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GENÇLÝK PROGRAMI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK
PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI

Gençlik



2

Avrupa Komisyonu tarafýndan gençler için uygulamaya konmuþ bir programdýr.Bu 
program Avrupalý gençlerin aktif vatandaþlýk, dayanýþma, ve hoþgörü duygularýnýn  
geliþmesini ve onlarýn Avrupa Birliðinin geleceðinin þekillenmesinde rol almalarýný 
saðlamayý amaçlayan bir programdýr.

Gençlik  Programý

Gençlik Programý AB 
sýnýrlarý içinde ve 
arasýnda hareketliliði, 
yaygýn eðitimi, kültürler 
arasý iletiþimi destekler 
ve sosyal , eðitimsel,  
ve kültürel geçmiþlerine 
bakmaksýzýn bütün 
gençlerin dahil 
edilmesine imkan 
saðlar.
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Programýn Amaçlarý
Gençlerin genel olarak aktif 
vatandaþlýklarýný ve özel 
olarak Avrupa 
vatandaþlýklarýný teþvik etmek,
özellikle Avrupa Birliði'nde 
sosyal uyumu güçlendirmek 
amacýyla gençler arasýnda 
dayanýþmayý geliþtirmek ve 
hoþgörüyü teþvik etmek,farklý 
ülkelerdeki gençler arasýnda 
karþýlýklý anlayýþý 
güçlendirmek, gençlik 
faaliyetlerine yönelik destek 
sistemlerinin kalitesinin ve 
gençlik alanýndaki sivil toplum 
kuruluþlarýnýn kapasitelerinin 
geliþtirilmesine katkýda 
bulunmak ve gençlik alanýnda 
Avrupa iþbirliðini teþvik etmek.

Programa  Kimler Katýlabilir?

Program tüm gençler içindir. Her program altýnda bir yaþ sýnýrý 
bulunmaktadýr. Eylem 1.1 için 13-30, Eylem 1.2 için 15-30, 
Eylem 1.3 için 13-30, Eylem 2 için 18-30, Eylem 3.1 Gençlik 
Deðiþimleri için 13-30, Eylem 3.1 Eðitim ve Að Kurma için 
sýnýrsýz,  Eylem 4.3 için sýnýrsýz, Eylem 5.1 için 15-30'dur. Grup 
liderleri için ise çoðunlukla yaþ sýnýrý gözetilmez. Gençlik 
Programýnda tüm gençler için çeþitli fýrsatlar bulunmaktadýr. 
Sivil Toplum Kuruluþlarý, Kamu Kuruluþlarý ve sýradan gruplar . 
En az 4 genç biraraya gelerek , mümkün olduðunca cinsiyet 
dengeli bir grup kurup gruplarýna bir isim vererek proje 
baþvurusu yapabilmektedirler. Proje hazýrlamayý ve yaygýn 
eðitim alanýnda deneyim kazanmayý isteyen gençler web 
sitemizde haberler ve etkinlikler kýsmýnda duyurusunu 
yaptýðýmýz ücretsiz eðitimlere ve toplantýlara baþvurabilirler. 
Yine ayný kýsýmda duyurusu yapýlan yurtdýþý eðitimler/ 
seminerler için Ýngilizce bilen gençler/ gençlik çalýþanlarý 
baþvuruda bulunabilirler.

 " Ýnsanlarýn çevresinde olup 
bitenleri, farklýlýklarýn içinde 
kaybolmadan, kendi 
deðerlerinden ödün vermeden, 
onlarý birer zenginlik sayýp kendi 
kiþilik ve zihin geliþimleri için en 
yararlý ve verimli bir þekilde 
kullanmalarý çok önemli."
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Programý Kim Yürütür ve Baþvurular Nasýl Yapýlýr?
Gençlik Programý Avrupa Komisyonu tarafýndan gençler için uygulamaya konmuþ bir programdýr. Programa 
katýlan her ülkede Programý idare eden "ulusal ajanslar" bulunmaktadýr. Ülkemizin Ulusal Ajansý görevini 
Baþkanlýðýmýz (T.C. Baþbakanlýk - DPT - AB Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý)  yürütmektedir. 
Programlara tam katýlým hakkýný elde ettiðimiz 2004 yýlýndan beri aþaðýda anlatýlan alt Eylemlere ait proje 
baþvurularý doðrudan Baþkanlýðýmýza yapýlmakta ve Baþkanlýðýmýz tarafýndan deðerlendirilmektedir. Her yýl, yýlda 
5 dönem halinde (1 Þubat, 1 Nisan, 1 Haziran, 1 Eylül ve 1 Kasým), binlerce baþvuru alýnmakta ve kabul edilen 
baþvurulara hibe saðlanmaktadýr.

Projeler Ýçin Ortak Bulma
Gençlik Programýnda bir proje gerçekleþtirebilmek için çoðunlukla bir 'ortaða' ihtiyaç duyulur (Eylem 1.2'de þart 
deðildir). Anlaþýlacaðý üzere ortaktan kasýt ticari bir iþbirliði deðildir. Ortaklar faaliyetleri gerçekleþtirmek için 
iþbirliði yaparlar. Çoðunlukla farklý ülkelerden (Eylem 1.3 için ayný ülkeden de olabiliyor) gruplar (en az 4 kiþiden 
oluþur) veya kuruluþlar ile ortak olunabilir. Ortaklar projenin hazýrlýk aþamasýndan tamamlanmasýna kadar birlikte 
çalýþýrlar. Proje Ulusal Ajansa sunulmadan evvel ortaklar projenin geliþtirilmesi için iþbirliði yapar, gerçekleþme 
aþamasýnda belirli bir süre aktif olarak faaliyetlere katýlýr, proje bitiminden sonra irtibat halinde kalýr ve tüm süreç 
boyunca iyi bir iletiþim içerisinde bulunurlar. 
Ortak bulmanýn pek çok yolu vardýr. Bu site içerisinde bunlardan bazýlarýný görebilirsiniz. Bunlara ek olarak 
kiþisel/kurumsal baðlantýlarýnýz, internet aramasý ile bulacaðýnýz ve konunuz ile ilgili kuruluþlarýn web siteleri de 
muhtemel ortaklarýnýz ile tanýþmanýza vesile olabilir. Bu sitede ortak bulabilmeniz için ortaklýk talebinde bulunmuþ 
bazý kuruluþ ve gruplara ait bilgiler, ortak bulmaya yönelik web siteleri ve proje fikirlerinin ortak bir platformda dile 
getirilerek ortak arandýðý e-gruplar (örneðin Grubu) hakkýndaki bilgileri 
bulabilirsiniz.

european-youth-exchanges Yahoo 
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Baþvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
Gençlik Programýnda proje baþvurusu online yapýlmaktadýr. Öncelikle   adresinden 
bir kullanýcý adý almanýz gerekiyor. Tüm iþlemleri ayný adresten yapmak mümkündür. Acrobat dökümaný 
þeklinde hazýrlanmýþ formu bilgisayarýnýza indirip istediðiniz her yerde çalýþabilirsiniz. online baþvuru 
göndermeniz, 1 adet imzalý kopyasýný gerekli ekleriyle (ortaklýk beyan formlarý, nüfus cüzdaný fotokopisi, 
tüzel kiþilik ise belgesi vs.) birlikte son baþvuru tarihinden önce gönderme zorunluluðunuzu ortadan 
kaldýrmýyor. Mutlaka son baþvuru tarihinden önce ekleriyle ve imzalý þekilde baþvurunuzu 
posta/kargo/elden Baþkanlýðýmýza gönderiniz.
Sistemi kullanabilmek önce bilgisayarýnýza Adobe Reader 9.0 veya daha ileri bir versiyonu yüklemeniz 
gerekmektedir.
Ortaklarýnýzýn doldurup imzalamasý gereken "Bölüm III Ortak Yararlanýcý Grup(lar)" için

  adresindeki baþvuru listesinde yer alan "Ortaklýk Formu" isimli word dosyasýný 
bilgisayarýnýza kaydedip, ortaklarýnýza e-posta ile göndermeniz gerekmektedir. Ancak baþvuru formunda 
yer alan Bölüm III'deki tüm bilgilerin her bir ortaðýnýz adýna sizin tarafýnýzdan online olarak da baþvuru 
formunuza doldurulmasý gerektiðini unutmayýnýz.
Proje Faaliyetleri
Eylem 1.1 Gençlik Deðiþimleri,
Eylem 1.2 Gençlik Giriþimleri,
Eylem 1.3 Gençlik Demokrasi Projeleri,
Eylem 2 Avrupa Gönüllü Hizmeti,
Eylem 3.1 AB Komþu Ülkeleriyle Ýþbirliði,
Eylem 4.3 Gençlik Çalýþanlarý ve Gençlik Kuruluþlarý Ýçin Eðitim ve Að Kurma
Eylem 5.1 Gençler ve Gençlik Politikalarýndan Sorumlu Olanlar Ýçin Toplantýlar.

http://online.ua.gov.tr

 
http://online.ua.gov.tr
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A. Projeler

Eylem 1.1 Gençlik Deðiþimleri
Gençlik Deðiþimleri, farklý ülkelerden genç gruplarýna bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri 
hakkýnda öðrenme fýrsatý sunar. Gruplar, karþýlýklý ilgi duyulan bir konu etrafýnda Gençlik 
Deðiþimini birlikte planlarlar. Gençler bu Eylem ile yurt dýþýndaki projelere katýlabildikleri gibi yurt 
içinde de uluslar arasý projeler yapabiliyorlar. Bir Gençlik Deðiþimine katýlmak için yabancý dilinizin 
çok iyi seviyede olmasý da gerekmiyor. 

Kimler Katýlabilir?
 Program ülkelerinden birinde yasal olarak ikamet eden ve prensipte yaþlarý 13 ile 25 arasýnda 
olan genç gruplarý (liderler için yaþ sýnýrý yok), Gençlik Deðiþimine katýlabilirler. En az bir adet AB 
üyesi olmak üzere, iki, üç veya daha fazla "Program Ülkesi"nden* gruplarýn katýlýmý ile olabilir. 

Katýlýmcý Sayýsý:
 Grup liderleri hariç, en az 16 en çok  60'dýr.

Program Süresi 
 Seyahat süresi hariç en az 6 en çok 21 gün arasýnda olmalýdýr.  Ancak, konaklanýlan sürenin en az 
6 gece olmasý gerektiði unutulmamalýdýr.
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 "Çünkü projenin konusu benim 
ideallerimle uyuþuyordu. 
Eminim benim gibi projede yer 
alan ayný yaþ grubundaki 
arkadaþlarýmda bu 
yapýlanlardan hoþlanacaklardý 
ve bu iþi severek  yapacaklardý."

 Eylem 1.2 - Gençlik Giriþimleri
Gençlik Giriþimleri yerel, bölgesel veya uluslararasý düzeyde tasarlanan grup projelerini destekler. 
Sokaðýnýzda, köyünüzde, ilinizde veya bölgenizde gerçekleþtireceðiniz her türlü yararlý proje fikri için 
bu Eylemi mutlaka inceleyiniz. Bu alt eylem ayrýca gençler arasýnda iþbirliðini ve deneyim deðiþimini 
geliþtirmek amacýyla farklý ülkeler arasýnda benzer projelerden oluþan bir að kurulmasýný da destekler.  

Eylem1.2 Tipleri
a-Ulusal Gençlik Giriþimleri   b-Ulus Ötesi Gençlik Giriþimleri

Kimler katýlabilir? 
Bir program Ülkesinde yasal olarak ikamet eden 18 ve 30 yaþ arasýndaki gençler,18 yaþýn altýndaki 
gençler (15-17 yaþ arasý) bir koç eþliðinde kabul edilebilir. Koç için bir yaþ sýnýrý ya da coðrafi bölge 
zorunluluðu yoktur.

Katýlýmcý Sayýsý
Ulusal Gençlik Giriþimi:Katýlýmcýlarýn sayýsýnda bir sýnýr yoktur. Proje, en az 4 genç katýlýmcýdan 
oluþan bir grubu içermelidir.
Ulus-ötesi Gençlik Giriþimi:Katýlýmcýlarýn sayýsýnda bir sýnýr yoktur. Proje , en az 8 genç katýlýmcýdan 
oluþan bir grubu içermelidir.

Program Süresi 
3  ile 18 ay arasýnda
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" Projeye katýlan gençler, bu 
proje sayesinde yapýlan 
geziler ve eðitimler sýrasýnda 
kendilerinden sonraki nesillere 
anlatacak birçok  deneyim 
edinip belki bir ömür boyu 
sürecek dostluklar kazandýlar."

Eylem 1.3- Gençlik Demokrasi Projeleri
Bu alt-eylem gençlerin demokratik hayata katýlýmlarýný destekler. Gençlik Demokrasi Projeleri 
gençlerin yerel, bölgesel ya da ulusal toplum yaþamýna veya uluslararasý düzeydeki yaþama aktif 
katýlýmlarýný teþvik etmeyi hedefler.

Kimler Katýlabilir? 
Yararlanýcýlar en az biri AB ülkesi olmak üzere en az 2 program ülkesinden olmalýdýr. 13-30 yaþlarý 
arasýndaki gençler veya demokratik kurumlara katýlým konusunda karar vericiler ya da uzmanlar 
yaþlarýna ve coðrafi menþelerine  bakýlmaksýzýn projeye dahil olabilirler.

Katýlýmcý Sayýsý
En az 16 genç katýlýmcý olmalýdýr.

Program Süresi
2 ile 18 ay arasýnda.
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Eylem 2  (Avrupa Gönüllü Hizmeti)
Avrupa Gönüllü Hizmeti, istediðiniz bir AB ülkesinde sosyal içerikli bir projede 2-12 aylýk süreler dahilinde yer 
almanýzý saðlayan bir etkinliktir. Dil eðitimini de (% 5) içeren Avrupa Gönüllü Hizmeti 18-30 yaþ arasýndaki tüm 
gençlerimize açýktýr. Avrupa Gönüllü Hizmetinin (AGH) amacý, Avrupa Birliði'nin içinde ve dýþýnda çeþitli 
þekillerdeki gönüllü faaliyetlere gençlerin katýlýmýný desteklemektir. Bu Eylem kapsamýnda gençler, bireysel olarak 
ya da gruplar halinde kâr amacý gütmeyen, ücretsiz faaliyetlerde yer alýrlar.

Kimler Avrupa Gönüllü Hizmetine baþvurabilir ?
18-30 yaþ arasýndaki bütün gençler baþvuruda bulunabilir. Bunun dýþýnda hiç bir þart aranmamaktadýr. (yabancý dil 
bilgisi, üniversite eðitimi vs.)

Baþvuru Ýçin Yapýlmasý Gerekenler Nelerdir ?   
 Öncelikle AGH hakkýnda detaylý bir bilgi almalýsýnýz. Ardýndan baþvurular ancak sivil toplum kuruluþlarý aracýlýðý ile 
yapýlacaðý için bir gönderen kuruluþ ( dernek, vakýf, belediye, tüzel kiþilikler) bulmanýz gerekli. Türkiye'deki onaylý 
gönderen kuruluþlarý  adresinden  bulabilirsiniz. Daha sonra yine 

  sitesinden size uygun projeleri bulup gönderen kuruluþunuz 
aracýlýðý ile ev sahibi kuruluþlar (Avrupa'daki sivil toplum kuruluþlarý) ile irtibata geçmeniz gerekli. Bu kuruluþlara 
özgeçmiþinizi ve neden o projede yer almak istediðinizi ve kiþisel özelliklerinizi anlattýðýnýz bir motivasyon mektubu 
göndermelisiniz. Olumlu cevap aldýktan sonra baþvuru formunu doldurup Ulusal Ajans ile irtibata geçmeniz gerekli.

Hangi Ülkelere Gidilebilir?
27 Avrupa Birliði (AB) üye devletlerinden herhangi bir tanesine gidebilirsiniz.

http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm
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"Projeye katýlan gençler, bu 
proje sayesinde yapýlan geziler 
ve eðitimler sýrasýnda 
kendilerinden sonraki nesillere 
anlatacak birçok deneyim 
edinip belki bir ömür boyu 
sürecek dostluklar kazandýlar."

Eylem  3.1- Avrupa Birliði Komþu Ülkeleriyle Ýþ Birliði
Bu alt Eylem Komþu Ortak Ülkelerle gençlik alanýnda Gençlik Deðiþimleri ve Eðitim ve 
Að Kurma projelerini destekler. Baþka bir deyiþle 2 ayrý alt faaliyet ile Eylem 1.1 ve 
Eylem 4.3 projelerinin Komþu Ortak Ülkelerden katýlan ortaklar ile de yapýlmasýný 
saðlar.

Kimler katýlabilir? 
Yararlanýcý gruplardan bir tanesi koordinatör rolünü üstlenir ve tüm yararlanýcý gruplar 
adýna ve bütün projeyi kapsayacak þekilde ( tek-taraflý fonlama) ile Ulusal Ajansa 
baþvuruda bulunur.

Katýlýmcý Sayýsý 
Ýki taraflý Gençlik Deðiþimi: Grup  baþýna en az 8 katýlýmcý, Üç taraflý Gençlik Deðiþimi: 
Grup baþýna en az 6 katýlýmcý, Çok taraflý Gençlik Deðiþimi: Grup baþýna en az 4 
katýlýmcý

Program Süresi
 En fazla 15 ay.
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Eylem  4.3 Gençlik Çalýþanlarý ve Gençlik Kuruluþlarý Ýçin Eðitim ve Að Kurma
Bu alt-Eylem, gençlik çalýþmalarýnda ve kuruluþlarýnda aktif kiþilerin eðitimini, özellikle deneyimlerin, 
uzmanlýðýn ve aralarýnda iyi uygulamalarýn yaný sýra uzun süreli kalite projeleri ile ortaklýklar ve aðlarýn 
oluþmasýný saðlayacak faaliyetlerin deðiþimini destekler. Ýþbaþý Eðitimi, Fizibilite Ziyareti, Deðerlendirme 
Toplantýsý, Çalýþma Ziyareti, Ortaklýk Oluþturma Faaliyeti, Seminer, Eðitim Kursu ve  Að Kurma projeleri 
yapmanýza olanak saðlar.

Kimler Katýlabilir? 
Baþvuruda bulunmak isteyen yararlanýcý ülkesinde yasal olarak kurulmuþ olmalýdýr. Resmi olmayan 
gençlik grubu olmasý halinde , grup üyelerinden birisi temsilci rolünü ve projeyi kendi ulusal ajansýna 
sunma sorumluluðunu üstlenir ve grup adýna hibe anlaþmasýný imzalar.

Katýlýmcý Sayýsý 
Ýþbaþý eðitimi: 2 katýlýmcýya kadar. Fizibilite ziyareti: Her ortak için 2 katýlýmcýya kadar Deðerlendirme  
toplantýsý, Çalýþma Ziyareti,Ortaklýk Kurma, Seminer ve Eðitim Kursu: 50 katýlýmcýya kadar.  Að 
kurma:katýlýmcý sayýsýnda sýnýrlama yoktur.

Program Süresi
3 ile 18 ay arasýnda.
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"Ýnsanlarýn önyargýlarý ( benim ki 
de dahil olmak üzere) yerini daha 
objektif deðerlere býrakýyordu. 
Ýnsanlar daha fazla güvenmeye, 
daha arkadaþ canlýsý duygularýn 
yaþanabileceðine , ben yerine biz 
duygusunun vurgulanabileceðine 
inanmaya baþlamýþlardý."

Eylem 5.1 Gençler ve Gençlik Politikalarýndan Sorumlu Olanlar Ýçin 
Toplantýlar
Bu alt-Eylem, gençler, gençlik çalýþmalarýnda aktif kiþiler ve gençlik politikalarýndan sorumlu 
kiþiler arasýnda iþbirliðini, seminerleri ve yapýlandýrýlmýþ diyaloðu destekler. Ulusal tipinde 
yurt dýþýndan ortaklara ihtiyaç yoktur. Çok sayýda gencin katýldýðý büyük toplantýlarý Ulusal 
Gençlik Toplantýsý ve Ulus Ötesi Gençlik Seminerlerini mümkün kýlar. 

Kimler  Katýlabilir? 
Faaliyete ev sahipliði yapan yararlanýcý projenin tamamý için diðer yararlanýcýlar adýna 
koordinatör rolünü üstlenir ve kendi ulusal ajansýna baþvurur(Tek taraflý fonlama)

Katýlýmcý Sayýsý
Ulusal Gençlik Toplantýsý: En az 15 katýlýmcý
Ulus Ötesi Gençlik Semineri: En az 30 katýlýmcý

Projenin Süresi
3 ile 9 ay arasýnda
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" Ýlk projemizdi. Neyin nasýl 
yapýlacaðýný bilmiyorduk; 
yanlýþlarýmýz olmuþtur 
muhakkak; ama öylesine 
eðlendik ve öðlesine öðrendik ki 
önemli olanda buydu."

B. Bireysel Faaliyetler

Eðitim ve Ýþbirliði Faaliyeti (TCP)
Yurt dýþýnda diðer Ulusal Ajanslarca veya Avrupa Komisyonunca; yurt içinde ise Baþkanlýðýmýzca 
düzenlenen bazý eðitim ve etkinliklere TCP kapsamýnda alacaðýnýz hibeyi kullanarak katýlabilirsiniz. 
Bu etkinliklere katýlarak Gençlik Programý hakkýndaki tecrübenizi daha da artýrabilirsiniz. Bu 
etkinliklere katýlan katýlýmcýlarýn konaklama ve yemek masraflarý ile yolculuk ve vize masraflarý 
Baþkanlýðýmýzca ve diðer Ulusal Ajanslarca karþýlanýr. Güncel bilgi ve baþvuru formu  web 
sayfasýnda ilgili etkinlik duyurusunda yer alýr.

Eurodesk; Gençler için eðitim ve gençlik alanlarýndaki Avrupa fýrsatlarý ve gençlerin Avrupa 
faaliyetlerine katýlýmý hakkýnda bilgi saðlayan Avrupa Bilgi Aktarým Aðýdýr.Bilgi için  

 adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Tüm Program ülkelerinde kurulmuþ olan Eurodesk Türkiye'de Türk Ulusal Ajansý tarafýndan 2008 
yýlýnda faaliyete geçirilmiþtir.

Eurodesk Hizmetleri Þunlarý Ýçerebilir:
- Ücretsiz soru yanýtlama hizmeti, e-posta ile, faks ile, telefonla, ziyaretle,
- Soru sahiplerine öneri ve yardým hizmetleri, 
- Fonlarla ilgili Avrupa bilgisine internet eriþimi saðlanmasý, 
- Eðitimler düzenlenmesi ve destek hizmetleri,
- Konferanslar, seminerler ve diðer etkinliklerin düzenlenmesi, 
- Kaynak materyallerin basýlmasý ve daðýtýlmasý,
- Gençlik Programý ile ilgili bilgilerin yaygýnlaþtýrýlmasý.

C.Diðer Faaliyetler

eurodesktr@eurodesk.eu
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Merkezi faaliyetlerde baþvuru, seçim ve sözleþmelerle ilgili süreçlerin tamamý Eðitim ve Kültür Genel 
Müdürlüðüne baðlý olarak çalýþan Eðitim, Ýþitsel Görsel Medya ve Kültür Yürütme Ajansý tarafýndan 
yürütülür (The Education, Audiovisual and Culture Agency Executive Agency) (EACEA). Genel kural 
olarak projeye dahil ortaklardan biri koordinatör olarak görev yapar ve Komisyona karþý projeden 
sorumludur . 
Merkezi Eylemlerde (Eylem 3.2, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3) de bulunmaktadýr. Bu eylemler 
hakkýnda bilgi için adresine bakýnýz.http://eacea.ec.europa.eu/youth 

D. Merkezi Faaliyetler

Executive Agency
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Aþaðýda belirtilen faaliyetler için direk yürütme ajansýna baþvurarak  
hibe alabilirsiniz.
Eylem 1.1 Gençlik Deðiþimler
Eylem 1.2. Gençlik Giriþimleri
Eylem 1.3  Gençlik Demokrasi Projeleri
Tematik Að Kurma
Eylem 2   Avrupa Gönüllü Hizmeti
Eylem 3.1  Avrupa Komþu Ülkeleriyle Ýþbirliði
Eylem 3.2  Komþu Ülkelelerle Ýþbirliði
Eylem 4.1  Avrupa 'da Gençlik alanýnda faaliyet gösteren kuruluþlara 
destek
Eylem 4.3  Gençlik alanýnda ve Gençlik Organizasyonlarýnda çalýþan 
kiþilerin eðitimi ve iþbirliði
Eylem 4.4  Yenilik ve Kaliteyi artýrmayý teþvik eden Projeler
Eylem 4.5  Gençler ve Gençlik alanýnda çalýþan kiþiler için bilgilendirme 
faaliyetleri
Eylem 4.6  Ortaklýklar
Eylem  5.1  Gençlerin ve Gençlik Politikalarýndan sorumlu kiþilerin 
toplantýlarý

Gençlik Programý 

Executive Agency



Gençlik

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM 
VE GENÇLÝK
PROGRAMLARI 
MERKEZÝ BAÞKANLIÐI

Ülke Merkezli Faaliyetler : 

Ortak bulmak için : 

Haber ve duyurular için:

Proje örnekleri:

Merkezi Faaliyetler :

http://www.ua.gov.tr

http://partnersearch.ua.gov.tr

http://twitter.com/ulusalajans

http://hezarfen.ua.gov.tr

http://eacea.ec.europa.eu 

SORULARINIZ ÝÇÝN:
Ýnternet:
e-posta:
                  
Tashih :
Halkla Ýliþkiler Koordinatörlüðü

Basým:
Alka Matbaacýlýk

Avrupa Birliði’nin finansmaný ile 
basýlmýþtýr. 

Aralýk 2009, 7.000  Adet basýlmýþtýr.

www.ua.gov.tr
bilgi@ua.gov.tr
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