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"MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ FIRSATLAR: LDV 
PROGRAMI'NIN MESLEKİ HAREKETLİLİĞE KATKISI" 
TOPLANTISI 
Leonardo da Vinci Programı kapsamında yürütülen projelerin 
ülkemiz mesleki eğitim ve öğretim sistemine katkılarını 
değerlendirmek, kurumsal ve kişisel bazda edinilen tecrübeleri 
paylaşmak, proje çıktılarını yaygınlaştırmak amacıyla bir “Konulu 
İzleme Toplantısı” (Thematic Monitoring) düzenlenecektir. 28-29 
Kasım 2011 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan toplantıya 
Programımızdan yararlanmış kişi ve kurum/kuruluşlar ile potansiyel 
yararlanıcı temsilcileri; sektörel ve sosyal paydaşlar; merkezi ve 
yerel kamu idarecileri, bürokratlar, yerel yönetim temsilcileri, oda, 
dernek, STK ve KOBİ yöneticileri, üniversite temsilcileri, mesleki 
eğitim uzmanları, vb. oluşan 200 davetli/katılımcı yer alacaktır. İki 
gün sürecek toplantı boyunca katılımcılar arasında görüş alış verişi 
gerçekleşecek, deneyimler ve kazanımlar paylaşılacak, (varsa) 
aksayan yönler tespit edilerek gözden geçirilecektir. Ayrıca, 
Programımızın mesleki eğitime, özellikle de ulusal ve Avrupa 
boyutunda “mesleki hareketlilik”e katkısı üzerinde durularak, bu 
alanda yapılanlar gözden geçirilecek; kalite ve verimliliği artırma ve 
mesleki eğitimi özendirme adına neler yapılabileceği katılımcılarla 
oluşturulacak sinerji ile değerlendirilecektir. Katılımcı sayısı sınırlı 
olup, başvuruların kabulünde başvuru sahibi kişi/kurumun proje 
yürütme ve değerlendirme deneyimleri, proje üretme, yürütme ve 
sürdürme kapasitesi, kurumsal dağılım ve belirlenen katılımcı görev 
profili dikkate alınacaktır. İlgili Toplantıya katılmak isteyenlerin ekte 
http://ldv-online.ua.gov.tr/forms/mesleki_egitim/ linkinde yer alan 
elektronik başvuru formunu doldurarak kaydını yaptırması 
gerekmektedir. Toplantı için kayıt ve katılım ücreti alınmayacaktır. 
Toplantı için son başvuru tarihi 18 Kasım 2011 olarak belirlenmiştir. 
Başvurular sırasında ilgililerin görev alanlarını ve diğer kısımları 
eksiksiz doldurmaları gerekmektedir. Başvurusu kabul edilenlere 
kabul yazıları, toplantı tarihi ve yerine ilişkin bilgiler e-posta yoluyla 
gönderilecektir. Başvurusu kabul edilmeyenlerin toplantıya katılması 
mümkün olmayacaktır. Toplantının taslak programı ekte 
yayınlanmaktadır. Ankara dışından toplantıya katılacaklardan, tespit 
edilecek 100 katılımcının iki gecelik (27-28 Kasım 2011) 
konaklaması Merkez Başkanlığımız tarafından karşılanacaktır. 
Hangi katılımcılara konaklama imkanı sağlanacağı kabul yazısında 
belirtilecektir. Katılımcıların seyahat masrafları kendileri veya 
kurumları tarafından karşılanacaktır. Katılımcılara ayrıca bir ücret 
ödenmeyecektir. Toplantı ile ilgili daha fazla bilgi, aşağıda iletişim 
bilgileri bulunan Merkez Başkanlığımız personelinden 
edinilebilecektir. 
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AP'DE YAPISAL FONLARIN ARAŞTIRMAYA HARCANMASI 
TARTIŞILIYOR 
Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Komisyonu'nun, AB'nin bir sonraki 
çok yıllı bütçesinde araştırmanın payı üzerinde çekişme yaşaması 
bekliyor. AP üyeleri, AB'nin 2014 - 2020 yılları arasında geçerli 
olacak sekizinci çerçeve programı Horizon 2020 için 100 milyar 
Euro ayrılmasını istiyor. Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen 
rapor, araştırma için 20 milyar Euro'nun daha ayrılmasını istiyor. 
Ancak Komisyon'un 80 milyar Euro'luk bütçesinde de büyük 
miktarda artış bulunuyor. Parlamento'nun bu ay tartışacağı bir rapor 
yapısal fonların üçte birini araştırma altyapılarına açarak araştırma 
çalışmaları için 120 milyar Euro daha kaynak sağlıyor. AB yapısal 
fonlarının araştırma altyapıları için kullanılması halihazırda mümkün. 
Ancak bu pratikte pek gerçekleşmiyor. Ülkeler, araştırma projelerinin 
karşılaştığı bürokratik zorluklarla uğraşmak yerine karayolu inşa 
etmek gibi daha basit yollara gidiyorlar. Portekizli vekil Maria da 
Graça Cavalho tarafından hazırlanan rapor üye ülkeleri, yapısal 
fonları araştırmaya yönlendirecek radikal önerilerde bulunuyor. 
Bunlar arasında, yapısal fonları araştırmada kullanan ülkelerin 
Horizon 2020'den yararlanmasını kolaylaştırmak da bulunuyor. 
Komisyon Başkanı Barroso'nun Portekiz'deki hükümetinde bilim 
bakanlığı da yapan Carvalho'nun önerisinin, Parlamento'nun 
çoğunluğundan destek görmesi bekleniyor. Ancak Sosyalist ve doğu 
ülkelerinden vekiller, bu uygulamanın zengin Avrupa ülkeleri için 
avantajlı bir durum yaratacağını, daha yoksul ülkelerin ise bölgeler 
arası gelişmişlik farkını kapatmak için ayrılan paradan mahrum 
kalacağını savunuyor. Yoksul Doğu Avrupa ülkeleri, Horizon 2020 
fonlarına başvurabilmeleri için yapısal fonları araştırma altyapılarına 
kaydırmak zorunda olmaktan kaygılanıyor ve AB'nin 'mükemmeliyet' 
uğruna 'uyumdan' fedakarlık ettiğini öne sürüyor. Carvalho ise 
EurActiv'e yaptığı açıklamada, ülkesi Portekiz'de uyum fonlarını 
araştırma projelerinde kullanmış biri olarak, teklifin hiçbir ülkenin 
fonlardan yararlanmasını engellemediğini söyleyebileceğini ifade 
etti. 
 
Kaynak: Euractive 

 
 
 
 
AVRUPA'DAKİ KRİZ TÜRK ÇİÇEĞİNE YARADI 
AVRUPA’ya yeni dönem ihracat sezonunu açan kesme çiçek 
üreticisi, dünyayı saran ekonomik krizin rakip ülkelerin kesme çiçek 
üretim merkezlerinde yüzde 30’u bulan erimeye neden olmasına 
karşın, Türkiye’de yüzde 10’luk büyüme yaşanması ile sezona iyi 
başladı. Haziran ayına kadar sürecek yeni ihracat döneminde 400 
milyon dal kesme çiçek ve 50 milyon dolarlık gelir hedefleniyor.  
 
Kaynak: DHA 
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