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TEŞEKKÜRLER

Bu “AB-TR Karşılıklı Fırsatlar Rehberi”, Gaziantep Eğitim ve Gençlik Derneği (GEGED) 
tarafından kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının AB çerçevesinde uyum politi-

kaları oluşturma becerilerini artırarak ülkeler ve kurumlar arasındaki işbirliği konusunda 
farkındalık yaratmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu rehber Avrupa Birliği ve Türkiye’den 

gençleri ve kurumları bilinçlendirmek, karşılıklı ve sürdürülebilir işbirliğini geliştirmek 
amacıyla CSSP-III Programının kurallarına uygun olarakhazırlanmıştır. Rehber ile birlikte 
gençlerin AB programları hakkında bilgi edinmelerini ve politika oluşturma süreçlerine 

aktif katılımlarını sağlamak amaçlanmıştır.

Bu Rehber Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin tamamı 
Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu (FEIO) ve Gaziantep Eğitim ve Gençlik 

Derneği’nin (GEGED) sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini 
yansıtmayabilir.

2021-2022
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ÖNSÖZ

Bu Rehber, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki karşılıklı fırsatlar çerçevesinde Avrupa Birliği 
Programlarının içeriği hakkında detaylı bilgi almak isteyenler için bir araçtır. Bu Rehber 
üniversite öğrencileri, kursiyerler, çıraklar, gençler, gönüllüler, eğitmenler ve gençlik çalışan-
ları için hazırlanmıştır.

Avrupa Fırsatları programlarından yararlanmak isteyen bireyler için programlarla ilgili tüm 
kural ve koşullar bu kılavuzda belirtilmiştir. Bu karşılıklı fırsatlar kılavuzunda belirtilen tüm 
Avrupa Fırsatları Tüm kural ve koşullar, Avrupa Komisyonu tarafından her yıl hazırlanan Pro-
gram Kılavuzunda açıklanmaktadır.

AB-TR Karşılıklı Fırsatlar Rehberi, gençlik merkezlerinde ve sivil toplum kuruluşlarında 
çalışan gençleri ve gönüllüleri fırsatlar hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan “Sürdürülebilir 
Kalkınma için Politika Uyumu” projemiz kapsamında hazırlanmıştır. Bu Proje ile AB ve Türki-
ye’deki STK’ların karşılıklı işbirliğine katkıda bulunulması ve gençlerin AB-TR Karşılıklı Fırsat-
ları hakkında bilgilerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Rehber, bölümlerin içeriğine göre altı renge ayrılmıştır. Her renk, konuları kolayca anlamak 
için bir bölümü temsil eder. Platformlara ve web sitelerine kolay erişim için dokunma buton-
ları oluşturduk. Okurken linklerden tıklayarak ya da dokunarak kolayca bilgi alabilirsiniz.

AB Karşılıklı Fırsatlar Rehberimizin; Gençlerimize, gönüllülerimize, öğrencilerimize ve onlara 
danışmanlık yapacak gençlik çalışanlarımıza yardımcı ve yol gösterici olmasını diler, keyifli 
okumalar dileriz...

Karbon salınımını azaltmak ve doğayı korumak için bu rehber dijital kullanım için hazırlan-
mıştır. Bu kılavuzun basılı bir sürümü mevcut olmayacaktır.
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PROGRAM BİLGİSİ

Bu Hibe Programları, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)-III kapsamında 2016 yılı 
için Türkiye için Yıllık Eylem Programı kapsamında AB tarafından finanse edilmektedir. 
Toplam bütçesi 4.750.000 Euro olan “AB ile Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun 
Desteklenmesi Hibe Programı” (CSD-VI), Türkiye ile AB sivil toplumları arasında yerel, 
bölgesel ve ulusal düzeyde etkileşim ve diyaloğu artırmayı amaçlayan bir programdır. 

Bu  program ayrıca ve Türkiye’nin  AB  üyeliğinin önemi ve faydaları hakkında bilinçlendirme 
girişimlerini desteklemektedir. Bu teklif çağrısının küresel amacı, Türkiye ile AB Üye Dev-
letleri arasında sürdürülebilir bir sivil toplum diyaloğu geliştirmektir. 

Bu teklif çağrısının özel amaçları, Türkiye ve AB’deki Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) 
arasındaki ikili değişimleri ve işbirliğini yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde artırmak 
ve sivil toplum kuruluşlarının üyeliğinin önemi ve yararları konusunda bilinçlendirme 
girişimlerini teşvik etmektir. Türkiye ve AB içinde Türkiye’nin AB’ye katılımı ve Türki-
ye’nin üyeliğinin getirdiği zorluklar ve fırsatlar üzerine çalışmalar yapmaktır.
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PROJE BİLGİSİ

Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir arka plan 
oluşturmak. Ortak Avrupa Birliği Değerleri 
ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkın-
ma Hedeflerini uygulamak için Avrupa Birliği 
ve Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşlarını 
karşılıklı işbirliği konusunda bilinçlendirmek.

Diğer STK’lar ve Kamu Otoriteleri arasında 
yapılandırılmış diyalog kurma sürecini artır-
mak için Gençlik STK’larının kurumsal kapa-
sitesini artırmak.

Türkiye’deki ve AB’deki insanları karşılıklı 
faydalar hakkında bilgilendirmek ve AB’de 
Türkiye hakkında olumlu bir görüş oluştur-
mak.

Karar alma süreçlerini güçlendirmek için 
Gençlik STK’ları ve Kurul Temsilcilerinin ku-
rumsal kapasitelerini artırmak.

Gençlik çalışmalarının verimliliğini artırmak 
için gençlik STK’larının metodolojik kapa-
sitelerini güçlendirmek.

Projenin Özel Amaçları:

“Sürdürülebilir Kalkınma için Politika Uyumu (Eng: Policy Coherence For Sustainable 
Development)” projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir ve Merkezi Fi-
nans ve İhale Birimi (CFCU) bu projenin Türkiye’deki ihale birimidir. Proje, Sivil Toplumu 
Destekleme Programı-III (CSSP-III) kapsamında, baş başvuru sahibi Polonya’da yer-
leşik olan Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu (FEIO) ve İstanbul Kültür ve Spor 
Derneği (İKOS), Engeli Olan Bireyler ve Aileleri Gelişim Merkezi Derneği (EBAGEM) Ga-
ziantep Eğitim ve Gençlik Derneği (GEGED)  ile oluşturulan bir ortaklık konsorsiyumu ile 
yürütülmektedir. Proje 01.04.2021 tarihinde başlamış ve 15 ay sürmüştür.

Projenin genel amacı, AB-Türkiye çerçevesinde uyum politikası oluşturma becerilerini 
artırarak ve ikili ortaklara karşı olumlu tutum sağlayarak AB ve Türkiye’deki gençlik ku-
ruluşları arasında karşılıklı ve sürdürülebilir işbirliği oluşturmaktır.
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Projenin Hedef Grubu

Ana Aktiviteler

STK’lar: Gençlerle birlikte çalışan Sivil 
Toplum Kuruluşları. 3 Farklı ülke, 8 farklı şe-
hirden toplam 15 STK ile çalışılmıştır. 5 proje 
ortağının kendi yerelinde 2 gençlik STK’sı 
ile çalışması hedeflenmiştir.

Kurum Temsilcileri / Müdürler / STK Çalışan-
ları: Sivil Toplum Sektöründe çalışan pro-
fesyonelleri ve karar alıcı seviyesindeki Ku-
rum Temsilcileri.

Gençlik Eğitmenleri/Gençlik Çalışanları: 
Gençlerle doğrudan çalışan bireyler.

Karar Verici Otoriteler, Karar Alma Organları: 
3 farklı ülkeden 8 farklı şehirden farklı pay-
daşların karar verme sürecinde görev alan 
bireyleri - yerel otoriteler, belediye çalışan-
ları, idare meclisleri, kamusal enstitüler, 
gençlik konsülleri, büyük ölçekli STK’lar, 
akademisyenler ve medya. 

Genç Bireyler: Polonya, Türkiye ve Sloven-
ya’daki genç bireyler.

AKTİF GENÇLİK KATILIMI & 
YAPILANDIRILMIŞ DİYALOG WP

Paydaş Toplantısı - II “Gençlik Çalışanları ve 
Gençlik Eğitmenleri ile Yuvarlak Masa 
Toplantıları’’ 

Paydaş Toplantısı – III
Gençlik Çalışanları ve Eğitmenleri için Eğitim 
Kursu, Gaziantep, Türkiye
Genç Bireyler için Yerel Eğitimler

KAPASİTE GELİŞTİRME WP

Paydaş Toplantısı - I: STK Toplantıları
İyi Yönetişim ve Yönetim Rehberi
STK Personeli ve Yönetim Kurulu Temsilcileri 
İçin Eğitim Modülü
YKT/STK Temsilcileri için Eğitim Kursu
Slovenya Çalışma/İnceleme Ziyareti

YÖNETİM VE ORTAKLIK WP

Ortaklar Arası Çevrimiçi Toplantılar
Mersin Proje Başlangıç Toplantısı
Katowiçe Polonya Son Değerlendirme 
Toplantısı

AVRUPA DEĞERLERİ & AB-TÜRKİYE 
İŞBİRLİĞİ

AB-TR Ortaklık Rehberi
Uluslararası Konferans “AB-TR Ortaklığı” Ljublja-
na/Slovenia
“AB - TR Ortak Fırsatlar Rehberi’’
Paydaş Toplantısı – IV:
Ulusal Konferanslar 
“AB - TR Ortak Fırsatlar’’
Uluslararası Konferans 
“AB - TR Ortak Fırsatlar” Polonya
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GENÇLER İÇİN AB-TR ÖĞRENME FIRSATLARI
Avrupa Birliği Programları

      AB Programları ülkeler arasında işbirliğini geliştirerek ortaklık bilincinin yerleşmesini destekle-
mek, AB politikalarının ve mevzuatının uygulanmasına ve Birliğin karşılaştığı sorunlara ortak çözüm-
ler üretilmesine katkı sağlamak amacıyla belirli bir süre için ve belirli alanları kapsayacak şekilde 
uygulanan faaliyetler bütünüdür. Vatandaşların, işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu ku-
rumlarının Birlik Programları’na katılım imkanı mevcuttur.

Birlik Programları, aday ülkelerin mevzuat uyumu ve uygulanması alanındaki çalışmalarına da önem-
li katkılar yapmaktadır. Programlar, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin onayı ile yürürlüğe 
girmektedir. Programların önemli bir bölümü “çağrı sistemi” ile işlemektedir. Programlar altında 
“proje çağrıları” yayınlanmakta ve çağrının özelliğine göre belli koşulları sağlayabilen ilgililer bu 
çağrılara teklif ve proje önerisi verebilmektedirler. Bu süreçler her bir Program ile ilgili Komisyon 
Genel Müdürlüğü veya bu Genel Müdürlüğe bağlı Resmi Ulusal Ajanslar tarafından yürütülmektedir.

Avrupa Birliğinin karşılıklı olarak sunduğu fırsatlar bünyesinde pek çok program ve alt faaliyet bu-
lunmaktadır. Avrupa Birliği programları; üniversitede okuyan gençlere farklı bir ülkede staj, üniver-
sitede öğrenim fırsatı sunarken en geniş anlamda 17-30 yaş arası gençlerin AB sınırları içinde ve 
ötesinde hareketliliğini, örgün olmayan eğitimini ve kültürlerarası diyaloğu destekleyip ve eğit-
imsel, sosyal ve kültürel geçmişlerine bakılmaksızın katılımlarını teşvik etmektedir. Aynı zamanda 
gençlerin kendi inisiyatifleriyle yürüttükleri proje ve faaliyetlere de destek vermektedir.

AB Programları, gençlerin yabancı kültürleri ve kendi kültürlerini tanımalarında ve tanıtmalarında, 
sosyal ve kültürel beceriler edinmelerinde önemli katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda, uluslara-
rası veya yerel projeler geliştirmelerine veya AB ülkelerinde gerçekleştirilen aktivite ve projelere 
katılmalarına ve ülkelerinde çeşitli aktiviteler gerçekleştirmelerine imkan sunar. Gençler, gençlik 
kuruluşları, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve gayri resmi gençlik grupları (en az 4 genç) 
aracılığıyla ve birey olarak kendi faaliyetlerine uyan proje ya da aktivitelerden yararlanabilmekte-
dirler. 

Bu fırsatlarla ilgili detaylı bilgiler ve açıklamalar sayfanın ilerisinde yer alan bölümlerde listelenmiştir. 
Bu fırsatlardan yararlanmak isteyen öğrenici adayları içerikleri okuyabilir ve belirtilmiş bağlantılarla 
ilgili fırsatlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirler.
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STAJ FIRSATLARI

Yüksek Öğretim Staj

       Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrencinin yurt dışındaki bir işletme veya kuruluşta mesleki eğitim 
alması ve/veya iş deneyimi kazanması sürecidir. Staj faaliyeti, öğrencinin mesleki eğitim alanında uygu-
lamalı iş deneyimi kazanmasıdır.
Staj Hareketliliği öğrencilerin temel ve mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmayı; yabancı dil yeterli-
liklerini artırmak; kültürlerarası diyaloğu güçlendirerek sosyal, dilsel ve kültürel çeşitliliğin önemini anlam-
ak; demokratik yaşama ve işgücü piyasasına aktif olarak katılmayı amaçlar.

Staj hareketliliği fırsatından yararlanmak için bir yükseköğretim kurumunda herhangi bir eğitim kademe-
sinde (önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) tam zamanlı öğrenci olmak gerekmektedir.

Staj Hareketliliği faaliyet süresi öğrenciler için iki aydır.
Staj hareketliliği başvuruları için her eğitim-öğretim yılında öğrenim gördüğünüz  üniversitelerin resmi 
web sitelerinden başvuru yapabilirsiniz.

Staj hareketliliği başvurunuz üniversiteniz tarafından onaylanırsa staj yapabilmek için okumakta old-
uğunuz meslek alanına uygun bir kurum/kuruluş bulmanız gerekmektedir.

Staj hareketliliği kapsamında yurtdışında geçirdiğiniz süre boyunca seyahat ve harcırahınız için AB hib-
esi alabileceksiniz. Avrupa Komisyonu tarafından öngörülen hibe miktarları, her yıl yayınlanan Erasmus+ 
Programı rehberinde yer almaktadır. Bu kılavuzu ülkenizdeki Ulusal Ajansların web sitelerinde ve Avrupa 
Komisyonu’nun resmi web sitesinde bulabilirsiniz.
Staj ile ilgili diğer detaylı bilgiyi üniversitenizin Erasmus ofislerinden alabilirsiniz.

Staj yeri bulmak için, staj arayan öğrenciler ile stajyer arayan işletmeleri bir araya 
getirmeyi amaçlayan Erasmus Student Network’e (ESN) bakabilirsiniz. 

Lütfen düğmeye tıklayınız ya da dokununuz.

BURAYA

https://erasmusintern.org
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Başar ı  H ikaye le r i ...
Ben Şeyma, Konyalıyım. 2021 yılında Meram Tıp Fakültesinden mezun oldum. Şu anda bir kurumda pra-
tisyen hekim olarak çalışıyorum. Farklılıkları keşfetmek için yeni yerler keşfetmeyi, dünyanın ve insanların 
çeşitliliğini deneyimlemeyi ve gezegeni olabildiğince yakından tanımayı seviyorum.

Tıp fakültesi ile birlikte dünya haritasına olan ilgim içimizdeki haritaya kaydı ve coğrafya atlası yerini anatomi 
atlasına bıraktı. Her ikisi de aslında doğanın muhteşem karmaşıklığını anlaşılır ve yönetilebilir bir basitliğe 
indirgemekteydi. Ancak tıp fakültesinin yoğunluğunun ortasında coğrafya sevgimden vazgeçmedim. Hala 
zaman zaman farklı yerleri keşfetmeye, farklı kültürleri tanımaya özen gösteriyorum. Erasmus+ Staj pro-
gramına katıldım. Erasmus+ deneyiminden iki kez faydalanacak kadar şanslıydım. Öncelikle üniversitenin 3. 
yılında İngiltere’de Cambridge Üniversitesi, Kardiyovasküler Araştırmalar bölümünde staj yaptım. Ertesi yıl 
Almanya’da Charité – Universitätsmedizin Patoloji bölümünde 4. sınıfta ikinci stajımı yapma fırsatı buldum.

Her şeyden önce insanın doğduğundan beri içinde yaşadığı toplumdan ayrılıp, dilini ve kültürünü tam olarak 
bilmediği, hatta otobüse nasıl bineceğini bile bilmediği bir yere gitme düşüncesi bile büyük bir endişe yaratır. 
Hatta bazen bu kaygı öyle bir boyuta ulaşır ki yola çıkmamıza bile engel olur ama merak ve öğrenme duy-
gusu hakim olunca insan bir şekilde yola koyulur. O andan itibaren içe ve dışa doğru bir yolculuk başlar. Bu 
yolculukta hayatta kendi kendine yeten bir birey olmayı, sıfır noktasından başlayıp yıllardır orada yaşadığım 
noktaya gelmeyi öğrendim. İşler istediğim gibi gitmediğinde zorluklar karşısında inatçı olmayı öğrendim 
çünkü Mevlana’nın dediği gibi “Ayağıma batan dikenler yaklaşan gül bahçesinin habercisidir.” Akademik 
olarak iyi ağlar kazandım. Farklı bir ülkeye gittiğimde arayabileceğim dostluklar kurdum.

Bu Avrupa Fırsatlarına katılma süreci hem ruhsal hem de fiziksel olarak büyük değişiklikler getiriyor. Bunun 
ilk adımı konfor alanımızdan çıkmakla başlar. Yani her gün aynı saatte aynı şeyleri yersek ve sürekli aynı 
hareketleri yaparsak vücutta bazı sorunlar oluşmaya başlar. Örneğin şehir içinde düz zeminde yürüyerek 
büyüyen çocuklar denge sistemi sorunları yaşarlar. Tümsek olmadığı için sistem uyarılmaz ve uyarılmadığın-
da bu sistem gelişmez. Beyin de öyle. Zorlamazsak küçülür. Yeni kelimeler öğrendikçe, farklı yerlere seya-
hat ettikçe ve insanların hayat hikayelerini dinledikçe gelişir. Avrupa Birliği programlarından biri olan Staj 
hareketliliğinden yararlandıktan sonra farklı ülke ve kültürleri tanıdıkça büyüdüğümü, fırsatlar karşısında 
daha özgüvenli ve cesur olduğumu hissettim.

Üniversitede katıldığım her iki etkinlikte de öğrendiğim şeyler ve bana kazandırdıkları alışkanlıklar ve farkın-
dalıklar oldu.
Her iki staj hareketliliğim de mesleki bilgi birikimime ve kariyerime büyük katkı sağladı. Ayrıca işimi farklı 
bir ülkede yapma ve farklı ülkelerdeki meslektaşlarımla çalışma şansım oldu. Bunun yanı sıra farklı kültürl-
eri tanıma fırsatı yakalarken; Hoşgörü, saygı, empati duyguları geliştirdim. Bu iki etkinlikten beni en çok 
etkileyen şey Almanya’da güçlü bir iş disiplininin olmasıydı. İş saat 8’de başlar ve o saatte herkes iştedir; 
kahvaltılarını yaptılar, çaylarını kahvelerini içtiler ve çalışmaya hazırdılar ve işlerini en iyi şekilde yapmaya 
çalıştılar. Buna tanık olduktan sonra böyle olmamız gerektiğini anladım ve böyle davranmaya başladım.

Bunların dışında birçok farklı insanla tanıştım, varlığından bile haberdar olmadığım yerler gördüm, müzik 
dinledim. Her biri karakterime yeni bir benlik kattı, insanlığa ve çeşitliliğe olan sevgim ve saygım artarken, 
yapmak istediklerim için çalışma motivasyonum ve isteğim arttı.
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Bu projeyle gittiğim yerlerde benim-
le benzer yaşam hedefleri olan insan-
larla tanıştım. Bu birliktelikten güzel 
projeler ve dostluklar doğdu. Pek çok 
hayata dokunduk ve belki de farkında 
olmadan güzel izler bıraktık. Döndük-
ten sonra akademik alanda daha hızlı 
ilerleme kaydettim. Hocalarımdan 
daha kolay referans ve destek alabil-
dim. Bir nehre atılan bir taşın yarattığı 
su dalgaları gibi, bu etki genişledikçe 
genişledi. 23  yaşımda ailemin maddi 
imkanları yetersiz olmasına rağmen 
proje desteğiyle 9 ülke gezebildim. 
Dünya vatandaşı olmanın güzelliğini 
tattım. Orada yaşadığım zorlukların 
ardından ülkeme döndüğümde bu-
radaki sorunların eskisi kadar zor ol-
madığını fark ettim ve hayatta daha 
hızlı ilerlemeye başladım.

Cambridge University, İngiltere
Yüksek Öğretim Staj

Charité Universitätsmedizin, Almanya
Yüksek Öğretim Staj

Şeyma Acaroğlu

Başar ı  H ikaye le r i ...

Avrupa Fırsatlarına katılma süreci hem ruhsal hem 
de fiziksel olarak büyük değişiklikler getiriyor. Bunun 
ilk adımı konfor alanımızdan çıkmakla başlar. Yani 
her gün aynı saatte aynı şeyleri yersek ve sürekli 
aynı hareketleri yaparsak vücutta bazı sorunlar 
oluşmaya başlar. Örneğin şehir içinde düz zeminde 
yürüyerek büyüyen çocuklar denge sistemi sorunları 
yaşarlar. Tümsek olmadığı için sistem uyarılmaz ve 
uyarılmadığında bu sistem gelişmez. Beyin de öyle. 
Zorlamazsak küçülür. Yeni kelimeler öğrendikçe, 
farklı yerlere seyahat ettikçe ve insanların hayat 
hikayelerini dinledikçe gelişir.
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INTERNSHIP OPPORTUNITIES

Mesleki Eğitim Staj

      Mesleki eğitimde öğrenen hareketliliği ile temel mesleki eğitim programlarına devam eden öğreniciler 
(mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencileri ve mesleki kursiyerler) ile yurt dışında sürekli mesleki eğitim 
programlarına devam eden öğrenicilerin beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi desteklenmektedir. Bu 
etkinlik ile mesleki eğitim öğrenenlere mesleki gelişim olanakları sağlanması amaçlanmaktadır.

Üç farklı öğrenci hareketliliği türü vardır:

 Beceri yarışmalarına katılım (1 ila 10 gün)

 Temel veya sürekli mesleki eğitim öğrenenlerin kısa süreli öğrenme hareketliliği (10 ila 89 gün)

 Temel veya devam eden MEÖ öğrenicilerinin uzun vadeli öğrenme hareketliliği (ErasmusPro) (90 ila 365 
gün)

Temel veya sürekli mesleki eğitim öğrencileri yurtdışında bir iş veya mesleki eğitim kurumunda öğrenim 
görebilirler.

Öğrenme hareketlilikleri güçlü bir şekilde iş temelli olmalı ve her katılımcı için bireysel bir öğrenme pro-
gramı (elde edilecek kazanımlar) tanımlanmalıdır.

Bu faaliyetin hedef kitlesi, temel mesleki eğitim eğitimi (iVET) veya sürekli mesleki eğitim eğitimi (cVET) 
programları ve mesleki eğitimden sorumlu personel (öğretmenler, eğitmenler, uluslararası hareketlilik 
görevlileri, yönetim ve rehberlik rollerine sahip personel) devam eden öğrenicilerdir. Öğrenciler, temel 
veya sürekli bir mesleki eğitim programına kayıtlı olmalıdır. Temel veya sürekli mesleki eğitim öğrencileri 
mezuniyetlerinden sonra 12 aya kadar yurtdışında hareketliliğe katılabilirler.
Faaliyetin Süresi: Öğrenciler için 1 günden 365 güne kadar; Personel için 2 günden 365 güne kadar ola-
bilir. Süreler aktivite türüne göre değişir.

Erasmus Mesleki Eğitim Staj web 
sitesine erişmek istiyorsanız lütfen 

butona tıklayınız.

BURAYA

STAJ FIRSATLARI

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/individuals/trainees/vocational-education-apprenticeships-and-recent-graduates
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ÖĞRENME FIRSATLARI
Yüksek Öğretim Fırsatları

       Bu etkinlik ile yükseköğretim öğrencilerinin eğitim hayatlarının bir bölümünde program ülkelerinde 
yer alan bir yükseköğretim kurumunda eğitim alarak farklı bir ülkedeki eğitim ortamını deneyimlemeleri 
ve başarılarını artırmaları amaçlanmaktadır. Bu fırsat, yükseköğrenim öğrencilerinin yurtdışında bir yükse-
köğretim kurumunda eğitim görmelerini sağlar.

Bu etkinliğin hedef kitlesi, her düzeyde (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) örgün eğitim program-
larında öğrenim gören yükseköğretim kurumlarının öğrenci ve personelidir.
Faaliyet Süresi: Öğrenciler için (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora); Personel (Akademik ve İdari) 
için en az 2 ay en fazla 12 ay; 2 gün ile 2 ay arasında olabilir. Öğrenciler için karma hareketlilik ve kısa 
dönemli doktora hareketliliğinde fiziksel aktivite minimum 5 günden maksimum 30 güne kadar yapılabilir.

Öğrenim hareketliliğinin gerçekleştirileceği kurum aşağıdaki 2 koşulu sağlamalıdır.

ECHE ile Yüksek Öğrenim Kurumu Olmak ve Yükseköğretim kurumu ile üniversiteniz arasında kurumlar 
arası anlaşma yapılmalıdır.

Seçilen öğrenciye, gideceği ülkeye göre Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen miktarlarda günlük 
hibe desteği sağlanmaktadır.

Öğrenci öğrenme hareketliliğinden yararlanan öğrenciye verilen hibe bir katkıdır.
Erasmus+ Kurumsal Koordinatörlüğü tarafından yayınlanan başvuru duyurularında ülkeler tarafından 
sağlanan destekler yer almaktadır.

Üniversitelerinizin kurumlara-

rası Erasmus+ anlaşmaları için 

üniversitenizin 

Erasmus Koordinatörlüğünden 

bilgi alabilirsiniz.
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Merhabalar sizi biraz tanımak isteriz. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
Merhabalar, ben Alime Beyza TEZEL, 1996 yılında Konya’da (Türkiye) doğdum. 2018 yılında Selçuk 
Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun oldum. Şu anda özel bir şirkette Peyzaj Mimarı olarak 
çalışıyorum.

Avrupa Fırsatları kapsamında hangi program\programlardan yararlandınız?
Meslek hayatımı değiştiren üniversitenin ikinci yılında katıldığım Gençlik Değişimi ve eğitim programıydı.

Meslek hayatınızı değiştiren ve geliştiren bu eğitim programı için hangi ülkeye gittiniz? Hangi 
üniversitede okudun?
Polonya’daki UTP Üniversitesi’nde 6 ay eğitim görme fırsatım oldu.

Peki, yararlandığınız bu öğrenme programında hangi özellikleri/nitelikleri kazandınız?
İlk defa tek başıma yurt dışına çıkma, hiç bilmediğim bir yerde kendi hayatımı sürdürme fırsatım oldu ve 
bu bana özgüven verdi. Kendime güvenim inanılmaz derecede arttı. Yurt dışında kaldığım süre boyun-
ca kendimi tanıma fırsatı buldum. Gittiğim üniversitede birçok Avrupa ülkesinden öğrenci olduğu için 
farklı dil ve kültürlerden insanlarla arkadaşlık kurdum. Yurtdışındaki hocalardan eğitim almak bakış açımı 
değiştirdi. Bu süreç bana mesleki faydalar sağladı. Bu programa katılarak başka hiçbir yerde bulama-
dığım çok kültürlü bir ortamda ders alma fırsatı buldum. Farklı kültürleri tanırken aslında kendi kültürümün 
de farkına vardım ve Avrupa’nın farklı bölgelerinden birçok farklı arkadaşa ülkemin kültürünü anlatma 
fırsatı buldum. Bu benim için gurur vericiydi. Öte yandan, farklı bir okulda öğrenciyken, farklı bir eğitim 
sistemini görme fırsatım oldu. Erasmus Stajım sırasında tanıştığım tüm hocalar sayesinde eğitimimden 
sonra akademik ve profesyonel bağlantılarım daha da güçlendi.

Programa katılmadan önce ve programa katıldıktan sonraki Beyza’yı nasıl tanımlarsınız?
Projeden önce kendi küçük dünyama bakıyordum. Projeden sonra dünyayı başkalarının gözünden 
gördüm, farklılıkları yaşayarak hissettim ve kendimi fark ettim.

Gençlik değişimi ve öğrenme programlarından faydalandığınızı belirtmişsiniz. Peki, bu fırsatları 
değerlendirdikten sonra hayatınızda başarılı gördüğünüz bir hikayeyi bizimle paylaşır mısınız?
Okuldan mezun olduktan sonra birçok iş fırsatı buldum. Bölümümün iş imkanları düşük olmasına rağmen 
mezun olduktan sonra iş teklifleri geldi. Üniversitemde Erasmus deneyimlerim hakkında iki konferans 
verdim. Öğrencilere veya gençlere mümkün olduğunca çok şey anlatmak ve onları cesaretlendirmek 
benim için inanılmaz güzel bir deneyimdi.

Burada Erasmus öğrenimine katılmak isteyen gençlere söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Tabii ki. Çok okuyun, çok seyahat edin ve çok şey öğrenin. Bilginizi deneyiminizle birleştirin. Bunu okudu-
ktan sonra hemen üniversitenizdeki Erasmus Ofislerine koşun ve programdan yararlanmak için bilgi alın.

Başar ı  H ikaye le r i ...
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Alime Beyza Tezel
UTP University, Polonya
Erasmus+ Yüksek Öğretim 

Başar ı  H ikaye le r i ...
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LEARNING OPPORTUNITIES

Gençlik Değişimi

ULUSAL 
AJANSLAR

     Gençlik Değişimi faaliyetleri, farklı ülke ve kültürlerden gençlerin önceden belirlenmiş bir konu hakkında fikir ve 
görüş alışverişinde bulunmalarına olanak sağlayan Avrupa Birliği fırsatlarından biridir.
Gençlik değişim projelerinde yer aldığınızda, diğer program ülkelerinden veya komşu ortak ülkelerden akranlarını-
zla belirli bir tema üzerine atölye çalışmalarına, eğitimlere, grup çalışmalarına ve açık hava etkinliklerine katılırsınız.

Değişim için öğrenci olmak, üniversite mezunu olmak, yabancı dil bilmek, yeşil pasaport sahibi olmak  vb. zorunlu-
luklar yoktur. Bu programdan 13-30 yaş aralığındaki herkes katılımcı olarak yararlanabilir. Ayrıca her ülkenin katılımcı 
grubuna 18 yaş üstü bir grup lideri eşlik etmektedir. Grup liderleri için üst yaş sınırı (30 yaş) yoktur.
Gençlik değişimleri, en az 2 programdan veya komşu ortak ülkelerden ortakların (gençlik grubu, gençlik derneği 
vb.) bir araya gelmesiyle gerçekleşir ve grup liderleri hariç en az 16 ve en fazla 60 katılımcı aynı anda bir etkinliğe 
katılabilir. zaman.

Proje ortakları (gençlik grubu, gençlik derneği vb.) kendi ülkelerinden gençlerden oluşan gruplar oluşturarak faali-
yetlere katılırlar. Bu aktivitelerin süresi 5-21 gün arasında değişebilmektedir. Ayrıca projede yer alacak katılımcılara 
yol, konaklama, yemek, vize vb. giderleri için maddi destek sağlanmaktadır.

Gençlik Değişimleri; yetkinliklerinizi geliştirmek için; sosyal olarak ilgili konular/tematik alanlar hakkında farkındalık 
yaratmak; özellikle akran öğrenimi yoluyla yeni kültürler, alışkanlıklar ve yaşam tarzları keşfetmek; Dayanışma, 
demokrasi, dostluk gibi değerlerin güçlenmesi için fırsatlar sunar.

Gençlik Değişimleri, AB sınırları içinde ve ötesinde hareketliliği, yaygın eğitimi ve kültürlerarası diyaloğu destekler 
ve eğitim, sosyal ve kültürel geçmişleri ne olursa olsun tüm gençlerin katılımını teşvik eder. Böylece gençlerin ya-
bancı kültürleri ve kendi kültürlerini tanımaları, tanıtmalarında, sosyal ve kültürel beceriler edinmelerinde önemli 
katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda, uluslararası veya yerel projeler geliştirme veya AB ülkelerinde yürütülen faal-
iyet ve projelere katılma ve ülkemizde çeşitli faaliyetlerde bulunma olanağı sağlar. Bu nedenle gençlik kuruluşları, 
resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve informal gençlik grupları (en az 4 genç) aracılığıyla ve bireysel olarak 
kendi faaliyetlerinize uygun proje veya faaliyetlerden yararlanabilirsiniz.

Bu hareketlilik fırsatı kapsamında yurt dışında projelere katılabileceğiniz gibi yurt içinde uluslararası projeler de 
gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için kendi ülkenizdeki ulusal ajansınıza proje başvurusunda bulunabilirsiniz (örneğin, 
Türkiye Ulusal Ajansı (https://www.ua.gov.tr/)
Gençlik değişim hareketliliğine katılımcı olarak dahil olmak istiyorsanız https://www.salto-youth.net/ web sitesini 
ziyaret ederek ilgili sosyal medya gruplarını ve sayfalarını takip edebilir, size uygun projeleri arayabilirsiniz. Ayrıca 
gençlere eğitim ve gençlik alanlarında Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi 
veren Avrupa Bilgi Ağı EURODESK’ten konuyla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bu hareketlilikten bireysel olarak ya da herhangi bir ortaklık ile kurumlarınız adına yararlanmanın yanı sıra, bu faali-
yeti ülkenizde koordinatör olarak yürütmek istiyorsanız, (ister bir gençlik kurumu bünyesinde, ister gençlik çalışma-
ları alanında faaliyet gösteren bir gençlik grubu olsun). Alternatif olarak Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen 2 
başvuru döneminden birini seçerek projelere başvurabilirsiniz. Bunun için ülkenizdeki Ulusal Ajansların web sitesini 
takip edebilirsiniz.

BURAYA HERE BURAYA

ÖĞRENME FIRSATLARI

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator 
https://eurodesk.eu/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/national-agencies
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Ben Melike Sıla Acar, 1996 yılında Konya’da doğdum. Lisans eğitimimi Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 
tamamladım. Lisans hayatım boyunca Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nde gönüllü faaliyetlerde bu-
lundum.
Avrupa Fırsatları ile üniversitemin üçüncü yılında tanıştım ve gönüllü olduğum kurum aracılığıyla Gençlik Değişim 
programına katıldım.

Katıldığım bu gençlik değişim programı, sanatla girişimciliği birleştiren 10 günlük bir kültür projesiydi. Projemiz 
Portekiz’de 6 farklı ülkeden toplam 30 katılımcı ile gerçekleşti. Bu proje her anlamda benim ilklerimi temsil etmek-
tedir. İlk defa ailemden uzak bir yere gidecek olmam, ilk proje deneyimimin olması, ilk yurt dışına çıkacak olmam ve 
öncelikle farklı dil ve kültürlerde arkadaşlarımın olması benim için çok farklı deneyimlerdi.

Katıldığım bu gençlik değişim projesinde birçok kültürel ve sanatsal alan çalışmasına katılma fırsatım oldu ve bu 
bana mimarlık bölümüm hakkında farklı bakış açıları kazandırdı. Bu program sayesinde organizasyon ve dil becer-
ileri ile birçok farkındalık kazandım. Bu proje ve sonrasında katıldığım birçok Avrupa Birliği projesi, hayatımın geri 
kalanında dünya görüşümü şekillendirmeme yardımcı oldu. Hem edindiğim dostluklar hem de teorik bilgiler prob-
lem çözme becerilerimi geliştirerek kişisel gelişimime katkı sağladı. Ayrıca şehirler ve kültürler hakkında daha fazla 
bilgi edinmeme yardımcı oldu.

Lisans eğitimimden sonra araştırmamı derinleştirmek için yüksek lisansıma İbn Haldun Üniversitesi’nde devam et-
tim. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi’nde doktora eğitimine başladım. Şu an doktorama devam etmekteyim ve 
Dicle Kalkınma Ajansı’nda Uzman Mimar olarak bölgenin kültür ve mimarisine katkıda bulunmaya çalışıyorum.

Başar ı  H ikaye le r i ...
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Melike Sıla Acar
Lisbon, Portekiz
Erasmus+ Gençlik Değişimi

Başar ı  H ikaye le r i ...
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ÖĞRENME FIRSATLARI
Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği 

BURAYA
Mesafe Hesaplama

BURAYA

    Bu aktivite, genç gruplara akranlarıyla tanışma ve birbirlerinin kültürleri hakkında bilgi edinme fırsatı 
sunar. Ancak yaşı ne olursa olsun, ortaklıklar ve ağların oluşmasını sağlayacak faaliyetler yürüterek, gençlik 
çalışmaları ve kuruluşlarında aktif kişilerin yetiştirilmesini destekler. Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği faal-
iyetleri adı altında uygulanmaktadır.

Gençlik Çalışanı Hareketliliği programları kurumunuz adına grup olarak projeye katılabilir veya SaltoYouth 
adı verilen web sitesi üzerinden bireysel başvurularınızı yaparak bu hareketlilikten yararlanabilirsiniz.
SALTOYOUTH ve bu web sitesine sayfanın altındaki düğmeye dokunarak veya tıklayarak erişebilirsiniz. 
Gençlik Çalışanları Hareketliliği faaliyetlerine aynı anda birden fazla ülkeden katılım sağlanmaktadır.
Faaliyet süresi seyahat günleri hariç en az 5 en fazla 21 gündür. Hareketlilikten yararlanabilmeniz için her-
hangi bir ileri yaş sınırı olmaksızın 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir.
Program kurallarına göre Gençlik Çalışanı Hareketliliği için seçilen katılımcılara aşağıdaki destekler sağl-
anmaktadır. Genellikle bu destekler, doğrudan nakit olarak değil, hizmet olarak katılımcıya sunulmaktadır. 
Bu konudaki karar yetkisi proje yürütücülerine/koordinatörlerine aittir. Bu nedenle katılımcılar aşağıdaki 
destekler için proje koordinatörlerinden nakit bütçe talep edemezler.

Seyahat Desteği
Projenin gerçekleşeceği ülkeye gidiş-dönüş uluslararası seyahat masraflarınız size ödenecektir. Projeye 
kabul edildiğinizde ev sahibi kurum genellikle sizden gidiş-dönüş bileti almanızı bekler ve proje alanına 
geldiğinizde size orijinal bilet, fatura, biniş kartı vb. belgeler karşılığında ödeme yapar. . Bu ödemeler siz 
projedeyken veya bazı projelerde faaliyetler tamamlandıktan 3-4 ay sonra yapılabilir. Seyahat destekleri 
sınırsız değildir. Gidiş-dönüşler için belirli km aralığına göre bütçe limitleri bulunmaktadır. Bu limitleri aşar-
sanız aradaki farkı kapatmanız beklenir. Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan Mesafe Bandı Hesaplayıcı 
ile başlangıç   noktası ile aktivitenin gerçekleştiği yer arasındaki mesafeye göre kişi başı hesaplanır. Mesafe 
Hesaplayıcı web sitesinde yönlendirmek için sayfanın altındaki düğmeye dokunabilir veya tıklayabilirsiniz.

Konaklama Desteği
Yurt içi veya yurt dışında katılacağınız herhangi bir Gençlik Çalışanı Hareketliliği projesi için aktivite pro-
gramı sırasında size konaklama desteği sağlanmaktadır. Konaklama, tarihler vb detaylar projenin ev sahi-
bi kuruluş tarafından organize edilmekte ve konaklama detayları faaliyet döneminden önce sizlerle pay-
laşılmaktadır. Gençlik Çalışanı Hareketliliği’ne katıldığınızda, etkinlik programı sırasında ev sahibi kuruluş 
tarafından belirtilen konaklama yerinde kalmanız ve programın tamamına tam olarak katılmanız gerekir. Bu 
destek sadece proje süresince sağlanır.

Yemek Desteği
Konaklama desteği gibi Gençlik Çalışanı Hareketliliği projelerinde, etkinlik programı sırasındaki üç öğün 
yemeğiniz de ev sahibi kuruluş tarafından proje bütçesinden karşılanır.

Vize Desteği
Bir projeye kabul edildiğinizde tüm vize masrafları proje bütçesinden karşılanır. Pasaport çıkarma mali-
yeti buna dahil değildir. Projenin gerçekleştirileceği ülkeye gitmek için vize sürecinde ödediğiniz başvuru 
ücreti, tercüme ücretleri, aracı kurum masrafları, sağlık sigortası masraflarınız (ayrı bir sigorta yaptırmanız 
gerekiyorsa vb.), ve vize almak için yaptığınız ulaşım masrafları bunlara örnektir. Yaptığınız tüm bu har-
camalar için almış olduğunuz faturalar, makbuzlar, makbuzlar vb. belgelerin asıllarını size ödeme yapacak 
olan kuruluşa (ev sahibi veya gönderici) teslim etmeniz gerekmektedir. Vize desteğinin tek istisnası proje 
bütçesini yöneten kurumun bu maliyeti proje başvuru aşamasında belirtmemiş olmasıdır. Bu nedenle ka-
bul edildiğiniz projeler için vize desteği alıp almayacağınızı ve bu destek tutarının sınırını lütfen önceden 
bildiriniz.

https://www.salto-youth.net/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator 
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Merhabalar sizi biraz tanımak isteriz. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

Ben Ayhan ESMEK, 1993 yılında Gaziantep’te doğdum. Çocukluğumun yaz aylarını Gaziantep’te çırak olar-
ak geçirdim. Bazı yazlar bir perde terzisinde ütücü olarak çalışırdım. Bazı yazlar terlik imalathanelerinde 
çalışan büyüklere getir götür işlerinde yardımcı oluyordum. Bu çalışmaları Gaziantep Gençlik ve Kültür Evi 
ile tanışana kadar sürdürdüm. Gaziantep Gençlik ve Kültür Evi ile görüştükten sonra sosyal ve toplumsal 
farkındalık projelerinde gönüllü olmaya başladım. Bir süre sonra projelerde sorumluluk almaya başladım. 
Ardından Gaziantep Eğitim ve Gençlik Derneği’nde proje koordinatörü ve mentor olarak çalıştım. 2016’dan 
beriFAO’da (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) insani yardım alanında çalışıyorum. Şu anki ofisim 
Kudüs’te bulunmaktadır.

Şu anda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nde (UN FAO) çalışıyorsunuz, ancak önceki Avrupa Birliği 
çalışmalarının mevcut konumunuz üzerinde nasıl bir etkisi oldu?

Ocak 2016, gençlik çalışmalarını geride bırakıp insani yardım alanına adım attığım hikayenin başlangıcı oldu. 
Erasmus+ projeleri ve Gençlik Çalışmaları yürütürken ortaklarım aracılığıyla yeni bir alanla çalıştım. Bu alan 
İnsani Yardım alanıydı. FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) adını tarımsal konulardan biliyord-
um ama bir gün FAO Suriye Sınır Ötesi İnsani Yardım faaliyetlerinin Operasyon Sorumlusu olacağımı hiç 
düşünmemiştim. FAO ile yolumuz kesişti ve birdenbire kendimi yerel sosyal sorunlarımızdan ziyade tarım 
ve hayvancılık sorunlarını çözmek için canla başla çalışan bir insani yardım ekibinin arasında buldum. GAP 
İdaresi’nde bende oluşan ikinci kıvılcımın ardından yıllar sonra kendimi Birleşmiş Milletler çalışanı olarak 
görmek benim için çok farklı bir gurur kaynağı oldu. O günlerde Gençlik Evi faydalanıcısı olarak GAP İda-
resi’ne gitmek ve yıllar sonra FAO heyetiyle geri dönmek tarihimin dönüm noktalarından biriydi. Bir gün 
Suriye’de birlikte çalıştığımız kurumların temsilcilerinden biri bana “Bize balık vermiyorsun, balık tutmayı 
öğretiyorsun” dedi. Bunu söylediğinde yaptığım işin sahadaki insanlara ne kadar yardımcı olduğunu hisset-
tim. Bu durum bana Yunanistan’da daha önceki gönüllülük çalışmalarımda edindiğim mantığı hatırlattı. Bu 
kurumda yöneticiliğin tüm alanlarında yer aldım ve kendimi birçok farklı alanda geliştirdim ve şu anda çılgın 
bir insani yardım görevlisi olarak program ve operasyonel faaliyetleri yürütüyorum.

Bir gençlik çalışanı olarak hangi Avrupa Fırsat-
larından yararlandığınızı anlatır mısınız?

İlk kez Yunanistan’da o zamanlar Avrupa Gönüllü 
Hizmeti (AGH) olarak adlandırılan gönüllülük 
programına katıldım. Ardından gençlik değişim-
leri ve eğitimlerle devam ettim. Bunlar katıldığım 
ve mesleki gelişimime büyük katkı sağlayan eğit-
imler oldu.

Sousse, Tunus
Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

Ayhan Esmek

Başar ı  H ikaye le r i ...
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Bu programlarla hangi ülkelere gittiniz?

Yunanistan, İspanya, İtalya, Almanya, Tunus gibi birçok Avrupa ülkesini programlarla ziyaret ettim.

Peki, Avrupa Fırsatlarından yararlanmadan önceki Ayhan’ı, Avrupa Fırsatlarından yararlandıktan sonraki 
Ayhan’ı nasıl tanımlarsınız?

Bu fırsatlardan yararlanmayı düşünenlere iyi bir örnek olabileceğime inanıyorum. Hem gittiğim okul hem 
de yaşadığım şehir nedeniyle eğitim hayatım birçok kısıtlamayla geçti. Lisedeyken 16 yaşında kendimi 
geliştirmenin fırsatlarını ve yollarını aramaya başladım ve Gaziantep’te Gençlik ve Kültür Evi/Derneği ile 
tanıştım. Hayatımın yeni dönemi orada başladı. Büyüklü küçüklü birçok gönüllülük projesinde yer aldım. O 
zamanlar gönüllü olarak 18 yaşında genç bir Ayhan olarak başladım ve birçok iş tecrübesi kazanarak şu anki 
unvanımı kazandım.
29 yaşındaki Ayhan, katıldığım eğitimler ve gençlik değişimlerinden sonra artık Türkiye’nin 81 ilinde ve tüm 
Avrupa’da sosyal çevresi olan bir genç. Ayhan, toplumsal sorunlara çözüm bulabilen, anadili (Türkçe) dışın-
da iki dilde kendini ifade edebilen, özgüveni daha yüksek bir genç oldu. Ayhan’ın eline geçen bu fırsatlar 
ona takım çalışması, zamanı etkin kullanma, disiplinli ve planlı çalışma gibi beceriler kazandırdı.
Şu anda BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) için çalışıyorum. Hayalimi gerçekleştirdim ama bu kendimi 
geliştirmeyi bırakmam gerektiği anlamına gelmiyor. Kendimi geliştirmeyi ve hayatımdaki tüm görevler için 
çok çalışmayı dört gözle bekliyorum.

Programa/Projeye katıldıktan sonra hayatınızdaki hangi değişiklikleri başarılı buluyorsunuz?
 
Küçükken hayatımda büyük zorluklar yaşadım ve bu zorluklarda bir şeyler öğrenmek için vazgeçmeyi hiç 
düşünmedim. Açıkçası gençlik projeleri ile hayatım değişti, katıldığım eğitimler ile kişisel ve mesleki becer-
ilerimi A’dan Z’ye geliştirdim.
Gönüllüydüm, gençlik çalışanıydım ve ardından Suriye krizi için UNFAO ile insani yardım çalışmalarına 
başladım. Şimdi Batı Şeria ve Gazze Şeridi ofisinde (Kudüs’te) BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) için Uluslar-
arası Operasyonlar Uzmanı olarak çalışıyorum. Başkan yardımcısı olarak Gazze’deki saha ofisinden sorum-
luyum. BM’de çalışarak ülkemi ve ailemi yurtdışında temsil etmekten gurur duyuyorum.

Son olarak, yeni gönüllüler ve gençlik çalışanları 
için önerileriniz var mı?

Meslek hayatımdaki başarımda Avrupa Birliği 
projeleri önemli rol oynuyor. Bu projelerle bec-
erilerimi geliştirdim ve bunları BM’deki profesy-
onel kariyerimde kullandım. Yeni gönüllülere tav-
siyem, hayallerinin peşinden gitmeleri ve asla pes 
etmemeleri olacaktır. Avrupa Fırsatlarından en 
iyi şekilde yararlanmalarına izin verin. Kendilerini 
geliştireceğine inandıkları tüm eğitimlere katılsın-
lar. O zaman başarı kendiliğinden gelecektir.

Saha Operasyonu
UN FAO Operasyon Danışmanı

Ayhan Esmek

Başar ı  H ikaye le r i ...
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GÖNÜLLÜLÜK FIRSATLARI
Ulusal Gönüllülük Fırsatları

2-12 ay süren ve bazı durumlarda 2 hafta veya daha uzun süren, gençlerin ve kuruluşların günlük işlerine-
yardımcı olmalarını sağlayan tam zamanlı ücretsiz etkinliklerdir. Gençler, kendi ülkelerinde sosyal içerme, 
çevre, kültür ve diğer konuları içeren projelerde gönüllü olabilirler.

18-30 yaş arası gençler Ulusal Gönüllülük fırsatlarından yararlanabilirler.
Başvuru aşamasında proje seçilmesi şartıyla projeler 3 ay ile 24 ay arasında değişmektedir. Faaliyet süresi 
2 ay (seyahat günleri hariç 60 gün) -12 ay arasındadır. İmkanları kısıtlı gençlerin katıldığı projelerde faaliyet 
süresi 2 haftadan (seyahat günleri hariç) başlayabilmektedir. Gönüllü ekipler için aktivite süresi 2 hafta 
ile 2 ay arasındadır (seyahat günleri hariç 59 güne kadar). Ön ziyaret için etkinlik süresi en fazla 2 gündür 
(seyahat günleri hariç).

Avrupa Ulusal Gönüllülük Programının ülke bazlı tüm projelerinde yer alabilmek için gençlerin aşağıdaki 
süreçlerde açıklanan kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Avrupa Ulusal Gönüllülük Programının tüm faaliyetleri için gençlerin Avrupa Gençlik Portalı’na kayıt ol-
maları gerekmektedir. Gençler portalda kendilerine uygun gönüllülük fırsatlarını arayabilirler. Gençler 
portala 17 yaşında kayıt olabilirler, ancak 18 yaşına kadar herhangi bir projeye başlayamazlar. Avrupa Ul-
usal Gönüllülük Programı projeleri 18-30 yaş grubunu kapsamaktadır. Avrupa Gençlik Portalı’na üye olan 
gençlere sistem üzerinden 10 haneli Katılımcı Referans Numarası (PRN) kodu verilecektir. Bu kod, başvu-
ru sahibi tarafından gençlerin yer almak istediği Avrupa Ulusal Gönüllülük Programı projelerinde, başvu-
ru formunun doldurulması aşamasında, katılımcıların seçimi sırasında ve sonuç raporu aşamasında kul-
lanılacaktır.

Gençlik; Avrupa Ulusal Gönüllülük Programı’na kayıt olduktan sonra, kuruluşlar tarafından uygun görüldüğü 
takdirde, kuruluşlara özgeçmişlerini ve motivasyon mektuplarını göndererek bir projede yer alabilirler. 
Kalite Belgesi (Akredite) olan kuruluşların listesine ilgili sayfadan belirli filtreleme yöntemleri ile ulaşılabilir.

BURAYA

Daha fazla bilgi için aşağıdaki 
butona basınız ya da tıklayınız.

https://europa.eu/youth/home_en
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Ben Burak TATLI, Gaziantep doğumluyum ve 23 yaşındayım. Düzce Üniversitesi Dış Ticaret bölümündeyim. 
Avrupa Birliği gençlik fırsatlarıyla ilk kez Avrupa Dayanışma Programları (ESC) aracılığıyla tanıştım.

Bir Sivil Toplum Kuruluşunda aktivite ve sosyal medya yöneticisi olarak çalışıyorum. Yeni yerler keşfetmeyi, 
insanlarla konuşmayı ve yeni kültürler tanımayı seviyorum. Tüm bunlar, gönüllülüğü bir yaşam tarzı haline 
getirmemde bana destek olan şeyler arasında. Gelelim gönüllülük hikayeme… Çocukken hep zengin olmayı 
ve insanlara yardım etmeyi hayal ederdim. Ama büyüyünce bu işlerde arzunun paradan daha önemli old-
uğunu anladım. 2020 yılında Üniversiteye başladığımda kötü süreçler geçirdim, sağlık sorunlarım vardı. 
Aynı yıl hayatım daha da kötüye giderken, Avrupa Birliği’nin fırsatlarından biri olan Avrupa Dayanışma Pro-
gramı ile tanıştım.
Bu projelerde uluslararası gönüllülerle ulusal gönüllülük programında gönüllü oldum. Gönüllülük programı-
na katıldığımda gençlik çalışması kavramıyla tanıştım. Öğrendiğim bilgiler ve edindiğim deneyimler art-
tıkça daha da heyecanlanıyordum. Bu heyecanla gönüllü olduğum kuruma başvurdum ve daha fazla sorum-
luluk almak istediğimi ifade ettim. Böylece yolculuğum başladı. Avrupa Fırsatları sayesinde önyargılarımı 
kırarak insanlara saygı duymayı öğrendim. İnsanları dinlemeyi öğrendim ve en önemlisi insanların dertler-
ine ortak olmayı öğrendim. Şimdi Avrupa Dayanışma Programı ile ülkemize gelen yabancı gönüllülerim-
izle öğrendiklerimizi çocuklar ve akranlarımızla paylaşıyoruz. Amacım; Avrupa Dayanışma Programı ile 
tanıştığım gönüllülük kavramını ve gönüllülüğü hem ülkemizde hem de dünyada yaygınlaştırmaktır.

Başar ı  H ikaye le r i ...
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Gaziantep, TÜRKİYE
Ulusal Gönüllülük

Burak Tatlı

Başar ı  H ikaye le r i ...
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GÖNÜLLÜLÜK FIRSATLARI
Uluslararası Gönüllülük Fırsatları

Uluslararası gönüllülük fırsatları; Gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, aynı 
zamanda yurtdışındaki topluma fayda sağlayan projelerde gönüllü olma, çalışma veya ağ kurma fırsatları yaratıp, 
toplumsal ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan bir Avrupa Birliği girişimidir.

Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen uluslararası gönüllü programları, daha kapsayıcı bir toplum inşa etmek, yardı-
ma ihtiyacı olan insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara yanıt vermek için gençleri bir araya getirmektedir. 
Program, yardım etmek, öğrenmek ve gelişmek isteyen gençler için ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunuyor.

Gönüllülük programları, kuruluşların günlük işlerinde yardımcı olmalarını sağlayan 17-30 yaş arası gençler için ücretsiz 
Avrupa Birliği fırsatlarından biridir.

Bu fırsat kapsamında, program ülkelerinde veya komşu ortak ülkelerden birinde sosyal içerme, çevre, kültür ve diğer 
konuları içeren projelerde bireysel gönüllülük ve gönüllü ekipleri olmak üzere iki tür fırsattan yararlanabilirsiniz. 
Gönüllülük projesinde yer alabilmek için kurum/kuruluşların kalite belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Kalite bel-
gelerine sahip kuruluşların listesine aşağıdaki bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz.

Gönüllülük programlarının faaliyet süresi 2 ay (seyahat günleri hariç 60 gün) -12 ay arasındadır. İmkanları kısıtlı gençler-
in katıldığı projelerde faaliyet süresi 2 haftadan (seyahat günleri hariç) başlayabilmektedir. Gönüllü ekipler için aktivite 
süresi 2 hafta ile 2 ay arasındadır (seyahat günleri hariç 59 güne kadar).

Gönüllülük projeleri ücretsizdir. Başvurularınız için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ulusal Ajanslar tarafından 
program kapsamında gönüllülere sağlanan destekler aşağıda sıralanmıştır.

Seyahat Desteği: Projenin gerçekleştirileceği ülkeye gidiş-dönüş seyahat masraflarınız tarafınıza ödenecektir. Projeye 
kabul edildiğinizde ev sahibi kurum genellikle sizden gidiş bileti almanızı bekler ve proje yerine geldiğinizde size ori-
jinal bilet, fatura, biniş kartı vb belgeler karşılığında ödeme yapar.

Konaklama Desteği: Ev sahibi kurum size gönüllü ev, yurt veya aile yanında konaklama desteği sağlar. Ayrıca bu konak-
lama yerinin elektrik, su, ısınma vb. masrafları da ev sahibi kurum tarafından karşılanır.

Yemek Desteği: Genellikle bunun için küçük bir ücret ödenecek ve günde üç öğün yemeğinizi karşılamanız istenece-
ktir. Bunun yerine, ev sahibi kurum size doğrudan 3 öğün yemek sağlayabilir. Ya da iki öğün ücret ödeyip bir öğünün 
doğrudan verilmesi (örneğin ofiste öğle yemeği) gibi durumlar da olabilir. Bazı kuruluşlar size doğrudan yiyecek de 
satın alabilir.

Sağlık Sigortası: Gönüllülük projelerine kabul edilirseniz, program kapsamında faaliyetiniz süresince özel sağlık, seya-
hat ve üçüncü şahıs sorumluluk sigortasından yararlanırsınız. Sigorta desteği ücretsiz olarak verilmektedir.

Vize Desteği: Bir projeye kabul edildiğinizde vize ve oturma izni masraflarınızın tamamı proje bütçesinden karşılanır. 
Pasaport çıkarma maliyeti bu desteğe dahil değildir. Projenin gerçekleştirileceği ülkeye gitmek için vize sürecinde 
ödediğiniz başvuru ücreti, tercüme ücretleri, aracı kurum masrafları, sağlık sigortası masraflarınız (ayrı bir sigorta 
yaptırmanız gerekiyorsa vb.), vize almak için yapmış olduğunuz ulaşım masrafları (örneğin Ankara veya İstanbul’a 
gitmeniz gerekiyorsa vs.) proje bütçesinden karşılanır. Yaptığınız tüm bu harcamalar için almış olduğunuz faturalar, 
makbuzlar, vb. Belgelerin asıllarını size ödeme yapacak olan kuruluşa (ev sahibi veya gönderici) teslim etmeniz gerek-
mektedir. Ayrıca o ülkeye gittikten sonra vize dışında ikamet izni başvurusu yapmanız gerekirse bu masraflar proje 
kapsamında karşılanmaktadır. Vize desteğinin tek istisnası proje bütçesini yöneten kurumun bu maliyeti proje başvuru 
aşamasında belirtmemiş olmasıdır. Örneğin bazı kuruluşlar sadece AB üye ülkelerinden gönüllü alacaklarını düşünerek 
projelere başvurmakta ve bu nedenle projeleri için vize bütçesi talep etmemektedirler. Bu nedenle kabul edildiğiniz 
projeler için vize desteği alıp almayacağınızı ve bu destek tutarının sınırını lütfen önceden bildiriniz.

BURAYA

https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_en
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GÖNÜLLÜLÜK FIRSATLARI
Uluslararası Gönüllülük Fırsatları

Dil Eğitimi Desteği: Gönüllülük programı kapsamında gittiğiniz ülkenin dil kursuna (örn. Almanya’da Al-
manca, Polonya’da lehçe vb.) en az üç ay süreyle katılmanız beklenmektedir. Bu dil kursu da ev sahibi kurum 
tarafından size ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Dil kursu, ev sahibi kurumdaki bir gençlik çalışanı tarafından 
veya profesyonel bir dil kursu veya özel eğitmen tarafından ücretsiz olarak sağlanabilir.

Cep Harçlığı Desteği: Gönüllülük projelerinde yukarıdaki tüm desteklere ek olarak, ayrıca aylık cep harçlığı 
da alırsınız. Bu ödemeye konaklama, yemek, şehir içi ulaşım vb. dahil değildir. Cep harçlığı miktarı ülkeden 
ülkeye değişir ve günlük olarak hesaplanır.

Yurt dışında gönüllülük faaliyetlerine katılmak isteyen gençler, kurum ve kuruluşların devam eden projeler-
inde görev alabilirler. Bir fırsat bulmak istiyorsanız aşağıdaki resme tıklayabilir veya dokunabilirsiniz.

Bu sitedeki arama motorundan tüm ülkelerdeki projeleri bulabilirsiniz. Bu arama motorunda projeleri ülkeye, sür-
eye, iş türüne göre arayabilirsiniz. Bir gönüllülük projesine katılmak için, bir adet kalite sertifikalı ev sahibi kuruluş 
ve bir adet gönderen kuruluş bulmalısınız. Kendinize uygun projeleri bulduktan sonra başvuracağınız proje için CV 
ve motivasyon mektubu gönderilmelidir.

Europass CV ve Motivasyon Mektubu oluşturmak 
istiyorsanız aşağıdaki logoya dokunabilir veya 

tıklayabilirsiniz.

https://europa.eu/youth/go-abroad/volunteering/opportunities_en
https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv
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Gönüllülük projemi Türkiye’de, Gaziantep şehrinde yaptım. Programda yer alan konular ise: dezavantajlı gençler, 
göçmenlik sorunları, dezavantajlı çocuklar, cinsiyet eşitliği ve çevreydi.

Bu proje, kar amacı gütmeyen sektörün nasıl çalıştığını daha iyi bir şekilde anlamama yardımcı oldu. Bu projede bir 
STK’nın lojistikten iletişime, proje yazmaktan, diğer derneklerle eğitimlere katılma fırsatına sahip olma gibi imkan-
larını gördüm. Buna ek olarak, bu proje bana, yetişkinler ve çocuklar için sanat kursları, sosyal kampanyalar için 
video yapımı ve uluslararası gönüllüler arasında sosyal entegrasyonu teşvik etmek için STK’lar için hikaye anlatımı 
içeren etkinlikler aracılığıyla yaratıcılık becerilerimi ve içgörümü ifade etmem için gerekli alan ve fırsatı verdi. Ayrıca, 
karşılıklı bilgi ve toplumsal değerlerin değişiminin bir aracı olarak İngilizce’nin tanıtılması ve öğretilmesi ile Gazian-
tep çevresindeki çeşitli yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra köy okulları ile işbirliği yapılmaktaydı.
Bu projeye başvurdum çünkü hem kişisel hem de üniversitedeki çalışmalarımdan kaynaklanan bilgilerimin ve sosy-
al bir amaç için ekip çalışmasına yönelik tavrımın uygulamaya konacak bir yere ihtiyacı olduğunu hissettim.
Bu proje sırasında benimkiyle benzer ve farklı geçmişlere sahip birçok gençten bir şeyler öğrenebileceğim bir yer 
olan desteği ve ilhamı buldum. 

Yaparak öğrenmenin gençlerin 
daha etkin bir şekilde güçlendiril-
mesi için değişimin anahtarı old-
uğunu söyleyebilirim: teori hak-
kında hazırlıklı olabilirsiniz, ancak 
diğerlerinin saygısı ve onayı da-
hilinde zamanında kararlar almayı 
uygulamanız gerekir.

Ayrıca, paylaşmak önemsemek 
olduğundan, kişinin bilgisini pay-
laşmanın, bu bilgi hangi ülkede 
olursa olsun, topluma güç vermek 
ve topluma geri vermek anlamına 
geldiğini öğrendim.

Böylece, projeden sonra, kendimi 
ve becerilerimi adadığım, yapmak 
istediklerime daha çok güvendiğim, 
yapabileceklerime daha çok in-
andığım ve daha motive olduğum 
bağımsız bir proje olan STK’mla 
başlayabileceğimi hissettim. 

Basit görünebilir, ancak ken-
di ülkenizden başka bir ülkede 
yaşamaktan kaynaklanan kişis-
el düşüncelerin asla hafife alın-
maması gerektiğine inanıyorum. 
Kişisel değişim, tam olarak, farklı 
bir kültürün, dünyayı farklı bir 
şekilde görmenin, farklı bir organi-
zasyonun, hatta işin bize ilham ver-
ebileceği yeni seçeneklerden nasıl 
yararlanılacağını bilmekten doğar.

Başar ı  H ikaye le r i ...
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GEGED’in yaparak-öğrenme yaklaşımı, kar amacı gütmeyen bir organizasyon yaratabileceğimi ve bilgimi ihtiyacı 
olanlara sunabileceğimi ve bunun benim işim olabileceğini anlamam için bana gerekli ivmeyi ve desteği verdi.
Ev sahibi kuruluşum tarafından sunulan çeşitli faaliyetler sayesinde, kitlesel göç bağlamıyla ilgili nüansları, sosyal 
uyumu teşvik etmek için hangi çözümlerin mevcut olduğunu ve bunların nasıl uygulanacağını anlayabildim.

Hikayemin her şeyden önce yerel toplumun yararına bir başarı olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum.
GEGED’deki European Solidarity Corps ile gönüllülük deneyimimden sonra, projem üzerinde çalışmak için Ga-
ziantep’te kalmaya ve yaşamaya karar verdim: Türkiye’deki mülteci çocuklara destekleyici eğitim sunan küçük bir 
STK oluşturdum. 

Gönüllülük yolumun başlangıcında, ev sahibi kuruluşumdan çok uzakta olmayan küçük bir STK ile tanıştım. Mülteci 
çocuklara yönelik eğitim faaliyetlerinde yer almakta ancak fon eksikliği ve kötü yönetim nedeniyle iflasın eşiğind-
eydi. Kurumun amacı çok değerliydi ama orada çalışanlar başka bir yere gitmek ve ayrılmak istiyorlardı.
Başlangıçta, bu küçük STK’ya yardım etmeye çalışmak, sıfırdan bir tane daha inşa etmek çılgınca bir fikir gibi 
görünüyordu. Sonra anladım ki evet kolay değildi, ama kesinlikle değdi.

Gönüllülük  sayesinde, gençlerin çok az fırsatının olduğu bu özel sosyal bağlamda bir STK’nın yaşamı için gerekli 
olan her şeyi öğreniyordum. GEGED projesinde çalışarak bir şeyleri değiştirebileceğimi, en büyük tutkularımdan 
biri olan İngilizce ve sanatı, resim ve çizim öğreterek birilerine yardım edebileceğimi öğrendim.

Yerel topluluktan arkadaşlar ve artık benim 
de meslektaşım olan diğer gönüllülerle ağ 
kurarak, birbirimizin becerilerinin noktalarını 
birleştirdik. Biri eğitim programları yazabil-
meyi, başka biri nasıl öğretileceğini, başka 
biri fon aramayı ve iletişim stratejilerini ve 
içeriklerini bulma konusunda yetkindi.

Kollarımızı sıvadık ve kapanmak üzere olan 
eğitim merkezini yeniden inşa ettik ve adını 
Kids Rainbow koyduk.
Binayı kelimenin tam anlamıyla kendi eller-
imizle yeniledik, sadece yönetimden, hak 
sahipleri ile güven ilişkisinden, gerekli fon-
ları arayarak değil, aynı zamanda duvar 
ustası olarak çalışmayı da öğrendik!

Kids Rainbow ile yaşları 6-12 arası 40’tan fazla mülteci çocuğun bulunduğu bir eğitim merkezinde çalışıyorum. 
Ekibimle birlikte ilköğretimlerini yaygın eğitim yöntemleriyle destekliyorum, sadece Türkçeyi pekiştirmekle 
kalmıyorum, öğrenim süreçlerini de destekliyorum. Bu arada çevre çalışmalarına özen gösteriyoruz, haritaya bakıp 
coğrafya öğreniyoruz, sanat tarihi ile tanışıyoruz, duygularımızla ve hayal gücümüzle resim yapıyoruz. Söylemeli-
yim ki sadece çocuklar benden öğrenmiyor, ben de onlardan çok şey öğreniyorum, örneğin hem Arapça hem de 
Türkçe’yi çocuklardan öğreniyorum.

Başar ı  H ikaye le r i ...
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Projemiz aynı zamanda hem mülteciler hem de Türkler dahil olmak üzere yerel toplumu yönetim ve uygulamada 
güçlendirmeyi ve ayrıca mülteci kökenli öğretmenlerin rolünü geliştirmeyi amaçlıyor.

Çok yakında, Suriyeliler, Türkler ve İtalyanlar için ortak bir sanat kökünü temsil eden Gaziantep şehrinin simgesi 
olan mozaiğin, Akdeniz ülkelerini birleştiren sanat tarihine adanmış bir projeye başlayacağız. Proje sırasında yerel 
müzeyi ziyaret edip kendi mozaik serimizi yaratmak için ilham alacağız ve buna başlamak için sabırsızlanıyorum!
Bu proje sayesinde yerel toplumu güçlendirmek, kendi projemi geliştirmek için gerekli becerileri, desteği ve mo-
tivasyonu kazandım.

Ev sahibi organizasyonumun ekibi, pratik tavsiyeler, özel eğitim ve yaratıcılık ve yenilik için çok fazla alan ile sami-
mi ve işbirlikçi bir ortamda bana sürekli destek verdi ve her zaman farklı türdeki sorunlar için yaratıcı çözümleri 
teşvik etti.

GEGED’in desteği sayesinde etkinlikleri nasıl programlayacağımı ve yöneteceğimi, gönüllüleri nasıl koordine ede-
ceğimi, ekip oluşturma ve ekip çalışmasını, adil iletişim ve şeffaflığı ve ayrıca kişisel projelerim için motivasyonu 
öğrendim.
Ayrıca, oyunlaştırma ve yaygın eğitim, ağ oluşturma ve diğer yerel STK’larla işbirliği biçimleri ve yöntemleri hak-
kında kapsamlı ve ilgi çekici eğitimler alarak, hangilerinin benim için en uygun olduğunu anlamam için farklı türde 
etkinlikleri deneyimlememi sağladı. 

Gaziantep, TÜRKİYE
Uluslararası Gönüllülük

Giulia Bernacchi İtalya

Başar ı  H ikaye le r i ...
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AGH gönüllü projemi Gaziantep/Türkiye’de gerçekleştirdim. Yabancı düşmanlığına karşı faaliyetler ve dezavantajlı 
gençlerin ve mültecilerin güçlendirilmesi ile ilgili projede gönüllü oldum.
Önce kısa süreli bir projeye katıldım, başarılı katkılarımdan sonra uzun süreli bir proje için geri dönme şansı buldum, 
toplamda bir yıl Gaziantep Eğitim ve Gençlik Derneği’nde gönüllü olarak çalıştım.
Proje süresince gönüllülüğün tanımı, özverinin ne olduğu, uluslararası bir ekipte hayatın ne olduğu, proje uygu-
lama görevleri hakkında bilgi sahibi oldum. Liderlik becerilerimi, topluma olan özgüvenimi, kendi kendini planla-
ma yeteneğimi geliştirme şansım oldu. Yaptığım herhangi bir işteki becerilerim, kendi inisiyatifim, kültürlerarası 
toplulukta iletişim, takım oluşturma, takım halinde çalışma, yaşadığım çevreye saygı duyma, birbirleriyle dayanış-
ma içinde olma, kriz yönetimi ve problem çözme konularında deneyim kazandım. Gaziantep ilindeki insani saha 
çalışmaları ve misyonları hakkında daha fazla bilgi edinme şansım oldu.

Kendime daha fazla güvenmek, daha aktif vatandaş olmak, hızlı öğrenen, daha ileri çözümlerle durumu dinleyip 
analiz edebilen, problem çözme becerileri kazanmış, takım halinde ve baskı altında çalışabilme becerisi, geniş il-
etişim becerileri sayesinde gelişmiş iletişim becerileri aktivite sayısı, gönüllüler, hedef kitle katılımcılarımız, hepsini 
yönettiğinizde yaptığınız işten memnun hissediyorsunuz, bu beni de öyle yaptı. Ayrıca projeden sonra açık fikirli 
olmak bana hayatta, özellikle kariyer ve hayat vizyonumda daha fazla fırsat verdi. Özel hayatımda da insanları 
dinlemeyi bilmenin, insanlarla diyalog ve ilişki kurmanın, her yönden ortak bir nokta bulmanın faydalarını gördüm.

Projeden önce, yurtdışında gönüllülük 
ve gençlik çalışması hakkında fazla bilgi-
si olmayan, yeni bir çevre, kültür ve yeni 
ağlar öğrenmeye istekli bir genç yük-
sek lisans derecesi ile mezun oldum. 
Çocuklarla, mültecilerle ve dezavanta-
jlı gençlerle çalışma deneyimim yoktu. 
Projeden sonra, liderlik becerilerine ve 
özgüvene sahip, gençlik çalışmaları ve 
insani yardım kuruluşlarına aşina, deney-
imli bir gönüllü oldum. Öğrenilen yeni 
dil, geniş bir başarılı genç ağı, proje faal-
iyetlerinin başarılı bir şekilde uygulan-
ması, diğer gönüllülerle olumlu ilişkiler; 
Proje süresi boyunca proje yönetimi ve 
zaman yönetimi hakkında fikirlerim vardı, 
kendi atölyelerimi oluşturdum ve diğer 
meslektaşlarımı da dahil ettim. Ufkum 
genişledi, bu beni ilerlemeyi ve gelişme 
sürecini sürdürmeyi dört gözle bekleyen 
mutlu, motive bir genç yaptı.

Başar ı  H ikaye le r i ...
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Kendime daha fazla güvenmek, daha aktif 
vatandaş olmak, hızlı öğrenen, daha ileri 
çözümlerle durumu dinleyip analiz ede-
bilen, problem çözme becerileri kazanmış, 
takım halinde ve baskı altında çalışabilme 
becerisi, geniş iletişim becerileri sayesinde 
gelişmiş iletişim becerileri aktivite sayısı, 
gönüllüler, hedef kitle katılımcılarımız, hep-
sini yönettiğinizde yaptığınız işten memnun 
hissediyorsunuz, bu beni de öyle yaptı. 

Etkili olmaktan çok daha fazlası olduğunu 
söyleyebilirim, kendimi projeye ve ev sa-
hibi organizasyonuma adadım ve bana 
birçok şeyi, kültürü, dili, pratik şeyleri, yurt-
dışında yaşamayı öğrenme fırsatı veren 
proje liderlerim ile yakın temas halindey-
dim. çocuklarla ve gençlerle etkinliklere 
liderlik ettim, iletişimim daha iyi oldu, daha 
açık fikirli bir insan oldum, potansiyeli-
mi, yeteneklerimi artırdım, üstelik hırsımı 
dünyaya gösterdim, hala birlikte olduğum 
yeni arkadaşlar buldum. Onlarla arkadaşlık 
yapmak ve bunun için mutlu bir süreç. Ga-
ziantep Eğitim ve Gençlik Derneği’ne, ek-
ibine ve onunla yaşayan tüm insan ağına, 
gönüllüler olarak bize böyle profesyonel 
bir yaklaşım için çok teşekkür etmeliyim. 
Görüşlerim ve hayatım daha geniş ufuk-
larla şekilleniyor ve bundan gurur duyuy-
orum.

Gaziantep, TÜRKİYE
Uluslararası Gönüllülük

Ignat Krupnytskyi Ukrayna

Başar ı  H ikaye le r i ...
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Türkiye

Benim adım Mustafa Öztürk, 28 yaşın-
dayım, Gaziantep, Türkiye’de doğdum 
ve şu anda Yunanistan Atina’da 
yaşıyorum. Gaziantep Üniversitesi’nde 
Elektrik Elektronik Teknikeri okuyorum 
ve birçok firmada çalıştım. Şimdi Yunani-
stan’da uluslararası bir teknoloji şirketin-
de ekip lideri olarak çalışıyorum.

Avrupa Fırsatları ile 21 yaşımdayken 
AGH Avrupa Gönüllü Hizmeti aracılığıyla 
tanıştım ve AGH Gönüllülüğümü Sloven-
ya’da Mladinski center Krško’da yaptım. 
Orada 51 gün kaldım ve projem kısa film 
çekmek üzerineydi.
Proje, Türkiye’den gelen 10 kişilik bir 
ekiple kısa film çekmek üzerineydi.

Başlangıçta profesyonel kameraya vid-
eo kaydetme, yaratmayı amaçladığınız 
film için bir hikaye oluşturma hakkında 
hiçbir fikrim yoktu. Yüksek kapasiteli 
bilgisayarlarda videolar nasıl düzenlenir, 
bunları birleştirir ve sesi düzenler, kısa 
bir film oluşturulur hakkında bir bilgim 
yoktu. 

Temel olarak profesyonel bir kameraya nasıl video çekileceğini ve omzunuzda bir kamera tutucusunu ti-
treşimsiz kullanmayı ve doğru pozisyonda ilerlemeyi öğrendim. Ekip olarak çalışmayı öğrendim ve proje 
kapsamı gereği ekip arkadaşlarımla organize oldum. Gönüllülük maceramdan sonra farklı bir insan oldum 
çünkü insanlar arasındaki farklılıkları gördüm. Birileri Avrupa gönüllü hizmeti nedir hakkında konuşmaya 
başladığında, biri film düzenlemekten ve nasıl filtreleneceğinden bahsettiğinde söyleyecek ve ekleyecek 
sözlerim oldu. Kaldığım süre boyunca 12 ülke ziyaret ettim. Gittiğim ülkelerde birçok anım var. İnsanlara karşı 
tavrımı değiştirdim, anladım ki dünya sadece senin büyüdüğün kasaban değil. Üniversiteden sonra İngilizce 
öğrenmeye başladım, İngilizcem o projeye başladığımda düşüncelerimi açıklamaya ya da kendimi tanıtmaya 
bile yetmedi. Görünüşe göre zayıf yönüm yok, bunlar benim hazırlık için başlangıç   adımlarımdı. Bu projeyi 
becerilerimi geliştirmek için kullandım. Yabancılarla muhatap olmaya başladım, bir şeye ihtiyacım olduğunda 
onlara sordum, İngilizcemi geliştirebileceğim kadar herhangi bir konuyu tartışmaya çalışıyordum.

Krško, Slovenya
Kısa Dönem Gönüllülük

Mustafa Öztürk

Başar ı  H ikaye le r i ...
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Projeden sonra tabii ki hayatımda 
bazı farklılıklar oldu; İnsanlarla İn-
gilizce konuşacak cesarete sahiptim. 
Seviyemi fark ettim, kendimi nasıl 
zorlayacağımı ve daha ileriye nasıl 
gideceğimi daha net görüyorum.

Ayrıca dürüst olmak gerekirse, İn-
gilizce becerilerimi geliştirmek pro-
jelerin sadece bir faydasıdır. Kendi-
nizi geliştirmeniz için size birçok şey 
getiriyor. Bunlar hayatınızı değiştiren, 
size unutulmaz anılar sunan deney-
imlerdir. Gelecek planları yapmaya 
başlıyorum ve 1 yıl veya 5 yıl içinde 
ulaşmayı hedefliyorum. 

Ne de olsa bu proje benim daha or-
ganize olmamı sağladı. Dil seviyemi 
geliştirmeye devam ettim. Roman-
ya’da uzun vadeli bir proje buldum 
İlkokulda çocuklara İngilizce öğre-
tiyordum ve yaşlılarla sosyal aktiv-
ite yapıyordum. Uzun vadeli AGH 
projemi tamamladım. Uzun süreli 
Evs’den sonra Fransa’ya taşınma-
ya karar verdim orada yaşadım bir 
tane ve yarım yıl - orada çalıştım. Şu 
anda 2017’den beri Yunanistan’da 
yaşıyorum.

Gönüllülük ile çok fazla deneyim ve hatıra biriktirdim. Dünya çapında bir sürü arkadaşım var. AGH sırasında 
iletişim becerimi ve yabancı dil becerimi gerçekten geliştirdim, krizle karşı karşıya kaldığımda en iyi çözümü 
buldum. Hayallerimin peşinden gidiyorum ve Agh, hayallerimin hayatımda olmasına yardımcı oldu. Kısa 
dönemli Agh projemden projede neler yaptığımızdan bir link paylaşmak istiyorum. Elektrik teknisyeni olarak 
çalışırken sadece yerel olarak düşünüyordum. Ama Gönüllülük projesine katıldığımda İngilizcemi geliştirdim 
ve yerel düşünceler yerine uluslararası akıl ile düşünmeye başladım. Büyük bir uluslararası teknoloji şirketi 
için müşteri hizmetlerine başvurdum. Öncelikle çağrı merkezlerinde çözümler veriyordum. Ardından şirketin 
servis ekibi lideri oldum. Şimdi iyi bir pozisyondayım ve ekibim için çözümler üretiyorum.

Craiova, Romanya
Uzun Dönem Uluslararası Gönüllülük

Mustafa Öztürk
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ULUSAL GÖNÜLLÜLÜK FIRSATLARI
Dayanışma

     Bir dayanışma faaliyeti olup, kendi yöresinde olumlu değişim yaratmak isteyen en az beş gencin 2 ile 12 ay 
arasında başlattığı, geliştirdiği ve uyguladığı bir projedir. Proje, genç grubun birlikte keşfetmek isteyeceği açık bir 
konuya sahip olmalı, günlük aktiviteleri içerebilmeli ve tüm katılımcıları dahil etmelidir. Dayanışma Projeleri, toplu-
luklardaki ana zorlukları ele almalı, aynı zamanda Avrupa katma değerini de açıkça vurgulamalıdır.

En az 5 gencin bir araya gelerek sorumluluk almak, inisiyatif almak, projelerini geliştirmek ve yaşadıkları toplum 
ve çevre için olumlu değişiklikler yaratmak için yazdıkları bu projeleri uygulama fırsatı buldukları gönüllülük pro-
gramlarından biridir.  Program ülkesinde yasal olarak ikamet eden ve Avrupa Dayanışma Programı Portalı’na kayıtlı 
18-30 yaş arası en az 5 gençten oluşan gruplar dayanışma projelerine katılabilir. Maksimum katılımcı sayısı yoktur. 
Projeyi gerçekleştirecek grup başvuru yapabilir. Gruptaki gençlerden biri yasal temsilci rolünü üstlenir ve baş-
vurunun yapılmasından sorumlu olur. Projeyi yürütecek grup adına herhangi bir kamu veya özel kuruluş proje 
başvurusunda bulunabilir.
Proje kapsamında başvuran bir gençlik grubu olarak proje yönetimi, koçluk masrafları ve diğer istisnai masraflar 
için hibe desteği alabilirsiniz.
Başvuru yapacak gençlik grubu, her yıl Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen 2. dönem başvuru tarihlerinde 
projelere başvurabilir.
Başvurmadan önce, bazı kayıt sistemlerinde oturum açmanız gerekir. İlk sistem Avrupa komisyonunun ECAS sis-
temidir. Oluşturduğunuz gençlik grubunuzu bu sisteme tanıtmanız ve kurum kimlik numarasına sahip olmanız 
gerekmektedir.

Bu kayıt işlemleri aşağıdaki gibidir:

OID SÜRECİ: Avrupa Dayanışma Programı’nın ülke bazlı projelerine başvurmak isteyenlerin Kurum Kimliği (OID) 
olması gerekmektedir. Katılımcı Tanımlama Kodu (PIC) yerine OID kullanılacaktır. Ancak daha önce Erasmus+ Pro-
gramına başvurmuş ve PIC koduna sahip olanlara OID otomatik olarak atanır. Atanan OSB, kurum/kuruluş adı 
veya PIC kodu, vergi numarası vb. bilgileri girilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu alan adayların başvu-
ru yapacakları programdan sorumlu bölüm ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Daha önce PIC kodu almamış 
olanlar, Erasmus+ ve European Solidarity Corps sayfasındaki “Kuruluşumu kaydet” sekmesine kaydolarak OID 
alabilirler. “Kuruluşumu kaydet” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgileri ile giriş yapılması gerekme-
ktedir. EU Login hesabı (eski ECAS hesabı) olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabilirler. EU Login hesabı 
olmayanlar “Hesap oluştur” sekmesine tıklayarak EU Login hesabı alarak sisteme giriş yapabilirler.

Kayıt olurken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

1) İlgili sistem güncel bilgilerle kayıt edilmelidir.

2) Erasmus+ programının ülke bazlı tüm proje başvurularında kullanılmak üzere OID bir kez alınmalıdır.

3) OID için kayıt oluştururken, kayıt olan kişiye özel kullanıcı adı ve şifreler yerine her zaman akılda kalacak bir 
kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler, sonraki dönem başvurularında kullanılmak üzere ilgili kişilerin 
erişebileceği şekilde saklanmalıdır.

4) Kayıt formundaki tüm bilgiler girilip kayıt tamamlandıktan sonra sistem otomatik olarak OID’yi oluşturur.

5) OID, “E” harfi ile başlayan ve 8 hane ile devam eden bir sayıdır (Örneğin: E12345678). OID kayıt süreci ile ilgili 
detaylı bilgiye Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfada yer verilmektedir.
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ECAS sistemine kayıt olduktan sonra proje yönetim grubundan gönüllülerin Avrupa Gençlik Portalı’na kayıt-
larını tamamlamaları ve Katılımcı Referans Numarasına sahip olmaları gerekmektedir.

Kayıt için aşağıdaki yolları takip edebilirsiniz:

Avrupa Dayanışma Programının tüm faaliyetleri için gençlerin Avrupa Gençlik Portalı’na kayıt olmaları gerekme-
ktedir. Gençler portalda kendilerine uygun gönüllülük fırsatlarını arayabilirler. Gençler portala 17 yaşında kayıt 
olabiliyorlar, ancak 18 yaşına kadar herhangi bir projeye başlayamıyorlar. Avrupa Dayanışma Programı projeleri 
18-30 yaş grubunu kapsıyor. Avrupa Gençlik Portalı’na üye olan gençlere sistem üzerinden 10 haneli Katılım-
cı Referans Numarası (PRN) kodu verilecektir. Bu kod, başvuru sahibi tarafından gençlerin yer almak istediği 
Avrupa Dayanışma Programı projelerinde, başvuru formunun doldurulması aşamasında, katılımcıların seçimi 
sırasında ve sonuç raporu aşamasında kullanılacaktır. Gençlik; Avrupa Dayanışma Programı Portalı’na kayıt 
yaptırdıktan sonra, kuruluşların uygun görmesi halinde, özgeçmişlerini ve motivasyon mektuplarını kuruluşlara 
göndererek bir projede yer alabilirler. Kalite Belgesi (Akredite) olan kuruluşların listesine ilgili sayfadan belirli 
filtreleme yöntemleri ile ulaşılabilir.

Başvurular, Avrupa Komisyonu’nun resmi internet sitesinde yayınlanan e-formlar aracılığıyla yapılır. Başvuru 
formları ve başvuru süreci ile ilgili gerekli bilgiler, ikamet ettiğiniz ülkedeki Ulusal Ajansın resmi web sitesinde 
bulunabilir.

İNTERNET SİTESİNE ERİŞMEK İÇİN LOGOYA TIKLAYABİLİRSİNİZ 

ULUSAL GENÇLİK FIRSATLARI
Dayanışma

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
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Benim adım Cemre KOÇAK. 1996 yılında Ada-
na’da doğdum ve 25 yaşındayım. Erzurum 
Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği bölümünden 2019 yılında mezun 
oldum. Şu anda bir sivil toplum kuruluşunda 
gençlik çalışanı olarak çalışıyorum.

Erasmus+ projeleri ile gönüllü olarak katıldığım 
ilk sivil toplum kuruluşu ile tanıştım. Yurt içi 
ve yurt dışı birçok projede gönüllü olarak yer 
aldım. Gönüllü olarak bir şeyler yapmak ve 
etrafımızdaki sorunlara duyarsız kalmamak 
gerçekten çok güzel bir duygu. Bir süre son-
ra bir öğretmen olarak çevremizdeki eğitim 
sorunlarına duyarsız kalmayarak, eğitim so-
runlarımıza dikkat çekerek gençlerimize nasıl 
katkı sağlayabilirim diye düşündüm. Gönüllü 
olduğum kurumun çalışanları sayesinde 
ESC30 dayanışma projeleri ile tanıştım. Bu 
konuda çok araştırma yaptıktan sonra aynı 
düşünceleri paylaşan, çevremizdeki sorunların 
farkında ve duyarlı beş arkadaşımla bir araya 
gelerek “ESC30 Dayanışma Projesi”ni yazma-
ya karar verdik.

Bu projenin yazım aşamasında her birimiz bir-
likte çalışarak ve çok fazla araştırma yaparak 
kendimizi geliştirdik. Sonuç olarak “Geleceğin 
Sınıfları” adlı projemizi yazdık. Projemizin 
olumlu sonuçlandığını öğrendiğimizde hepi-
miz çok mutlu olduk. Artık fikirlerimizi hayata 
geçirmenin tam zamanıydı ve bir yıl boyunca 
gençlerimizle eğitim sorunlarımıza yönelik 
çeşitli workshoplar ve eğitimler gerçekleştird-
ik. Bu proje sayesinde ilk kez eğitmen olarak 
workshoplar düzenledim ve benim için çok gu-
rur verici bir deneyim oldu ve kişisel gelişimime 
çok katkı sağlayan bir deneyim oldu.

Avrupa Birliği Gençlik Hareketliliği projeleri 
ve yazdığım ESC30 Dayanışma Projesi ile 
hayatımın tamamen değiştiğini söyleyebilirim. 
Görevden alınmamış Beden Eğitimi ve Spor 
öğretmeni iken şu anda bu proje sayesinde 
gönüllü olarak katıldığım bir sivil toplum ku-
ruluşunda gençlik çalışanı olarak çalışıyorum 
ve yaptığım işten çok memnunum. Her gün 
yeni bir şey öğrenerek kendimi geliştiriyorum. 
Bir sorunu fark edip ona duyarsız kalmadan 
çözüm üretmeye çalışırsanız, kendinizi olduğu 
kadar çevrenizdekileri de düşünürseniz ka-
zanan siz olursunuz. Gaziantep, Türkiye

Dayanışma Projeleri

Cemre Koçak

Başar ı  H ikaye le r i ...
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Gençlik Katılım projeleri, demokratik değerleri dikkate alarak gençlerin sorunlarının çözülmesine yönelik projeler-
dir. Gençlerin katılımıyla yaygın öğrenmeye dayalı yerel, ulusal ve ulusötesi faaliyetlerle sorunlara çözüm bulmak 
ve bunları politikacılara ve karar vericilere sunmak amaçlanır. Bununla birlikte, 2019-2027 AB Gençlik Stratejisi 
hedeflerine katkıda bulunmak amaçlamaktadır.
Gençlik Katılım Projelerinde aşağıdaki etkinliklere katılabilirsiniz.

AKTİVİTELER

  Atölyeler
  Toplantılar
  Seminerler
  Açık hava etkinlikleri
  Drama, Tiyatro
  Sanatsal etkinlikler

Gönüllülük Programlarına Katılan Gençler Ne Gibi Faydalar Almaktadırlar?

  Gençler inisiyatif aldıkları projelerle:

  Gönüllü oldukları projenin sonunda katılımlarını belgeleyen Youthpass sertifikası alırlar.

  Başka bir ülkede yaşama, dil ve kültürel becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

  Zorlukların üstesinden gelme ve takım halinde çalışma becerisi kazanır.

  Avrupa Dayanışma Programı topluluğunun bir parçası olarak daha geniş bir eski gönüllü topluluğuyla iletişimde 
kalırlar.

  Aynı zamanda deneyimlerin paylaşılması yoluyla diğer gençlere de ilham verebilir.

  Kendilerine olan güvenlerini ve öğrenme motivasyonlarını artırarak kişisel, eğitimsel, sosyal ve mesleki beceril-
erini geliştirebilirler.

  Fikirlerini gönüllü oldukları kuruluşlara veya yerel topluluklara getirebilir ve kuruluşların çok kültürlü kimliğine 
katkıda bulunabilirler.

Gençlik Katılımı

ULUSAL GENÇLİK FIRSATLARI
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DİĞER FIRSATLAR
Jean Monnet Burs Fırsatı

    Jean Monnet etkinlikleri, dünya çapında Avrupa Birliği çalışmalarında araştırma ve öğretimi geliştirmeyi amaçlam-
aktadır. Üniversite öğrencilerinin ve genç profesyonellerin Avrupa Birliği konularında bilgi sahibi olmalarını sağlam-
ak ve akademik çevre ile politika yapıcılar arasındaki diyaloğu güçlendirmek amacıyla hazırlanabilecek projelerdir.

Jean Monnet kapsamındaki tüm faaliyetler için proje süresi 3 yıldır.

Jean Monnet programı kapsamında desteklenecek burs miktarları:

  Okul ücretleri
  Yaşam Giderleri (Yiyecek-İçecek, Konaklama, Şehir İçi Ulaşım vb.)
  Sabit Ödenekler (Vize, çalışma materyalleri, seyahat, çalışma ziyaretleri, sigorta vb.)

Aşağıdaki alanlarda çalışan birey olarak herhangi bir yaş sınırı olmaksızın bu fırsatlara başvurabilirsiniz.

  Üniversitelerin lisans ve lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) son sınıf öğrencileri
  Üniversitelerin akademik ve idari kadrosu
  Özel sektör ve STK çalışanları

Burs programı hakkında detaylı bilgi için Avrupa Komisyonu sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İNTERNET SİTESİNE ERİŞMEK İÇİN LOGOYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/organisations/jean-monnet-actions-stimulating-teaching-and-research-on-the-european-union
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Spor
Spor Desteklerinin genel amacı; Avrupa spor boyutunun sistematik gelişimine katkıda bulunmak.

Spor alanındaki faaliyetlerin amaçları şunlardır:

Uluslararası düzeyde doping, şike, şiddet, ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadele etmek.

Sporun yanı sıra diğer alanlardaki sporcular için kariyer fırsatları (çift taraflı kariyerler) ile sporun iyi yönetimini 
teşvik etmek.

Gönüllü faaliyetlere ve spor faaliyetlerine katılımın artırılması, sosyal içermenin önemi konusunda farkındalık 
yaratılması.

Fırsat eşitliği ve beden eğitimi ve spor yapma imkanının arttırılması.

Faaliyetleri ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde geliştirmek, aktarmak ve yenilikçi uygulamalarla sonuçlandır-
mak.

Avrupa Birliği Fırsatları kapsamında Spor alanında 2 tür faaliyet desteklenmektedir.

 Sporla ilgili alanlarda ‘İşbirliği Ortaklıkları’
 Kar amacı gütmeyen “Spor Etkinlikleri”

İşbirlikçi Ortaklıklar için proje süreleri 1 ile 3 yıl arasındadır. Spor Etkinlikleri için proje süresi 1 yıldır.

Başvurular doğrudan Brüksel’deki Eğitim, Görsel-İşitsel ve 
Kültür Yürütme Ajansına yapılmalıdır:

Spor Destek ile ilgili her türlü bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz:

BURAYA

BURAYA

DİĞER FIRSATLAR

http://ec.europa.eu/sport
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/organisations/sport-actions
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Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
Adım Cengizhan Çelik ve 25 yaşındayım. Üniver-
sitemi bitirdim. Bölümüm ise spor yöneticiliğiydi. 
Erasmus+ ile 2017 yılında tanıştım ve ondan sonra 
hayatım değişti. Hem çok şey öğrendim hem de 
İngilizceyi proje ile öğrendim. iki kez yurtdışına 
gittim. Ve şimdi bazen proje üzerinde çalışıyorum.

Bir başarı öyküsü olarak, Hangi Programdan Yara-
rlandınız/Katıldınız?
Erasmus+ Spor Programına katıldım.

Bu programa hangi ülkeden katıldınız? Programın 
konusu nedir?
Slovenya ve kültürel çocukluklarla ilgiliydi.

Proje öncesi ve sonrası kendinizi nasıl tanım-
larsınız?
Proje öncesi çok heyecanlıydım çünkü farklı bir 
ülkeye gidiyordum ve aynı zamanda üniversitede 
okuyordum ve çocuk oyunları ilgimi çekti. Pro-
jeden sonra üzüldüm çünkü dört gün çok çabuk 
bitti ve geri dönmek zorunda kaldım ama dört 
günde kendimi eğittiğimi biliyordum.

Yararlandığın/katıldığın Program kapsamında 
hangi özellikleri/nitelikleri kazandın?
Takım çalışması, strateji, bilgi, yeni oyunlar. Sağlıklı 
yaşam bilincim arttı. Ljubljana, Slovenya

Spor Projesi

Cengizhan Çelik

Başar ı  H ikaye le r i ...
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      Youth Bridge Türkiye-Almanya, Türkiye ve Almanya arasındaki okul ve gençlik değişimleri için ana danışman-
lık ve finansman kurumudur. Programın hedefleri, Türkiye ve Almanya’dan gençlerin buluşması, güçlendirilmesi 
ve sosyal katılımıdır.

Küçük Ölçekli Proje Finansmanı

Youth Bridge, Türkiye-Almanya değişim alanındaki küçük ölçekli projeleri 5.000 Euro’ya kadar kolay ve esnek bir 
şekilde desteklemektedir. Türkiye ve Almanya’dan kuruluşlar arasındaki işbirliği projeleri finanse edilmektedir.
Finansman için bir ön koşul, gençlerin (14-30 yaş) veya her iki ülkeden öğretmen ve profesyonellerin fiziksel veya 
dijital olarak, okulda veya okul dışında değişime katılımıdır. Küçük Proje Finansmanı, personel veya malzeme 
kaynaklarının kısmi veya tam finansmanı için kullanılabilir.
Almanya’da yerleşik özel hukuka dayalı kar amacı gütmeyen kuruluşlar (örn. dernekler veya GmbH’ler) ve kamu 
hukuku kapsamındaki tüzel kişiler (örn. okullar, kolejler ve belediyeler) finanse edilmektedir.

Büyük Proje Finansmanı

Gençler, öğretmenler ve uzmanlar arasındaki ortaklıklar finanse edilmektedir. Okul, okul dışı ve meslek kuru-
luşları tüm yıl boyunca başvurabilir. Finansman miktarı katılımcı sayısına bağlıdır.
Finansman için ön koşul, projelerin Türk ve Alman kurumları tarafından ortaklaşa yürütülmesidir. Katılımcıların 
ortaklaşa tasarladıkları, karşılıklı karşılaşmalara olanak sağlayan projelere öncelik verilir.

Türkiye-Almanya Gençlik Köprüsü

Detaylı bilgi için, logoya tıklayarak internet sitesine erişebilirsiniz.

DİĞER FIRSATLAR

https://www.jugendbruecke.de/dtjb/
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Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Sen kimsin?
Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler lisans programından üstün başarı, Güney Kore ve Almanya’da değişim 
dönemleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında özellikle savunmasız gruplarla dört yıllık gönüllü deneyim ve, 
idari devlet kurumlarında çeşitli stajlar ile mezun oldum. Göç, insan hakları ve cinsiyet eşitliği konularına 
ilgim vardı. Bu bende insani yardım alanında bir kariyere yoğun bir ilgi duymamın yanı sıra bu yolda anlamlı 
bir etki yaratmak için bilgi ve beceri biriktirmeye yönelik tutkulu bir arayışa yol açtı.
Şu anda Küresel Topluluklar Suriye Misyonu için Operasyon Asistanı olarak çalışıyorum.

Bir başarı öyküsü olarak, Hangi Programdan Yararlandınız/Katıldınız?
Türkiye - Almanya Gençlik Köprüsü / Türkiye - Almanya Gençlik Köprüsü

Bu programa hangi ülkeden katıldınız? Programın konusu nedir?
Almanya - Hamburg, Almanya-Türkiye Değişimi için Gençlik Elçileri Eğitimi

Yararlandığın/katıldığın Program kapsamında hangi özellikleri/nitelikleri kazandın?
Temel beceriler buna göre adlandırılabilir; kültürlerarası yeterlilik, proje yönetimi, iletişim becerileri, halkla 
ilişkiler ve çatışma yönetimi.

Proje öncesi ve sonrası kendinizi nasıl tanımlarsınız?
Metodolojik olarak proje yazım ve teklif sürecinden tam anlamıyla haberdar olmadığımı söyleyebilirim. 
Fikir alışverişi ışığında, A’dan Z’ye proje oluşturma aşamalarını öğrendik ve uyguladık. Bu, “sorunun” temel 
nedenini ve onu nasıl tam olarak tespit edebileceğimi daha derin düşünmemi sağladı. Kendi potansiyelimin 
farkına vardığımı tüm kalbimle belirtebilirim.

Programa/Projeye katıldıktan sonra hayatınızda başarılı gördüğünüz değişiklikler nelerdir?
Olumlu yönde birkaç değişiklik var. Birkaç örnek verecek olursam, profesyonel anlamda hedeflerim çok 
gelişti. dolayısıyla bu hedeflere ulaşmak için gerekli araçları edinmeyi keşfettim.
Proje sonrası hayatınızda başarılı gördüğünüz bir hikayeyi lütfen bizimle paylaşın.
Proje sırasında edindiğim kültürlerarası beceriler sayesinde insani yardım alanında çok kültürlü bir çalış-
ma alanı gerektiren bir pozisyon aldım. Çünkü, hassas kültürel konulara nasıl saygı duyulacağını ve farklı 
geçmişe sahip çalışan insanlara nasıl saygı duyulacağını biliyorum.

Katıldığınız AB projesi başarı hikayenizde ne kadar etkili oldu?
Bahsi geçen AB projesi, gençlerin yaşam boyu önemli hedefler belirlemelerini, yeterli beceriler kazanma-
larını ve kendilerini geliştirmelerini sağlayacak olanaklar ve fırsatların var olmasını sağlamıştır. Bunun so-
nucunda, fırsatları keşfetme ve sürekli araştırma konusunda daha talepkar biri oldum. Bu nedenle, kendimi 
sürekli geliştirmek ve içinde bulunduğum toplum üzerinde etki yaratmaya çalışmak gibi bir ana hedefim 
var.

Başar ı  H ikaye le r i ...
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Hamburg, Germany
Türkiye-Almanya Gençlik Köprüsü

Hilal Apak Çakır

Başar ı  H ikaye le r i ...


