano, herhangi bir ölçünün milyarda birini
gösterir. Nano teknoloji ise maddelerin atom ve molekül
seviyesinde değiştirilip daha işlevsel hale getirilmesi
olarak tanımlanıyor.
Günümüzde nano teknoloji pek çok alana hızla giriyor.
Örneğin tekstilde yoğun şekilde kullanılmaya başlandı.
Bakteri ve mikrop barındırmayan giysiler, yıkama ve
ütüleme ihtiyacı duyulmayan kumaşlar hep bu teknolojiyle
üretiliyor. Hatta bu kumaşların içinde UV ışınları
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geçirmeyenler bile bulunuyor. Yanmaya karşı dirençli
giysiler, sağlıkta kullanılan sargı bezleri de bunların içinde.
Normalde 10 günde iyileşen yaraların nano teknoloji
kullanılan sargı bezleriyle üç dört günde iyileştiği, şimdilik
havyanlar üzerinde yapılan deneylerde görüldü.
Nano teknoloji kanserle mücadele çalışmalarında
da gündeme geldi. Başta Avrupa Birliği üyeleri olmak
üzere pek çok ülkede nano teknoloji kullanılarak
kanseri önleme, ya da iyileştirme konusunda ilerleme
kaydedilmeye çalışılıyor.

Projenin amacı
Projenin hazırlanmasındaki ana
amaç, lisans seviyesindeki gençleri
nano teknolojiyle tanıştırmak
ve bu alanda yapacakları kariyer
planlarına destek olmak.

Proje ekibi
Yrd. Doç. Dr. Arzum Işıtan
(Koordinatör)
Doç. Dr. Zeha Yakar
Okt. Meltem Balaban
Yrd. Doç. Dr. Cumhur Gökhan Ünlü
Araş. Gör. Dr. Volkan Onar

Evrensel Nano Teknoloji
Becerileri Oluşturma ve
Motivasyon Kazandırma
projesi, Avrupa’da bu konuda
yürütülen çalışmalara önemli
bir katkı sağlıyor.

Pamukkale Üniversitesi, nano teknoloji konusunu derinlemesine incelemek, bu konuda çalışmalar yapmak için bir proje
hazırlayıp Erasmus+ fonlarından yararlanmak için başvurdu.
UNINANO (Universal Nanotechnology Skills Creation and
Motivation Development), Türkçesiyle “Evrensel Nano Teknoloji Becerileri Oluşturma ve Motivasyon Kazandırma” projesi
2016 yılında Erasmus+ projelerinden biri olarak kabul gördü.
200 bin avro yardımı Avrupa Birliği’nden alan UNINANO, Konya Selçuk Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İtalyan
Fondazione Bruno Kesler, Yunan Crystal Clear Soft, Romen
Universitatea Tehnica Cluj-Napoca ve yine İtalyan Cosvitec
kuruluşları gibi yerli ve yabancı kurumların ortak çalışması.
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İsveç

İsveç’te bir başarı hikâyesi

Önce kendisi göçmendi,
şimdi göçmenlere el veriyor
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Necmettin Meletli, dokuz yıl önce okumak için
İsveç’e geldi. Şimdi kurduğu dernekle göçmenlere
yardım etmek için çalışıyor. En büyük yardımcısı ise
Türkiye’den giden Erasmus+ gönüllüsü gençler.
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K

üçük bir İsveç kasabası Örkelljunga. Göl kenarında,
yemyeşil ağaçların ortasında rengârenk tek katlı evler
bu kasabaya renk katıyor. Türkiye’den gelen üç genç
de, doğa harikası bu küçük kasabada yaşayanlar arasında.
Enes Kılıçay, bir haftalık bir Erasmus+ projesiyle 2016 yılında İsveç’e gelmiş, sonra da burada hazırlanan projelere katılmış. Ortam ve yaşam tarzı hoşuna gidince de İsveç’de kalmaya
karar vermiş.
“Uygun atmosferi yakalayınca daha uzun süreli projeler
üzerinde çalışmaya başladım. Göçmen kampında bir Erasmus
projesi hazırladım. İsveç’e gelen göçmenlerle çalışıyoruz.
Tundraları geçerek, küçücük yelkenlilere binerek gelen yaklaşık 600 kişiyle tanıştım.”
Mert Çetinkaya ise bir başka Erasmus+ projesinde gönüllü
olarak altı aylığına İsveç’e gelmiş. Halen proje devam ediyor.
Göçmen gençlerle birlikte olan Çetinkaya kendi ifadesiyle “büyük bir deneyim yaşıyor”. Hikâyenin baş kahramanı ise dokuz
yıl önce İsveç’e gelen Necmettin Meletli. Bir yıllığına okumaya
50
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gelen Meletli, daha sonra master eğitimi yapmaya karar veriyor. Okul bittikten sonra da göçmenlerle ilgili çalışmalar konusunda belediyede iş buluyor.
“Göçmenlerin sorunlarıyla yüzleşince, bu konuda bir proje hazırlayarak Erasmus’a sunmaya karar verdim. Dinlediğim
hikâyelerden sonra yaratıcı drama tarzında bir proje hazırladım. Ardından, belediyedeki görevimden ayrıldım. Mültecilerin
topluma kazandırılması amacıyla bir dernek kurdum. Amacımız, göçmen gençlere yardım ederken, aynı zamanda toplumun
da göçmenler konusundaki önyargılarını değiştirmek.”

Erasmusla gelen aşk

Necmettin Meletli ve yine bir Erasmus projesinde
tanıştığı eşi Charlotte, İsveç’te göçmenlere destek
olmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Bu üç Türk genci göçmenlerle çalışırken kendilerine eşlik
eden bir diğer isim ise, Necmettin Meletli’nin İngiliz eşi Charlotte. Charlotte ile Necmettin’in tanışması ise yine Erasmus
sayesinde. Her ikisi de Erasmus projeleri için Yunanistan’a gittiklerinde tanışmışlar. Birbirine âşık olan iki genç kısa sürede
evlenip İsveç’e yerleşmeye karar vermişler.
Onlarınki Erasmus Plus’ın birleştirdiği bir hayat öyküsü…

Göteborg’da bir Boğaziçi
öğrencisi
Boğaziçi Üniversitesi Genetik Bölümü
öğrencisi Sezgin Mengi, üçüncü sınıf
ikinci dönemi Erasmus+ projesiyle
Göteborg Üniversitesi’nde okuyor.
Mengi, hayli farklı bir
sisteme sahip bulduğu Göteborg
Üniversitesi’nde okurken, yeni bir
kültür ve yaşam tarzını da öğreniyor;
“Burada farklı bir eğitim
sistemi var. Türkiye’ye göre daha
basit bir sistem. Bu dönem sadece
iki ders alıyorum. Bu arada hem
dili, hem de yeni bir kültürü
öğrenmeye çalışıyorum. Gelirken tek
hesaplayamadığım, havanın bu kadar
soğuk olduğuydu. Zamanla ona da
alışmaya başladım.”
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Ankara

54

Omurilik felçlileri
İtalya’da

Camın
büyülü
dünyasında
el ele
Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği,
Erasmus Plus’la camın büyülü dünyasına
girdi. Dernek üyeleri önce Ankara’da eğitim
aldılar, ardından İtalya’da cam ürünleriyle
ünlü Murano’ya gittiler. Cam sanatının önde
gelen isimleriyle çalışan dernek üyelerinin
ürettikleri eserler büyük ilgi görüyor.

55

“B

ugüne kadar herkes omurilik felçlilere bir
şeyler öğretiyordu. İstedim ki bir kere de biz
herkese bir şeyler öğretelim, usta biz olalım”.
Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Yıldırım Yılmazoğlu’nun bu fikri, Erasmus Plus Programı ile hayata geçti.
Bugün derneğin Ankara’daki merkezinde çok sayıda omurilik
felçli bir yandan cam işleyip çok beğenilen sanat eserleri üretiyor, bir yandan da isteyen herkese kurslar veriyor. Yılmazoğlu’nun başlattığı kurslara katılan dernek üyeleri cam işleme
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tekniklerini öğrendikten sonra sıra bu işin dünyaca ünlü ustalarıyla tanışmaya geldi. Ondan fazla dernek üyesi, “Camın Büyülü Dünyasında Elele” ismini verdikleri Erasmus Plus projesiyle İtalya’nın Murano Adası’nın yolunu tuttu. Kristal ve cam
dünyasının dünyaca ünlü isimleriyle atölyelere giren dernek
üyeleri öğrendikleri incelikleri kendi yetenekleriyle birleştirerek özgün ürünler ortaya koydu. Polonya’nın Wroclaw kentine
de gitmeye hazırlanan dernek üyelerinin ürettiği eserleri Ankara’daki dernek merkezinde görmek ve satın almak mümkün.

Zuhal Çalışkan (Cam Ustası)
Murano’ya giden cam ustalarından biri de Zuhal Çalışkan. Camın Büyülü
Dünyasında Elele projesinin kendisi için bir meslek öğrenmekten çok daha büyük
anlamlar taşıdığını anlatıyor. “Bu projeden önce evden çıkmaya bile ürküyordum.
Ama sonuçta İtalya’ya bile gidebildim. Tekrar gitmek için de can atıyorum.”
Çalışkan şimdilerde bir yandan cam eserler üretiyor, bir yandan da satış mağazasını
yönetiyor. Ankara’ya yolu düşen herkesi davet ediyor.
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Kütahya

Daha Türkiye’yi gezmeden
Avrupa’da staj şansı yakaladılar

“ Ara değil aranan
eleman” olacaklar
Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri, hazırladıkları
bir Erasmus projesiyle 70 öğrenciye Avrupa ülkelerinde staj yapma,
bilgi ve kültürlerini artırma şansı verdi. Meslek liselerine ilginin
azaldığı son yıllarda, bu tür projeler öğrencilere büyük motivasyon
sağlıyor. Öğrencilerin sloganı “ara değil aranan eleman” olmak.
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K

ütahya sanayi bölgesinde bir mobilya atölyesi…
Diğerlerinden çok bir farkı yok. Ancak farklı olan bu
atölyede çalışan genç bir marangoz. Meslek lisesinde okurken, doğduğu Kütahya’nın dışına bile çıkma şansı
bulamayan İzzet Karataş, Erasmus Plus sayesinde, bir ayını
Almanya Berlin’de hem staj yaparak, hem de bu farklı kültürü tanıyarak geçirmiş. Bu bir aylık staj, okulunu bitirirken
ona şu an çalıştığı iş imkânını yaratmış. Şimdi okulda ve
Berlin’de öğrendiklerini mobilya atölyesinde hem uyguluyor,
hem de çalışma arkadaşlarına öğretiyor.
İzzet Karataş’ın mezun olduğu Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin tarihi binalarında çok sayıda atölye
var. Elektrik, torna-tesviye, metal-iş, mobilya, seramik bölümü atölyeleri öğrencilerle dolu. Okulun duvarları ve koridorları öğrencilerin yaptıkları ürünlerle süslü. Öğrenciler
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Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri,
Avrupa ülkelerinde yaptıkları stajda öğrendiklerini
şimdi kendi okullarında uyguluyorlar.
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derslerde öğrendikleri bilgileri atölyelerdeki üretimle hayata
geçiriyorlar.
Son dönemde öğrencilerin en büyük motivasyon kaynaklarından biri, Erasmus projeleri ve bu projelerle elde edilen
Avrupa’da staj yapma şansı… Okul yönetimince hazırlanan
“Kalifiye Eleman Yetiştirilmesinde İnovatif Staj Teknikleri”
projesiyle Avrupa’da daha önce staj yapan 70 arkadaşları,
bu hayalin mümkün olduğunun en iyi kanıtı.
Okulun proje sorumlusu Mustafa Gülmez, en az öğrenciler
kadar heyecanlı ve keyifli; “Almanya ve Avusturya’da proje
ortaklarımız var. Üç kez, toplam 70 öğrenciyi yurtdışına gönderdik. Her biri üç hafta, ya da bir ay kaldı. Staj yapıp, yenilikleri gördüler. Öğrenciler gitmeden önce temel seviye Almanca
eğitimi aldı. Staj sırasında da çevirmenler yardımcı oldu”.
Bu proje, Türkiye’den kabul edilen staj projeleri arasında en yüksek ikinci bütçeye sahip olmasıyla dikkat çekiyor.
Erasmus Plus kapsamında aldıkları hibe 132 bin avro. Kasım
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ayında sona eren bu projeden sonra, okul yönetimi, hazırladıkları yeni bir projeyle .ir kez daha Avrupa Birliği’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

“Çok şey değişiyor”
İlk duyulduğunda üç hafta, ya da bir ay kısa geliyor kulağa, ancak öğrencilere ve velilere sorarsanız, bazen bu kısa
sürenin hayatlarını değiştirdiği bile dile getiriliyor.
Projeyle Almanya ve Avusturya’ya giden öğrenciler
çeşitli firmalara staj için dağıtılmış. İlk bir haftadan sonra
işyerlerine kendileri gitmek istemiş. Metro ve diğer toplu
ulaşım araçlarını kendi başlarına kullanan gençler kısa sürede ortama uyum gösterebileceklerini kanıtlamışlar. Yeterli
olmayan yabancı dillerine karşın, staj sırasında mahcup olacakları hiçbir sorun yaşamamışlar.
Öğretmenleri Mustafa Gülmez, gençlerdeki değişimi örneklerle anlatıyor: “Bir velimiz bize oğlunun stajdan sonra
çok değiştiğini, arabada arka koltukta oturanlara bile kemer
taktırdığını anlattı. Oysa gitmeden önce ön koltukta bile kemer takmazmış. Bir başka velimiz ise stajdan önce okumayı
düşünmeyen oğullarının, şimdi mutlaka üniversite, hem de
mümkünse yurtdışında okumak istediğini söyledi. Bu örnekler bize hedefimize ulaştığımızı gösteriyor.”
Lisede
mobilyadan
seramiğe çok
sayıda atölye
bulunuyor.
Öğrenciler
ayrıca sosyal
etkinliklere
katılma
olanağına da
sahip.
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Proje rekortmeni okul
Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,
2006-2017 yılları arasında uyguladığı 18
projeyle Kütahya’da, hatta Türkiye’de bu
alanda lider konumda.  Okul yöneticileri
hedeflerini “Kütahya’mızı ve ülkemizi en iyi
şekilde temsil ederek Avrupalılaşma yolunda
önemli adımlardan birini daha attık. Aynı
zamanda uyguladığımız projeler sayesinde,
Avrupa Birliği’nin 2020 stratejik hedefleri
doğrultusunda öğrenci yetiştirmeye gayret
ediyoruz” diye açıklıyor.
Okul: Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Proje: Kalifiye Eleman Yetiştirilmesinde İnovatif
Staj Teknikleri
Alınan hibe miktarı: 132 bin 660 avro

Proje ekibi
Mustafa Gülmez: Kütahya Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Makine bölümü eğitmen proje lideri
Hüdaverdi Yazar: Okul müdürü
Mustafa Özünlü: Eğitimci
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Lyon
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Erasmus Plus’la Lyon’da
Fransızlara İngilizce öğretiyor.

Fransa’da
Samsunlu
bir öğretmen
Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi
bölümünü bitirdikten sonra uzun süreli bir
yurtdışı deneyimi yaşamak isteyen Hilal Bayar,
bu arzusuna Erasmus Plus sayesinde ulaşmış.
Yaşadığı şehir Samsun’dan Fransa’ya gelen
genç eğitimci, Lyon’da bir okulda İngilizce
eğitimi veriyor. Bir yandan da yeni tanıştığı bir
kültürü öğrenmeye çalışıyor.

A

lpler’den gelen soğuğuyla ünlü Fransa’nın Lyon şehrine
yaklaşık 40 dakika uzaklıkta bir okul; MFR du Domaine
de la Saulsaie… Tarım arazileriyle çevrili bu tarihi okul
bizdeki yatılı bölge okullarına benzer bir işlev görüyor. Genelde
ikinci, üçüncü kuşak göçmen gençlerin ve dezavantajlı öğrencilerin devam ettiği bu okulda bir Türk öğretmen de görev yapıyor.
Hilal Bayar, 2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nü bitirirken, meslek hayatına başlayıp rutin
bir tempoya dalmadan önce, kendisine farklı bir hayat çizmeyi
hayal etmiş. Ne yapabileceğini araştırırken, daha önce iki hafta,
iki ay gibi kısa sürelerle yurtdışına gittiği Erasmus+ Programı’nın,
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Avrupa’da daha uzun kalmak için de aradığı fırsatı vereceğini fark etmiş. Vakit kaybetmeden Avrupa Gönüllü
Hizmeti Programı’na başvurmuş ve okul biterken projesinin kabul edildiğini öğrenmiş. 2017 Ekim ayında da
yeni ders yılıyla birlikte Lyon’da çalışmaya başlamış.
Hilal Bayar okulda İngilizce öğretmenleriyle farklı
sınıflarda derslere giriyor. Boğaziçi’nde öğrendiği tekniklerle Fransız öğrencilere İngilizce öğretmeye çalışıyor. Elbette kendisi de öğreniyor; ilk geldiğinde sadece
lise döneminden kalma Fransızca bilgisi olan Hilal, üç
ay gibi bir süre sonunda bu dili de konuşur hale gelmiş.
Fransa günlerini şöyle anlatıyor: “Geldiğim günlerde,
kendimi ve ülkemi tanıtmak için uluslararası bir sunum
yaptım. Samsun’dan geldim ben. Yaşadığım yerden,
kendimden bahsettim. Çünkü insanlar İstanbul dışında pek bir yer bilmiyor. Türkiye’nin farklı yerlerinden
fotoğraflar gösterdim. Buradaki öğrenciler, Türkiye’de
kış olduğunu bile bilmiyordu. Sadece yaz var zannedi-

yorlardı. Onlara karlı resimler gösterince çok şaşırdılar.
Ben burada sadece kendi ülkemi değil, çağırdığım yabancı arkadaşlarımla farklı ülke ve kültürleri de öğretmeye çalışıyorum. Rusya’dan, Avusturya’dan arkadaşlarım gelerek, onlar da kendi sunumlarını yapacaklar.
Yani dil eğitim yanında, bir kültür elçisi gibi de davranmaya çalışıyorum. Burada artık aileden biri gibiyim.
Öğrencilerle birlikte, sinemaya, tiyatroya gidiyoruz.
Okulda olan her etkinliğe davet ediliyorum.”
Hilal Bayar’ın ailesi, aslında kızlarının bir an önce
sınavlara girerek, Türkiye’de iş hayatına başlamasına
istemiş. Fakat Hilal, bilgi, görgü ve kültürünü geliştirmek için mutlaka bir yurtdışı deneyimi yapmakta kararlı
olunca, buna saygı duymuşlar. Şimdi Hilal, isteği doğrultusunda ilk uzun yurtdışı deneyimini yaşıyor. Tüm
gençlere de çalışma hayatına başlamadan bir yurtdışı
deneyimi için uğraşmalarını salık veriyor. Erasmus+
projelerinin büyük fırsat olduğunu hatırlatıyor.
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Montendre
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Erasmus Plus ile dünyanın farklı yerlerinden gelen öğrenciler

Birlikte yaşamayı
öğreniyorlar

Üzüm bağlarının arasında, güzel bir golf tesisi yakınlarındaki mavi panjurlu
konak, önünden geçen herkesin dikkatini çekiyor. Burası, dünyanın değişik
yerlerinden gelen gençlerin bir arada yaşadığı bir yer. Fransa’nın Bordeaux
şehri yakınlarında bulunan Montendre kasabasındaki bu binadan Avrupa
Gönüllü Hizmeti Programı’na gelen öğrenciler de yararlanıyor. Programın
gönüllülerinden biri de İstanbul’dan gelen Hakan Yılmaz.
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H

akan Yılmaz, 21 yaşında, Marmara Üniversitesi’nde
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Fransızca Bölümü öğrencisi. İkinci sınıfı bitirdikten sonra kaydını dondurup Fransa’ya gitmeye karar vermiş. Bu amacına
ulaşmanın en sağlam yolunu da Erasmus Plus programlarında bulmuş. Yılmaz şimdi Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı kapsamında, Fransa’da Bordeaux şehri yakınlarındaki
Montendre kasabasında, farklı ülkelerden gelen insanlarla
birlikte çalışıyor.
Hakan Yılmaz ilk defa yurtdışına Erasmus Plus projesiyle
çıkmış. Daha önce farklı dillerin konuşulduğu bir ülkede
yaşamadığı için buraya geldiğinde iki gözünün olduğunu,
bir yılı bitirip döndüğü zaman ise üçüncü bir göze de sahip
olacağını söylüyor:
“Buraya gelirken Fransızcamı ilerletmek en büyük amacımdı diyebilirim. Geldiğimde Fransızcam iyi, İngilizcem yok
gibiydi. Beklediğim gibi olmadı. Fransızcam değil, İngilizcem
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Fransa’nın
Montendre
kasabasındaki Sokak
Sanatçıları Evi’nde
kalan gençler
birlikte çalışıyor,
birbirlerinin
kültürünü tanıyor.
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çok ilerledi, çünkü çok farklı ülkelerden gelen gönüllülerle
ortak dilimiz İngilizce.. Artık çok rahat konuşuyorum, sunumlar yapıyorum.”
“La Maison des Bateleurs”, yani Sokak Sanatçıları Evi,
kaldıkları binanın ismi. Çevredeki sivil toplum örgütlerinin
de kullandığı bina, bir çiftlik evi gibi. Hayli geniş bahçesinde bambu ağaçları ve bir küçük tamir atölyesi var. Bina ve
bahçesi o kadar büyük ki, gönüllülere her gün yapacak bir iş
mutlaka bulunuyor. Sabah saat 9.00 gibi küçük bir toplantıyla güne başlayan gönüllülere günlük görevleri dağıtıldıktan
sonra da işbaşı yapılıyor. Hakan Yılmaz da, daha önce bu tür
işlerden anlamamasına rağmen, burada duvar işçiliğinden
bambu kesmeye, ağaç budamaktan musluk tamirine kadar
her işe el atmış ve öğrenmiş. Cuma günleri öğleden sonra
ise, haftalık bir toplantı ile herkes neler hissettiğini, neler
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düşündüğünü bütün arkadaşlarıyla paylaşıyor. Ortada bir
sorun varsa paylaşılıp çözüm aranıyor. Hakan Yılmaz bu konuda şunları diyor:
“Buradaki ortak amacımız, farklı ülke ve kültürlerden gelen insanların bir arada yaşayabileceklerini göstermek. Burası, böyle bir fikrin uygulanmaya çalışıldığı yer. Dünya içinde
bir dünya burası. Kötülüklerle dolu bir dünyada bir ütopyayı
yaşıyoruz. Burada herkes kendi kültürünü tanıtmaya, mesela
mutfağından yemekler yapmaya çalışıyor. Ben de annemden
aldığım tariflerle zeytinyağlı dolma bile yaptım.”
Gönüllüler için hayat sadece çiftlik evinde geçmiyor.
Zaman zaman çevredeki köy ve kasabalarda başka sivil
toplum örgütlerinin düzenlediği etkinliklere katılıyor, gönüllü hizmetlerde bulunuyorlar. Yıl boyunca bu program
sürüp gidiyor.
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Prag
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Türk mutfağına
Avrupa çeşnisi

Geleceğin
aşçıları
Avrupa’da
yetişiyor
Burdur, Kırıkkale ve İstanbul’dan gelen
aşçılık öğrencileri Çekya’nın başkenti
Prag’da Avrupa mutfağıyla buluştu. Aşçılık
ve turizm okullarında derslere giren Türk
öğrenciler Çek öğretmenlerin gözetiminde
her iki ülkenin mutfağından yeni tatlar, yeni
tarifler öğrendiler. Erasmus öğrencilerinin
hedefi Avrupa çapında aşçı olmak.

P

rag şehrinin tarihi eserler dışında en ilgi çeken yerlerinden biri de gün boyu kalabalık ziyaretçi gruplarına ev sahipliği yapan Çikolata Müzesi. Müzenin
çikolata yapım atölyesinin konukları bu kez Kırıkkale Yenimahalle Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriydi. Kırıkkaleli aşçılık öğrencileri Erasmus+
Mesleki Eğitim Hareketlik Programı dahilinde kabul edilen
projeleriyle Prag’da staj şansı buldular.
“Geleceğin Usta Elleri” isimli projeleriyle Prag’a gelen
yedi kız öğrenci ve rehber öğretmenleri Neslihan Uluyüz
özellikle tatlı, pasta ve kanepe yapımı konularına öncelik
verdiler. Çikolata yapımının ardından öğrenciler, stajlarını
ise Prag’ın ünlü lise ve yüksekokulu Vysoka Skola Hotelova’da yaptılar. Çek öğrencilerle birlikte yaptıkları kane75

Erasmus+ Programı, Çekya ve Türkiye’nin lezzetlerini
buluşturdu.
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peler zor beğenen Çek öğretmenlerden bile tam not aldı.
Erasmus Plus’ın Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel
Hareketliği Programı’yla Prag’a gelenler sadece Kırıkkaleli
öğrenciler değil. Burdur Hacı Rahmi Sultan Halk Eğitimi Merkezi aşçılık kursları öğrencileri de Avrupa Perspektifiyle Geleceğin Şeflerini Yetiştiriyoruz Projesi’yle Prag’a geldiler.
Üç hafta sorumlu öğretmen Halil Murat rehberliğinde
Prag’da kalan öğrenciler stajları boyunca bir turizm meslek
lisesinde pasta, kanepe, tatlı, poğaça hazırlamayı öğrendiler. Çek öğrencilerle birlikte hamur yoğurup, tatlı karıştıran
öğrenciler, Türkiye’ye dönüşte öğrendikleri Avrupa mutfağı
lezzetlerini aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşmanın hazırlığını
yapıyorlar. Prag’a gelen bir başka aşçılık öğrencisi grubu ise
İstanbul Silivri Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden. Onlar da “Sağlıklı Unlu Mamüller Üretimi
ve Çeşitliliği” isimli projeleriyle Erasmus öğrencileri olarak
Prag’da staj yapma şansı kazandılar.
Tüm bu eğitimlerin sonucunda gelecekte Türk mutfağının
Avrupa’dan ve özellikle de Çek mutfağından esintiler taşıyacağını söylemek için kâhin olmaya gerek görünmüyor.

Öğrenciler Erasmus
Plus’ın Mesleki Eğitim
Öğrenci ve Personel
Hareketliği Programı’yla
Türkiye’den Prag’a gitti.
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Wolimierz / Polonya

Polonya-Çekya sınırında
küçük orman köyünde bir Türk tasarımcı

Sanat galerisi tren
istasyonu
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Polonya’nın Çek Cumhuriyeti sınırındaki küçük bir köy olan Wolimierz’de
yıllar önce terk edilmiş bir istasyon, şimdilerde sanat merkezi olarak
kullanılıyor. Kış aylarının sakin merkezi, yaz aylarında binlerce kişinin
katıldığı festivallere ev sahipliği yapıyor. Erasmus Plus Programı’yla buraya
giden genç tasarımcı Onur Demir de istasyonda gönüllü olarak çalışıyor.
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Ç

ek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’dan iki saatlik bir yolculukla kuzeydoğu yönüne giderseniz Polonya sınırına varırsınız. Sınırı geçer geçmez de karşınıza küçük bir Polonya
köyü olan Wolimierz çıkar. Bu küçük ve sakin köyün ilginç bir
özelliği var. Yaklaşık 30 yıl önce terk edilen bir tren istasyonu, o
yıllardan beri bir sanat evi ve misafirhane olarak hizmet veriyor.
Kışın birkaç kişinin yaşadığı bu eski istasyon, yazın binlerce insanın katıldığı ve müzik başta olmak üzere çeşitli sanat festivalleri
ve etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Hatta tarımsal özelliğinden
dolayı tohum festivali bile yapılıyor. Dünyanın her yerinden gelen gençler de Erasmus Plus Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı’yla bu istasyonda yaklaşık bir yıl kalarak hem çalışıyor, hem de
yeni arkadaşlar ve dostlar ediniyor. Başka kültürlerle kaynaşıyor.
Onur Demir, 2017 yılı Eylül ayında gelip toplam dokuz ay gönüllü hizmeti yapan bir Türk genci. İstanbul, Kadıköy doğumlu
Demir, Anadolu Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü mezunu.
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Wolimierz’in tren
istasyonu ve çevresi,
burada kalan gençlerin
bıraktığı sanat
eserleriyle geniş bir
galeriye dönüşmüş.
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Wolimierz’deki istasyonun ilginç bir öyküsü var. 30 yıl kadar
önce demiryolları burayı terk edince, birkaç sanatçısı binada bir tiyatro kurmaya karar vermiş. Fakat bu çabaları nüfusun azlığından
dolayı gerçekleşmemiş. Onlar da burayı bir sanat merkezi, bir yaşam alanı, sanatçıların gelip kalabileceği bir yer haline getirmiş.
Böylece, bu sessiz köye bir aktivite katabileceklerini düşünmüşler.
Yaklaşık 10 kişi kış ayları boyunca festivallere hazırlık yapıyor. Avrupa’nın ve hatta dünyanın çok farklı ülkelerinden gelen
2-3 bin kişinin katıldığı festivallere özelikle müzik grupları ve
sanatçılar ilgi gösteriyor. Ormanlık bir alana komşu olan köyde
çeşitli heykeller, sanat eserleri yapılarak ormana bırakılıyor.
İstasyona gelen sanatçılar, buraya bir eser, bir anı bırakmadan
gitmiyor. Hatta istasyona bir kilometre mesafedeki Çek-Polonya
sınırına konulan masalarla, bir sınır kafesi bile yapmışlar.
Onur Demir de merkezin günlük işlerine, festival hazırlıklarına yardım ediyor;
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“Üniversite öğrencisiyken de Erasmus sayesinde Bosna’ya
gitmiştim. Seyrettiğim çizgi filmlerde bile, başka bir ülkeye gitme hayalim vardı. Erasmus Plus Programı’yla bunu gerçekleştirdim. Burada esas görevimiz, etkinlik ve festival dönemlerinde
başlıyor. Çevre düzenlemesinden, yatakların hazırlanmasına kadar her şeyle ilgileniyoruz. Çok rüzgârlı bir yer olduğu için, yıkılan
dökülen yerleri tamir ediyoruz.”
Onur Demir’in gönüllü hizmeti bununla sınırlı değil. Diğer
gönüllülerle birlikte, köy ve civarında İngilizce öğrenmek isteyen
insanlara ders veriyorlar. Haftada, ya da on günde bir akşamları
düzenlenen yemekli toplantılarda köy halkıyla buluşup sohbet
ediyorlar.
Wolimierz’e Türkiye’den de bir hatıra bırakacak Onur Demir... Bu amaçla çizdiği tasarımları ağaç oymacılığıyla bir esere
dönüştürmek için uğraşıyor. Yolu düşen herkesi de yaz aylarında
Wolimierz’e bekliyor.
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Prag

Hem öğrendiler, hem uyguladılar

Elazığlı sinema
TV öğrencilerinin
Prag macerası
84

Erasmus+ projesiyle Elazığ’dan Prag’a
gelen öğrenciler, iki hafta boyunca sinema
ve televizyon dalında staj yaptılar. Büyük
bir stüdyoyu ziyaret ederek bu alandaki
son yenilikleri yerinde incelediler.
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P

rag’ın çevresini kuşatan tepelerden biri, Çek Cumhuriyeti’nin en önemli televizyon ve sinema stüdyolarına
ev sahipliği yapıyor. Bu stüdyolardan biri, altı Elazığlı
öğrenciyi bir ay boyunca konuk ederek sinema-televizyon alanında unutamayacakları bir dönem yaşattı.
Erasmus+ projesi kapsamında, bir refakatçi öğretmen
eşliğinde Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’a gelen Elazığ
Necip Güngör Kısaparmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Radyo-Televizyon Bölümü öğrencileri, belki de hayatlarının en
unutulmaz deneyimlerinden birini yaşadı.
Elazığlı öğrenciler iki hafta Strední Skoly Bean Meslek
Lisesi’nde staj yaptılar. Her gün değişik bir bölümde derslere
giren öğrenciler, özellikle yeni animasyon teknikleri üzerine
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yoğunlaştı. Dijital medya alanında en çok kullanılan yazılımlarla ilgili ilk hafta teorik bilgiler alan öğrenciler, ikinci hafta
öğrendikleri bilgileri uygulamaya döktü.
Öğrenciler Stop Motion tekniğini öğrenip, ardından ikişerli
gruplar halinde bu teknikle kısa filmler yaptılar. Öğrenciler bu
filmlerin sunumunu yapıp sertifika aldılar. Elazığlı gençlerin
bir sonraki durağı öğrendikleri tekniklerin profesyonel hayatta
uygulamalarını görmek için uluslararası bir yapım şirketi oldu.
Hollywood sinemasına çalışan yapım şirketinin yetkilileri, öğrencilere, 3D animasyon, modelleme, yapım ve çekim
teknikleriyle ilgili son gelişmeleri anlatıp kendi yaptıkları
çalışmalardan bir sunum yaptılar. Sonra da öğrencilerin sorularını yanıtladılar.

Projenin amacı
Prag’da öğrencilere liderlik eden öğretmen Esma
Aydın Baltacı, gençlerin okulda verdiklerinden farklı
şeyler öğrendiklerini anlatıyor:
“Öğrenciler ve ben ilk kez yurtdışına çıktık. Kültürel
açıdan, dil açısından, karşılıklı hoşgörü açısından
hepimizde değişiklikler oldu. En önemlisi, çocuklarımız,
neyi bildiklerini veya neleri bilmediklerini fark etti.
Bizim için çok faydalı oldu. Keşke daha uzun kalabilme
şansımız olsaydı.”
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Viyana
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Viyana’da iki hafta

Düzce’nin
özel
öğrencileri
Mobilya ve İç Mekân Tasarımı öğrencisi
yedi liseli genç, Erasmus + projesi
kapsamında, Düzce’den Viyana’ya uzandı.
Büyük mobilya atölyelerinde staj yapıp
çalışan öğrenciler, Viyana’nın tarihi HTL
Mödling Meslek Lisesi’ni de ziyaret
ederek kendi okulları ve eğitimleriyle
karşılaştırma şansı buldular.

D

üzce Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi, öğrenme
konusunda zorluk yaşayan öğrencileri eğiten bir lise.
Okul yöneticileri, bu özel öğrencilerine uygun eğitimler vermekle yetinmeyip bir de onlara Avrupa’da staj imkânı
aradılar. Hazırladıkları proje kabul görünce Erasmus+ Programı’yla Viyana kapıları öğrencilerine açıldı.
Verilen özel eğitimle gençlerin, ailelerine olan bağımlılıkları azalıyor ve gerçek anlamda birer meslek sahibi oluyorlar. Ayrıca üreten ve meslek sahibi insanlar olarak ekonomik
bağımsızlık elde ediyorlar, belki de en önemlisi özgüvenleri
artıyor. Düzceli gençler bu özelliklerin üzerine bir de Viyana
tecrübesini eklediler.
Yedi kişilik öğrenci grubuna, Türkiye’den gelen bir özel
eğitim öğretmeni, bir mesleki eğitim öğretmeni, bir de okul
müdürü eşlik etti. Viyana’da bir Türk girişimcinin sahip olduğu
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büyük mobilya fabrikası staj için kendilerine kapılarını açtı.
Mobilya ve İç Mekân Tasarımı okuyan gençler bu fabrikada,
birer usta eşliğinde düzenli olarak çalıştılar. İki hafta boyunca
düzenli olarak çalışan öğrenciler, ilerde kendilerine yeni imkânlar sağlayacak sertifikalarını aldıklarında çok mutluydular.
Burada gördükleri staj ve eğitim sonunda kazandıkları sertifikaların, yurtiçinde ya da belki yurtdışında iş bulmaları konusunda büyük avantaj sağlayacağı konusunda umutluydular.
Hafta sonları Viyana’nın tarihi ve turistik merkezlerini
gezen, çevre yerleşimlere de giden gençlerin bir durağı da Viyana’nın tarihi okullarından HTL Mödling Meslek Lisesi oldu.
HTL Mödling’de öğrenciler, önce okul yönetimi tarafından
verilen bir tanıtım toplantısına katıldı. Okulu gezen, atölyeleri
inceleyen öğrencileri daha sonra da Avusturyalı öğrencilerle
birlikte kısa bir eğitim aldılar.
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Projenin amacı
Düzceli öğrencileri Viyana’ya götüren Erasmus+
projesinin amaçlarını öğretmen Müberra Buran
şöyle özetliyor:
“En önemli amaç, mesleki eğitim alan gençlerin
mesleki bilgilerini arttırmak, teknolojik gelişmeleri
yerinde incelemek, yabancı dil bilgilerini geliştirmek
ve potansiyel işgücü kalitesini arttırmak. Bunun
yanında, gelecek nesilleri ortak amaç doğrultusunda
yetiştirmek, ülkemizdeki gençlerin Avrupa Birliği
ülkeleri ile ortak bir iş dili, iş üslubu, iş adabı ve iş
disiplini oluşturmasına katkı sağlamak amacıyla bu
projeyi hayata geçirdik. Bireylerin işgücü piyasasında
rekabet edilebilmeleri, uygun yaşam standartlarına
sahip olabilmeleri ve istihdam edilebilir niteliklere
sahip olmaları sürekli olarak kendilerini
geliştirmelerine bağlı. Bu nedenle, eğitim ve yaşam
boyu öğrenim süreçleri, rekabet gücünü geliştirme ve
işsizlikle mücadele yönünden en önemli araç.”
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Zonguldak

94

Zonguldak siber
saldırılarla savaşıyor

Beyaz
hacker
işbaşında
Yıl 2014, Zonguldak’ta bir market. Günlük
çalışmalar sürerken birden şirketin yazar
kasaları, bilgisayarları işlevini kaybeder.
Herkes şaşkındır. Önce ne olduğunu
anlayamazlar. Fakat bir bilene danıştıklarında
marketin bilgisayar sisteminin başkaları
tarafından ele geçirildiğini öğrenirler.
Başlarına ilk defa böyle bir olay gelmiştir,
günümüzdeki deyişle hacklenmişlerdir…

Z

onguldak, kömür madenleriyle anılan bir şehir. Ancak son zamanlarda başlarına musallat bir problemle
anılır oldular: Bilgisayar korsanları adeta Zonguldak’ı
hedef almış durumda. Şehirde sadece 2016 yılında 516 ciddi
siber saldırı gerçekleşmiş.
Şehirde siber saldırılar artınca Zonguldak Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri de sorunla mücadele için
kendi projelerini hazırlamaya karar vermiş. İşte “Siber Güvenlik Teknolojilerinde Yenilikçi Ders Müfredatının Araştırılması, Geliştirilmesi ve Farkındalık Artışı Sağlanması” adlı
proje böyle ortaya çıkmış.
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İ

lk olarak projeye Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
ortak olarak alınmış. Üniversitenin Siber Güvenlik Araştırma ve Uygulama Merkezi, şehirde bilgi işlem merkezi
olan kuruluşlara ve öğrencilere siber güvenlik eğitimleri vermeyi üstlenmiş. Ayrıca İspanya’dan Asociación Empresarial
de Ingeniería y Formación ve İngiltere’den Buckinghamshire
New University de projenin diğer katılımcıları olmuşlar…
Projenin finansman sorunu da Erasmus Plus Programı’yla
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çözülmüş. Avrupa Birliği projeye 240 bin avro hibe sağlayınca, siber saldırılara karşı büyük mücadele başlamış.
Proje, öğretim üyeleri ve öğrencileri kapsıyor. Şehirde
hem lise, hem de üniversite öğrencilerine verilen siber
güvenlik eğitimi kısa sürede duyulmuş. Halk arasında
gençlerin “siber saldırılara karşı beyaz hacker olarak” yetiştirildiği gururla anlatılıyor. Toplam 370 kişilik öğretmen,
akademisyen, bilişim teknolojileri uzmanı ve memuruna

Proje ekibi
Ali Gökdemir (Proje Koordinatörü Bilisim Teknolojileri
Öğretmeni )
Burhan Koyu (Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdürü)
Erkan Çetiner (Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas Siber
Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)
Muhammed Temli (Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas
Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma
Kurulu Üyesi)

Yapılan çalışmalar
Seminerler (proje ürünleri ile internetin güvenli
kullanımı ve güvenli internet hizmeti)
Konferanslar (Almanya, İngiltere ve Türkiye’de)
Proje dergisi, broşürü, CD’si, web sitesi
Basın ve yayın organları aracılığıyla kamuoyu
bilgilendirilmeleri, afiş ve posterler.

Avrupa Birliği hibe miktarı
farkındalığı artırıcı seminerler verilmiş Çalışmalar bununla sınırlı değil. 20 kişiye uzaktan eğitim sistemiyle,
siber eğitim hizmeti götürülmüş. Ayrıca 12 bilişim teknoloji öğrenim görevlisine yüz yüze eğitim verilmiş. Bu
konuda hazırlanan kitaplar da 81 üniversite ve il kütüphanesine dağıtılmış.
Zonguldak, siber saldırılara karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

239 bin 360 avro

Proje ortakları
1 - Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
2- Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas Siber Güvenlik
Araştırma ve Uygulama Merkezi
3- Asociación Empresarial de Ingeniería y Formación, İspanya
4- Buckinghamshire New University, İngiltere
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