
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GENEL BİLGİLENDİRME 

 

Globalizmin hakim olduğu, iletişim ve seyahatin kolaylaştığı günümüz 

dünyasında bilginin değeri ve paylaşımı, artık kilit kavramlar haline 

gelmiştir. Teknolojinin ilerlemesi ve toprak temelli yönetim devrinin sona 

ermesiyle, ülke ve bölgeler arasındaki sınır çizgileri gitgide belirsiz hale 

geliyor ve gerek kültürel, gerek ekonomik, gerekse siyasi anlamda 

birbirine dayanan, ihtiyaç duyan hatta karışan toplumların oluşturduğu bir 

dünya düzenine geçiliyor. 

 

Bu noktada, güç birliğine giden ve 

karşılıklı paylaşımı önemseyen 

toplumlar, ortak paydalarının ve 

dayanışmanın verdiği güçle daha 

hızlı yol almaktadır. Tabi buradaki 

paylaşım, serbest ticaretten öte bir 

faydayı; ekonomik, teknolojik ve 

kültürel bilgi alışverişini ifade etmektedir. Gücün mutlak ihtiyaç ve bilginin 

de en önemli güç unsuru sayıldığı bugünlerde, bu karşılıklı dayanışma ve 

paylaşımların yarattığı fark, ülkelerin ve dahi bölgelerin geleceğine yön 

verir hale gelmiştir. 

 

Ülkemiz kültürel, doğal ve işgücü kaynakları açısından, batı dünyasını 

kıskandıracak derecede zengin olmasına karşın, bu serveti somut 

faydalara dönüştürecek araçlara ihtiyaç duymaktadır. Bu araçların 

başında elbette ekonomik unsurlar, know-how’lar, sosyal modeller ve 

uygulanabilir fikirler geliyor. Kendi zenginliğimizi ve gücümüzü ortaya 

çıkarmamıza yardımcı olacak bu unsurların tedariği için en kolay ve en 

verimli yöntem, şüphesiz uluslararası düzeyde iletişim ve dayanışmalardır. 



VDL EURO, ülkemizin seçkin kişi ve 

kurumlarına bu iletişim ve işbirliği 

şansını yaratmak misyonuyla 

kurulmuş, Türkiye ve Avrupa 

arasındaki sınırları kaldıran ve batı 

dünyasındaki kaynak ve fırsatları 

ülkemize taşıyan bir 

organizasyondur. VDL EURO, Türkiye’nin yüzüncü yıl için belirlediği 

ekonomik, siyasi ve kültürel amaçlara daha hızlı ulaşması için, Avrupa’nın 

kapılarını ulusal temsilcilerimize sonuna kadar açmakta ve onların ihtiyaç 

duyduğu imkan, kolaylık ve fırsatları sağlamaktadır. Avrupa’nın belli başlı 

ülkelerine spesifik amaçlar doğrultusunda tasarlanmış, ekonomik, siyasi 

ve vizyonel bağlamda fayda yaratan heyet seyahatlerine imza atan VDL 

EURO, bu temaslarla gerçekleşen milyon liralar değerindeki ticari ve 

sosyal projeler ile ülke ekonomisine ve uluslararası platformdaki 

gücümüze katkı sağlamaktan gurur duymaktadır.  

 

Okumakta olduğunuz bu kitapçık, VDL EURO’nun hacmi milyonlarla 

ölçülen ticari fırsat ve paha biçilemez kişisel ve kurumsal gelişim 

potansiyellerine sahip projelerinin başlangıç noktalarından biri olan TEMAS 

SEYAHATİ programına ilişkin temel bilgileri kapsamaktadır. 

 



 

PROGRAM 

 

VDL EURO organizasyonları Avrupa’da yirmiye yakın ülkede onlarca şehri 

kapsamaktadır. Bu turların programı, seyahatin amacı ve katılımcı 

profiline göre değişkenlik göstermekte ve her grup için özel olarak 

planlanmaktadır. Brüksel ise coğrafi konumu, ulaşım kolaylığı ve kalitesi 

itibariyle genellikle seyahatlerin merkez üssü olmaktadır. 

 

Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya, Belçika, İsviçre, Avusturya, 

Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan, sahip oldukları fikri ve mülki sermayeleri, 

endüstriyel ve ekonomik düzeyleri ve sundukları ticari fırsatlar sebebiyle, 

en çok tercih edilen on ülkedir. 

 

Genellikle bir veya iki haftalık takvimler çerçevesinde planlanan 

seyahatler, en az 5-6 farklı ülkeyi kapsamakta, ihtiyaç ve amaca göre; 

kilit diplomat ve kurumlarla tanışma ziyaretlerini, birlik toplantılarını, 

workshop’ları, fuar ve sempozyum katılımlarını ve kültürel gezileri 

içermektedir. 



  

LEONARDO DA VİNCİ PROGRAMI 

 

Avrupa Birliğine üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını 

desteklemek ve  geliştirmek için yürütülen bir programdır. Bu program, 

ülkeler arası işbirliği marifetiyle mesleki eğitim  sistemleri ile 

uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve 

Avrupa boyutunun desteklenmesini amaç edinmiştir. 

  Pogramın hedefi, kişilerin temel mesleki eğitim içinde tüm düzeylerde 

beceri ve yeterliliklerinin artırılması, teknolojik ve örgütsel değişimi 

güçlendirmek üzere uyum sağlayabilmeyi artırıp geliştirmek, rekabet 

edebilmeyi ve girişimciliği, yeni istihdam fırsatları açısından da geliştirmek 

üzere mesleki eğitimin yenileşme sürecine katılımını destekleyip artırmaktır. 

   Bu kapsamda VDL EURO olarak, yaklaşık 40 adet niyet mektubu örneği ile 

LDV programları ile temel mesleki eğitim almakta olanlar, çıraklar, 

çalışanlar, iş arayanlar ve mesleki eğitimden sorumlu kişilere, program 

üyesi başka bir ülkede faaliyette bulunma,mesleki konularda Avrupalı 

meslektaşlarla birlikte çalışma, fikirleri paylaşma ve genel problemleri 

tartışma, yenilikçi mesleki eğitim materyalleri ve metotlarını transfer etmek 

için Avrupalı ortaklarla iş birliği yapma fırsatları sunmaktaktayız.  

  

 

 

 

 

 



 

 

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU-III SİYASİ KRİTERLER 

VE MEDYA PROGRAMLARI  

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından, AB üye ülkeleri ve Türkiye sivil toplumları 

arasında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla “AB ve Türkiye Sivil Toplum 

Diyaloğu” programı 2008 yılından bu yana yürütülmektedir. Programın 

üçüncü aşaması olan “AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu III” programı 

“Medya” ve “Siyasi Kriterler” olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. 

  AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu III Siyasi Kriterler programının hedefi;   

AB’nin siyasi konularla ilgili politikalarının Türkiye genelinde tanınması, AB 

üye ülkeleri ile Türkiye’de siyasi konularla ilgili sivil toplum aktörleri arasında 

bağlantıların güçlendirilmesi ve karşılıklı tecrübelerin paylaşımı yoluyla 

katılım öncesi süreç için hazırlık fırsatı verilmesidir.  

AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu III Medya Programı ile medya  

sektöründeki aktörlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve Türkiye ile AB 

ülkelerindeki aktörler arasında sürdürülebilir diyaloğun oluşturulması 

hedeflenmektedir. 

VDL EURO olarak bu kapsamda  bünyemizdeki dernekler ile partner 

ülkedeki dernekleri buluşturuyoruz. Derneklerin ortak çalışmalar yürütmeleri 

doğrultusunzda yönlendirmeler yapıyor AB'nin bu kapsamdaki hibelerden 

yararlanma fırsatı sağlıyoruz.  

 

 

 

 



 

 

7. ÇERÇEVE PROGRAMI  

 

Temelde amacı sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak üzere bilimsel ve 

teknolojik araştırma kapasitesini arttırmak olan AB Çerçeve Programları 

dünyanın en büyük sivil Ar-Ge programıdır.  

7. Çerçeve Programı 2007-2013 yılları için ayrılan dünyadaki en büyük 

araştırma fon programıdır. 

Programa; sanayi kuruluşları, KOBİ’ler, KOBİ birlikleri, üniversiteler, araştırma 

merkezleri/enstitüleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası 

organizasyonlar ve bireysel araştırmacılar başvurabilmektedir. 

Bu sektörlerin yanında; Marie Curie Burs ve Destek Programları ile araştırma 

dünyasındaki mobiliteyi artıracak, Fikirler Özel Programı ile konu/sektör 

sınırı olmaksızın her türlü araştırmayı destekleyecek, Kapasiteler Özel 

Programı ile ise Avrupa genelinde araştırma ve inovasyon yeteneklerinin 

geliştirilmesini hedefleyecek projeler de 7. Çerçeve Programı kapsamında 

desteklenmektedir. 

  Bu kapsamda yaklaşık 160 projede imzası olan VLD EURO olarak sizi bu 

projelerle tanıştırıyor yönlendiriyor, yeni fırsatlar yaratıyor sizi ve 

çalışmalarınız uluslarası platforma taşıyoruz. 

 

 

 



 

KONAKLAMA 

 

Kalınacak mekânımız olan özel otelimizin bulunduğu yer, Brüksel'in tam 

merkezindedir ve alışveriş merkezleri ile kültür sanat ortamlarına yürüme 

mesafesindedir. Tramvay ve metro ulaşımı da çok kolaydır ve şehirler ve 

ülkeler arası ulaşım avantajı sunan Brussel Nord Tren Garı’na iki dakika 

mesafededir. Ayrıca Türkiye’den gelen katılımcılar için Avrupa’daki en 

önemli ayrıntılardan olan yemek konusunda da burası çok şanslı bir 

yerdir. Burada bulunan Türk yoğunluğu nedeni ile Türkiye’de bir arada 

bulunmayan unsurlar burada bulunabilir. 

 

 

 

Son derece konforlu ve lüks bir konaklama imkanı sunan malikanemizin 

odalarında zaten banyo, lavabo, ocak ve buzdolabı ve sürekli internet 

bulunmaktadır. Devamlı olarak çok geniş katılımlı programlara ev 

sahipliği yapan ve bu yüzden dört günden fazla rezervasyonlar 

yapılamayan ve oda fiyatları iki yıldızlı yerlerde bile 200 €’dan başlayan 

Brüksel otelleriyle kıyaslandığında, misafirlerimizi ağırladığımız kurum 

otelimiz muazzam bir kolaylık ve konfor sağlamaktadır.  



 

YEMEK 

 

Kahvaltı ve akşam 

yemekleri, konaklama 

mekanına yakın mesafede 

olan restoranımızda ikram 

edilir. Tabi ki Avrupa’da en 

çok hasreti çekilen demleme 

halis çay başta olmak üzere 

zengin Anadolu kahvaltı kültürünün parçası olan gıdalar ve Avrupa’nın 

yöresel zenginlikleri açık büfede misafirlerimizi beklemektedir.  Kahvaltı 

saati gurubun o günkü programına göre belirlenir ve genel olarak 10:00 

civarında sonlandırılır.  

 

Yemek programında grup için belirlenen yemek saatine riayet edilmelidir. 

Günlük menüden veya özel olarak yapılan yemekler ikram edilmektedir. 

Yemeklerin çeşidi bugüne kadar gelen misafirlerin genel tercihlerin 

sonucunda ortaya çıkmıştır. Et yemeklerinden vejetaryen gıdalara, Türk 

klasiklerinden Avrupa spesiyallerine dek geniş bir yelpazede servisler 

yapılmaktadır.  

 

Kahvaltı saatleri için 08:30 ila 10:00 arası ve akşam yemekleri için de 18:00 

ila 20:00 arası standart servis zamanlarıdır. Fakat heyetin günlük 

programındaki ekstralar dikkate alınarak yeniden düzenlemeler 

yapılabilir. Bu saatlere hassasiyet 

göstermemiz, programın sağlıklı akışı 

açısından önem arz eder çünkü birçok 

zaman programı yetiştirmek için 

zamanla yarış içerisinde olunmaktadır.  

 



Genel olarak katılımcıların ve 

lokanta personelinin Türk olması 

nedeni ile Belçika’ya gelen 

katılımcılar tabiatıyla kendilerini 

Türkiye ortamında hissetse de, her 

şeye rağmen burası yabancı bir 

memlekettir ve aynı lokantada 

birçok farklı insan ve kültür bulunabilir.  Sıra bekleme ve benzeri durumlar 

dikkate alınmalıdır. Yemek için ayrılan bir masa ve saat varsa, buna 

dikkat edilmelidir. Huzurlu bir program için bu uyarının dikkate alınması 

önemle rica olunur. Yemeklerimiz Türk aşçılarımız tarafından Türk damak 

tadına göre hazırlanır ve menü, günlük olarak mutfak personeli tarafından 

ve misafirlerimizin beklentileri dikkate alınarak belirlenir.  

 

CUISINE 

 

Belçika mutfağı genel anlamda Fransız mutfağına benzetilir fakat bu iki 

mutfağın birbirinden en büyük farkı, yemeklerin sunumlarıdır. 

Belçikalılar’ın, Fransızlar’a göre sunuma daha az önem verdikleri 

söylenebilir. Belçika'nın en önemli yiyeceği 

patatestir. Her restoranda patatesin farklı pişirilmiş 

tarzlarına, farklı yemeklerine rastlayabilirsiniz. 

Patatese çok düşkün olan Belçikalılar, patatesin 

200'den fazla değişik yemeğini yapıyorlar. Türk 

mutfağı açısından ise uygun fiyatlar ile Brüksel, 

bütün Avrupa’da tanınan bir yerdir. Belçikalılar’ın 

yanında gerek Belçika’da yaşayan 

vatandaşlarımız, gerek Almanya ve Hollanda’dan gelen Türkler, gerekse 

Türkiye’den yıl boyu gelen bürokratlar buraların sadık müşterileridirle 

 



 

EĞİTİM TURİZMİ 

 
 

  Eğitim turizmi, insanların kendilerini belli bir alanda geliştirmek, bir şeyler              

öğrenmek ve kariyer yapmak için belli bir bölgeye veya ülkeye gitmeleri 

ile    gerçekleşen bir turizm çeşididir.   

 

 Turizm literatürünü 

incelediğimizde eğitim 

turizminin “belli bir 

bölgede herhangi bir 

öğrenme deneyimine 

katılma amacı olan bir 

grubun o bölgeye 

seyahatlerini kapsayan program” şeklinde tanımlandığını da 

görmekteyiz.   

 

Bugünkü boyutu ile eğitim turizmi; uygulamalı eğitim, teorik eğitim, kongre 

ve seminerler, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi  gibi eğitsel faaliyetleri 

içine almaktadır.  

  

 Bu kapsamda kurumumuz Türkiye'deki eğitim kurumlarında eğitim gören 

öğrencilere avrupa kentlerine önderler eşliğinde  seyehat etme fırsatlarının 

yanısıra Brüksel de bulunan Parlemoneto Binası'nı ziyaret etme, 

parlamanterle görüşme ve  iletişime geçme olanağı sunmaktadır. 

 

 Programa 18 yaş altı öğrenciler vize konusunda sorun yaşamadan 

kolaylıkla katılabilmekte ve öğrenciler için eşsiz bir deneyim olmaktadır. 

 

 

 



 

FUAR TURİZMİ 

 

Avrupa'da özellikle AB'nin kalbi olan Brüksel'de yıl içinde sürekli fuarlar ve 

organizasyonlar düzenlenmektedir. Fuarlar yeni iş olanakları ile tanışma, iş 

geliştirme, yabancı ortaklıklar kurma gibi konularda inanılmaz fırsatlar 

yaratmaktadır. 

 

Bu kapsamda fuar organizasyonları 

ile sürekli iletişim halinde olan 

deneyimli ekibimiz ile Türkiye'deki 

işadamlarını, girişimcileri, avrupalı 

meslektaşları ile buluşturma 

olanağı sunuyoruz.  

 

 

 

Kısaca tur programları ile  işletmelerin veya girişimcilerin uluslararası 

işbirliğini temin etmelerini veya artırmalarını sağlamak amacı ile organize 

edilen Yurt Dışı Fuar Programlarına katılmalarına destek olmaktayız.  

 

Tecrübeli ekibimiz ve liderlerimiz ile ulaşım konaklama vb. alanlarda 

sorunlar yaşamadan hem avrupa kentlerine seyehat etme hem de 

dünyadaki  gelişmelerden  haberdar olmak ve yeni iş fırsatları yakalamak 

için sizi yurtdışı fuar programlarımıza davet ediyoruz. 

 

 

 

 

 

 



 

ALIŞVERİŞ 

 

Program merkezimiz ve ana üssümüz olan Brüksel, alışveriş için sınırsız 

olanaklar sunan bir kenttir. Türkiye'nin İstiklal Caddesi'ni andıran City II, 

ziyaretçilerine her türlü imkânı sağlar. Şehrin antika merkezi olan Grand 

Sablon, aynı zamanda Belçika'nın en iyi 

çikolatacılarına da ev sahipliği yapıyor. Ayrıca 

her yerde rahatlıkla ulaşılabileceğiniz 

çikolatalar, her damak tadı için farklı 

alternatifler sunuyor. Dünyanın dantel başkenti 

sayılan Belçika'dan, sevdiklerinize muhteşem hediyeler ve özel 

koleksiyonlar getirebileceksiniz. Brüksel aynı zamanda elmas ticaretinin 

kilit noktalarından biridir ve özellikle mücevher alışverişlerinde önemli 

ölçüde tasarruf sağlamaktadır. 

 

Belçika'nın haricinde, Paris'ten Roma'ya, 

Köln'den Amsterdam'a onlarca şehrin, dünya 

çapında üne sahip özel malları bulunmaktadır. 

Seyahat programınızın kapsadığı ülkelere özgü 

sayısız alternatife, gerek hatıra, gerekse hediye 

olarak değerlendirmek üzere ulaşma şansına 

sahip olacaksınız. 

 

Alışveriş için programımızda yeterli zaman ve ziyaretler mutlaka olacaktır. 

Burada unutulmaması gereken; satın alma kararı verirken, söz konusu 

ürünlerin Türkiye'ye girişinde bir problem olup olmayacağını göz önünde 

bulundurmanızdır. Bazı ürünlerin ebatları, sıvılar, yurtdışına çıkışı sınırlı olan 

malzemeler veya yurtdışında yasal sayılan ancak ülkemizde yasaklanan 

kimi maddeler, havalimanında sorunlara yol açabilir. 



 

BRÜKSEL 

 

GRAND PLACE 

 

Brüksel'de, 13. yüzyılda inşa edilmiş birçok eski 

yapıya ev sahipliği yapan, Unesco tarafından dünya 

kültür miras listesinde yer alan tarihi meydan, kente 

gelen turistlerin ilk uğrak yeridir.  

 

 

MANNEKEN PIS  

 

 1619 yılında yapılan çeşme, Belçikalılar'ın en eski 

değerlerinden olan Manneken Pis'e ilişkin sayısız efsane 

vardır. Zengin bir şehirli ulusal şenlikler sırasında tek ve 

biricik oğlunu kaybeder. Çocuk beş gün sonra Rue de 

l'Etuve'ün köşesinde bu halde bulunur. Sonra da bu 

köşeye olayı sembolize eden bronz bir heykel dikilir. 

Başka bir hikaye ise çocuğun yanmakta olan bir 

bomba fitiline işemesini anlatır. Hangisi doğru bilinmez ama Manneken-Pis 

ve kostümleri turistlerin yoğun ilgisiyle karşı karşıyadır.  

 

 

CINQUANTENAIRE  

  

Yemyeşil bu parkta dolaşırken, içerisinde 

bulunan Sanat ve Tarih Müzesi'ni, Askeri 

Müze'yi, camiyi, otomobil dünyasını 

görebilirsiniz. 



  

 

 COMMITION – CONSEY  

 

Avrupa Birliği'ne başkentlik yapan Belçika'da bütün 

AB organları bulunmaktadır. Bu mekanlar uygun 

şekilde ziyaret edilebilir. Ziyaret günleri ve randevular 

kurumumuz tarafından takip edilip, gereken gruplara 

ziyaretler ayarlanmaktadır. İsteğe bağlı olarak kişiler 

bireysel olarak ziyarette de bulunabilr.  

 

 

PLACE ROYALE  

 

Antik ve modern sanat müzelerinin yan 

yana bulunduğu bölgeye, Büyük 

Meydan'dan ayrılıp küçük bir tepeyi 

tırmanarak ulaşıyorsunuz. Burada yer 

alan her iki müze, birbirine bağlı olarak inşa edilmiş. Yine aynı bölgede 

hemen yakınlardaki Müzik Enstrümanları Müzesi, çok katlı bir Art Nouveau 

mimarı harikasının içinde konuşlandırılmış.  

  

 

ATOMIUM  

 

Atom çekirdeğinin 165 milyar kez 

büyütülmüş hali ile 102 metre  

yüksekliğindeki bu figürü, modern Brüksel'in 

simgelerinden biri sayılıyor. Atomium'un 

yemyeşil bir parkta olması da bu yapıyı görmek için ayrı bir neden 

oluşturuyor. Üstelik bu çekirdeğin toplarına çıkıp Brüksel'i seyredebilirsiniz. 

  



 

ÇİZGİ ROMAN MÜZESİ  

 

Ünlü Tenten sergileriyle olduğu kadar, 

Belçikalı mimar Victor Horta tarafından inşa 

edilen ve bir Art Nouveau klasiği sayılan 

güzel binasıyla da dikkat çekici.  

  

 

PLANTEN TUIN 

 

Kraliyet Botanik Parkı, çok geniş bir alanda 

kuruludur ve Avrupa'nın en büyük ikinci 

botanik bahçesini içinde barındırır, serası ve 

Ortaçağ Şatosu ile de görülmeye değerdir.  

 

 

PALAIS DE JUSTICE  

 

26.000 metre karelik bina aynı zamanda Avrupa'nın 

en geniş yapısı. Bir  bölümünde inşaat halen sürüyor. 

Kare şeklindeki binanın köşelerini süsleyen anıtlar; 

adaleti, hukuku, gücü ve merhameti temsil ediyor.  

 

 

KRALİYET SARAYI, ÇİN VE JAPON EVLERİ  

 

Laken'deki Kraliyet Sarayı Mayıs aylarında ziyaret 

açıktır. Fakat hemen yanından bulunan Çin ve 

Japon evlerini görenler kendilerini uzak doğuda 

hissedeceklerdir.  



 

TABİAT VARLIKLARI MÜZESİ   

 

AB Parlamentosu'nun yanı başında, çok geniş bir 

alanda bulunan müze, ziyaretçilerine görsel bir şölen 

sunmaktadır. İçerisindeki hayvan iskeletleri ve figürler 

görülmeye değerdir.  

  

 

MINI EUROPE  

  

İstanbul'da bulunan Miniaturk'ün bir 

benzeri olan yer, Avrupa'nın en ünlü 

yapılarının küçük kopyalarından 

oluşuyor. Değişik ülkelere ait olan 

mini eserlerin yan tarafında bulunan 

butonlarına basıp o ülkenin milli 

marşını dinleyebiliyorsunuz. 

 

BRUGGE 

 

Brugge Avrupa'nın günümüze kadar gelebilmiş 

önemli Ortaçağ kentlerinden biridir. Kentin II. 

Dünya Savaşı sırasında zarar görmeyen kentler 

arasında olması ve ortaçağ boyutlarındaki 

mimarisiyle turistlerin ilgisini çekmektedir. 

Genel olarak rahibe işi denilen dantelleri, çikolataları, birası ve ortaçağ 

film platosunuda geziyormuş hissi uyandıran atmosferi ile kesinlikle 

görülmeye değer bir kent.  

 



 

 BELFRY ÇAN KULESİ 

 

  Şehri en iyi görebileceğiniz yer ise 

tarihi Belfry Çan Kulesi. Filmlere konu 

olan şehrin en yüksek yapısında 

asansör bulunmamaktadır. Buna 

rağmen 366 basamak sonrasında 

muhteşem Brugge manzarasından 

etkilenmemek mümkün değil. 

 

AMSTERDAM 

 

Amsterdam Hollanda'nın başkentidir. 12. 

yüzyılda Amstel ırmağının kıyısında bir 

balıkçı köyü olarak kurulan Amsterdam, 

bugün Hollanda'nın kişi sayısı bakımından 

en büyük, kültürel ve parasal yönden de en 

önemli kentidir. 

 

 

VAN GOGH MÜZESİ 

 

Van Gogh Müzesi Amsterdam, Hollanda'da 

bulunan Hollandalı ressam  Van Gogh'un 

çalışmalarının sergilendiği müzedir. Müze 

ulusal bir müze özelliği taşımaktadır.  Müze    

binası Gerrit Rietveld tarafından yapılmış ve 

1973 yılında açılmıştır. 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Hollanda
http://tr.wikipedia.org/wiki/Amstel
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hollanda
http://tr.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hollanda
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hollandal%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Van_Gogh
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerrit_Rietveld&action=edit&redlink=1


 

ANNE FRANK MÜZESİ 

 

Günümüzde müze haline getirilen Anne Frank     

Evi,hala II. Dünya Savaşı'nın atmosferini içinde 

barındırmaktadır. Anne Frank'ın günlüğünden 

alıntılar, tarihi belgeler, fotoğraflar ve film 

karelerinin yanı sıra orada saklanan ve onlara 

yardım eden insanlara ait eşyalar evde 

yaşananlara ışık tutmaktadır. Anne'nin orjinal 

günlüğü ve diğer not defterleri de müzede 

sergilenmektedir.  

 

MADAM TUSSAUDS MÜZESİ 

 

Madam Tussauds Müzeleri merkezi Lonra’da 

bulunan balmumu heykel müzeleridir. 

Amsterdam, New York City, Los Angeles, 

Hollywood, Berlin, Honh Kong ve Şangay’da 

şubeleri bulunmaktadır. Heykel Ustası Madam 

Tussauds (1761-1850) tarafından kurulmuştur.  

 

 

RİJKSMUSEUM (DEVLET MÜZESİ)  

 

Müzede sanat, zanaat ve tarih alanındaki parçalar 

sergilenir. Müze, Hollanda Altın Çağı'na ait geniş bir 

tablo koleksiyonuna ve oldukça büyük bir Asya sanatı koleksiyonuna 

sahiptir. Müzede Jacob van Ruysdael, Frans Hals, Johannes Vermeer, Jan 

Steen ile Rembrandt'a ve atölyesinde çalışan öğrencilerine ait tablolar 

bulunur. Müze ayrıca Hollanda'nın en büyük sanat tarihi kütüphanesini 

içerisinde barındırır. 

http://www.biyografi.info/bilgi/2-dunya-savasi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sanat
http://tr.wikipedia.org/wiki/Zanaat
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tarih
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hollanda_Alt%C4%B1n_%C3%87a%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Asya_sanat%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacob_van_Ruysdael&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Frans_Hals
http://tr.wikipedia.org/wiki/Johannes_Vermeer
http://tr.wikipedia.org/wiki/Jan_Steen
http://tr.wikipedia.org/wiki/Jan_Steen
http://tr.wikipedia.org/wiki/Rembrandt_Harmenszoon_van_Rijn
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sanat_tarihi


 

ROTERDAM 

 

Rotterdam  Hollanda'nın güneybatısında 

bulunur. Amsterdam'dan sonra nüfus olarak 

2. büyük şehirdir. Rotterdam, Avrupa'nın en 

büyük limanını bünyesinde barındırır.  

Geçen zaman içinde bir çok savaşlar 

atlatan Roterdam halkı, savaş sonrasında kenti yeniden inşa etmeye 

başladıklarında, yaptıkları ilk yapı Roterdam Limanı olmuştur.  

 

 

 KİJK-KUBUS (KÜP EVLER) 

 

Değişik mimarileriyle dikkat çeken Rotterdam’ın 

en ilgi çeken yapıları şehrin merkezinde 

bulunan küp evler. Evden ziyade lego gibi duran bu yapıların bazıları 

üniversite binası bazıları ise ailelerin yaşadıkları apartman daireleri… 

 

VOLENDAM 

 

Volendam Amsterdam’a yarım saat 

uzaklıkta bir balıkçı kasabası. Kırsal 

hayatı ile ünlenmiş Hollanda’nın bu 

yönünü temsil eden şehir; çiftlik evleri, 

deniz ürünü restoranları ve hediyelik eşya 

dükkanlarıyla turistlerin ilgisini her daim çekiyor. 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Hollanda
http://tr.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
http://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa


 

KÖLN 

 

Köln, Almanya'nın dördüncü, Kuzey Eyaleti´nin 

en büyük şehridir.  Köln, eyaletin en önemli 

ulaşım, kültür, bilim, sanat, ticaret ve eğlence 

merkezidir. Ayrıca demir ve havayolu ulaşım 

ağının da kesişme noktasıdır. Ren Nehri, kentin 

tam ortasından geçmektedir. Nehrin her iki 

yakası sekiz köprüyle bağlanmıştır, bunlardan 

ikisi demiryolu köprüsüdür. 

 

 

KÖLN KATEDRALİ (KÖLNER DOM) 

 

Kentin en ünlü yapısı, inşaatı tam 632 (1248-1880) yılda 

tamamlanmış gotik tarzdaki çift kuleli Köln Katedrali 

(Kölner Dom)'dir ve 7 bin m² alanda, 157 metreyi bulan 

yüksekliği ile UNESCO Kültür Mirası dizelgesinde yer alır.  

 

PARİS 

 

Paris, Fransa'nın başkenti ve Île-de-France bölgesinin merkezidir. Sen 

Nehri'nin üzerine, Paris Havzası'nın ortasına kurulmuştur. Tüm dünyada 

anıtları, sanatsal ve kültürel yaşamı ile bilinen Paris, aynı zamanda dünya 

tarihinde önemli bir şehir olmakla birlikte, başlıca ekonomik ve politik 

merkezler arasında yer almakta ve uluslararası taşımacılığın geçiş 

noktalarından birini oluşturmaktadır. Moda ve lüksün dünya başkenti olan 

Paris, "Işık Şehir" (Ville Lumière) diye de anılmaktadır. 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%9Fkent
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sen_Nehri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sen_Nehri
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Paris_Havzas%C4%B1&action=edit&redlink=1


 

EYFEL KULESİ 

 

 Kule, tüm dünyada Fransa'nın sembolü halini 

almıştır. İsmini, inşa ettiren firma olan Gustave 

Eiffel'den alır. Eyfel Kulesi Fransız Devrimi'nin 100. 

yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Paris 

fuarının giriş kapısı olarak inşa edilmiştir. 

 

 

LOUVRE MÜZESİ 

 

Fransa'da açılan ilk devlet müzesidir. Paris'te 

bulunan bu müze emsalleri arasında en 

ünlülerindendir. Louvre Müzesi;  Resim, heykel, doğu 

sanatları, Mısır sanatları, Yunan sanatları, sanat 

eserleri, desen gibi dallara ayrılan kısımlardan 

meydana gelmektedir. Leonardo Da Vinci'nin ünlü 

Mona Lisa'sı da burada bulunmaktadır.  

 

NOTRE DAME KATEDRALİ 

 

Katedral Meryem Ana'ya 

ithafen isimlendirilmiştir. Paris'in 

diğer tüm önemli yapıları 

gibi Seine Nehri'nin kıyısında 

bulunmaktadır. Fransız gotik 

mimarisinin en güzide örneği 

olarak bilinen Notre Dame, 

ayrıca ilk gotik katedrallerden 

biridir ve gotik dönem boyunca inşası sürmüştür.  

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Eiffel
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Eiffel
http://tr.wikipedia.org/wiki/Frans%C4%B1z_Devrimi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Devlet_m%C3%BCzesi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://tr.wikipedia.org/wiki/Meryem_Ana
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sen_Nehri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gotik_mimari
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gotik_mimari


 

ŞANZELİZE  CADDESİ 

 

Paris ve belki de dünyanın en ünlü caddesidir. 

Paris’e gelenler için mutlaka görülmesi 

gereken ve hali hazırda turistik noktaların sizi 

yönlendireceği bir yerdir. Ayrıca Paris’in en 

prestijli alışveriş mekanı olarak değerlendirilir. 

 

 

DISNEYLAND 

 

 Dünya'nın en büyük eğlence parkı ve önemli 

bir turizm merkezi olan Disneyland, çizgi film 

karakterlerini yaşatan düzenleme ve 

donanımlarıyla herkesin ilgisini çekmektedir. 

 

LUKSEMBURG 

 

Luksemburg Benelux devlet topluluğunun 

en küçüğü olan ülke Fransızca, Almanca 

ve Flamanca konuşulan ülkenin başkenti 

ismiyle aynı adı taşımaktadır. Eski Şehir 

Merkezi UNESCO tarafından Dünya Mirası 

olarak kabul edilmiştir. Her yerin yürüme 

mesafesinde olduğu şehrin en gözde turistik mekanları Notre Dame 

Katedrali, Lüksemburg Şehri Tarih Müzesi, Müzik Salonları, Tiyatro binaları 

ile görülmeye değerdir. 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Turizm


HATIRLATMALAR 

 

Uygulayacağımız projeler kapsamında katılımcılar, birçok kurumu ziyaret 

etmekte ve uzman kişilerden alanlarıyla ilgili bilgiler almaktadır. Bu 

görüşmeler ve eğitimler sırasında tercüme yapan arkadaşlarımız size eşlik 

edeceklerdir. 

 

Gümrük kurallarına göre bir kişi 

Belçika’ya girişte yanında en 

çok 10.000 € bulundurabilir. Aksi 

taktirde getirdiğiniz paranın en 

az % 10’u sizden tahsil edilir. 

Eğer bu meblağdan daha yüksek bir nakit taşınmak zorunda kalan bir 

katılımcımız olursa, paranın kişi başı 10.000 €'yu geçmeyecek şekilde 

heyet içinde dağıtılması gerekir. Nitekim gümrük nezdinde paranın kime 

ait olduğu değil, kimin üzerinde bulunduğu önemlidir. 

 

Anadolu insanındaki sıcaklık, yakınlık, yaklaşım tarzı ve çocuk sevgisi 

Avrupalılar'da farklıdır ve özellikle Batı Avrupa'da bazen problem 

olmaktadır. Sıcak kişisel münasebetlerden, bize özgü mimik ve jestlerden 

ve özellikle de çocuklarla temastan kaçınılması tavsiye edilir.. 

 

Bunların haricinde bir iki ufak unsura dikkat çekmek gerekir: 

Yolculuk öncesi cep telefonların tarifeleri yurt dışına göre ayarlanmalıdır. 

Kullanılan ilaçlar varsa, gün sayısına göre önceden temin edilmelidir. 

Mevsim ve muhtemel hava durumuna göre kıyafet getirilmelidir. 

Trafikte mutlaka yaya geçitleri kullanılmalı ve trafik ışıklarına uyulmalıdır. 

Havalimanında Belçika polisinin sorması durumunda ibraz edeceğimiz 

proje ile ilgili belgemizin yanımızda olması gerekmektedir. 

 



 

 İLETİŞİM 

 

Bu kitapçıkta değinmediğimiz, daha ayrıntılı bilgi almak istediğiniz veya 

merak ettiğiniz başka bir bir husus olursa, aşağıdaki iletişim kanallarından 

bizlere ulaşabilirsiniz. 

 

Projenizin başarılı olmasını ve sizi dilediğiniz noktalara taşımasını, 

seyahatinizin de unutulmaz hatıralar barındırmasını temenni ederiz.  
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