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Erasmus+ Gençlik Programı Nedir?
ğ

Erasmus+ Gençlik Programı, Avrupa Birli inin çeşitli alt eylemlerle 13-30 yaş

ğ

arası gençlerin yurt içinde ya da yurt dışında projeler aracılı ıyla sosyal sorumluluk
ve kültürlerarası

ğ

öğrenme bilinci temelinde şekillenmiş faaliyetlere katılmalarını

sa layan bir destek mekanizmasıdır.

Avrupa Gönüllü Hizmeti Nedir?
ö

Avrupa G nüllü Hizmeti, Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında, Avrupa

ğ

Birli inin içinde veya dışındaki bir

ülkede, 12 aya kadar uzanan bir sürede, 17-30
yaş arasındaki gençlerin ücretsiz ve tam zamanlı gönüllü hizmette bulunarak kişisel
sorumluluklarını ifade etmelerine olanak tanımaktadır. Genç gönüllüler, gençlerin
bilgilendirilmesi ve gençlik politikaları, gençlerin kişisel ve sosyo-eğitimsel
gelişimi, sivil katılım, sosyal hizmet, dezavantajlı kimselerin dahil edilmesi, çevre,
yaygın eğitim programları ve medya okuryazarlığı, kültür ve yaratıcılık, kalkınma
için işbirliği ve benzeri konularda faaliyet gösteren kurum/kuruluşların günlük
çalışmalarına katkıda bulunma fırsatını elde etmektedir.
Bir AGH projesi, gönüllü hizmetlerini bireysel olarak veya grup halinde sunabilecek
1 ila 30 gönüllü içerebilmektedir.

"Step Forward Make a Difference"
Ana Eylem 1 Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi
ğ

ğ

"Step Forward Make a Difference" Projesi T.C. Avrupa Birli i Bakanlı ı, AB

ğ

ğ

E itim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlı ınca (Ulusal Ajans

ö

http://www.ua.gov.tr/) Erasmus+ Gençlik Programı Ana Eylem 1 Avrupa G nüllü

ğ

Hizmeti dahilinde, Avrupa Komisyonundan sa lanan hibe ile yürütülmüştür. Proje

İ

Türkiye, talya ve Portekiz'den olmak
gerçekleştirilmiştir.

üzere üç kuruluşun iş birliği ile

"Step Forward Make a Difference"
Ana Eylem 1 Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi
Proje Süresi:
üzere 1 Ağustos 2014-31

Proje hazırlık ve uygulama aşamaları da dahil olmak
Temmuz 2016 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Koordinatör Kuruluş : Yaşar Üniversitesi
Yaşar

Üniversitesi, 2001 yılında vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur.
Öğrencilerine birçok farklı alan ve disiplinde eğitim olanağı sunan Yaşar
Üniversitesi, öğrencilerin eğitim alanları dışında sosyal sorumluluk, proje tasarım ve
yönetim bilincini kazanmalarına da büyük önem vermekte, bu amaçla da Avrupa

ğ

ğ

ğ

Birli i Merkezi deste i ile Erasmus+ programı dahilinde gençlik hareketlili i

üretmekte ve uygulamaktadır.
Yaşar Üniversitesi 2005’ten bu yana Avrupa Birliği hibe destekli 60'a varan eğitim
ve araştırma projesine başarıyla katılmış, bu projelerde yerel, ulusal ve uluslararası
kuruluşlarla ortaklıklar ve verimli çıktılar yaratmıştır. Araştırma ve işbirliği
boyutunun yanında bu projeler kapsamında Yaşar Üniversitesi öğrencileri ve öğretim
elemanları Avrupa’daki üniversite öğrencileri ile ortak çalışmalar yürütmekte ve
yurtdışında yaz okullarına ve araştırma projelerine katılma imkânını da
projeleri

bulmaktadırlar.
Yaşar

Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi projeleri ile ilgili detaylı bilgi

http://euc.yasar.edu.tr sayfasında yer almaktadır.

ö

ö

2007 yılından bu yana g nderen ve koordinat r AGH programı kapsamında bir çok

ö

gence g nüllü faaliyetlere dahil olma imkanı sunan Yaşar

ğ

ö

ğ

Üniversitesi, gençlik

ğ kurma faaliyetleri ile farklı

de işimleri, gençlik çalışanlarına y nelik e itim ve a

ülkeler ve organizasyonlarla ortaklıklar kurmuş ve kurmaya devam etmektedir.

Proje Ortakları :
Link
ö

Link 2003 yılında, b lgede yaşayan gençlerin ihtiyaçlarını daha etkili bir şekilde
karşılayabilmek ve fırsatlara ulaşımlarını kolaylaştırabilmek amacı ile bir grup genç
ve gençlik lideri tarafından kurulmuş bir kültürel kuruluştur. Aktif vatandaşlık ve
Avrupalılık bilinci, tolerans ve ırkçı yaklaşımın

önlenmesi, coğrafi ve ekonomik

engellerin aşılması Link’in başlıca çalışma alanları arasında yer almaktadır. Link,
gerek kuruluşa dahil olan gerek ise olmayan gençlere fikirlerini proje haline
getirebilme, bu projeleri uygulayabilme ve uluslararası

ğ

öğrenme aktivitelerine dahil

olma imkanı sa lamaktadır.
Link 2011 yılından beri resmen bir Avrupa STK’sı olarak etkinliklerini

ğ

ö

sürdürmektedir. Ayrıca Link kuruldu u yıldan beri AGH g nderen, ev sahibi ve

ö

koordinat r kuruluş olarak akreditedir.
Link hakkında detaylı bilgiye http://www.linkyouth.org/ adresinden ulaşılabilir.

Activar
Activar 2000 yılında bir grup genç tarafından yerel bazda sosyal sorumululuk
çalışmaları gerçekleştirmek amacı ile kurulmuştur. Zamanla kuruluş büyüyereki,
bünyesinde dokuzu kısmi kalanları tam zamanlı olmak

ğ

üzere toplamda 17 kişinin

çalıştı ı bugünkü yapısını kazanmıştır.
Activar çocuk, genç ve yetişkin olmak

üzere tüm vatandaşları kendi kapasitelerini

geliştirmek ve bu sayede toplumsal entegrasyona katkıda bulunmak konusunda
desteklemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, yereli ulusal ve uluslararası kurukulşarla

ğ

ö

ö
ğ
bu sayede sürdürülebilir bir kalkınma sağlamak da kuruluşun diğer amaçlarından

işbirli i yaparak, etkinlik g sterdikleri b lgedeki yerel toplulu un kapasitesini arttıp,

biridir. Activar hakkında detaylı bilgiye http://www.activar.org/en/ adresinden
ulaşılabilir.

Proje Hakkında:
Üniversitesi 2007 yılından beri gençlik projelerinde aktif bir aktör olarak,
mümkün olduğunca çok gence ulaşarak, onların Avrupa Gönüllü Hizmeti(AGH) ile
farklı bakış açıları geliştirmelerini ve onlara yeni fırsatlar sunmayı hedeflemektedir.
Bu sebeplerle Yaşar Üniversitesi, Erasmus+ Programı kapsamında “Step Forward,
Make a Difference’’ projesi ile daha fazla gencin AGH fırsatından yararlanmasına
destek olmayı hedeflemiştir.
Proje faaliyetlerinin tümünde gençlerin kendilerini kültürel, sosyal ve insiyatif alma
yönlerinden geliştirmelerine olanak verecek aktivite planlarına yer verilerek gençlerin
katılımına teşvik sağlanmıştır. Projeye katılan gençlerin İtalya ve Portekiz’deki
Avrupa seviyesinde aktif olarak çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarında gönüllülük
yapmaları ile Avrupa vatandaşlığı konusunda bilinçleri artmış ve bu kuruluşlarda
farklı kültürlerden gelen gönüllülerle, çalışanlarla ve yerel gençlerle
gerçekleştirdikleri ortak projeler sayesinde kültürel çeşitlilik önceliği de sağlanmıştır.
Proje, Avrupa çapında aktif olarak faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında
çalışan gönüllülerin Erasmus+ Programının önceliklerinden olan AB vatandaşlığı ve
Yaşar

hakları konusundaki farkındalıklarının artması ve gençlerin AB politikalarının
yapılmasına aktif katılımının desteklenmesinde

ö

önemli rol oynamıştır.

Proje kapsamında gerçekleştirilen g nüllülük faaliyetleri ile projeye dahil olan 6

ö
öğrendikleri bilgileri

g nüllümüz hem Avrupalılık bilincini Avrupa’nın merkezinde

aktarma fırsatı
bularak gençlik
çalışmaları ve
gençlik politikalarını
daha yakından takip
etmiş hem de

ğ

kültürlerarası e itim
ve hayatboyu

öğrenme temalarına
uygun çalışmalar
gerçekleştirmiştir.

öğrenerek akranlarına

Proje Süresince Gönüllülerimiz Neler yaptı?
Çocuklar ve gençler ile sosyal aktivitelerin düzenlenmesinde rol oynadılar.
Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında gerçekleştirilen projelerin hazırlık,
uygulama ve yaygınlaştırma evrelerinde ev sahibi kuruluşa destek olarak, proje
yaratım sürecini birebir deneyimleme fırsatı buldular.

ö

ö

Yerel bazda gençlere y nelik at lye çalışmaları, sportif ve kültürel aktiviteler
gerçekleştirdiler.

ö

Yerel bazda gençlerin internet kullanımını arttırmaya y nelik çalışmalar ve

ö

internetin güvenli kullanımı hakkında gençlere y nelik bilgilendirme toplantıları
gerçekleştirdiler.
Ev sahibi kuruluş bünyesinde çalışan gençlik çalışanlarının yardımı ile kendi gençlik
projelerini geliştirdiler.

ö

ğün yaygınlaştırılması için ev sahibi
kuruluş ile birlikte okullar, öğretmenler ve çeşitli gençlik kuruluşlarına yönelik
Erasmus+ Gençlik Programı ve g nüllülü
toplantılar düzenlediler.

Gönüllülerimizinden Gelenler:
“Çalıştığım yer çok

ğ

e lenceliydi, 10-16 yaşlarındaki
gençlerle sürekli projeler
geliştirip birlikte çalıştaylar
yaptık. Benimle birlikte AGH
Projesine katılan toplam 8
kişiydik. Herkesin farklı bir
projesi vardı ama zamanımızın

ğ

ğ

büyük ço unlu unu birlikte

İ

geçiriyorduk. lk 2 ay gerçekten
çok zorluk çektim bir masada
herkes muhabbet ederken ben

İngilizcemin yetersiz olduğunu
düşünerek hiç konuşmadım.

ö

… 2 ay sonunda konuş-

Herkes s ylerdi de inanmazdım her şey bir anda başlıyor diye

maya başladım, hatta bir süre sonra arkadaşlarımın yanlışlarını düzeltmeye başlamıştım.

İngilizcemin üstüne biraz Portekizce biraz da İspanyolca ekledim.

Avrupa’da Türklere gerçekten bayılıyorlar bunu fark ettim. Deneyimlerim gitmeden

önce bu konuda duyduğum birçok şeyi haksız çıkardı. Portekizliler ve çalıştığım yerdeki
insanlar gerçekten çok yardımseverdi. Kendi çocukları gibi ilgilendiler, yeri geldi hasta

ğ

ö

oldu umda hastaneye bile g türdükleri oldu. Gerçekten çok misafirperver ve

ö

yardımseverler. Bizim milletimize hem huy hem de dış g rünüş olarak çok benzedikleri
için yabancılık çekmedim.

ö

D nme tarihim yaklaştıkça zaman çok hızlı geçmeye başladı. Tam çevremdeki
insanlarla iyice kaynaşmaya ve çalışma ortamımda daha çok keyif almaya başlamıştım
ki bir anda Türkiye’de buldum kendimi.

Şuan Uruguay’dan Estonya’ ya kadar yaklaşık
12-13 ülkede arkadaşlarım var ve hepimiz farklı kültürlerden geldiğimiz için çok şey
öğrendik ki birbirimizden. 6 aylık süre sonunda Portekiz’deki evimden ayrılmak zor
gelmişti fakat Türkiye’deki evimi ailemi arkadaşlarımı da gerçekten özlemiştim.
Kısacası benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Yaşar Üniversitesi’ ne ve bana destek
olan herkese çok teşekkür ederim.”

Berk Alganoğlu-Activar, Portekiz

"Bir anlık düşünme evresi ve hızlı bir
seçim-kabul-karar sürecinin ardından
başladı bizim Associzione Culturale

İ

Link’teki AGH serüvenimiz. ki kişi 3
gün arayla bize iki ay boyunca ev

ğ

sahipli i yapacak sevimli kasabamız

ğ

Altamura’ya do ru yola çıktık. Daha

önceden ikimizin de hayli fazla yurtdışı
deneyimimiz olmasından dolayı gelen

ğ

rahatlı ımız, ofisteki ilk günümüzün ilk
15 dakikasında terk etti bizi. Bir anda
kendimizi bir sürü güler yüzlü, enerjik

İtalyan ve birçok farklı kültürden gönüllü
ile yepyeni bir deneyimin içinde bulduk.
En büyük şanslarımızdan bir tanesi biz
Altamura’ya varır varmaz başlayan

ğ

gençlik de işimi projesi oldu.

İ

ö

Hollanda’dan gelenler, talyan katılımcılar ve biz g nüllüler tatlı bir telaşın içinde çok

ğ

e lenceli bir proje
geçirdik.
Bir gençlik

ğ

de işimi projesinin
uygulama
aşamasında birebir
yer almak ve
yardımcı olmak hem
çok keyifli hem de
bizim açımızdan çok

ğ

faydalı oldu unu ve
kendi projemizi
yazmak için içimizdeki ilk kıvılcımı ateşledi ini s ylesek yanlış olmaz."

ğ

ö

Nisan Özkök & Çınar Gürsel-Link, İtalya

ğ

"Yalnızca bir kere dahi yurt dışına çıkıp, orada bir kaç ay yaşadıysanız bu ba ımlı hale
gelmeniz için yeterlidir. Bu

öyle bir bağımlılıktır ki artık her fırsatta yurt dışına çıkmayı

arzularsınız.
Bu yazdıklarım yurt dışına çıkmak isteyip de, çıkmaya korkanlar için. Çünkü
aklınızdan bin bir tane şey geçiyor biliyorum.

“Ya orada başıma bir şey gelirse?”,
“Nasıl beslenirim?”, “Nasıl bir çevre beni bekliyor?”… Ve daha bir sürü doğal ama
gereksiz sorular belirmeye başlar. Asıl endişelenmeniz gereken ise, ilk cümlelerde

ğ

bahsetti im o duygudur. Bir kere aldınız mı o tadı bir daha, bir daha ve bir daha

ö

isteyebilirsiniz. Hangi programla çıkmış olursanız olun hepsi dünya g rüşünüzü

ğ

baştanbaşa de iştirecek eşsiz birer tecrübedir.
Benim en son yurtdışı
deneyimim Altamura adında

İtalya’nın küçücük bir
kasabasında geçti.

2 ay

boyunca Avrupa’nın farklı
yerlerinden gelmiş bir sürü
insanla beraber birşeyler

ürettik, sohbet ettik,
paylaştık. İnanın bana böyle
bir süreçte edindiğiniz
arkadaşlıklar çok farklı
oluyor. Benim için bütün bu
program genelinde çok

özel

olan 1 hafta vardı. Koskoca
2 ay içinde

özellikle o 1

hafta beni çok etkilemişti.

ğ

ğ

ülkedeki sizin gibi
yeni gelen bütün gönüllülerin toplandığı ve bir çeşit oryantasyon diyebileceğimiz “On
Arrival Training” adını taşıyan eğitime çağrılıyorsunuz. Eğitmenler eşliğinde 1 hafta
boyunca bir otelde kamp yaptık. Her gün o kadar dolu ve yoğun geçiyor ki zamanın
nasıl geçtiğini anlayamıyorsunuz. Yaklaşık 37 farklı milletten toplamda 45 kişiydik.
Herkesin kültürü, inancı, dini, rengi bambaşkaydı ama herkes mi birbiriyle bu kadar iyi
anlaşır ? O hafta boyunca fark ettik ki dünya barışı aslında mümkün."
Neden mi ? AGH projesine gitti iniz ilk aylar içerisinde, gitti iniz

Ceyhun Dönmez-Link, İtalya

"Her insanın hayatında

ğ

unutamadı ı ya da

ğ

unutamayaca ı anlar vardır.

ö

Avrupa G nüllü Hizmeti
Projeleri tam anlamıyla o

ğ

unutulmaz anların yaşandı ı

ğ

projelerdir. Eminim ço unuz
kafanızın içinde

“Tek başıma

idare edebilir miyim, nasıl
giderim, ne yaparım, ya dilim

…” gibi birçok

yetersiz kalırsa

soru ve sorunla baş başa
kalacaksınız. Bunların hepsini
bir kenara bırakın!

İ İ

Bavulunuzu hazırlayın ve SADECE G D N. O kadar güzel şeyler sizi karşılıyor ki,
anlatmaya günler yetmez. Farklı kültürlerden birçok arkadaş ediniyorsunuz.

öğreniyorsunuz, hem de sizler bizim kültür, müzik ve
danslarımızı göstermiş oluyorsunuz. Ortaya çok komik ve çok eğlenceli anlar, sahneler
çıkıyor. Aynı evi paylaştığınız için, birçoğunuz her ne kadar alışık olmasa da
sorumluluk almayı öğreniyorsunuz. Arkadaşlıktan öte bir şey çıkıyor ortaya. Bir kere
Kültürlerini, danslarını

gidince, tekrar, tekrar ve tekrar gitmek istiyorsunuz.

ö

Koskoca 2 ay ve siz bu arada g nüllü
olarak çalışıyorsunuz. Yeni fikirler

üretiyor, tüm gönüllülerle birlikte bir
şeyler ortaya koyup, onları
gerçekleştiriyorsunuz. Bambaşka,
bildiğiniz ve alıştığınızdan tamamen
farklı bir ülkede yaşıyorsunuz. Başlarda
bazı şeyler garip gelebilirse de alışmak
fazla zaman almıyor. Hem gönüllüler
hem de İtalya’nın yerel halkı, herkes
o kadar candan ve yardım sever ki size çok güzel anlar yaşatıyorlar. Kısacası, şunu
söyleyebilirim ki AGH, belki de birçoğumuzun hayallerinin gerçeğe dönüştüğü bir proje…"

Gülser Sönmez - Link, İtalya

"Üniversitede son senemin bitmesine az bir zaman kalmıştı ve ben
olan mezuniyet ve staj sürecinden

önümde belirgin

önce tipik bir şekilde öğrencilikten çalışma hayatına

geçmeden farklı şeyler deneyimleme ihtiyacı duyuyordum. AGH’ı duymuştum fakat

ğ

ğ

ö

ğ

sürecin u raşlı oldu unu düşünürken okulumuzun da g nüllülere aracılık yaptı ını
duyunca inanılmaz sevindim.
Mülakat sırasında sorulan sorularla beraber
ben de proje ve beni bekleyen hayat hakkında
düşünmeye başlamıştım bile. Ve Portekiz'e

İ

gidiş günüm. lk defa yurtdışına çıkıyordum
hem de yalnız. Uçakta yanımda oturan adam
Papua Yeni Gine ve Portekiz'de yarı zamanlı
olarak yaşayan bir mühendisti. Farklı
kültürlerden insanlarla tanışmak hep ilgimi
çekmiştir ki, başka bir

ülkeye yolculuk bunun

için en iyi fırsattı.

ğ

ğ

6 ayımı geçirece im Lousa’ya vardı ımda
beni yine Türkiye'den gelen ev arkadaşlarımdan biri karşıladı. Adaptasyon süreci diye

ö

ğ

ğ

bir d nem dahi hatırlamıyorum, ev arkadaşlarım ve yaşadı ımız yerdeki di er AGH

ö

g nüllüleri yeni kişileri karşılamaya alışık olduklarından bilmem gereken herşeyi
anlattılar ilk hafta içinde herşeyi benimsemiştim ve güzel zaman geçiriyordum.

ö

ğ

G nüllü olarak yer alaca ım dernek
bana yaşlı, genç ve çocuklar alanında

ö

çalıştıklarını s yledi. Ziyaret için

ğ

gitti imiz ikinci anaokulundaki
çocuklara gerçekten aşık oldum, o
kadar yaramaz-dılar ki,yerlerinde
duramıyor koşturup beni çekiştirip

ğ

duruyorlardı ki bu çok e lenceliydi.
Normalde misafir çocuklarıyla
ilgilenmeyi sevmeyen ben, yetkili

ğ

gidebiliriz diyince kalmak istedi imi

ö

s yledim ve kalış o kalış 6 ayım orada
geçti.
Bu süre zarfında çok güzel tatiller yaptım ama yine de en güzel anlarımın ço unun

ğ

ğ

ö

çalıştı ım anaokuluna dair oldu unu s yleyebilirim.

ğ

ö

O d nemde dernek yetkilileri ulusal ajansa yollanmak

üzere gönüllü projesi yazıyordu.

Detaylı bir şekilde çalışılması ve ortak dilimiz sebebiyle ingilizce yazılması gereken bir
ofis işiydi ama bu iş yine de bizi inanılmaz cezbetti. Ardından dernek geçmişinde

örnekleri düzenlenmiş ve bir süredir internet sitesi yaratma aşamasında olduğumuz
Uluslararası Çalışma Kampına yoğunluk verdik.
Dünyanın farklı yerlerinden gençleri

ğ

ğ

yaşadı ımız Lousã'nın da larında

ğ

çalışmak için ça ırıyorduk.
Başvurularında cevapladıkları sorular

ğ

sayesinde haklarında edindi imiz

ğ

izlenimler do rultusunda seçim yapma
aşamasındaydık ki ben birikmiş izinlerimi
kullanıp tatile gittim.

ğ

ğ

Portekiz'de tanıştı ım di er Türk

ö

g nüllüler Fas'a gitmek istiyordu ve tam
hayalimdeki gezi planını
yapmışlardı. Madrid-Marrakeş-FezBarcelona. 5 kız daha iyisi olamayacak
bir tatil yaptık. Seyahatimizde kültürel

ö

ğ

de işim o kadar keskin ve muhteşemdi ki.

ğümüzde Çalışma Kampı için yapmamız gereken bir sürü hazırlık vardı bizi

D ndü

bekleyen.
Son günlerimiz o kadar doluydu ki farkedememiştik ama gitme zamanıydı. Hem

ğ

ö

bizim hem kasabamızdaki di er g nüllülerin projelerinin sonuydu. Hepimiz
toparlanmaya başladık vedalar edildi. Hele bize aile olan dernek çalışanları.

ğ

Türkçe bilmese bile adını anmazsam olmaz derne imiz Activar'da çalışan Portekizli
Candide bize orda bir aile sundu. Son anımıza kadar bizle beraberdi evimizden gider

ö

gibi Türkiye'ye d nerken eşi Pedroyla bizi yolcu etti.

ö

Şimdi arkadaşlarım, dernek,

ğ

Portekizli ailem, evim, 30 tane g zlerindeki gülüşü unutamayaca ım çocuk kaldı

önce geldiğim Feride'ye bir sürü insan, deneyim, anı ve yeni hayaller
eklenmişti. Türkiye'ye gittiğimden çok daha fazlasıyla döndüm. Bu dönemi
Lousã'da. 6 ay

yaşamamda katkısı olan herkese teşekkür ederim."

Feride Sencer - Activar, Portekiz

ğ

ğ

ğ

" Bu proje T.C. Avrupa Birli i Bakanlı ı, AB E itim ve Gençlik

ğ

Programları Merkezi Başkanlı ınca
( ulusal Ajans: http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+
Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa komisyonu'ndan

ğ

sa lanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan

ö

g rüşlweswn Ulusal Ajans ve ya Avrupa Komisyonu sorumlu
tutulamaz."

