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Eurodesk, gençlere ve gençlerle çalışanlara eğitim, öğretim, çalışma ve staj amaçlı
hareketlilikler hakkında bilgi veren bir ağdır. 35 Avrupa ülkesinde 37 koordinasyon ofisi
ve 1000’den fazla yerel bilgi sağlayıcısına bağlı ulusal koordinatörlerden oluşan bu ağ ile
Eurodesk, hareketlilik fırsatları hakkında farkındalık yaratmakta ve gençleri aktif vatandaşlar
olmaya teşvik etmektedir. Aynı zamanda gençlerin Avrupa fırsatları hakkındaki sorularına
cevap vermekte ve onlara rehberlik etmektedir. Eurodesk, gençlerle çalışan bölgesel
veya yerel kuruluşlardan oluşan temas noktaları aracılığıyla gençlik hareketlilik fırsatlarını
anlatmaktadır. Böylece gençlerin ufkunu genişletmeye, istihdamı attırmaya, yaratıcılık ve
öğrenmeyi teşvik etmeye, insanların kültürler arası iletişim becerilerinin geliştirilmesine
katkı sağlamaktadır.
Eurodesk Türkiye, ülkemizde faaliyetlerini Türkiye Ulusal Ajansı bünyesinde 2008 yılından
bu yana sürdürmektedir. Eurodesk Türkiye Temas Noktaları, T.C. Dışişleri Bakanlığı,
Avrupa Birliği Başkanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal
Ajans) tarafından, gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa fırsatları hakkında bilgi
vermekle yetkilendirilmiş kuruluşlardır. Gençler kendilerine en yakın temas noktasına
başvurarak yüz yüze görüşebilir ve bilgi alabilirler.
Eurodesk’in sunduğu hizmetler arasında ücretsiz soru yanıtlama hizmeti, soru
sahiplerine öneri ve yardım hizmetleri, gençlik fırsatları hakkında fonlarla ilgili bilgilere
erişim sağlanması, bu konuda eğitimler düzenlenmesi, kaynak materyallerin basılması
ve dağıtılması yer almaktadır.
Elinizde bulunan Eurodesk Uygulama Örnekleri kitabı, Eurodesk temas noktası olarak
faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların gerek Eurodesk faaliyetleri kapsamındaki
bilgilendirme çalışmalarını gerekse gençlik çalışmalarına örnek olabilecek projelerini bir
araya getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Eurodesk Türkiye internet sayfası:
http://eurodesk.ua.gov.tr/tr
Eurodesk Türkiye Temas Noktaları:
http://eurodesk.ua.gov.tr/temas-noktalari.aspx
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Değerli Okurlar,
Gençlik bilgilendirmesi alanında ülkemizde önemli çalışmalara imza atan Eurodesk
Türkiye Ağı’nın Avrupa fırsatları konusundaki bilgilendirmelerine ilişkin uygulama
örneklerini sizlere bu kitapçıkla ulaştırıyoruz.
Gençlik bilgilendirmesi alanında yapılan çalışmaların da gösterdiği üzere Avrupa
Birliği süreci sadece Ankara’da veya Brüksel’de gerçekleştirilen toplantılardan, ikili
görüşmelerden, kabul törenlerinden ve imzalanan anlaşmalardan oluşan resmi bir süreç
değildir. Üyelik sürecimiz, ülkemizdeki herkesin gündelik hayatını yakından etkileyen,
dinamik ve bütüncül bir yol hikâyesidir.
Kuşkusuz bu yoldaki en büyük zenginliklerimizin başında genç nüfusumuz geliyor.
Türkiye’nin bu genç nüfusunu, nüfuza dönüştürmek için Avrupa Birliği sürecini bir fırsat
olarak değerlendiriyorum. Bu noktada, gençlik alanında yapılan bilgilendirme faaliyetleri
insan kaynaklarımıza gerekli donanımı sağlamış ve bundan sonra da sağlayacak önemli
araçlardan biridir. Gençlere, Avrupa fırsatları kapsamında ihtiyaç duydukları eğitim,
staj, gönüllülük, çalışma, yaşam olanakları, seyahat, barınma ve sağlık gibi konularda
doğru, güncel ve güvenilir bilgiyi en hızlı şekilde veren Eurodesk Türkiye Ağı’nın yaptığı
çalışmaları takdirle izliyorum.
Türkiye Ulusal Ajansının ve Eurodesk Türkiye’nin hayatınıza yeni fırsatlar getirmesi
dileğimle keyifli okumalar diliyorum.
					
					
					
					
					

Faruk KAYMAKCI
Büyükelçi
Avrupa Birliği Başkanı
ve
Dışişleri Bakan Yardımcısı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK FABRİKASI

ISYEC-Uluslarası
Gençlik İstihdamında
Zorluklar ve Fırsatlar
Sempozyumu
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youth.agu.edu.tr

Uygulamanın / Projenin Özeti:
Genç istihdamı konusundaki farkındalık günden güne artmaktadır.
Dünya genelinde genç işsizliğinin, her yıl iş piyasasına dahil olan
genç nüfusun artmasından, buna mukâbil güncel iş piyasası ile
yeterince uyumlu olmayan eğitim programlarından kaynaklandığı
söylenebilir.
Bu bağlamda, özel sektör, kamu ve eğitim sektörlerinden pek
çok uzmanı bir araya getiren “Uluslararası Gençlik İstihdamında
Zorluklar ve Fırsatlar Sempozyumunun (ISYEC’18)” üçüncüsü
26 Şubat-1 Mart 2018 tarihleri arasında Kayseri Abdullah Gül
Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Hedefleri:
 Özel sektör, kamu sektörü ve eğitim sektörünün yer aldığı
gençlerin istihdamı ile ilgili alanlarda sektörler arası akademik
araştırma ve işbirliği için fırsat sağlamak,
 Bu sempozyumu gençlik istihdamında sektörler arası
yaklaşımın merkezi haline getirerek Avrupa’nın dört bir
yanından en iyi uygulamaları, örnek olay incelemeleri ve
çeşitli mesleki geçmişleri olan birçok uzmanı Abdullah Gül
Üniversitesi Sümer Kampüsü’nde misafir etmek,
 Konuyu farklı boyutlarıyla ele almak ve sektörler arası
işbirliğinin artırılması yoluyla gençlik istihdamının geliştirilmesi
için gerekli olanaklar konusunda farkındalık sağlamak
Yöntemi:
Uluslararası Gençlik İstihdamında Zorluklar ve Fırsatlar
Sempozyumu, iyi uygulamaları öğrenmeye ve gençliğin
geleceği için sektörler arası istihdam stratejilerini geliştirmeye
ilham olması açısından eğitim temsilcileri, şirket uzmanları,
gençlik çalışanları, gençlik politikaları yapıcılar ve uzmanlar için
düzenlenen uluslararası bir etkinliktir.
Sonuçları ve Etkisi:
99 Sempozyumun en büyük sonucu bu alandaki karar alıcılar,
uzmanlar ve paydaşlar arasında köprü oluşturarak ağ
kurmalarını sağlamak, farkındalık yaratmak ve yeni projeler
için işbirliği yaratmaları için zemin oluşturmaktır.
99 Sonuçlar, sosyal medya üzerinden 8 milyondan fazla kişiye
ulaştırılarak yaygınlaştırıldı.
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AKSARAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Daha Başarılı Bir
Nesil İçin Okul
Öncesi Eğitimde Yeni
Yaklaşımlar
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aksaray.meb.gov.tr

Uygulamanın / Projenin Özeti:
Aksaray ilinde okul öncesi eğitim kalitesininin arttrılmasının
hedeflendiği proje Ulusal Ajans tarafından hibelendirildi.
Projenin bütçesi 24.915 €’dur. Proje kapsamında Aksaray
ilinden 15 okul öncesi öğretmen, değişik zamanlarda ve okul
öncesi eğitim ile ilgili farklı başlıklı kurslar için İtalya’nın Floransa
şehrine gitti. Öğretmenlerin katıldığı kurs başlıkları arasında Okul
Öncesi Eğitimde Drama, Montessori Yaklaşımı, Okul Öncesi
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Yaparak Oynayarak Öğrenme
yer almaktadır. Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Ekibi
tarafından hazırlanan bu proje kapsamında yerel ve uluslararası
etkinlikler düzenlendi ve Eurodesk bilgilendirmeleri yapıldı.
Yapılan toplantılarda Eurodesk’in bayrağı kullanıldı, internet
sayfası tanıtıldı ve Eurodesk ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Projeye
dâhil olan öğretmenler de kendi okullarında Eurodesk hakkında
diğer meslektaşlarına bilgilendirme yaptı. Bu sayede, Eurodesk
Aksaray ilinde çoğu öğretmen tarafından tanındı.

Hedefleri:
 Okul öncesi eğitimin kalitesini artırmak,
 Erasmus+ Programını tanıtmak,
 Eurodesk’in tanınmasını sağlamak,
 e-Twinning projelerinin sayısını ve kalitesini arttırmak,
 Aksaray ilinden daha fazla Erasmus+ Projesinin sunulmasını
sağlamak,
 Aksaray ilindeki okul öncesi kurumlarda verilen eğitimin
kalitesinin artmasını sağlamak,
 Okul öncesi öğretmenleri mesleki ve kişisel bakımdan
geliştirmek,
 Öğretmenlerin motivasyonlarının arttırmak,
 Öğretmenlerin yabancı dillerini geliştirmek,
 Okul öncesi eğitimde iyi uygulamaları paylaşmak,
 “Okul Öncesi Eğitimde Yeni Yaklaşımlar” isimli kılavuzu
hazırlamak
Yöntemi:
Proje yürütürülürken anketler, yüz yüze görüşmeler, toplantılar,
sunumlar ve kurum ziyaretleri düzenlendi. Öncelikle Aksaray İl
Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Ekibi olarak okul öncesi eğitim ile
ilgili anketler uygulandı. Anketlerin sonuçlarının analizi yapıldı.
Analiz sonucunda proje hazırlandı. Projenin kabul edilmesinden
sonra projeye dâhil olan öğretmenler ile toplantılar düzenlendi.
Toplantılarda hem proje ile ilgili hem de Eurodesk ve Ulusal Ajans
ile ilgili tanıtımlar yapıldı. Projenin ortağı olan okullara ziyaretler
gerçekleştirildi.
Sonuçları ve Etkisi:
99 Aksaray ilinde daha fazla öğretmen Eurodesk ve Ulusal Ajans’ı
tanımaktadır. Okullar proje hazırlama konusunda bilgi sahibi
oldular. Projenin yurt dışı etkinliğine katılan öğretmenler
okullarında proje köşeleri oluşturdular. Hazırlanan bu proje
köşelerinde hem proje ile ilgili hem de Ulusal Ajans ve
Eurodesk ile ilgili görseller, bilgilendirmeler yer almaktadır.
Okuldaki diğer öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından
bu proje köşeleri ziyaret edilmektedir.
99 Eurodesk tanıtımlarına Erasmus+ projesinin faaliyetleri
içerisinde yer verilmesi Eurodesk’in görünürlüğüne katkı
sağladı.
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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AGH Açık Kapı
Bilgilendirme
Toplantıları
8

eurodesk.anadolu.edu.tr/tr

Uygulamanın / Projenin Özeti:
Bilgilendirme Toplantıları 2 haftada bir salı veya çarşamba
günleri üniversitenin Açıköğretim Hizmet Binasında
gerçekleştirilmektedir. Her toplantıdan 1 gün önce üniversite
öğrencilerine kısa mesaj atılarak toplantı duyurusu yapılmaktadır.
Öğrencilere Avrupa Gönüllü Hizmeri Programı (AGH) hakkında
bilgiler verilmekte, motivasyon mektubu hazırlamaya ilişkin
önemli noktalara değinilmektedir.
Hedefleri:
 Anadolu Üniversitesi Örgün Öğrenim ve Açıköğretim
sistemindeki öğrenciler ile Eskişehir’de yaşayan gençleri AGH
hakkında bilgilendirmek
Yöntemi:
Sosyal medya hesaplarından da yapılan duyurularla etkinlik
Eskişehir yerelindeki gençlere duyurulmaktadır.
Toplantı ortalama 60-90 dakika arasında sürmektedir.
Katılımcılarla yaygın öğrenme teknikleri kullanılarak tanışma
etkinliği yapıldıktan sonra AGH ile ilgili bir sunum yapılmaktadır.
Sunumdan sonra sürece dâhil olmak isteyen gençler
http://eurodesk.anadolu.edu.tr/tr/gonullu-havuzu
internet sayfasındaki gönüllü havuzuna dâhil olmaktadırlar.

Sonuçları ve Etkisi:
99 Proje kapsamında bu güne kadar yaklaşık 5.000 kişiye
ulaşıldı ve 5.000 gönüllü adayı havuza kayıt yaptırdı. Bu
tanıtımlar sonucu katılımcıları bir araya toplama fikrinden
ortaya çıkan gönüllü havuzu ve internet sayfası fikri daha
sonra genişletilerek diğer Avrupa fırsatlarını da kapsadı ve
temel işlevi Avrupa fırsatlarını tanıtmak olan bir internet
sayfası hazırlandı.
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ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Erasmus+ ve Eurodesk
Ormanı
10

ybu.edu.tr/dib
Uygulamanın / Projenin Özeti:
“Haydi, senin de dikili bir fidanın olsun” parolasıyla gerçekleştirilen
“Erasmus+ ve Eurodesk Ormanı” isimli ağaç dikme etkinliği ile
üniversitedeki öğrenci ve personelin katılımıyla fidan dikme
faaliyetini hayata geçirmek, Üniversitede Avrupa ve Gençlik
fırsatları ile ilgilenen uzman ve yararlanıcıları bir araya getirmek ve
Erasmus+ ve Eurodesk fırsatlarının görünürlüğüne ve tanınırlığına
katkı sağlamak amaçlandı. Bu doğrultuda gerçekleştirilen
faaliyete 400’ü aşkın öğrenci ve akademik-idari personel katılım
sağlandı, Türkiye Ulusal Ajansı personelinin katılımıyla 300’ü
aşkın ağaç dikimi gerçekleştirildi. Erasmus+ ve Eurodesk’in
görünürlüğünü artırmak için katılımcılara çeşitli hediyeler ve
bilgilendirme materyalleri dağıtıldı. Tüm bu süreçlerin akabinde
ilgili faaliyetin üniversite genelinde duyurulması ve basında yer
alarak ve ilgi çekmesi sağlandı.

Hedefleri:
 Eurodesk ve Erasmus+ faaliyetlerinin tanınırlığı ve
görünürlüğüne katkı sağlamak,
 Üniversitemizin gerçekleştirdiği uluslararası faaliyetlerin
yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 Üniversitemizde Avrupa ve gençlik fırsatları noktasında ilgili
uzman ve yararlanıcıları bir araya getirmek,
 Öğrenci ve personelin çevre ve doğa konusunda
farkındalıklarını artırmak,
 Kampüsün ağaçlandırılmasına katkı sağlamak.
Yöntemi:
Etkinliğe sadece öğrencilerin değil akademik ve idari personelin
katılımı da sağlandı. Türkiye Ulusal Ajansı personelinin de
iştiraki eklenince faaliyetin çarpan etkisinin oldukça yüksek
olması sağlandı. Her kesimden (öğrenci, personel, yönetici vs.)
katılımcının dahil edilmesi prensibiyle, öğrenci ve personelin
Türkiye Ulusal Ajansı çalışanlarıyla bu etkinlikte bir araya gelmesi
Avrupa ve gençlik fırsatlarına ilgi duyan bireylerin motivasyon ve
dâhil olma düşüncelerini oldukça olumlu yönde etkiledi.
Sonuçları ve Etkisi:
99 Etkinliğe katılım sağlayan personel ve öğrencilerde Eurodesk
görünürlüğü ve algısı oldukça arttı. Etkinlik sonrası, Avrupa ve
gençlik fırsatları için Eurodesk temas noktamıza başvurarak
bilgi alan, özellikle yurtdışı imkânlarından yararlanmak isteyen
öğrenci ve personel sayısında ciddi bir artış gözlemlendi.
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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kültür Köprüsü
/ Akran Akrana
Öğrenme
12

antalya.bel.tr

Uygulamanın / Projenin Özeti:
Daha önce yürütülen Kültür Köprüsü 1-2-3-4 projeleri ile
Antalya’da yaşayan 17-30 yaş aralığındaki gençlerde Avrupa
Gönüllü Hizmeti (AGH) bilinci oluşturmak, farklı bir kültürü
tanımalarına olanak sağlayarak farklı kimliklere sahip bireylerle
iletişim kurmalarını sağlamak, toplum yararına yapılan projelerde
çalışarak gönüllülük, ekip ruhu, hoşgörü gibi niteliklerin
geliştirilmesine destek sağlamak ve gençlerin yabancı dil
öğrenmelerine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
Kültür Köprüsü AGH projeleri ile birçok genç Eurodesk ofisimize
gelerek akranlarının, ailelerinin, çevrelerinin Avrupa fırsatlarından
haberdar olmalarını sağladı. Birçok genç hayatlarında ilk defa
yurtdışı ve gönüllülük tecrübesi yaşadı. AGH yapmış olan
gönüllüler, kurum olarak yapılan Eurodesk bilgilendirme
toplantıları, Avrupa Günü etkinliği, Time to Move etkinleri ve stant
çalışmaları gibi etkinliklerde, yaşamış oldukları tecrübeleri diğer
gönüllü adaylarına gönüllü olarak aktardılar.
Ayrıca yurtdışına giden gönüllülerden, kendilerine verilen
Eurodesk materyalleri ile fotoğraflarını göndermeleri ve AGH
yapmış oldukları kurumlardaki gençlere Eurodesk aracılığıyla
projeye katılmış olduklarını anlatmaları istendi. Daha sonra
bu görseller sosyal medyada paylaşılarak diğer gençlerin ilgisi
Eurodesk ofisine çekilmeye çalışılıldı.

Hedefleri:
 Eurodesk ofisimizi ziyaret eden gençleri AGH programından
ve diğer Avrupa fırsatlarından haberdar etmek,
 Ofisimizi ziyaret eden gençlerin daha sonra başvurusunu
yapılan AGH projelerinde gönüllü olarak yer almalarını
sağlamaya çalışmak,
 Aynı zamanda bilgilendirme merkezi olarak da faaliyet
gösteren Antalya Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri ve
Projeler Şube Müdürlüğü bünyesindeki Eurodesk Temas
noktasına olan ilginin artması ve daha fazla gence ulaşmak

Yöntemi:
AGH projelerinin tanıtımı Eurodesk bilgilendirme faaliyeti
kapsamında yapıldı. Akdeniz Üniversitesi kampüsünde yapılan
bilgilendirme toplantılarının öncesinde hazırlanan afişler ve
sosyal medya üzerinden yayınlanan ilanlar gençlerin katılımını
sağlamaya yardımcı oldu.
Bilgilendirme toplantılarına, önceki senelerde AGH faaliyetinden
yararlanmış olan gençler davet edildi. Eski gönüllüler AGH
deneyimlerini kendi akranlarına anlattılar ve akranlarından gelen
soruları cevapladılar. Toplantıya katılan gençler AGH’ye ilişkin
bilgileri kendileri gibi bireylerden dinleme fırsatı buldu
Toplantıya katılan gençlerden iletişim bilgileri alınarak
kendilerine Eurodesk Türkiye Koordinatörlüğünden gönderilmiş
olan bilgilendirme dökümanlarının yanı sıra Türkiye Ulusal Ajansı
sayfasında bulunan “41 Soruda AGH” kitapçığı dağıtıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyesi
arkadaşlarımızla da ortak çalışmalar yapıldı. Gençlik Meclisi’nin
düzenlediği gezilerde, gençlere Avrupa fırsatlarıyla ilgili
bilgilendirme yapılarak, broşür ve kitapçık dağıtıdı.

Sonuçları ve Etkisi:
99 AGH projeleri ile gençlerin farklı kültürler, deneyimler,
uygulama teknikleri, araştırma, değerlendirme gibi
kazanımlarını geliştirmenin yanı sıra gönüllülük kavramının
öğretilmesi ve yaygınlaştırılması sağlandı. Antalya Büyükşehir
Belediyesi olarak gençlerin eğitimine önem verilmektedir. Bu
proje ile gençlerimize Avrupa’daki yaygın eğitim teknikleri,
gençlik çalışmaları ve uygulamalarını yerinde deneyimleme
fırsatı sunuldu. Proje kapsamında yapılan Eurodesk
bilgilendirme toplantılarının yerel basında ve medyada aktif
olarak haberinin yapılması sağlandı.
99 Gönüllülerimizin proje kapsamında kazanılan tecrübe
ve deneyimlerini, Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet
binasında bulunan konferans salonlarında Eurodesk
bilgilendirme toplantılarında kendilerinden istenilen görsel
çıktılar eşliğinde gönüllü adaylarıyla paylaştık. Tanıtım
çalışmaları (basın, sosyal medya vb.) sayesinde Eurodesk
Temas Noktası olan kurumumuza çok sayıda başvuru yapıldı.
Kurumumuzu ziyaret eden gençlere Avrupa fırsatları ve
gençlik çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı, çok sayıda
gencin başvurusu alındı.
13

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Eurodesk ile Avrupa
Fırsatları
14

beykoz.bel.tr

Uygulamanın / Projenin Özeti:
Avrupa Birliği (AB) bünyesinde düzenlenen “Time To Move”
etknilikleri kapsamında “Eurodesk ile Avrupa Fırsatları” programı
düzenlendi. Bu programın genel çerçevesini bilgilendirme
toplantıları oluşturdu. Öncelikle belediyedeki stajyer öğrencilere,
bir farkındalık yaratmak adına, Eurodesk tanıtıldı; AB’nin gençlere
sunduğu fırsatlar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.
Daha sonra ilçedeki üniversite öğrencileri ile bir araya gelindi.
Onların yararlanabileceği programlar hakkında yüz yüze
bilgilendirmelerde bulunuldu. Yaptığımız bu uygulama ile
Eurodesk’i bilmeyen öğrencilere tanıtım yapıldı. Ayrıca gençlerin
ilgilerine özel programlar hakkında yüz yüze bilgilendirmelerde
bulunarak onların hedeflerine yönelik bilgi akışını sağlandı.

Hedefleri:
 Öncelikle Eurodesk’in ilçemiz nezdinde tanınırlılığını arttırmak,
 Eurodesk temas noktası olan belediyemizin gençlerin uğrak
yeri olmasını sağlamak,
 İlçemizde Avrupa fırsatlarından yararlanan gençlerin sayısının
artmasını sağlamak,
 İlçemizdeki üniversite, okul ve STK’ları Eurodesk ve AB
programları hakkında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek.
Yöntemi:
“Eurodesk ile Avrupa Fırsatları” programımızda bilgilendirme
toplantıları ile yüz yüze ofis buluşmaları ekseninde bir işleyiş
belirlendi. Önce sunumlar ile Eurodesk tanıtıldı; ardından
hedef gruba AB fırsatları anlatıldı. Yüz yüze görüşmelerde
de öğrencilerin soruları cevaplandı, merak ettiği programlar
hakkında bilgiler verildi.
Sonuçları ve Etkisi:
99 Programın etkisi ilçedeki gençlerin ve projelere ilgi
duyan kurumların temas noktası olarak bizden daha fazla
bilgilendirme taleplerinde bulunmaları yönünde oldu.
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BİNGÖL VALİLİĞİ AB PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ

Her Zaman Hazırız
16

bingolproje.gov.tr
Uygulamanın / Projenin Özeti:
İlimizde “Her Zaman Hazırız” sloganıyla bilgi talebinde bulunan
tüm gençlere ve bütün kurum/kuruluşların ihtiyaçlarına etkin
olarak cevap verilmektedir. Bilgilendirmeler farklı iletişim
kanalları kullanılarak yapılmaktadır.

Hedefleri:
 Bilgi talebinde bulunan kişi/kurumların ihtiyaçlarını karşılamak,
 Hedef kitle içinde yer alan tüm kurum ve kuruluşları hibe
kaynakları hakkında bilgilendirmek,
 Programlara başvuran kurum sayısını artırmak
Yöntemi:
Bilgilendirmeler, internet sayfası, sosyal medya araçları,
kurum ziyaretleri ve bilgilendirme günleri şeklinde toplantılar
gerçekleştirilerek yapılmıştır.
Sonuçları ve Etkisi:
99 Merkezimizin bilgilendirme yaptığı fon kaynaklarının çok
çeşitli olması Eurodesk’in görünürlüğüne (sayısal ve çeşitlilik)
katkı sağlamaktadır.
99 Yapılan bilgilendirme çalışmaları ile gençlerin yanısıra
farklı kurum ve kuruluşların Avrupa fırsatları hakkında bilgi
düzeylerinde artış yaşanmıştır.Uygulamanın / Projenin

Özeti:

Bu proje ile madde bağımlılığına karşı önleyici çalışmaların
gerekliliği noktasında gençlerde bitki yetiştiriciliği hobisi
edinilmesine destek verildi. Maliyeti düşük ve özel bir mekân/
zaman ihtiyacı olmaksızın yapılabilecek bu hobi ile gençlere boş
zaman yapılandırması konusunda alternatif gösterildi. Bursa Aile
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı bir çocuk sitesinden 15
genç kız, Bursa Hamidiye Anadolu Mesleki ve Teknik Lisesi’nden
10 genç ve Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nden 5 genç
kız olmak üzere 30 genç kız projenin hedef kitlesini oluşturdu.
Lisede bulunan sera tadilat ettirilerek, 3 hafta boyunca gençlere
teorik ve uygulamalı bitki yetiştiriciliği konusunda “Tarım ve
Çevre Atölyeleri” yapıldı. Atölyelerin sonunda Bursa Aile Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı çocuk sitesinin bahçesinde 240
m2lik alana hobi bahçesi yapıldı ve gençler kendi yetiştirdikleri
4 çeşit bitki ve takviye fidelerin ekimini kendileri yaptılar. Aynı
zamanda “Tarım ve Çevre Atölyeleri”nde kendileri için ayrı
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT KONSEYİ

Toprakta Sevgiyle
Buluşan Eller Projesi
18

bursakentkonseyi.org.tr

Uygulamanın / Projenin Özeti:
Bu proje ile madde bağımlılığına karşı önleyici çalışmaların
gerekliliği noktasında gençlerde bitki yetiştiriciliği hobisi
edinilmesine destek verildi. Maliyeti düşük ve özel bir mekân/
zaman ihtiyacı olmaksızın yapılabilecek bu hobi ile gençlere boş
zaman yapılandırması konusunda alternatif gösterildi. Bursa Aile
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı bir çocuk sitesinden 15
genç kız, Bursa Hamidiye Anadolu Mesleki ve Teknik Lisesi’nden
10 genç ve Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nden 5 genç
kız olmak üzere 30 genç kız projenin hedef kitlesini oluşturdu.
Lisede bulunan sera tadilat ettirilerek, 3 hafta boyunca gençlere
teorik ve uygulamalı bitki yetiştiriciliği konusunda “Tarım ve
Çevre Atölyeleri” yapıldı. Atölyelerin sonunda Bursa Aile Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı çocuk sitesinin bahçesinde 240
m2lik alana hobi bahçesi yapıldı ve gençler kendi yetiştirdikleri
4 çeşit bitki ve takviye fidelerin ekimini kendileri yaptılar. Aynı
zamanda “Tarım ve Çevre Atölyeleri”nde kendileri için ayrı
saksılara da ekim yaptılar ve projenin sonuna kadar bu bitkileri
yetiştirmeyi başaranlara ödül verildi.
Ödül teşviki ile bitki yetiştiriciliği hobisinin gençlerin yaşamlarında
da sürdürülebilir bir alışkanlık haline gelmesi desteklendi. Bu
çalışmaların yanı sıra proje ortaklarından Yeşilay Bursa Şubesi
yapılan etkinliklerin bir bölümünde Teknoloji Bağımlılığı, Sigara
Bağımlılığı, Sağlıklı Beslenme ve Hayır Diyebilme konularında
eğitimler verdi. Gençlerin boş zamanlarını sosyal yaşam içinde
değerlendirebilecekleri kurumların da tanıtılması proje hedefleri
içinde yer aldı. Bu kapsamda Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi,
Yeşilay Bursa Şubesi ve Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü Osmangazi Gençlik Merkezi kurum ziyaretleri yapıldı,
bu kurumların gençlere yönelik çalışmaları tanıtıldı. Bursa Kent
Konseyi Gençlik Meclisi ziyaretinde Eurodesk Ağı ve Avrupa
fırsatları da tanıtıldı. Projenin sosyal etkinlikleri olarak Bursa Bilim
Teknoloji Merkezi Ziyareti, At Binme Etkinliği, Bursa Gezisi, Mihraplı
Parkı Gezisi gerçekleştirildi, bu yolla 3 farklı yaş grubundan ve
farklı çevreden gençlerin kaynaşması sağlandı. Bu proje Gençlik
Projeleri Destek Programı (2016/2) Kapsamında Gençlik ve
Spor Bakanlığı tarafından hibe desteği alarak yürütüldü. Proje
Bursa Kent Konseyi, Sosyal Politikalar Merkezi Derneği, Bursa
Büyükşehir Belediyesi, Bursa Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü,
Yeşilay Bursa Şubesi, Bursa Hamidiye Mesleki Ve Teknik Anadolu
Lisesi, Bursa Gençlik Spor İl Müdürlüğü Osmangazi Gençlik
Merkezi ortaklığında yürütüldü.

Hedefleri:
 Gençleri madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklar konusunda
bilinçlendirmek,
 Sağlıklı yaşam bilincinde, çevreye duyarlı bireyler yetişmesine
destek olmak,
 Gençlerin küçük yaşlarda madde bağımlılığına yönelmelerini
engelleyecek hobiler edinmesine yardımcı olmak,
 Gönüllü çalışmaları teşvik etmek ve gönüllülük bilincini
yaygınlaştırmak,
 Kamu ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini arttırmak,
Yöntemi:
Proje yazımından, faaliyetlerin uygulanmasına kadar tüm
süreçlerde proje temsilcileri ile birlikte karar alındı. Uygulama
sürecini ortak akıl anlayışıyla yürütmek için bir kurul oluşturuldu.
Faaliyetlerin planlanmasında tüm ortaklar görev üstlendi ve
sürece aktif katılım sağlandı.
Atölyelerde ve eğitimlerde yaygın eğitim metotları kullanıldı, her
faaliyette hareketlendirici ve buz kırıcı oyunlar yapıldı. Faaliyetlerin
öncesinde ve sonrasında hedef kitlenin görüşleri alındı ve
faaliyetlerin içeriklerinin tasarlanmasında aktif olmaları sağlandı.
Ayrıca projenin başında ve sonunda ön test-son test uygulaması
yapılarak davranış değişikliği ve etki analizi gerçekleştirildi.

Sonuçları ve Etkisi:
99 Proje sonunda 30 genç, teknoloji ve madde bağımlılığının
zararları ve sağlıklı yaşamın önemi konusunda farkındalık
kazandı, çevre ve doğanın korunması konusunda duyarlılık
seviyeleri arttı.
99 Gençlere bağımlılıklardan korunmak için boş zaman
yapılandırılması amacıyla bitki yetiştiriciliği hobisi kazandırdı.
99 3 farklı çevreden olan hedef kitlenin tüm faaliyetlerde birlikte
yer alarak sosyal diyalog oluşturulmasına katkı sağlandı.
99 Hedef kitle ve proje ortakları arasında gönüllülük bilinci,
gönüllü çalışmalar ve ekip çalışması kültürü geliştirildi.
99 Bursa’da gençlik alanında çalışan ve proje amacına uygun
faaliyetleri olan 3 proje ortağı kurum gençlere tanıtıldı, boş
zamanlarında gönüllü olarak katılabilecekleri alternatifler
gösterildi.
99 Proje, gençlik çalışmaları için bir örnek olarak uygulanmıştır.
99 Avrupa fırsatları ve Eurodesk ağı hem proje hedef kitlesine
hem de proje ortaklarına tanıtıldı.
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ÇANAKKALE KOZA GENÇLİK DERNEĞİ

Çanakkale’nin
Evlatları Atasının
İzinde

20

kozagenclikdernegi.org
Uygulamanın / Projenin Özeti:
Çanakkale Koza Gençlik Derneği ve Çanakkale Bisiklet Platformu
gönüllüleri içinden dünyanın içinde bulunduğu kaos-savaş
ortamının son bulmasını isteyen, “Yurtta Sulh Cihanda Sulh”
söylemini benimseyen 3 kişilik ekip, Barışın Şehri Çanakkale’den
21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında, insanlara barışın mümkün
olduğunu göstermek, bisiklet kültürünün yerleşmesi, bisikletli
ulaşımı yaygınlaştırmayı, Gençlik Çalışmalarını, Erasmus+ ve
Eurodesk ağını yaygınlaştırmak amacıyla Çanakkale’den Selanik’e
pedal çevirdi.

Hedefleri:
 Yerinde bilgilendirme yapmak,
 Erasmus+ Programını anlatmak,
 Bisiklet kültürünü anlatmak,
 Gençlik çalışmaları hakkında farkındalık yaratmak
Yöntemi:
Çanakkale›den Selanik›e pedallanan yol boyunca dinlenme,
konaklama vb. durumlarda soru soran veya bilgilendirme
gerçekleştirdiğimiz Türk ve Yunan vatandaşlara konu hakkında
bilgilendirmelerde bulunuldı.
Sonuçları ve Etkisi:
99 Türkiye’deki
gençlik
çalışmalarının
boyutu
ve
uygulamalarıyla ilgili bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi,
Erasmus+ hakkında bilgilendirme, Eurodesk ve Eurodesk
Türkiye hakkında bilgilendirme, bisiklet kültürü hakkında
bilgilendirme gerçekleştirilmektedir. Yunanistan’da veya
Türkiye sınırları içerisindeki bilgi erişimi konusunda kısıtlı
gençlere, Erasmus+, Gençlik Çalışmaları, Eurodesk, Avrupa
Komisyonu vb. konularda bilgilendirme gerçekleştirilmiştir.
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ÇİĞLİ BELEDİYESİ

Eurodesk Heryerde

22

cigli.bel.tr
Uygulamanın / Projenin Özeti:
Belediyenin yıllık planlamasına Eurodesk Ofisinin çalışmaları
dahil edildi. Halkın yoğun olarak katıldığı etkinlikler ile Çiğli
Belediyesince düzenlenen festivallerde stant çalışmaları yapıldı.
İlçedeki dernekler ziyaret edilerek ofisimiz ve çalışmaları tanıtıldı.
Bu yolla farklı hedef kitlelere ulaşmak, onlarda Avrupa fırsatları
hakkında farkındalık yaratmak ve gençlerin serbest zamanlarını
araştırma, gönüllülük ve gençlik faaliyetlerine dâhil etmek
amaçlandı. Ayrıca Çiğli’deki okullara da ulaşılarak öğretmenleri
ve gençleri Avrupa fırsatları konusunda bilgilendirmek için
çalışmalar gerçekleştirildi.

Hedefleri:

 Ebeveynleri bilgilendirme sürecine dâhil etmek
 Daha önce ulaşılmamış olan hedef kitleye bilgilendirme
yapmak
 Gönüllülük bilinci oluşturmak
 Talepler doğrultusunda hedef kitlenin ihtiyaçlarını tespit
etmek
 Gençler arası iletişim ve sosyalliği arttırırken, takım çalışmasına
yatkınlığı önemli kılmak
 Mentör ve akran eğitimi yöntemi ile ulaşılabilirliği ve dâhil
etmeyi arttırmak
 Farkındalık yaratmak

Yöntemi:
Bilgilendirme çalışmalarına, daha önce projelerde deneyim
sahibi olmuş gençler dâhil edilerek akran eğitimi metodu
uygulandı. Ayrıca eğitimlerde mentörlerden faydalanıldı. Yurt
dışında gençlik faaliyetlerine katılmış olan gençlerin bireysel
hikayeleri derlenerek Çiğli Belediyesinin periyodik dergilerinde
yayınlandı.
Sonuçları ve Etkisi:
99 Çalışmalarımız sonucunda ofisimizi ziyaret eden kişi sayısı
görünür şekilde arttı.
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DOĞAL YAŞAM DERNEĞİ

Alo Eurodesk Yüz
Yüze Bilgilendirme
Hattı
24

dogalyasamdernegi.org

Uygulamanın / Projenin Özeti:
Eurodesk temas noktamızın gençlik bilgilendirmesi uygulaması
kapsamında, katılımcılar telefonla ofise davet edildi. Bire bir
uygulamalı bilgilendirme yapıldı, tüm sorulara cevap verildi.
Bilgilendirme sonucunda görüş ve düşüncelerini anı defterine
yazmaları istendi. Ofisten ayrılan gençler, okullarında ve arkadaş
çevrelerinde Eurodesk’in bilinirliğini artırdı.
Hedefleri:
 Daha çok gence ulaşmak
Yöntemi:
Gerek internet sayfası kanalıyla gerekse ofise gelen gençlere CV
ve motivasyon mektuplarını hazırlama konusunda destek verildi.
Kendilerine destek verilen gençlerden, Avrupa Gönüllü Hizmeti
(AGH) faaliyetine yaptıkları başvuruların bir örneğini temas
noktamıza göndermeleri istendi. Böylece kendilerine destek
verilen kişilerden ne kadarının AGH başvurusu yaptığı bilgisine
ulaşılması hedeflendi.
Sonuçları ve Etkisi:
99 Bu uygulama sonrasında Türkiye’nin tüm illerinden bize
ulaşanların ve ofisimizi ziyaret edenlerin sayısında gözle
görülür artışlar gözlendi. Bilgilendirmeye katılım gösteren
gençlerin ne kadarının başvuru yaptığı, kaçının fırsatlardan
yararlandığı sayısal olarak ölçüldü.
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ERZİNCAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Gençlik Hakları ve
Değerlerini Bilmek
- Yenilikçi Olmak
Gençlik Festivali
26

erzincan.meb.gov.tr

Hedefleri:
 Gençlerin kendi hakları konusunda bilgi sahibi olmalarını
sağlamak ve değerlerinin farkında olmalarına yardımcı olmak.
 Yararlanabilecekleri Avrupa fırsatları hakkında gençleri
bilgilendirmek.
 Özgür hissettkleri bir ortamda kendilerini ifade etmelerini
sağlamak.
 Gençlere kendilerine hitap eden etkinliklerle enerjilerini
atabilecekleri uygun bir ortam sağlamak.
Yöntemi:
Ortaöğretimde eğitimlerine devam eden tüm gençlere hitap
edebilmek için Müdürlüğümüze bağlı liseler arasından bahçesi
etkinlikler için en uygun olanlar belirlendi. Katılımın artması için
tüm okullar ve yan kurum/kuruluşlara Bilim Sanat Merkezine ve
Halk Eğitim Merkezlerine resmi bir davet gönderildi. Gençlik
Merkezi ile işbirliği yapılarak gençlere hitap edebilecek etkinlikler
konusunda ortak hareket edildi. Rehberlik ve Araştırma Merkezi
çalışanları ise gençlerimize özellikle mesleki yönlendirme
konusunda hitap edebilmek için hazırlıklarını yaptılar. Güzel
Sanatlar Lisesi ekibi gençlere özel bir konser hazırladı.
Festival, birçok kurumun ortaklaşa ve katılımcı çalışmalarıyla
gerçekleştirildi.

Uygulamanın / Projenin Özeti:
Düzenlenen festival kapsamında gençler kendi hakları ve
değerleri konusunda farkındalık kazandılar. Festival alanında
açılan stantlarda yenilikçi uygulamalar hakkında bilgi sahibi
oldular. Tüm bu bilgilendirme süreci gençlerin kendilerini rahat
ve özgür hissettikleri festival ortamında gerçekleşti. Gençlik
Merkezi ile işbirliği yapılarak Mobil Gençlik Merkezi festival
alanına getirildi.

Sonuçları ve Etkisi:
99 İlimizde ilk kez böylesine kapsamlı bir festivalin
gerçekleştirilmesi; sonrasında gençlere yönelik olarak
yapılabilecek çalışmalara örnek teşkil etti. Birlikte çalıştığımız
farklı kurumlar, Eurodesk Ağı ve bu kapsamda yürüttüğümüz
çalışmalar konusunda detaylı bilgiye sahip oldular. Tüm
ortaöğretim kurumlarından idareci, öğretmen ve öğrenci
katılımının olması Eurodesk’in geniş kitlelere ulaşmasını
sağladı.

Festival, bilgilendirme ve seminerlerle başladı ve bir gençlik
konseri ile son buldu. Tüm bu etkinlikler boyunca Eurodesk
standında gençlere Avrupa fırsatları hakkında bilgi verildi. Ayrıca
Rehberlik ve Araştırma Merkezinin standında gençlere gün
boyunca bilgi almak istedikleri her konuda danışabilecekleri
psikolojik danışmanlar eşlik ettiler. Mobil Gençlik Merkezinin
düzenlediği oyunlarda dereceye girenlere Eurodesk’in
promosyon ürünleri hediye edildi.
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GENÇLİK ORGANİZASYONLARI DERNEĞİ

Bugün için Gençlik
Ekibi
28

Uygulamanın / Projenin Özeti:
Gençlik Ekibi projesi her yıl Eylül ayında üniversitelerin açılması
ile birlikte başlayan ve üniversitelerin öğrenim süresi sonuna
kadar devam eden bir projedir. Proje süresince oluşturulan ekip
üyeleri ilk etapta Gönüllülük, Takım Çalışması ve İletişim eğitimi
alarak gönüllülük ve birlikte çalışma olgularını kavramaktadır.
Daha sonra yıl boyunca sürecek şekilde ekip üyelerinin ihtiyaç
ve önceliklerine göre çalışma planı oluşturmaktadır. Ayrıca ekip
üyelerine, ekibin kurulduğu günden itibaren kurumumuzun
Eurodesk Türkiye Temas Noktası olduğu ve Avrupa’daki gençlik
fırsatlarının neler olduğu anlatıldı. Yılsonunda belli bir noktaya
ulaşan ekip üyeleri gerek yurt dışı gerekse yurt içinde projelere
katılarak tecrübe kazandı.
Ekip üyeleri gelecek yılın planlamasını da kendilerince hazırlayıp
ekibe yeni katılacak olan gönüllüler ile de ilgilendi.

Hedefleri:
 Gençleri sivil toplumda aktif birer vatandaş yapmak,
 Kişisel gelişimlerine katkı sağlamak,
 Ürettikleri fikirleri gerçekleştirebilmek için uygun ortam
sağlamak,
 Yurt dışı fırsatları hakkında bilgi sahibi yapmak,
 Yurt dışı fırsatlarından azami ölçüde yararlanmalarını
sağlamak
Yöntemi:
Proje yürütülürken ekip çalışması ve gönüllülük esaslı çalışma
prensiplerini uygulandı.
Sonuçları ve Etkisi:
99 Her yıl Eylül ayında üniversite öğrencileri tarafından projeye
birçok başvuru alınmaktadır. Gençlerin kendilerini ifade
edebildikleri ve isteklerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam
sağladığı için yıl boyunca yapılan tüm projeler genç odaklı
ve gençlere yönelik projelerdir. Geçmiş yıllarda tecrübe
kazanan proje üyeleri de kendi Avrupa fırsatları bilgilendirme
çalışmalarını yapmakta ve Eurodesk Türkiye hakkında daha
fazla bilgi sahibi olmaktadırlar.
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GENÇ YAŞAMIN SESLERİ DERNEĞİ

Diplomasiye Genç
Bakış
30

gencyasaminsesleri.org

Uygulamanın / Projenin Özeti:
Projenin ana amacını Türkiye’nin Kamu Diplomasisi çalışmalarında
Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü ve özellikle de Eurodesk Türkiye
Temas Noktalarının çalışmaları oluşturmaktadır. Özellikle AB
Programları ve projeleri başta olmak üzere Ulusal Ajansımızın
sunduğu tüm Avrupa Fırsatlarının görünürlüğünün sağlanması ve
yaygınlaştırılması noktasında adeta lokomotif görevini üstlendi.
Eurodesk Türkiye’yi bu anlamda güçlü kılan şüphesiz temas
noktalarının homojen yapısıdır. Her yıl bu kurumlar yüzlerce
projeye imza atmakta ve ülkemizin uluslararası alanda tanınırlığına
katkıda bulunmaktadırlar. Buradan yola çıkarak özellikle AB’ye
üyelik aşaması da göz önünde bulundurulduğunda aslında
ülkemizin önemli kamu diplomasisi faaliyetlerini Eurodesk Temas
Noktaları aracılığı ile Türkiye Ulusal Ajansı gerçekleştirmektedir.
Bu anlamda projede 7 farklı bölgeden Eurodesk temas noktaları
ile çalışılarak Eurodesk’in görünürlüğü de sağlandı.
Hedefleri:
 Katılımcıların kamu diplomasisi kavramı ve tarihsel süreci,
kamu diplomasisinin önemi, Türkiye’nin kamu diplomasisi
uygulamaları gibi konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak,
 Faaliyetin doğası gereği, ilk kez böyle bir çalışmada yer
alacak gençler için de ülke bazında farklı kültürlere dair
çeşitlilik ve kültürler arası öğrenme bilincine sahip olmalarını
desteklemek,
 Proje paydaş kurumların temsilcilerinin yerel dinamiklerle
iletişiminin daha güçlü hale gelmesine, organizasyon
becerilerinin güçlenmesine destek olmak,
 Bölge koordinatörlerinin ilin karar alıcı mekanizmalarıyla
bundan böyle aynı platformda yer almalarının önünü açmak,
 Aynı zamanda da Eurodesk Temas Noktası olan bu
kuruluşların ve irtibat kişilerinin bilinirliğinin artırılmasına
katkıda bulunmak

Yöntemi:
Projenin ana ekseninde çalıştaylar ve çalıştayların sonunda
gerçekleşen zirve yer aldı. Çalıştay faaliyetleri yaygın öğrenme
teknikleri kullanılarak oluşturuldu. Faaliyetler esnasında
moderatörlük görevini her bölgenin koordinatörü yaptı.
Çalıştaylara uzman desteği sağlamak amacıyla uluslararası
ilişkiler mezunu, kamu diplomasisi uygulamaları konusunda
bilgi sahibi ve 10’dan fazla uluslararası projede yer almış
kolaylaştırıcıların katılmasısağlandı. Ayrıca bölge çalıştaylarının
düzenlendiği illerde bulunan üniversitelerin kamu yönetimi,
uluslararası ilişkiler gibi bölümleri de projeden haberdar edildi.
2 gün olarak planlanan zirvede bölgesel çalıştayların sonuçları
paylaşıldı. Zirveye, kamu diplomasisi alanında çalışma yapan
kuruluşlar katıldı..
Sonuçları ve Etkisi:
99 Proje faaliyetleri ile katılımcılara ekip çalışması, sorumluluk
alma, karar alma süreçlerine katılım yönünden katkı sağlandı.
Proje bölgesel çalıştayların organizasyonunda, katılımcıların
seyahat ve konaklamalarının planlanmasında, çalıştay
gündeminin oluşturulmasında aktif rol alan Eurodesk temas
noktalarının organizasyon becerileri gelişmiş ve bölgelerinde
tanınırlıkları artdı. Tanınırlıklarının artması, temas noktalarının
bundan sonra yürüteceği faaliyetlere destek bulma, proje
ortaklığı kurma ve gerekli izinleri alma gibi konularda ellerini
güçlendirdi.
99 Projenin konusu olan kamu diplomasisi çalışmalarını
yakından tanıma fırsatı bulan katılımcılar kendi üretecekleri
projelerde ülke tanıtımının, sosyal ve kültürel ögelerin daha
fazla yer almasına özen gösterdiler. Uluslararası mecrada ülke
imajının doğru bir şekilde oluşturulması konusunda nelere
dikkat edilmesi gerektiği, kamu diplomasisinde gençliğin
rolü, gençlerin ülke tanınırlığına nasıl katkı sağlayabileceği ve
bu alanda üretilebilecek projeler için fikirler gibi daha birçok
önemli konuda katılımcılar ve katılımcı kuruluşlar bilgi sahibi
oldular. Proje çıktıları, karar alıcılar ile paylaşıldı. Bu sayede
hali hazırda ülkemizin kamu diplomasisi çalışmalarını yürüten
bu kurumlara sivil toplum kuruluşları tarafından sahadan
bilgi akışı sağlandı. Bu sayede temas noktaları ile kuruluşlar
arasında güçlü bir diyalog ortamı yaratıldı.
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GİRESUN VALİLİĞİ AB VE DIŞ İLİŞKİLER BÜROSU

Yerelden Ulusala
Gençlik Politikaları
Projesi
32

giresunab.gov.tr

Uygulamanın / Projenin Özeti:
Yerelden Ulusala Gençlik Politikaları projesi, ulusal bağlamda
gençlik politikalarının şekillenmesine katkı sunarak gençlerin
sürece dâhil edilmesini hedefledi. Bu sürece, gençleri, kamu
kurumlarının temsilcilerini, STK’ları dâhil ederek, gençlik
politikalarından etkilenen bütün grupları içerisine alan bir
yaklaşım izledi. Proje kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesinde
çalıştaylar gerçekleştirildi ve gençlerin bölgesel politika
belgelerini oluşturmaları üzerine çalışmaları sağlandı. Bu
kapsamda 175 genç proje faaliyetlerine katıldı. Proje, gençlik
çalışmaları için bir örnek olarak uygulandı.
Hedefleri:
 Ulusal gençlik politika belgesinin gençlerin ihtiyaçlarını odağa
alarak düzenlenmesini sağlamak,
 Yerel odaklı ve gençlerin ihtiyaçlarına yönelik gençlik
politikalarının şekillenmesine katkı sağlamak,
 Gençlerin demokratik karar alma mekanizmalarına katılımını
kolaylaştırıcı mekanizmaların oluşmasına öncülük etmek
Yöntemi:
Türkiye’de gençlik kavramı, gençlik katılımı ve gençlik politikaları
kapsamında 3 günlük seminerler düzenlendi.
Her bölgesel seminer sonucunda, 1 adet bölgesel politika belgesi
ortaya çıktı.

Sonuçları ve Etkisi:
Bölgelerden alınan sonuçlar ile “Ulusal Gençlik Politika
Belgesi”nin oluşması amacıyla, gençlik çalışanları, gençler ve
gençlik politika yapıcıları ve uygulayıcılarının toplanacağı ulusal
zirve gerçekleştirildi.
Proje çıktıları:
99 Bölgesel Gençlik Politika Belgeleri
99 Ulusal Gençlik Politika Belgesi
99 Gençlik Politikası Oluşturma Süreci – Gençler ve Gençlik
Çalışanları için Kılavuz
99 Türkiye’de Gençlik Profili ve Gençlerin İhtiyaçları
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GÜMÜŞHANE AB PROJE BÜROSU

Europass
Bilgilendirme, Avrupa
Günü Etkinliği
(2018 Avrupa Kültürel
Miras Yılı)
34

gumushane.gov.tr

Uygulamanın / Projenin Özeti:
Europass Bilgilendirme ve Avrupa Günü etkinlikleri için tarih
belirlenip görseller hazırlandı ve küçük tanıtım kitapçıkları, kalem,
bloknot gibi promosyon malzemeleri üretildi. Program sonunda
dağıtılan bröşür çanta vb. tanıtım malzemeleri hem görünürlük
açısından hem de gençlerin küçük ihtiyaçlarına cevap verir
nitelikteydi.
Hedefleri:
 Gençler AB formatında CV hazırlanması konusunda
bilgilendirmek,
 Niyet mektubu yazımı hakkında bilgi vermek,
 AGH programını tanıtmak,
 Gençlerin farklı kültürleri tanımalarına yardımcı olmak,
 Avrupa’yı görmelerini, arkadaşlıklar geliştirip ortak proje
üretmelerini sağlamak
Yöntemi:
Tüm etkinlikler Avrupa Gençlik Bilgilendirmesi Şartına uygun
olarak ve gençlerin ihtiyaçlarına göre belirlendi. Etkinliklerde
yaygın deneyimsel öğrenme temeline dayalı yaklaşımlar
sergilendi. Hareketlendiriciler, buz kırıcılar uygulandı ve
değerlendirme yapıldı.
Sonuçları ve Etkisi:
99 Program sonunda gençler zamanı güzel değerlendirdiklerini
farklı bir ortamda bulunduklarını ve bilgilendiklerini ifade
ettiler. Bunda mekâna göre yapılan küçük hareketlendiriciler,
buz kırıcılar, küçük yetenek gösterileri etkili oldu
99 Her program sonunda katılımcılara Eurodesk çantası içinde
broşür, kitapçık, not defteri, kalem, t-shirt vb. verildi. Etkinlik
yapılan büromuzda slayt ve kısa filmlerimizde görünürlük üst
düzeydi
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İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Engelli Gençlere
Yönelik Erasmus+
Sunumu
36

erasmus.aydin.edu.tr

Uygulamanın / Projenin Özeti:
Üniversitemizde bulunan engelli gençlerimize yapılan
sunumlarla Erasmus+ projelerinden nasıl yararlanabilekleri
anlatıldı. Eurodesk’in Erasmus+ programındaki yeri vurgulandı ve
Eurodesk görsellerine sunumda yer verildi.
Hedefleri:
 Engelli gençlerimizin Erasmus+ projelerine katılımını arttırmak
ve farkındalık yaratmak,
 Eurodesk’in tanınırlığını sağlamak
Yöntemi:
Etkinlik, yapılan sunum yoluyla gerçekleştirildi.
Sonuçları ve Etkisi:
99 Sunum sonrasında engelli öğrencilerin Erasmus+ projelerine
katılımında artış yaşandı. Eurodesk algısı gençlerin zihninde
yer etti
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Erasmus+ 30. Yıl
Kutlaması
38

erasmusplus.ibb.istanbul
Uygulamanın / Projenin Özeti:
Erasmus+’ın 30. yılı kutlamaları kapsamında ülkemizin “ulusal
etkinliği” olan buluşmada Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür
Genel Müdürü Sn. Martine Reicherts ile birlikte AB Başkanlığı ve
Ulusal Ajans yetkilileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde misafir
edildi.
Etkinliğe, Erasmus+ programı yararlanıcılarından oluşan yaklaşık
50 kişi katıldı. Erasmus+’ın dünü, bugünü ve yarınını konu alan
programda yararlanıcılar deneyimlerini ve görüşlerini paylaştı.
Erasmus+ kapsamında ülkemizde yapılan projelerden örneklerin
yer aldığı konuşmalar ve “Benim gözümden Ülkem” adlı kültürel
yiyecekler ve içecekler programda katılımcılara sunuldu.
Katılımcılar Erasmus+ 2020 sonrası Program dönemine ait
beklentilerini ekledi, çektikleri eğlenceli fotoğraflarla etkinliği
ölümsüzleştirdi.

Hedefleri:
 İBB Eurodesk’i hem Ulusal Ajans hem de AB Komisyonu
nezdinde görünür kılmak,
 İBB Eurodesk’in kurum içinde farkındalığını arttırmak
Yöntemi:
Kurum içinde organizasyon için fotoğraf, çay, kahve, yiyecek,
sunum, vb tüm işler için ekip çalışması yapıldı. Ayrıca kültürel
etkinlik için İngilizce kursuna gelen öğrencilerden yardım alındı.
Sonuçları ve Etkisi:
99 Görünürlük ve farkıdalık arttı
99 Daha fazla kuruma ulaşma fırsatı yakalandı
99 Öğrencilerin programa dâhil edilmesi, onların avrupa fırsatları
hakkında bilgi sahibi olmalarını sağladı
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İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZİ ARAŞTIRMA OFİSİ

Avrupa Birliği
Hukukunda
Coğrafi İşaretlerin
ve Geleneksel
Özellikli Ürün Adının
Korunması
40

abmerkezi-arastirma.itu.edu.tr

Hedefleri:
 Ülkemizin kalkınması ve tanıtılması açısından önem arz eden
coğrafi işaretler ve geleneksel özellikli ürün adları konusunda
yetişmiş insan gücünü oluşturmak
 Coğrafi işaretler ve geleneksel özellikli ürün adı ile ilgili tüm
paydaşlar arasında (akademi, kamu, özel sektör) farkındalık
yaratmak
 Avrupa Birliği konusunda üniversite öğrencileri ve ilgili tüm
paydaşlar arasında farkındalık yaratmak
 Öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini arttırmak

Uygulamanın / Projenin Özeti:

İstanbul Teknik Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi Araştırma
Ofisi’nin koordinatörü olduğu “The Protection of Geographical
Indications and Traditional Speciality Guaranteed in the European
Union Law” başlıklı proje Avrupa Birliği Erasmus+Programı Jean
Monnet Faaliyetleri Jean Monnet Modülleri kapsamında 2016
yılında desteklenmeye uygun bulundu. Proje kapsamında
İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi Gıda
Mühendisliği Bölüm’ünde “Avrupa Birliği Hukukunda Coğrafi
İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adının Korunması” isimli
lisans düzeyinde kredili seçmeli ders açıldı. Dersi, konuyla ilgili
farklı bölümlerden (hukuk, uluslararası ilişkiler, gıda mühendisliği,
şehir ve bölge planlama) akademisyenler farklı bölümlerin
öğrencilerine seçmeli ders olarak vermektedir. Dersi ayrıca
misafir öğrenci statüsünde diğer bölümlerin öğrencileri de
takip edebilmektedirler. Dersi alan öğrenciler Avrupa Birliği ile
ilgili temel kavramları öğrendikten sonra, coğrafî işaretler ve
geleneksel özellikli ürünlerin dünyada, Avrupa Birliği’nde ve
Türkiye’de nasıl korunduklarıyla ilgili bilgi sahibi olmaktadırlar.
Dersi başarı ile tamamlayan öğrencilere dönem sonunda katılım
sertifikası verilmektedir. Ders kapsamında öğrencilere Avrupa
fırsatları ve Eurodesk ağı ile ilgili her dönem sunum yapılmaktadır.

Yöntemi:
Proje kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji
Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm’ünde “Avrupa Birliği
Hukukunda Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün
Adının Korunması” isimli lisans düzeyinde kredili seçmeli
ders açılmıştır. Son derste öğrencilere Avrupa fırsatları ile ilgili
sunum yapılmaktadır. Sunumda öğrencilere Avrupa Birliği ile
ilgili başvurabilecekleri projeler, burslar ve staj imkânları ile
ilgili bilgiler verilmektedir. Sunumda Eurodesk Ağına değinilerek
Avrupa Birliği Gençlik Programı ile ilgili soruları olursa Eurodesk
Ağı’na danışabilecekleri belirtilmektedir.
Sonuçları ve Etkisi:
99 Proje sayesinde açılan Avrupa Birliği Hukukunda Coğrafi
İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adının Korunması”
isimli dersi bugüne kadar gıda mühendisliği öğrencileri ile
birlikte çevre mühendisliği, kimya mühendisliği, elektronik
ve haberleşme mühendisliği bölümü, işletme mühendisliği,
ekonomi, moleküler biyoloji ve genetik bölümü öğrencileri
almıştır. Dersi Türk Öğrencilerinin yanı sıra Türkçe bilen
yabancı öğrenciler de alabilmektedir. Ders sayesinde
öğrenciler hem Avrupa Birliği hem coğrafi işaretler ve
geleneksel özellikli ürünler hem de Avrupa fırsatları ve
Eurodesk Ağı ile ilgili bilgiler edinmişlerdir. Derste yapılan
sunum sayesinde birçok öğrenci Avrupa Birliği Erasmus+
Gençlik projelerine başvurmayı, Avrupa Birliği fırsatlarından
yararlanmayı istemektedir. Bazı öğrenciler yüksek lisansını ve
kariyerini Avrupa Birliği alanında yapmayı istemektedir.
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Proje Döngüsü
Yönetimi Eğitimi ve
Erasmus+ Programı
42

izmir.bel.tr

Hedefleri:
 18-30 yaş arası gençlerin projeler yoluyla kişisel ve sosyal
gelişimlerini sağlamak,
 Yerel yönetim ve gençler/STK’lar arasındaki işbirliğini
arttırmak,
 Eğitimden faydalanan gençlerin deneyimlerini paylaşması
yoluyla, daha fazla sayıda gencin “proje temelli çalışmalar”
hakkında dolaylı yoldan bilgi sahibi olmasını sağlamak,
 Belediyemizin yanı sıra, üniversite kulüplerinde ve STK’larda
da gönüllü faaliyetlerde yer alan gençlere eğitim vererek, bu
oluşumların/kuruluşların kapasitesini arttırmak

Uygulamanın / Projenin Özeti:
İzmir’deki 5 Eurodesk Temas Noktasından biri olan İzmir
Büyükşehir Belediyesi AB Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü
olarak; gençleri ve sivil toplum kuruluşlarını desteklemek üzere;
Belediyemizin sosyal projelerinde yer alan 18-30 yaş arasından
oluşan gönüllü gençlere ve STK’lara yönelik Proje Döngüsü
Yönetimi Eğitimi vermektedir.
Amacı, STK’ların kapasitesini ve gençlerin kişisel ve sosyal
gelişimlerini arttırmak olan “Proje Döngüsü Yönetimi
Eğitimleri” Projesinde; istekli ve proje yazma deneyimi elde
edebilecek, edindiği bilgileri yaygınlaştıracak sosyal kapasitesi
olan katılımcıların seçilmesi planlandığı için, bu doğrultuda
eğitim, özellikle Belediyemize eğitim almak için başvuru yapan
kuruluşlara ve gençlere yönelik verildi. Proje kapsamında
verilen 4 eğitimde de, katılımcılara grup çalışmalarının yanısıra
“mevcut durum analizi, hedef-sorun analizi, paydaş analizi,
faaliyet planı ve mantıksal çerçeve” konularında uygulamalı
çalışmalar yaptırıldı. Eğitimlerde, hedef kitleye uygun “Erasmus+
Programları” ile ilgili bilgilendirme yapılarak, proje yazma
sürecine girmeleri hususunda destek sağlandı, bunun yanı
sıra, katılımcılara Eurodesk’in tanıtımı da yapıldı. Her eğitimin
ilk oturumunda, kişilerin eğitime aktif olarak katılımlarının
sağlanması amacıyla “tanışma etkinliği” ve öğrenme süreçlerini
eğlenceli hale getirebilmek amacıyla da “bilgi yarışması”
düzenlendi ve kazananlara Ulusal Eurodesk Koordinatörlüğü
tarafından gönderilen promosyon malzemeler verildi. Ayrıca,
tüm eğitimlerde katılımcılara, eğitime katıldığına dair “katılım
belgesi” de verildi.

Yöntemi:
Belediyemizin Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü, eğitim almak
için başvuru yapan gönüllü gençler arasından en isteklileri
belirlerken; başvuru yapan STK’lar içinden en istekliler de kuruluş
yönetimi tarafından belirlendi. Eğitim içeriği, gençlerin talep ve
istekleri göz önüne alınarak hazırlandı.
Eğitimin ilk oturumunda, gençlerin grup çalışmalarında daha aktif
olabilmeleri ve eğitime aktif katılımları sağlanması için “tanışma
etkinliği” düzenlendi. Gençlerin dikkat ve ilgilerinin dağılmaması
için grup çalışmalarındaki öğrenme süreçleri eğlenceli hale
getirildi ve 2 günlük eğitim sonunda bilgilerini güncellemek
amacıyla bilgi yarışması yapıldı ve kazananlara Ulusal Eurodesk
Koordinatörlüğü tarafından gönderilen promosyonlar verildi.
Eğitim sonunda gençlere “katılım belgesi” dağıtıldı.

Sonuçları ve Etkisi:
99 Proje; Belediyemizin bilgi ve deneyim avantajlarını kullanarak
birikimlerini gençlerle paylaştığı ve yereldeki STK/oluşum
ve kendi bünyesinde yer alan gönüllü gençlerin kapasitesini
geliştirerek yerelin gelişmesine katkı sağladığı için iyi bir
uygulama örneğidir. Belediyemizin sosyal projelerinde yer
alan gönüllü gençler, eğitimden elde ettikleri bilgi birikimini
kendi yerellerinde ve sosyal alanlarında yaygınlaştıracak ve
proje yazma deneyimi elde edebileceklerdir.
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İZMİR VALİLİĞİ AB VE DIŞ İLIŞKİLER BÜROSU

Tekstil Makineleri
Operatörlüğü Eğitim
ve Uyum Merkezi
44

izmirab.gov.tr

Hedefleri:
 Tekstil sektörü alanında var olan nitelikli personel istihdamı
arttırmaya katkı sağlamak,
 Sosyal uyumun güçlendirilmesine ve kültürler arası diyaloğun
sağlanmasına katkı sağlamak,
 Kamu/sivil toplum/özel sektör işbirliğinin gerçekleştirilmesine
katkı sağlamak
Yöntemi:
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) aracılığı ile finansmanı
sağlanan proje kapsamında geçici koruma kapsamındaki
Suriyeli yabancılar ile vatandaşlarımız bir arada erkek gömlek
dikimi eğitimi almaktadır. Suriyelilerin A1 seviye Türkçe kursu ile
iş hayatına uyum süreçleri desteklenmektedir. %50 istihdam
garantisi sunulan projede, anneler veya babalar kursta iken
henüz okul yaşında olmayan çocukları ise merkezimizde yer
alan oyun odasında misafir edilmektedir. İzmir’in sosyal uyum
ve istihdam odaklı ilk projesi olan Tekstil Makineleri Operatörlüğü
Eğitim ve Uyum Merkezi İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu
koordinatörlüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Göç İdaresi
Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Gömlek Triko
vb Odası, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ve
Egedeniz Tekstil A.Ş. ortaklığı ile yürütülen, kamu/sivil toplum/
özel sektör işbirliğini gerçekleştiren bir projedir.

Uygulamanın / Projenin Özeti:
İzmir’in sosyal uyum ve istihdam odaklı ilk projesidir. Genç
işsizliği oranının yüksek olduğu İzmir’de hem yerel vatandaşların
hem de geçici koruma kapsamında bulunan ve İzmir’de ikamet
eden Suriye vatandaşlarının bir arada “erkek gömlek dikimi”
alanında mesleki eğitim alması, Suriyelilerin Türkçe dersleri ile
desteklenmeleri, birlikte yapılan sosyal aktiviteler ile kültürlerin
kaynaşması ve ön yargıların azaltılarak istihdama ve sosyal
uyuma katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Katılımcıların çoğu 30
yaşın altındadır. Genç istihdamı ülkemizin önemli sorunlarından
biri olarak öne çıkmaktadır. Bu sebeple, projenin farklı illerde,
farklı sektörlerde iyi uygulama örneği olarak kullanılabileceği
değerlendirilmektedir.

Sonuçları ve Etkisi:
99 26 Ocak 2018 tarihinde başlayan ve 6 Nisan 2018 günü sona
eren pilot eğitim kapsamında 42 kursiyerimiz kursları başarı
ile bitirdi ve 32’si iş talebinde bulundu. II. grup kursiyerlerimiz
ise mülakatlarının ardından, 9 Mayıs günü derslerine başladı.
Hedefimiz yılda en az 120 kursiyere bu Merkezde mesleki
eğitim ve Türkçe dersleri sunarak, tamamının kayıtlı istihdama
kavuşmalarını sağlamaktır.
99 Proje, gençlik çalışmaları için bir örnek olarak uygulanmıştır.
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KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Eurodesk Estergon
Kalesini Fethediyor!
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Uygulamanın / Projenin Özeti:
Projede üç temel faaliyet gerçekleştirildi. “AB Proje Eğitimi,
Erasmus+ Tanıtımı ve Eurodesk Sinevizyon Gösterisi”, Gazi
Üniversitesi Müzik Toplulğu’nun katkılarıyla “Eurodesk Gençlik
Konseri” ve Türk Hava Kurumu’nun desteği ile “Motorlu Yamaç
Paraşütü Gösterisi” yapıldı. Eurodesk Gençlik Konseri ve motorlu
yamaç paraşütü gösterisi gençlerden büyük ilgi gördü.
Hedefleri:
 Gençlik fırsatlarının tanıtımını sağlamak
Yöntemi:
Seminer, konser ve yamaç paraşütü gösterisi yapıldı
Sonuçları ve Etkisi:
99 AB Proje Eğitimi, Erasmus+ Tanıtımı eğitimine ve Eurodesk
Sinevizyon Gösterisine gençler, gençlik çalışanları ve
ilçemizde proje ile ilgili olan öğretmenler katıldı. 300 kişiye
ulaşıldı.
99 Projemizin ikinci kısmında; “Eurodesk Gençlik Konseri” ve
Türk Hava Kurumu’nun desteği ile “Motorlu Yamaç Paraşütü
Gösterisi” Estergon Kalesi’nde gerçekleştirildi. Okullardan
davet ettiğimiz gençler ve Türk Hava Kurumu (THK) gönüllüleri
ile birlikte 400 gence ulaşıldı. Etkinliğimiz çeşitli gazete ve
internet haber yayınlarında yer aldı. Her iki aktivitemize de
Ulusal Ajans uzmanları katıldı.
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KIRIKKALE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kötülüklere Değil
Bize Sarıl
48

Uygulamanın / Projenin Özeti:
Müdürlüğümüz Eurodesk Temas Noktası Ar-Ge Birimi
koordinatörülüğünde, Portekiz, Letonya ve İtalya’daki Belediyeler
ile bağımlılık üzerine bir proje yürütüldü. Proje süresince; ildeki
bağımlılık konusunda birincil önceleme çalışmaları kapsamında;
riskli görülebilecek okullar pilot okullar olarak seçildi. Öğrencilere
kötü alışkanlıklardan uzak tutacak bilgilendirme faaliyetleri,
bağımlılık önleyici danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verildi.
Ayrıca öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak tutacak ve onları
kültürel ve sanatsal etkinliklere yöneltebilecek aktiviteler
uygulandı.
Hedefleri:
 Öncelikle gençlerin sonrasında toplumun genelinin sigara,
alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddelerin tüketimini en aza
indirmek, sağlıklı bir nesil ve toplumun oluşmasına zemin
hazırlamak, bağımlı gençlerimizin kurtulmalarına yardımcı
olacak yolları göstermek ve bu gençlerimizin topluma yeniden
kazandırılmasını sağlamak,
 Riskli okullarda henüz bağımlılık yapıcı maddeleri hiç
kullanmamış ama risk altındaki gençlere, eğitim yolu ile
madde kullanımının engellenmesine yönelik birincil önleme
eğitim çalışmalarını %100 arttırmak,
 Riskli okullarda suç oranını %8’den %2’ye düşürmek,
 Riskli okullarımızda tuvalet, okul bahçesi ve çevresi gibi okul
kör noktalarında sigara ve madde kullanımını % 7’den %1’e
düşürmek,
 Yenilikçi birincil önleme çalışmaları ile gençlerin madde ve
alkole başlama eğilim risklerini %50’den %5’e çekebilmek,
 Riskli bölgelerde öğrenim gören öğrencilerin okul sonrasında,
sosyo-kültürel etkinliklere katılımlarını %50 arttırmak,
 İkincil önleme çalışmaları olarak, 24 saat açık mobil yardım
ve rehberlik hattı ile erken tanı koyma ve gerekli önlemlerin
alınması için yapılan çalışmaların %100 işlevsel bir hale
getirilmesini sağlamak
Yöntemi:
Öncelikle il merkezindeki okul disiplin olayları ile ilgili bir araştırma
yapıldı. Bu araştırma sonunda il emniyet müdürlüğünden
bağımlılık vakalarının en çok yaşandığı mahalleler tespit edildi.
Kullanılan yöntemler:
Telefon Mobil Yardım Hattı ve Online Destek Hattı: Bu proje süreci
içerisinde, bağımlılıkla mücadele kapsamında öğrencilerimizin

kirikkale.meb.gov.tr
rehber öğretmenlerine rahatlıkla ulaşabilmesi hem kendilerine
hem de ailelerine rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenleri
tarafından yol gösterilmesi ve öğrencilerimizin özel hayatlarının
deşifre edilmeden gizli tutulması amacıyla, Türkiye’de Milli Eğitim
Müdürlükleri düzeyinde bağımlılıkla (sigara, bonzayi, uyuşturucu,
hap) mücadele anlamında Türkiye’de ilk defa Telefon Mobil Yardım
hattı ve çevrimiçi yardım hattı kurulmuştur. 0505 177 34 35
numaralı telefondan kısa mesaj, WhatsApp ya da sesli görüşme
ile arayarak ve www.hugsnotdrugs.eu proje web sayfasından
sigara, bonzai, alkol ve uyuşturucu kullanan öğrencilerimiz ve
aileleri rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti alabilirler.
Kamu diplomasisi anlamında hem de öğrencilere toplumsal
öğüt vermek amacıyla Keloğlan ve Aziz Sancar temalı posterler
bastırıldı, bütün okullarımıza dağıtıldı.
Derslerin son 10 dakikalarında geleneksel oyunlar öğrencilere
tanıtıldı ve onların okullarda sosyalleşmesini ve yalnız kalmamasını
sağlayacak sosyo-kültürel etkinliklere yönlendirilmeler yapıldı.
İlimizdeki kötü alışkanlıklarla 5 riskli okulumuzdan seçilen
20 öğrenciye, okullarda sigara, alkol ve bonzayi gibi kötü
alışkanlıklarla mücadele konusunda okullarında görev
üstlenmeleri amacıyla “Bağımlılık Önleme ve Hayır Deme”
konulu akran eğitimi düzenlendi.
Türkiye’de ilk defa Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge
birimince yurt dışından getirtilen “Alkol ve Uyuşturucu Simulatör
gözlüğü» ile öğrencilere alkol ve uyuşturucunun insanlar
üzerindeki yıkıcı ve olumsuz etkisi üzerine denge, yürüme ve
mantıklı düşünebilme konulu uygulamalı çalıştay düzenlendi.
İnternet kafe ve çay salonlarına gidilerek gençlere bağımlılıkla
ilgili bilgilendirici ve öğüt veren sohbetler gerçekleştirildi ve
broşür ve posterler dağıtıldı.

Sonuçları ve Etkisi:
99 5 pilot okulumuzda okul kör noktaları ve çevre alanları
içerisinde sigara, bonzayi içme vakaları azaldı.
99 Mobil yardım hattını arayan 28 gencimize sigara ve sentetik
uyuşturucunun kullanımı ile ilgili ikincil ve üçüncül önleme
çalışmaları kapsamında yardımda bulunuldu.
99 Pilot okullarımızda sosyo-kültürel ve sportif etkinliklere
katılım oranı %25 arttı.
99 Gençlerimizin kötü alışkanlıklar üzerine farkındalığı arttırıldı.
99 Eurodesk tanıtımlarına Erasmus+ projesinin faaliyetleri
içerisinde yer verilmesi Eurodesk’in görünürlüğüne katkı
sağladı.
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KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Hayal Et, İlham Al
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Uygulamanın / Projenin Özeti:
ERASMUS+ Programı çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Başkanlığı AB Eğitim ve
Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı- Ulusal Ajans tarafından
desteklenen “Hayal Et İlham Al” isimli Avrupa Gönüllük Hizmeti
(AGH) Projesidir. Bu kapsamda 4 gönüllü Makedonya ve
Portekiz’de kısa dönem AGH yaptı. Bu projenin yaygınlaştırma
faaliyetleri Eurodesk ve bilgilendirmenin önemini gençlere ve
kamuoyuna gösterdi.
Hedefleri:
 Gençlere Avrupa fırsatı yaratmak,
 Kamuoyuna Avrupa fırsatlarını ve Eurodesk’i tanıtmak,
 Gençlik bilgilendirme hizmetlerini daha etkin yürütmek,
 Kurumun kapasitesini ve gönüllü sayımızı artırmak
Yöntemi:
Gönüllüler belirlenirken anket yapıldı. Anket sonuçlarına göre
seçimler yapıldı. Kurumumuzu ve ülkemizi en iyi şekilde temsil
edecek adayların gönderilmesine dikkat edildi. Gönüllüler
belirlenne faaliyetlerin dışında kendi insiyatiflerini kullanarak
farklı faaliyetler düzenlediler.
Sonuçları ve Etkisi:
99 Üniversitede bir AGH bilgilendirmesi düzenlendi ve bu
bilgilendirmeyi Makedonya ve Portekiz’e gidecek gençler
yaptı. İlginin çoğunu bu gençler topladı.
99 Gençler faaliyetleri yapıp ülkeye dönünce tecrübelerini
paylaşmak için gençlik bilgilendirme çalışmalarımıza katıdı.
99 Gençler için ilham kaynağı olacak bir çalışma yürütüldü.
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MUĞLA ULUSLARARASI GENÇLİK MERKEZİ

Lise Beyin Takımı
Projesi
52

Uygulamanın / Projenin Özeti:
Lise Beyin Takımı Projesi, Muğla Merkez’de yer alan liselerden
2’şer genç ile oluşturulan fikir takımıyla, gençlerin sosyal ve
kültürel çalışmalarda bulunmalarını amaçlamaktadır. Proje
kapsamında gençler hem kendi okullarında hem de Muğla
genelinde sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemiş ve böylelikle
gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanmıştır.
Proje faaliyetleri arasında okul içi aktiviteler, okullar arası
faaliyetler ile şenlik ve gençlik haftası kutlamaları yer almıştır.
Yapılan okul içi aktiviteler, okullar arası faaliyetler ve şenlik ve
gençlik haftası kutlamalarında Eurodesk temas noktası olarak
okullarda bilgilendirme yapılmaktadır. Şenlik ve gençlik haftası
kutlamalarında ise kutlama alanlarına hafta boyunca açık
bulunan Eurodesk standında Lise Beyin Takımı üyeleri ve gönüllü
gençlerin oluşturduğu bir ekip bilgilendirme yapmaktadır.

Hedefleri:
 Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak,
 Sivil toplumda aktif birer vatandaş olmalarını, ürettikleri fikirleri
gerçekleştirebilmek için uygun ortam bulmalarını sağlamak,
 Avrupa fırsatlarından azami ölçüde yararlanmalarını sağlamak
Yöntemi:
Projeyi daha düzenli bir şekilde yürütebilmek amacı ile
ekip arkadaşlarımızla birlikte görev paylaşımı yapıldı. Görev
paylaşımında bulunduğumuz alanlar; İletişim, Gönüllülük, Basın
Yayın olmak üzere üçe ayrıldı. Daha sonra beyin fırtınaları ve
strateji planlamaları yaparak faaliyet takvimimiz oluşturuldu.
Sonuçları ve Etkisi:
99 Proje sonucunda Muğla ilinden farklı şehirlere üniversite
okumaya giden gençler Avrupa fırsatları konusunda Eurodesk
Türkiye hakkında bilgi sahibi oldukları için gitmiş oldukları
şehirlerde Eurodesk Temas Noktası olan kurumlarda
veya farklı kurumlarda gönüllülük faaliyetlerine devam
edebilmektedirler.
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NİĞDE VALİLİĞİ

Yüzünüze
Söyleyeceklerim
Var
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Uygulamanın / Projenin Özeti:
“Yüzünüze Söyleyeceklerim Var” etkinliği ile gençlerin
hazırladıkları organizasyonlara Eurodesk Temas Noktası olarak
katılıp Erasmus + Programında gençlere yönelik fırsatlar hakkında
bilgilendirmeler yapıldı. Gençler faaliyetlerin hazırlanmasında
aktif olarak görev aldılar.

Hedefleri:
 Gençlerin yararlanabileceği Avrupa Birliği imkânlarını
tanıtmak,
 Kurumumuz ile gençler arasında bir iletişim ağı oluşturmak,
 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz ile Eurodesk’in
tanınırlığını arttırmak,
 Gençlerin organizasyonların hazırlanmasında aktif olarak rol
almalarını sağlamak
Yöntemi:
Özellikle üniversitenin kulüpleri ile iletişime geçilerek Eurodesk’in
faaliyetleri hakkında genel bilgi verildi. Daha sonra bilgilendirme
talep eden kulüp veya öğrenci gruplarına yararlanabilecekleri
Avrupa Birliği fırsatları hakkında sunum yapıldı, soruları
cevaplandırıldı. Bu bilgilendirme toplantılarının yeri ve zamanı
davet eden grup/kulüpler belirlemiş, hedef kitleye de davet eden
grup/kulüpler tarafından ulaşılmıştır.
Sonuçları ve Etkisi:
99 Toplantıların hazırlanmasında öğrenci grup/kulüpleri aktif rol
aldıklarından gençlerin ilgi ve heyecanı yüksek oldu.
99 Toplantılara katılan gençlerin iletişim bilgileri alındı, daha
sonra hepsine e-posta ile yazılı olarak da bilgilendirme yapıldı.
E-postada ayrıca hem kurumumuza ait hem de Eurodesk’e
ait internet ve sosyal medya sayfalarına ait linkler paylaşıldı,
takip etmeleri önerildi.
99 Hem yüz yüze görüşmeler hem de e-posta ile yazışmaları
sonucunda gençlerle iletişim ağları güçlendirildi, ofisimize
ziyaretleri arttı.
99 Ofis ziyaretlerinde gençlerin ilgi alanlarına göre küçük gruplar
halinde atölye çalışmaları yapıldı.
99 Gençlerin yararlanabileceği projeler/faaliyetlerin olması
halinde kendilerine e-posta ile bilgi verildi.
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SİSTEM JENERASYON DERNEĞİ

Sığınmacı Serüvenleri
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Uygulamanın / Projenin Özeti:

“Hayal et: Suriye’den Avrupa’ya Göç Yolculuğu” isimli projenin
ana amacı Orta Doğu’dan Avrupa’ya ve Kuzey Avrupa’ya olan
zorunlu göç ile ilgili farkındalık oluşturmaktır. Suriye’de olan
savaş nedeniyle sığınmacıların mecbur kaldıkları yolculuğu diğer
insanların deneyimlemeleri hedeflendi.
Amaç; Suriyeli göçmenlerin yolculukları boyunca yapmak
zorunda oldukları zor seçimlerin, karşılaştıkları tehlikelerin ve
önlerine çıkan fırsatların interaktif olarak canlandırılmasını temin
etmektir.
Oyun, sığınmacıların Türkiye üzerinden Avrupa’ya yolculuğunda
oyuncuların kendilerini Suriyeli sığınmacıların yerine koymasını
amaçlamaktadır.
Oyunun önemi, oyuncunun güvenlik kontrollerine yakalanmadan
bilgi parçalarını bir araya getirmek suretiyle bir sonraki hareketi
planlaması olarak kurgulanmasındadır. Oyuncu yanlış karar
vermesi sonucunda alıkonma veya yolculuğunda gecikmelere
yol açabilecek pek çok kritik ve zorlu karar verme ile karşı
karşıya kalmaktadır. Bu stratejik masa oyununun arkasındaki
fikir, oyuncuların bir sığınmacının Avrupa’ya ulaşmak için
neler yapması gerektiğini anlamasına katkıda bulunmaktı.
Son zamanlarda Avrupa’da atış gösteren yabancı düşmanlığı
ve köktencilik gibi olumsuzluklara karşı bu oyun aracılığıyla
oyuncuların sığınmacılara daha müspet yaklaşımlar sergilemesi
ve empatisinin artması beklendi.
Sığınmacıların mevcut durumu hakkında masa oyunu vasıtasıyla
yaygın öğrenim araçları kullanılmak suretiyle, Türkiye’deki
liselerde ve gençlik merkezlerindeki 600 gence eğitim verildi.
Proje verilen eğitim kursları vasıtasıyla Ankara ve Türkiye’deki
yerel okullarda uygulandı.

Hedefleri:
 600 gencin sığınmacılarla ilgili empatisini ve farkındalığını
artırmak,
 Sığınmacıları başkası olarak gören 600 gencin korkuları ve
önyargılarını kırmak,
 Sığınmacıların Orta Doğu’dan Avrupa’ya yolculuğu ile ilgili
karşılaştıkları durumlara yönelik bilgi düzeyi geliştirmek,
Yöntemi:
Göç konusunun farkındalığını artırmak için, oyunun sadece video
ve sunumla sunulması yerine katılımcılarla oynanması sağlandı.
Böylelikle, katılımcılar sığınmacıların hedefine ulaşmak için
yolculuklarını nasıl planladıklarını kendi gözleriyle görebiliyorlardı.
Dolaylı yararlanıcılar için oyunla ilgili sosyal medya, video ve
makaleler kullanıldı. Oyunun pek çok uluslararası kuruluş ile
paylaşılması dolaylı olarak yararlanıcıların artışına yardımcı
oldu. Eurodesk Avrupa Ağı Ödül Törenine katılmak ve Avrupa
Gençlik Haftası boyunca oyunu sunmak, oyunun Avrupa’da ve
uluslararası sahada farkındalığını arttırdı.
Sonuçları ve Etkisi:
99 Başvuru formundaki projeden beklenen sonuçlarla 2000
adet oyun üretildi, Türkiye’de bir çalışma ziyareti ve Türkiye’de
ve İsveç’te atölye çalışmaları ve sergiler gerçekleştirildi.
Oyun İsveç’teki proje ortak kuruluşu tarafından tasarlandı
ve geliştirildi. Türkiye’de üretilip basıldı. S&G, oyunu yerel ve
uluslararası düzeyde dağıtma görevini üstlendi. Oyun farklı
liselerde ve üniversitelerde sunuldu. İsveçli ortak kuruluş
tarafından iki farklı şehirde farklı sınıflardan lise öğrencileriyle
atölye çalışmaları yapıldı. Oyun Türkiye’de çeşitli şehirlerde
oynandı ve sunuldu ayrıca en az 10 farklı uluslararası projeye de
dâhil edildi. Katılımcıların oyun oynadıktan sonra göçmenlerle
ilgili düşüncelerinin nasıl değiştiğini belirten videolar çekildi.
Avrupa çapında göç sorununun farkındalığının artırılmasında
ve yayılmasında yardımcı oldu.
99 Proje, gençlik çalışmaları için bir örnek olarak uygulanmıştır.
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Yeteneğini Keşfet
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gelisimgenclik.org
Uygulamanın / Projenin Özeti:
Türkiye’nin diğer şehirlerinde Avrupa Birliği Gönüllülük Hizmeti
Projesinde katılımcı olan 10 katılımcı dernekte ağırlandı ve
Erasmus + ve Eurodesk bilgilendirme toplantısı yapıldı. Proje
süresince yerelde dezavantajlı gençlerin yaı sıra mülteci
ve göçmen gençler de gelen gönüllülerle etkileşime girme
şansı yakaladır. Farklı kültürlerin bir arada olması, birbirlerinin
kültürlerini öğrenmeleri, kültürel yemeklerini tatmaları adına gün
boyu etkinlikler yapıldı ve kültürel danslar tanıltıldı. Yerelden gelen
gençlerin Erasmus+ Programını tanıması için mülteci, göçmen ve
yabancı öğrencilerin programdan nasıl yararlanacakları hakkında
sunumlar yapıldı. Gönüllüler tecrübe paylaşımında bulundular.

Hedefleri:
 Kültürel çeşitliliğe dikkat çekmek,
 Yereldeki gençleri Avrupa Birliği fırsatları hakkında
bilgilendirmek,
 Kendilerini geliştirebilecekleri, geleceklerine katkıda
bulunabilecekleri programlardan haberdar olmalarını
sağlamak,
 Kültürel diyaloga katkı sunmak,
 Mülteci ve göçmenlerin sosyal entegrasyonuna katkı
sağlamak
Yöntemi:
Proje süresince, katılımcıların hayat boyu öğrenmelerini
sağlamak ve öğrendiklerini kalıcı kılmak adına yaygın ve sargın
eğitim metotları kullanıldı. Katılımcıların birbirinin isimlerini daha
iyi öğrenmelerini ve birbirlerini daha iyi tanımaları adına isim
oyunlarına ve takım oyun oyunlarına yer verildi. Katılımcılar, bu
metotlar ile kalıcı öğrenmenin yanı sıra yerinde öğrenme de
gerçekleştirdiler.
Sonuçları ve Etkisi:
99 Proje sonucunda, yereldeki gençler Erasmus+ Programını
tanıdılar ve Avrupa fırsatlarından nasıl yaralanacaklarını
öğrendiler. Farklı kültürleri tanıyarak, kültürel hoşgörülerini
geliştirdiler. Program süresince İngilizce konuşulması
sebebiyle İngilizce konuşma becerilerine katkıda bulundular.
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SORGUN KAYMAKAMLIĞI

Kariyere İlk Adım
60

sorgun.gov.tr

Hedefleri:
 Gençlerin girişimciliğini, istihdam edilebilirliklerini, liderlik
vasıflarını artırmak,
 Gençlerde gönüllülük bilinci oluşturarak sosyal hayata aktif
olarak katılmalarını teşvik etmek,
 Gençlerin sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyerek,
toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamak,
 Sosyal uyumu güçlendirmek amacıyla gençler arasında
dayanışmayı geliştirmek ve hoşgörüyü teşvik etmek,
 Bağımlılığının zararları konusunda gençleri bilinçlendirmek,
kendilerine zarar verebilecek tekliflere karşi “hayır” deme
yetilerini geliştirilebilmek,
 Gençlerin ufkunu genişleterek özellikle imkânları kısıtlı olan
gençlerin öz güvenlerinin gelişmesini sağlamak,
 Akran öğrenimi aracılığıyla yeni kültürler, alışkanlıklar ve
yaşam tarzları keşfetmelerine katkı sağlamak,
 Gençlerin temel beceri ve yeterliliklerin seviyesini yükseltmek,
 Kamu-sivil toplum diyaloğunun arttırılmasını sağlamak.
Yöntemi:
Eğitimlerin tamamı yaygın eğitim metotları kullanılarak interaktif
yöntemlerle gerçekleştirildi. Eğitim programında katılımcıların
tartışma grupları, öğrenme odaklı oyunlar, grup çalışmalarına
dâhil oldular.
Uygulamanın / Projenin Özeti:

Projemiz kapsamında 15-29 yaş aralığında yer alan 230 gence
Liderlik Eğitimi, Sivil Toplum ve Gönüllülük, Girişimcilik Eğitimi,
Yeni Nesil İş Bulma Stratejileri ve Mülakat Teknikleri Eğitim,
Sosyal Medya Okuryazarlık Eğitimi, Güzel ve Etkili Konuşma
Eğitimi ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri verildi. Eğitimlerin
tamamı interaktif yöntemler kullanılarak gerçekleştirildi. Eğitim
programında katılımcıların tartışma grupları, öğrenme odaklı
oyunlar, grup çalışmaları gibi yöntemlerle aktif katılımı sağlandı.
Eğitimlerle farkındalık kazanan gençler toplumsal sorunların
çözümüne yönelik STK’larda gönüllü olarak projeler geliştirme
konusunda motivasyon kazandılar. Ayrıca proje kapsamında
100 gencin katılımıyla “İstihdam Politikaları Çalıştayı düzenlendi”
Çalıştayda genç işsizliği ve istihdam politikaları tartışıldı.

Sonuçları ve Etkisi:
99 Proje kapsamında eğitim ve çalıştaya katılan 330 genç
Eurodesk ve Erasmus+ hakkında bilgilendirildi. Bu eğitimler
sayesinde bilgi sahibi olan gençler farklı eğitimlere ve
projelere katılma fırsatı yakaladı. Örneğin; 3 genç Eurodesk
Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Europass CV
eğitimine katıldı. Eğitimlerimiz sayesinde Avrupa fırsatları
hakkında bilgi sahibi olan 18 genç ise farklı programlarla yurt içi
ve yurt dışında düzenlenen gençlik eğitimlerine ve projelerine
katılma fırsatı yakaladı. Ayrıca eğitimlerle farkındalık kazanan
gençler toplumsal sorunların çözümüne yönelik STK’larda
gönüllü olarak projeler geliştirme konusunda motivasyon
kazanarak proje yazım ve uygulama süreçlerinde görev
almaya başladılar.

Her eğitimin bir oturumunda Eurodesk, Erasmus+, Avrupa
Gönüllü Hizmeti, Staj fırsatları ve ücretsiz AB fırsatları hakkında
bilgilendirme yapıldı. Böylece Proje sonuna kadar 330 genci
bilgilendirildi.
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Türkiye’de Gençlik
Çalışmaları Rehberi:
5N+3K Yol Haritası ve
Gençlik Çalışanı Yol
Haritası Eğitim Kampı
62

Uygulamanın / Projenin Özeti:
Tepebaşı Belediyesi 19 Mayıs ve 29 Ekim Gençlik Merkezleri
tarafından, 18-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Marmaris’te
düzenlenen “Gençlik Çalışanı Yol Haritası Eğitim Kampı” ise
Türkiye’de gençlik alanında çalışmak isteyen ve/veya hali
hazırda çalışmalar yürütmekte olan gençlere, alanda ihtiyaç
duyabilecekleri bilgi, beceri ve yaklaşımlar hakkında bütüncül,
yol gösterici bir aktarımda bulunmayı hedefledi.
Gençlik çalışanları olarak hem sahada edindiğimiz tecrübeler
hem de yapılan ihtiyaç analizleri bizlere Türkiye’de görece yeni
bir kavram olan gençlik çalışanının mesleki oryantasyonuna
yönelik çalışmaların yeterli olmadığını, gençlik alanında çalışmak
isteyen kişilerin faydalanabileceği kapsamlı bir kaynağın mevcut
olmadığını gösterdi.
Buradan hareketle öncelikle “Türkiye’de Gençlik Çalışmaları
Rehberi: 5N – 3K Yol Haritası” ismini verdiğimiz, içerisinde gerek
kendi tecrübelerimizden yola çıkarak gerekse incelediğimiz ve
bizlere de bu serüvende epeyce yardımı olan yayınlardan ve
akademik çalışmalardan derlediğimiz bilgilerin yer alacağı bir
kaynak kitapçık hazırlanması planlandı.
Bununla birlikte hem kitapçıktaki bilgi ve uygulamaların
aktarılması hem de kitapçık içeriğine dair bizzat gençlerden geri
dönüş alınmasına yönelik bir çalışma yapılması amacı ile Gençlik
Çalışanı Yol Haritası Eğitim Kampı düzenlendi. Düzenlenen bu
kampa Türkiye’nin farklı illerinde gençlik alanında çalışmakta olan
ve bu alanda çalışmak isteyen 23 genç katılım gösterdi.
Yapılan çalışmalar ise Türkiye’de 2015 yılından beri Yeditepe
Üniversitesi tarafından yürütülen, gençlerin kendilerini ve içinde
yasadıkları toplumu ilgilendiren konulara hangi yollarla katıldığını
anlamak amacıyla Avrupa Komisyonu Horizon 2020 kapsamında
fonlanan Partispace Projesi kapsamında desteklendi.

Hedefleri:
 Gençlerin sivil topluma aktif katılımını desteklemek ve bu
konuda farkındalıklarını arttırmak,
 Gençlerin istihdam edilebilirliklerine katkıda bulunmak,
 Gençlerin organizasyon yapma, kendine güven, takım
çalışması, iletişim becerisi, karar alma gibi okul dışı
yeterliliklerini desteklemek,
 Gönüllülük bilincinin desteklenmesini sağlamak,

facebook.com/esktgm
 Gençlik alanında çalışmak isteyen gençler için gençlik
çalışmasına ilişkin temel bilgilerin paylaşılmasını sağlamak,
 Hali hazırda gençlik alanında faaliyet gösteren gençlerin
mevcut çalışmalarının geliştirilmesini ve iyileştirilmesini
sağlamak,
 Türkiye’de görece yeni bir kavram olan gençlik çalışanının
mesleki oryantasyonuna katkıda bulunmak ve oryantasyon
sürecini hızlandırmak,
 Sivil toplum alanında bölgesel işbirlikleri kurulması için ortam
yaratmak ve işbriliklerinin yaratılmasını desteklemek,
 Türkiye ‘de gençlik çalışmaları alanında ihtiyaç duyabilecek
bilgi, beceri ve yaklaşımları içeren bütüncül, yol gösterici bir
kaynak yaratmak

Yöntemi:
Projemiz bir ihtiyaçtan yola çıkarak tasarlandı ve proje
kapsamında ihtiyaca yönelik uygulamalara yer verildi. Proje
oluşturulurken Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı benimsendi ve proje
hedefleri proje ihtiyaç analiz sonuçlarına göre sistematik bir
şekilde ve belirli bir mantık dâhilinde ortaya konuldu.
Proje kapsamında hayata geçirilen tüm uygulamalar gençlerin
katılımını ön planda tutacak şekilde tasarlandı ve uygulamalarda
yaygın eğitim teknikleri kullanıldı. Bununla beraber gençlik
çalışmasının vazgeçilmez bir parçası haline gelen yeni nesil
medya araçlarına da uygulamalar içerisinde yoğunlukla yer
verildi.

Sonuçları ve Etkisi:
99 Yapılan tüm çalışmalarda Gençlik Merkezimizin Eurodesk
Türkiye bilgi ağının bir parçası olduğu vurgulandı, ağın
merkezimize geçtiğimiz 6-7 sene içerisinde bilgi, beceri ve
yaklaşım açısından hem gençlik merkezi çalışanlarına hem
de kurumumuza katkıları konusunda detaylı bilgiler verildi.
99 Gençler için sağlanan materyallerde Eurodesk ve Türkiye
Ulusal Ajansı logoları ile birlikte farklı görsel materyallere yer
verildi. Yapılan faaliyetler içerikleri ve görselleri ile birlikte
Eurodesk Koordinasyon Ofisi ile paylaşılarak, çalışmanın
Eurodesk Türkiye sosyal medya hesaplarında ve internet
sayfasında paylaşılması ve yaygınlaştırılması sağlandı. Gerek
hazırlanan kitapçık gerekse yapılan eğitim kamplarında
gençlik bilgilendirmesi, işbirlikleri, bilgi ağları, platformlar,
eğitim ve hareketlilik olanakları gibi başlıklar altında Eurodesk
Ağına geniş bir yer verildi.
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TOKAT GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Avrupa Gönüllü
Hizmeti Köprüsü
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Uygulamanın / Projenin Özeti:
Projenin koordinatör ve gönderen kuruluşu Tokat Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İtalya, Polonya, İspanya ve
Portekiz’de bulunan kuruluşlar ise ev sahibi kuruluşlardır.
Bu projenin gerçekleştirilmesindeki amaç kurumda zaman ve
ekonomik açıdan dezavantajlı durumda olan gönüllü gençleri
yurt dışında yaşayan gönüllüler ile bir araya getirerek küresel
vatandaşlık fikrine sahip olmalarını sağlamaktır. Projemizde özet
olarak; 14 gönüllü kısa dönem ve 12 gönüllü ise uzun dönem
faaliyetlerde yer aldı.
Projemizin faaliyetleri doğrudan gönüllüleri dâhil etmeyi
amaçladı. Yaygın, formal ve informal öğrenme yöntemlerinin
hepsi aktif olarak kullanıldı. Faaliyetler genel olarak deneyimsel
(yaşayarak) öğrenme odağında gerçekleşti.

Hedefleri:
 Farklı kültür ve toplumlar arasında anlayış ve güven duygusunu
geliştirmek,
 Konuşup dinlemek suretiyle diyalog kurmak,
 Ülkemiz gençleriyle Avrupa gençlerini bir araya getirmek,
kaynaşmalarını, fikirlerini paylaşmalarını, yeni dostluklar
geliştirmelerini ve paylaşmanın değerini yaşayarak
öğrenmelerini temin etmek,
 Yapılan faaliyetlerle gençlerin öğrenme süreçlerini
geliştirmek,
 Gençlerin yaptıkları faaliyetlerde yaratıcılıklarını ve
inisiyatiflerini kullanabilme özgürlüğüne sahip olmalarını
sağlamak,
 Özellikle uzun dönem projelerde gönüllülükten iş gücüne
geçiş konusunda güçlükler çeken gençlerin istihdam
edilebilirliğini arttırmak
Yöntemi:
Deneyimsel öğrenme odağında gerçekleşen faaliyetlerde yaygın,
formal ve informal öğrenme yöntemlerinin hepsi aktif olarak
kullanıldı. Daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için aşağıdaki
yöntemler de kullanıldı.
Katılımcıların deneyimleri 01-02 Şubat 2018 tarihleri arasında
Ankara’da gerçekleştirilen “Nihai Değerlendirme Toplantısı”nda
kayıt altına alındı. Kayıt altına alınan deneyimlerle dolu görüntüler
akranlarıyla paylaşıldı.
Kurumumuzda düzenlediğimiz Ayrılış Öncesi Eğitimlerinde,

tokat.gsb.gov.tr
gidecek olan gönüllülerle daha önce programdan yararlanan
gönüllüler bir araya getirildi.
Oluşturulan WhatsApp grupları aracılığıyla daha önce faaliyetten
yararlanan gönüllüler deneyimlerini gidecek olan gönüllülerle
paylaştı.
Gerçekleştirilen atölye çalışmalarında ve bilgilendirme
toplantılarında deneyimli gönüllülere yer verildi. Katılımcılarla
deneyimlerini paylaşmalarına fırsat tanındı.

Sonuçları ve Etkisi:
99 Portekize giden gönüllüler, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo
Rebelo de Sousa ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Sekreteri João
Paulo Rebelo ile görüşme şansına sahip oldular. Ülkemiz ve
proje hakkında bilgileri paylaştılar.
99 İspanya’ya giden bir gönüllümüz, ev sahibi kuruluş tarafından
iş teklifi aldı. Sözleşmeyi karşılıklı imzaladılar. Gönüllümüz, şu
anda İspanya’da çalışmaktadır.
99 Gönüllülük süreçleri sonrasında Youthpass Sertifikası
sayesinde Türkiye’deki şirketlerden iş teklifleri alan
gönüllülerimiz bulunmaktadır.
Tokat’ta en geniş genç veri tabanına sahip olan kurum olarak
gençler bu projelere yönlendirildi. Gençlik programları
hakkında tanıtımlar gerçekleştirildi. Projenin ve sonuçlarının
yaygınlaştırılması için proje öncesinde, sırasında ve sonrasında
aşağıdaki metotlar kullanıldı:
99 İnternet sitemiz (http://tokat.gsb.gov.tr), sosyal paylaşım
sayfalarımız (facebook, twitter), Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç
Gönüllüler internet sitemiz (http://www.gencgonulluler.gov.tr)
ve basılı materyallerimiz sayesinde seçim süreci, projenin
amaçları, faaliyetleri duyuruldu ve sonuçları paylaşıldı.
99 Projenin bir Avrupa Birliği hibe desteğiyle finanse edildiği
belirtilmekle beraber ilimizdeki ağlarımızdan, ülke genelindeki
gençlik merkezlerinden ve dolaylı olarak ulaşabildiğimiz genç
kitlesinden sürekli geri bildirim alındı.
99 Eurodesk Türkiye Temas Noktası olan kurumumuz sadece
projenin yaygınlaştırılması ile değil aynı zamanda “Erasmus+”
programı ve bu çerçevede gerçekleşen aktivitelerin de
yaygınlaştırılmasına özel ilgi gösterdi.
99 Yerel gençler ve gönüllüler için “Erasmus+” programı
ve programın farklı dalları hakkında atölye/bilgilendirme
çalışmaları düzenlendi.
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TÜRK KIZILAYI İZMİR ŞUBESİ

İyilik İçin Pedalla Bahara Merhaba
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Uygulamanın / Projenin Özeti:
30 Nisan 2017 tarihinde İzmir Gündoğdu Meydanında buluşularak
(İzmir’deki bisiklet toplulukları, dernekleri ve gönüllüler) Alsancakİnciraltı Kent Ormanı güzergâhı arası 7.45 km bisiklet sürüldü.
Etkinliğe yaklaşık 120 bisikletli dâhil oldu. Bisiklet toplulukların
kendi bisikletleri haricinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait
olan ve Kentkartla da alınabilen bisikletler kullanıldı. Etkinlik
sırasında giyilen t-shirt-yelek- şapka ve kullanılan Eurodesk
bayraklarıyla görünürlük sağlandı ve yerel halkta ilgi uyandırıldı.
Varış noktası olan İzmir İnciraltı Kent Ormanında sürücüleri, Kızılay
İzmir Şubesi’ne ait olan stantlar karşıladı. Kent ormanında tüm
sürücüler Eurodesk ve Avrupa Gönüllü Hizmeti Bilgilendirme,
yaygın eğitim ve oyunlaştırma, Türk Kızılayı gönüllülük hakkında
oluşturulan istasyonlara gruplara ayrılarak dâhil oldular. Yapılan
atölye çalışmalarında her yaştan insana bilgiler verildi.
Eurodesk ve Avrupa Gönüllü Hizmeti Bilgilendirme atölyesi en
çok ilgi uyandıran atölyelerden oldu. Bilgilendirme sürecinde
Erasmus+ ve Eurodesk ile Avrupa fırsatlarından ve eğitimlerden
yararlanan gönüllüler dâhil edilerek onların deneyimlerden
yararlanıldı. Gönüllüler daha önce bu konuda hiçbir fikri olmayan
insanlara somut bir örnek oluşturdu, katılımcıların akıllarına
takılan birçok soruyu kendi deneyimlerini paylaşarak açıkladılar.
Aynı zamanda bu süreç içerisinde Avrupa Gönüllü Hizmeti
kapsamında Türk Kızılayı İzmir Şubesine, Tunus ve İspanya’dan
gelen yabancı gönüllüler de katılımcılar için iyi bir örnek oluşturdu.
Akıllarındaki tüm soruları bu imkânlardan yararlanan gençlere
birebir olarak sormak atölyenin ve katılımcıların motivasyonunu
arttırdı. Yapılan bu atölyeler Kent Ormanında bulunan ve etkinliğe
aslında başlangıçta dâhil olmayan veya sürüş sırasında ilgisini
çekip bize katılan halk tarafından da büyük ilgi gördü. Uygulama,
gençler başta olmak üzere her yaştan ve her gruptan bireye
hitap etti. Yapılan uygulamaya, bisikletlerin temin edilmesinin
ekonomik olması ve yerel yönetimlerin desteklemesi nedeniyle
katılım yüksek oldu.

kizilayizmir.org.tr
Görme engelli bireyler, onlar için dizayn edilmiş tandem
bisikletler ile uygulamaya dâhil oldular. Bu sayede dezavantajlı
kesimlere de ulaşıldı; bir spor faaliyetiyle sosyal dâhil etme de
sağlandı. Uygulama dâhilinde Eurodesk ve AB fırsatları anlatılarak
katılımcılar bilgilendirildi, farkındalık artırıldı. Yaygın eğitim
metotları ile verilen bilgi daha etkili ve ilgi çekici hale getirildi.
Uygulamanın açık alanda yapılmış spor faaliyeti olması insanları
sağlıklı yaşam ve spora teşvik etme ve yerel halkta merak
uyandırma anlamında oldukça etkili oldu.

Hedefleri:
 Başta gençler olmak üzere İzmirlileri sağlıklı yaşama
yönlendirmek,
 Halkın dikkatini gönüllülük, Türk Kızılayı ve AB fırsatlarına
çekmek,
 Gönüllü gençlerin öz güven kazanmasını ve sorumluluk
almasını sağlamak,
 Gönüllü kazanmak,
 Dezavantajlı gruplara ulaşmak
Yöntemi:
EBİT (Ege Üniversitesi Bisiklet Topluluğu) ve Eşpedal Derneği ile
iş birliği yapılarak etkinlik daha geniş kitleye duyuruldu. Eşpedal
Derneği görme engellilerin kullandıkları tandem bisikletleri temin
etti.
Kullanılan yöntemlerden ilki bisiklet vasıtasıyla spor yapılmasıydı.
Tandem bisikletler ile gören ve göremeyen kişiler bir arada olarak
farkındalık sağlandı. Bu sayede ayrıca hedefimiz olan sosyal dâhil
etme gerçekleştirilmiş oldu.
Diğer yöntem ise yaygın eğitim metodudur. Bu metot ile tanışma
oyunları oynandı, grup dinamiği sağlandı.

Sonuçları ve Etkisi:
99 Uygulamanın ardından derneğimize gönüllü olmak için
gelen kişi sayısında ve görme engelliler ile birlikte tandem
bisiklet sürme talebinde artış oldu. Ayrıca engelli ve engelsiz
bireylerin bir arada etkinliğe katılması için fırsat oluşturuldu.
99 Eurodesk ve gençlik bilgilendirmesinin bisiklet sürüşü ile
yapılması insanların ilgisini çekti. Uygulamanın görünürlüğü ve
etkisi arttı. Bu şekilde Erasmus+ Spor Destekleri çalışmalarına
da dikkat çekildi. Basın ve sosyal medyada da yer alındı, yerel
yönetimlerin ilgisini çekmekte başarılı olundu.
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Hedefleri:
 Gençlik çalışanlarının gençlik politikaları konusunda uzmanlık
düzeyini ve sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitesini
artırmak,
 Gençlere yönelik karar verme fırsatlarının farkındalık düzeyini
arttırmak,
 Gençlik politikaları ve gençlik politikası hazırlanmasında
gençlerin karar alma süreçlerine dâhil edilmesi hakkında
farkındalık yaratmak,
 Gençler tarafından yerel etkinlikler hazırlanması için gereken
yetkinliklerin gelişimini sağlamak,
 Gençlik politikasının değerlendirilmesi ve izlenmesinde en iyi
uygulamaları paylaşmak
Yöntemi:
Proje, felsefesinde de olduğu üzere dâhil etme yaklaşımı
kullanılarak uygulandı. Dâhil etme yaklaşımı için yaygın öğrenme
metotlarından grup dinamiği, simülasyonlar, rol yapma, tiyatro,
açık oturum, tartışma ve atölye çalışmaları ile hayata geçti.
Uygulamanın / Projenin Özeti:

Eurodesk temas noktaları değerlendirme toplantılarında gençlik
politikaları üzerine çalışmalar yapılması kararlaştırılması üzerine
Yaygın Eğitim Merkezi uluslararası alanda gençlik politikası
konusunda çalışmaya başladı.
Challange to Change projesi ile Türkiye, Bosna Hersek, Sırbistan,
İtalya, Karadağ, Makedonya ve Hırvatistan`dan gençlik kurumları
ile Brüksel Merkezi Projeler desteği ile hayata geçti.

Sonuçları ve Etkisi:
99 Projemiz gençlerin katılımı aracılıyla gençlik politikası
üretimini kapsamaktadır. Gençlik politikalarında ilk sıralarda
yer alan maddelerden biri de gençlik bilgilendirmesidir. Bu
nedenle gençler taleplerini videolar ile paylaşma fırsatı buldu.
Proje aracılığıyla gençlik fırsatlarının tanıtımı sağlandı.
99 Bunlara ek olarak gençlik politikaları karşılaştırma kılavuzu
hazırlandı.

Proje kapsamında ulusal gençlik politikaları uluslararası ortamda
kıyaslamalı olarak incelenerek, yerelde faaliyetler tasarlandı.
Bu çalışma ile gençler izleme ve savunuculuk becerilerini
geliştirerek küresel konulara yerel bakış açıları geliştirdi. Proje
Bosna Hersek`te gerçekleşen eğitim kursu sonrasında yerel
atölye çalışmaları ve Türkiye`de gerçekleşen değerlendirme
toplantısı ile tamamlandı.
Yaygın Eğitim Merkezi projeye ulusal düzeyde çalışan ve
Eurodesk Temas Noktası olan AGÜ Gençlik Fabrikası ve
Tepebaşı Belediye Gençlik Merkezini de dâhil ederek hem etkiyi
arttırdı hem de yerelde işbirliği için örnek oluşturdu. İzmir`de
düzenlenen değerlendirme toplantısına ise İzmir`de bulunan
Eurodesk temas noktaları ve gönüllüleri de dâhil edildi.
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Hedefleri:
 Genç bireyleri Avrupa fırsatları hakkında bilgilendirmek ve bu
fırsatları kullanmaya teşvik etmek,
 Avrupa Birliği’nin gençleri hangi alanlarda ve konuda
destekledikleri hakkında bilgi aktarmak,
 Genç bireyleri, özellikle Erasmus+ çatısı altında yer alan
programlara dâhil olmaları için motive etmek.
Yöntemi:
Etkinlik ile yaklaşık 200 kişiye hitap etme fırsatı oldu. Başlangıçta
katılımcıların etkinlik boyunca enerjilerini ayakta tutabilmek için
çok kısa bir hareketlendirici oyunu oynandı. Bu sayede salonun
içerisindeki katılımcıların dinamizmini yüksek tutmaya çalışıldı.
İlk defa bu tür bir uygulamayla karşılaşan gençler başta her ne
kadar şaşırsalar da, etkinliğin geri kalan kısmı boyunca konuya
olan ilgileri olumlu yönde artış gösterdi. Hareketlendiricilerin yanı
sıra, yaygın eğitim ve yeni medya materyallerinden yararlanıldı.
Etkinliğin bir kısmında teknolojik araçlar ve görsellerden
yararlanılarak katılımcılara Ulusal Ajans’ın Youtube kanalı
üzerinde yer alan “Erasmus+ programı nedir?” videosunu
aktarıldı. Böylelikle o video aracılığıyla katılımcıların programa
olan ilgi ve alakaları arttı ve daha çok soru sorma isteği duydular.
Etkinlik boyunca aktardığımız bilgilere istinaden, etkinlik sonunda
bir soru-cevap oturumu gerçekleştirdik ve bu oturum ile birlikte
program ve özellikle de Eurodesk ile ilgili merak ettiklerini
sorma fırsatı buldular. Etkinlik sonunda, katılımcılara Eurodesk
materyallerinden oluşan bir broşür kiti takdim edildi.

Uygulamanın / Projenin Özeti:
Etkinlik; Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında Yeni Medya
bölümüne sahip tek üniversite olan Uşak Üniversitesi’nde,
İletişim Fakültesi - Yeni Medya bölüm başkanlığı ve derneğimiz
ortaklığında gerçekleşti. Etkinlik süresince, hem Yeni Medya ve
Yeni iletişim teknolojilerinden faydalanılması hem de kullanılan
iletişim teknikleri ve katılımcılarda merak uyandırması ile
Eurodesk’in görünürlüğüne katkı sağladığına inanılmaktadır.
Katılımcıların Avrupa gençlik fırsatlarından, Eurodesk ağı ile
kolay ve de zahmetsiz bir şekilde haberdar olabileceklerini
öğrendiklerinde istekleri ve motivasyonları arttı.

Sonuçları ve Etkisi:
99 Bu etkinlik ile birlikte; yeni medya bölümü ile işbirliği yapıldı.
Kullanılan yeni iletişim teknolojileri ve gençlik çalışmaları
ile ilgili yapılan bilgi aktarımı sayesinde etkinliğe katılan
200 üniversite öğrencisi genç bireyin Avrupa fırsatlarından
haberdar oldu ve onların Eurodesk Ağı’nı tanıması sağlandı.
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Erasmus+ Programı:
Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin eğitim, gençlik ve spor alanlarını
kapsayan hibe programıdır. Erasmus+ Programı, gençlerin Avrupa’da
eğitim alma, staj yapma, gönüllü olma ve projelere dâhil olmalarına imkân tanıyarak kişisel ve mesleki
gelişimlerini desteklemektedir.
Ülkemizde Erasmus+ Programı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmektedir. Detaylı bilgi için:
www.ua.gov.tr

Avrupa Dayanışma Mekanizması:
Avrupa Dayanışma Mekanizması, gençlerin gönüllülük faaliyetlerinde
bulunmasına ya da projelerde çalışmasına fırsat sunan yeni bir girişimdir. Ayrıntılı bilgi için:
https://europa.eu/youth/solidarity_en

Jean Monnet:
Jean Monnet Burs Programı, ülkemizin Avrupa Birliğine tam üyelik hedefi çerçevesinde,
Avrupa Birliği alanında uzmanlaşmış kişi sayısının artırılması ve müktesebatın etkin bir
biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır.
Jean Monnet Burs programı hakkında geniş bilgi için:
http://www.jeanmonnet.org.tr/tr
https://www.ab.gov.tr/45645.html

Avrupa Koleji:
Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının
desteğiyle, akademik açıdan başarılı olan ve Avrupa Birliği alanında yüksek
lisans yapmak isteyen öğrencilere Avrupa Koleji’nde burs imkânı sağlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için:
www.coleurope.eu
https://www.ab.gov.tr/51372.html

Avrupa Gençlik Portalı:
https://europa.eu/youth
Eurodesk Türkiye internet sayfası:
http://eurodesk.ua.gov.tr/tr

Eurodesk Türkiye Temas Noktaları:
http://eurodesk.ua.gov.tr/temas-noktalari.aspx

