
Başvuru Koşulları Nelerdir?

AGH ’ye Başvuru İçin
Ne Kadar Ücret
Ödemem Gerekli?

Nasıl Başvurabilirim?

Olumlu Yanıt Aldım,
Ne Yapmalıyım?

AGH projelerine başvurabilmek için 17-30 
yaş arasında olmak ve bir gönderen 
kuruluşunuzun bulunmasıdır. Dil bilme 
ve  mezuniyet gibi koşullar 
bulunmamaktadır. 

Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH), istediğiniz bir 
AB ülkesinde sosyal içerikli bir projede 2-12 
aylık süreler dahilinde yer almanızı sağlayan 
bir faaliyettir. Temel düzeyde dil eğitimini de 
(% 5) içeren Avrupa Gönüllü Hizmeti 17-30 
yaş arasındaki tüm gençlerimize açıktır. AGH’ 
nin amacı, Avrupa Birliği'nin içinde ve 
dışında çeşitli şekillerdeki gönüllü faaliyetlere 
gençlerin katılımını desteklemektir. Bu Eylem 
kapsamında gençler, bireysel olarak ya da 
gruplar halinde kâr amacı gütmeyen, ücretsiz 
faaliyetlerde yer alırlar.

AGH ücretsiz bir 
programdır. Başvuran 
gençlerden hiçbir ücret 
alınmaz. Gönüllünün yol, 
konaklama, yemek 
masrafları ve dil eğitimi 
Ulusal Ajanslar tarafından 
karşılandığı gibi kendisine 
belli bir miktar da cep 
harçlığı verilir.

 Ev sahibi kuruluş sizin gönüllü olarak 
çalışacağınız kuruluşu ifade etmektedir.
Ev sahibi kuruluşlar ve projelerine  
http://europa.eu/youth/evs_database 
sayfasındaki arama motorundan 
ulaşabilirsiniz. Gitmek istediğiniz ülkeyi, 
gönüllü olmak istediğiniz kuruluşu ve 
projenin temel konusunu seçerek arama 
yapabilirsiniz. Ev sahibi kuruluş aranacağı 
için “EVS Accreditation Type” kısmında 
“Receiving Organization” seçilmesi 
gerekmektedir. Daha sonra yapılan 
tercihlere uyan ev sahibi 
kuruluşların ve mevcut AGH 
projelerinin listesi çıkacaktır.

Sayfadaki oraganizasyon listelerinde ev sahibi 
kuruluşun ismine tıklandığında ilgili kuruluş 
ve kuruluşun projeleri ile ilgili detaylara 
ulaşılması mümkündür. Eğer kurum profilinin 
size uygun olduğunu düşünüyorsanız sayfanın 
sol bölümünde yer alan  “Contact Details” 
bilgilerinden yetkili kişiye  özgeçmiş ve 
motivasyon mektubunuzu e-posta yoluyla 
iletmeniz yeterli olacaktır. Başvurunuza 
alacağınız cevaplar ev sahibi kurumun 
beklentilerine, başvurunuzun kalitesine,
o dönemdeki başvuru sayısına vb. birçok 
unsura bağlı olarak  değişiklik göstermektedir. 
Olumsuzluk halinde hiçbir şekilde motivasyon 
kaybı yaşamdan başvurulara devam etmek 
önemlidir.

Olumlu yanıt alınır alınmaz sürecin geri 
kalan kısmı için gönderen kuruluş olarak 
Yaşar Üniversitesi AB Merkezi ile en kısa 
sürede bağlantıya geçilmesi gerekmektedir.

Yurtdışında başvuru yapacağınız ev sahibi 
kurumlar gönüllüleri kurumlarına kabul 
etmeden önce gönüllü adaylarının 
başvuruları için göndermiş oldukları 
özgeçmişleri ile motivasyon yazılarını 
değerlendirerek seçimlerini yaparlar. 

Motivasyon mektubu gönüllü adaylarının 
kendilerine ilişkin temel özelliklerini ve
neden AGH Programı’na katılmak
istediklerini açıkladıkları 1-1.5 sayfa 
aralığındaki dokümandır. Genellikle İngilizce 
olarak hazırlanmakla birlikte, başvuru yapılan 
ülkenin ana dilinin bilinmesi halinde, o dilde 
yazılması etkili olabilmektedir.

Gönderen Kuruluş, Ulusal Ajans tarafından 
akredite olmuş, yani AGH projelerinde gönüllü 
gönderme yetkisine sahip kuruluşlardır. 
Gönüllünün başvuru sürecinden, kabul alması 
durumunda, AGH sürecinin bitimi ve sonrasına 
kadar olan süreci destekler ve gönüllü ile 
sürekli irtibat halinde olur. Yaşar Üniversitesi 
İzmir’deki akredite kuruluşlardan biridir. 
Program kapsamında sadece Yaşar Üniversitesi 
öğrencileri değil İzmir’de yaşayan tüm 
gençlerin başvuruları desteklenmektedir. 
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Ev Sahibi Kurum ve
Proje Bulmalıyım 

Başvuracağım Projeleri
Seçmeliyim 1. Adım

 Gönderen Kuruluş Bulmalıyım 

Özgeçmiş ve Motivasyon
Mektubu Hazırlamalıyım 

Yaşar Üniversitesi
Avrupa Birliği Merkezi

Üniversite Cad. No: 37-39 35100 Bornova - İzmir
Tel: +90 232 411 50 38 • Fax: +90 232 374 54 74
http://euc.yasar.edu.tr • http://genclik.yasar.edu.tr

euc@yasar.edu.tr 

AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ
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