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GENEL HUSUSLAR  

  

EURODESK BİLGİ AĞI  

  

Gençlerin beceri ve yeteneklerini geliştirmelerini; hizmet, imkan ve fırsatlardan yararlanmalarını, sorunlarını 

çözmelerini, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin roller almalarını hedefleyen “Gençlik Bilgilendirmesi” 

ülkemizde “Avrupa Gençlik Bilgilendirmesi Şartı” kapsamında yürütülmektedir. Buna göre, herhangi bir 

gencin ihtiyaç duyduğu bilgiye tarafsız, anlaşılır, güncel, güvenilir ve ücretsiz bir şekilde ulaşabilmesi 

demokrasi, insan hakları ile temel hak ve özgürlüklere saygı çerçevesinde ele alınmaktadır.  

  

Ülkemizde “Gençlik Bilgilendirmesi” konusunda pek çok kurum ve kuruluş dolaylı olarak hizmet vermekte ise 

de, tek görevi gençleri yararlanabilecekleri imkân ve fırsatlardan haberdar etmek, onlardan gelen sorulara 

cevap verme hizmeti sunmak olan Eurodesk Türkiye Birimi, 2008 yılından beri AB Eğitim ve Gençlik 

Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans), Gençlik Programı Genel Koordinatörlüğü bünyesinde görevini 

sürdürmektedir.   

  

Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine 

katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Aktarım Ağı’dır.   

  

Eurodesk aşağıda belirtilen hizmetleri sunmaktadır:  

- Ücretsiz soru cevaplama hizmeti (e-posta, faks, telefon ve ziyaretle) 

- Soru sahiplerine öneri ve yardım hizmetleri,   

- Fonlarla ilgili Avrupa bilgisine internet erişimi sağlanması,   

- Eğitimler düzenlenmesi ve destek hizmetleri,  

- Konferanslar, seminerler ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi,   

- Kaynak materyallerin basılması ve dağıtılması,  

- Gençlik Programı ile ilgili bilgilerin yaygınlaştırılması.  

 

Başkanlığımız tarafından 2010 yılı başından itibaren Eurodesk Temas Noktası olarak seçilen kurum ve 

kuruluşlarla Eurodesk Türkiye Ağı oluşturulmuştur. Başkanlığımızca, var olan temas noktası kuruluş sayısının 

artırılması amacıyla yeni bir teklif çağrısı açılmasına karar verilmiştir. Söz konusu çağrının Son Başvuru Tarihi 

ilan kapağında ve aşağıdaki Son Başvuru Tarihi kısımlarında belirtilmiştir.   

  

  

BAŞVURU USULÜ  

  

1- Öncelikle başvuru yapılacak kurum/kuruluş adına Ulusal Ajans Online Başvuru Sistemi olan TURNA 

sistemine kayıt olunuz.    



2- Kayıt olunduktan sonra Başvuru Formları Listesi seçeneğinden Gençlik Programı bölümünü ve ardından 

açılan alt menüde Eurodesk dosyasının seçiniz.  

3- Başvuru formunu bilgisayarınıza kayıt ederek de doldurabilirsiniz.   

4- Başvuru formunu tamamladıktan sonra formu sisteme geri yükleyiniz ve ardından çıktısını alınız. Başvuru 

formu tamamen doldurulduktan sonra sisteme yüklenilmediği takdirde yazıcı çıktısı alınamamaktadır.  

5- Eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmuş, sisteme yüklenilmiş ve çıktısı alınmış başvuru formunun gerekli 

imzaları tamamlanmış şekilde ve mavi dosya içerisine yerleştiriniz. 

6- Başvurunuzu koyduğunuz mavi dosyanızın yanı sıra EK BELGELER kısmında belirtilmiş olan gerekli 

belgelerin hepsini büyük bir zarfın içerisine yerleştiriniz ve zarfınızın üzerine “…(Kurum Adı)….. EURODESK 

TEMAS NOKTASI BAŞVURUSU” yazdığınızdan emin olunuz.  

7- Başvurunuzun en geç son başvuru tarihinde posta ile gönderilmiş olması veya elden teslim edilmesi 

gerekmektedir. (Postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)  

8- Başvurularınızı Türk Ulusal Ajansı Eurodesk Türkiye Mevlana Bulvarı No:181 TR 06520 Balgat/Ankara 

adresine gönderdiğinizden emin olunuz.  

  

Başvuruların TURNA sistemine yüklenilmesi, elden yapılması veya postaya verilmesi için   

SON BAŞVURU TARİHİ;   

  

20 Eylül 2013 

  

  

KİMLER BAŞVURABİLİR?  

Aşağıdaki kuruluşlar Eurodesk Türkiye Temas Noktası olmak üzere başvuruda bulunabilir:  

 Dernekler (ilk genel kurulunu toplamış ve zorunlu organlarını teşekkül ettirmiş olmak kaydıyla),  

 Vakıflar, 

 Tüzüklerinde açıkça yetki tanımlaması yapılmış olmak ya da Merkez’den “Eurodesk Temas Noktası” 

olmak konusunda yetkilendirilmek ve Başkanlığımıza yazılı olarak sunmak kaydıyla Dernek ve Vakıfların 

şubeleri,  

 Üniversite, belediye, Valilik ya da Kaymakamlıkların AB Birimleri ile Milli Eğitim Müdürlüklerinin AB  

Birimleri (İlgili üniversite, belediye, valilik, kaymakamlık ya da Milli Eğitim Müdürlüğünü re’sen yükümlülük 

altına sokmaya yetkili kişinin yasal temsilci olması kaydıyla),   

 Belediye ya da Gençlik Spor Müdürlüklerine bağlı gençlik merkezleri (ilgili gençlik merkezini re’sen  

yükümlülük altına sokmaya yetkili kişinin yasal temsilci olması kaydıyla),  

 Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (odalar, barolar…),  

 Kalkınma Ajansları.  



KİMLER BAŞVURAMAZ?  

Kâr amacı güden işletmeler, kâr amacı gütmeyen şirketler, okullar, gençlik grupları, öğrenci kulüpleri ve 

yukarıda “Kimler Başvurabilir?” başlığı altında belirtilenlerin haricindeki diğer yapıların başvuruları 

değerlendirmeye alınmayacaktır.   

  

EK BELGELER  

 İrtibat Kişisine ait AB Formatında Türkçe CV 

 Dernek, vakıf gibi kuruluşlara ait ilgili makamlarca verilmiş iletişim bilgilerinin de yer aldığı resmi kayıt 

belgesi (Kamu Kuruluşlarında aranmaz)  

 (Asil amir dışındaki kişilerce imzalanması durumunda) Yetkilendirme Belgesi.   

 İrtibat kişisinin başvuru yapan kurumda (alt birim veya şube başvurularında ilgili yerdeki) tam-yarı 

zamanlı çalışma süresi ve görevlerini gösteren resmi yazı.(Bu yazı son görevlendirme Oluru veya 

düzenlenecek herhangi başka bir evrak olabilir.)  

 Başvuru Formunuzda yazdığınız gençlik çalışmaları ve bilgilendirme faaliyetlerini belgeleyecek 

nitelikteki gazete haberleri, resimler, videolar vb. görsel içerikli dosyaları bir CD ortamında 

başvurunuza ekleyiniz. Lütfen e-posta ile gönderim yapmayınız ve CD üzerine kurum isminizi 

yazdığınızdan emin olunuz. Bu CD zorunlu olmamaktadır.  

 

 Lütfen bu belge ile birlikte bu belgenin eki niteliğindeki “Sıkça Sorulan Sorular”ı da okuyunuz.  

 

  

  

  

Sorularınız için: eurodesk@ua.gov.tr    0-312-409 60 79  
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