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Fırsatlar 

Gönüllülük 

ICYE - ULUSLARARASI KÜLTÜREL GENÇLİK DEĞİŞİMİ  
Uzun Dönem Gönüllülük Hizmeti 

ICYE��nin ana programı, 18-30 yaş arası nitelikli ya da niteliksiz gençlerin, 

başka bir ülkede aile yanında ya da ikametgah projelerinde kalarak farklı 

faaliyetlerde gönüllü olarak çalıştıkları uzun dönemli değişim programlarıdır. 

Yaşı  daha  büyük  katılımcılar  için  bir  çok  ülkede  gönüllülük  fırsatı 

sunulmaktadır.  

Her yıl ICYE  6-12 aylık sürelerde farklı ülkelerden 900ün üzerinde gönüllüye değişim imkanı sunmaktadır.  

Yurtdışında gönüllü olun! 

 Sokak eğiticileri ve yerel gönüllülerle birlikte Kolombiya, Ghana ve Hindistanda barınma ve gıda, okur-

yazarlık kursları, sokak çocuklarının eğitiminde çalışın;  

 Kenya, İngiltere, Almanya ve Rusya�daki uzmanlaşmış merkezlerde HIV pozitif çocuklara ve yetişkinlere 

asistanlık ve duygusal destek sağlamak;  

 Honduras, Mozambik, Nepal ve Uganda kırsallarında çocukların sanatsal faaliyetlerini geliştirmek;  

 Costa Rica, Meksika ve Yeni Zelanda�da ekolojik projelerde çalışmak;  

 Fransa, İtalya ve Güney Korede engellilere yardımcı olmak ve onlar için faaliyetler düzenlemek; 

 Almanya�da barış faaliyetlerinde bulunmak ve insan jaklarını tanıtmak.  

Daha detaylı bilgi için:  
http://www.icye.org/volunteerwithicye/longterm  

Almanya�da bir yıl gönüllülük 
ARSP 1968 yılında ABD�de faaliyetlerine başladığından beri 600�ün 

üzerinde Alman gönüllü ARSP�nin uzun dönemli programına 

katılmıştır.  ARSP�nin Almanya Uluslararası Gönüllülük Programı 

1990larda başlamıştır.  

Uluslararası Gönüllülük Programı ARSP ve gönüllüleri için heyecanlı bir deneyimdir. Farklı kültürlerden kişiler 

bir yıl boyunca birlikte yaşamakta, çalışmakta ve öğrenmektedir. Seminerler sırasında ülkelerin tarihleri 

paylaşılmaktadır. Tarih burada ve başka bir yerde nasıl farklı hatırlanıyor? İlişkilerimizin ve eylemlerimizin ne 

kadarı günümüzde şekilleniyor? Alman Demokratik Cumhuriyeti ve Federal Almanya Cumhuriyetinin Nasyonal 

Sosyalizmle nasıl başa çıktığını ve bugünkü Almanya ile ilişkisini görmek yabancı gönüllüler için ilginç bir 

deneyimdir. Uluslararsı gönüllüler, Almanya tarihine ilişkin kendi bakış açılarını eklemekte, sorular sormakta ve 

soruları kendi ülkelerine götürmektedir.  

Daha detaylı bilgi için: http://www.actionreconciliation.org/volunteer-service/german-program.html  

mailto:Zusepe.gsm@gmail.com
mailto:gsm.chiara@gmail.com
http://www.icye.org/volunteerwithicye/longterm
http://www.actionreconciliation.org/volunteer-service/german-program.html
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Değişim 

AFS DEĞİŞİM PROGRAMLARI  
AFS, binlerce öğrencinin, ailenin ve bireyin hayatlarını değiştirerek küresel 

kültürleri bir araya getirmektedir.   

50nin üzerinde ülkedeki değişim programlarıyla gönüllüler, eğitimciler ve 

çalışanlar aracılığıyla AFS katılımcıların başka bir kültürü deneyimlemelerine yardımcı olmaktadır.  

Değişim programları katılımcılara yeni bir kültürü tanıma ve keşfetme imkanı vermektedir. 1947 yılından beri 

AFS, 400.000�in üzerinde öğrenci ve genç yetişkin profesyonellere yurt dışına seyahat etme ve bir önür boyu 

devam edecek kişisel gelişim deneyimleri yaşama fırsatı sunmaktadır. Bu yıl AFS gönüllüleri ağı her biri 

uluslararası eğitim deneyimi yaşamak isteyen 13.000 öğrenci ile çalışacaktır. 

 

AFS programlarına ilişkin daha detaylı bilgi için: 
http://www.afs.org/afs-and-exchange-programs/  

Maisons Daura�da İkametgah - Fransa 

Sanatçılar için Çağrı 
Son başvuru tarihi: 15.08.2013 

Maisons Daura, her alanda yaratım için uluslararası bir laboratuvardır. İkamet programı, 

her sanat alanından her yaştan sanatçıya açıktır. Fransa ya da diğer ülkelerden sanatçıların 

ileri eğitimi olması ya da sanatta profesyonel deneyimi olması gerekmektedir.  

 Her sanatçıya organizatör tarafından karşılanmayan maliyetler (özellikle yemek) için sabit bir tutar ödeme 

yapılır. 3 aylık bahar dönemi için 3.000 euro olan bu tutar, daha kısa süreli (6 haftalık) sonbahar ikametleri 

için 1.500 eurodur. En fazla 200 euro değerindeki Saint-Cirq-Lapopie ulaşım biletleri karşılanır. Ayrıca üretim 

ve iletişim gibi benzer maliyetler de karşılanır.  

Daha detaylı bilgi için:  
http://on-the-move.org/news/article/15562/residencies-at-the-maisons-daura-france-call-for/  

mailto:Zusepe.gsm@gmail.com
mailto:gsm.chiara@gmail.com
http://www.afs.org/afs-and-exchange-programs/
http://on-the-move.org/news/article/15562/residencies-at-the-maisons-daura-france-call-for/
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Öğrenim 

Grundtvig hizmet içi Eğitim: Video and Vatandaşlık Gazeteciliği  
(eğitimciler ve sanatçılar için) 

 
Son başvuru tarihi: 17.09.2013 
Perypezye Urbane, sanatçıları ve eğitimcileri video yapımcısı Cinzia Espis 

tarafından yönetilen �Video eğitim becerilerimizi nasıl güçlendirir� eğitimine davet 

ediyor. Kurs, Grundtvig programı aracılığıyla hizmet içi eğitim kapsamında 

düzenlenmekte olup, kurs ücreti, seyahat ve konaklama ücretleri 

karşılanmaktadır.  

Atölye çalışması Milan (İtalya�da) 6-12 Nisan 2014 tarihleri arasında 

düzenlenecektir.  

Başvuru Süreci:  

1. Ön kayıt formunu doldurun.  

2. Ön onay (pdf dosyası), 24 saat içinde e-posta adresinize gönderilecektir.  

3. Onayımızla birlikte katılımcılar, yerel Ulusal ajanslarına burs için başvurabilecektir (Onayımız olmadan bursa 

başvurmak mümkün olmamaktadır)  

4. Adaylar Ulusal Ajanslarından cevap bekleyecektir (genellikle 10 hafta içinde)  

Daha detaylı bilgi için: 
http://on-the-move.org/news/article/15566/grundtvig-in-service-training-video-and-citizen/  

Graham Foundation - Bireyler için araştırma ve geliştirme 
bursları (mimar ve çevre tasarımı)  

Son başvuru tarihi: 15.09.2013 

Graham Foundation (Chicago, Illinois - USA), bireylere mimarlik alaninda bir proje 

yaratmaları ve geliştirmeleri için araştırma ve geliştirme imkanı ve yaratıcı zihinsel ve 

kariyerlerinde gelişim sağlamaya uygun bir ortam fırsatı sunmaktadır.  

Burslar ağırlıklı olarak ABD�de yaşayan bireylerin katılımına açık olmakla birlikte ufak bir 

yüzde de uluslararası burslar için ayrılmıştırç Final projelerinin İngilizce sunulması 

gerekmektedir.  

Araştırma ve Geliştirme bursları seyahat malzeme ve diğer gelişim mazlemeleri gibi 

araştırmaya ilişkin konularda bireylerin kullanımına sunulmaktadır. Projelerin amaçları çalışma planları ve 

bütçeleri belli olmalıdır.  

Daha detaylı bilgi için: 

http://on-the-move.org/news/article/15574/graham-foundation-research-and-development-grants/  

mailto:Zusepe.gsm@gmail.com
mailto:gsm.chiara@gmail.com
http://on-the-move.org/news/article/15566/grundtvig-in-service-training-video-and-citizen/
http://on-the-move.org/news/article/15574/graham-foundation-research-and-development-grants/
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IMC Uluslararası Müzik Programı adaylara açılmıştır  
Son başvuru tarihi: 15.08.2013 
 

International Music Council (IMC) 

International Music Fellow programı bireyleri 

onurlandırmak ve IMC�nin faaliyetlerini 

desteklemek amacıyla düzenlenmektedir. 

Brisbaine Avusturalyada düzenlenecek 5. 

Dünya Müzik Forumu (21-24 Kasım 2013) 

için başvurular 15 Ağustos tarihine kadar kabul edilecektir.  

Yeni Uluslararası Müzik Dostları dünyanın farklı yerlerinde düzenlenecek IMC Dünya Müzik Forumunda kabul 

edilecektir. Bu olayla kişiler Uluslararası Müzik Dostu sertifikası ve onur ödülü alacaktır. IMC bünyesinde ayrı 

bir kurum olan Uluslararası Müzik Dostları ayrıca IMC websitesinde duyurulacaktır.  

Her müzisyenin ismi ayrıca  Paris�teki IMC merkezindeki bir plakaya yazılacaktır.  

Daha detaylı bilgi için: 
http://culture360.org/opportunity/imc-international-music-fellow-programme-open-for-nominations/  

Heinrich Böll Fonu bursları - Almanya 
Son başvuru tarihi: 01.09.2013 

Heinrich Böll Fonu, her yıl farklı alanlarda üniversitelerde, uygulamalı bilim okullarında ve sanat okullarında 

eğitim alan yaklaşık 1000 lisans, lisansüstü ve doktora öğrencisine burs vermektedir.  

Başvuran kişilerin akademik başarlarının yüksek olması, sosyal ve politik katılımcı olması, fonun temel 

değerleri olan ekoloji, sürdürülebilirlik, demokrasi, insan hakları ve adalet konularına ilgi duyması 

beklenmektedir.  

Burslar için başvurular: 

Genel öğrenci başvurusu 

Öğrenciler, göçmen geçmişe sahip öğrenciler, uygulamalı bilim alanlarında eğitim veren üniversitelerin 

öğrencileri 

Matematik, bilişim, doğal bilimleri veya teknik konularda özellikle çevreyle ilgili (çevre çalışmaları, iklim 

çalışmaları, yenilenebilir enerji vb.) konularda eğitim gören öğrenciler.  

Bursa programınıza başlamadan önce ya da başvuru sırasında ilk üç döneminiz içinde olmak kaydıyla 

başvurabilirsiniz.  

Almanca dilini bilmek gereklidir.  

Daha detaylı bilgi için: 
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000468&show  

mailto:Zusepe.gsm@gmail.com
mailto:gsm.chiara@gmail.com
http://culture360.org/opportunity/imc-international-music-fellow-programme-open-for-nominations/
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000468&show
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Avrupa Gençlik Ödülleri   
Seyahat Bursları & InterRail-Küresel Biletler 

Son Başvuru Tarihi: 01.09.2013 

 

Yılın Genç Avrupalısı Ödülü 

1991 yılından beri kurum, Avrupa Gençlik Parlamentosunu 

desteklemektedir. EYP�nin amacı eğitimde Avrupa boyutunu desteklemek 

ve 18-26 yaş arası gençlere pratik, olumlu öğrenme deneyimleri yaşama 

fırsatını sunmaktır.  

Seyahat Bursları 

Her yıl kurum, 20-30 kişiye seyahat bursu (550 Euro) vermektedir. Burs, ev sahibi ülkede gençlerin sosyal ve 

politik sorunları keşfetmesini ve tartışmasını amaçlar. Seyahatin sonunda seyahata ve farklı deneyimlere 

ilişkin bir raporun yazılması gerekmektedir. Her yılın sonunda en iyi seyahat raporları için bir yarışma 

yapılmaktadır.  

Alman olmayan kişiler sadece Almanyada seyahat için burs alabilirler ve belli bir seviyede Almanca bilmeleri 

gerekmektedir.  

InterRail-Küresel Biletler 

InterRail Küresel Biletler, bir aylık süre içinde Türkiye dahil 30 Avrupa ülkesinde seyahat fırsatı vermektedir.  

Biletler 422 euro bedelindedir. 

AB�de, GUS ya da Türkiye�de başvuru tarihi itibariyle en az ay süredir yaşayan 17-25 arasındaki kişiler 

başvurabilir.  

Kriterler: 

Seyahatin, uygulamada açıklanabilecek ve detaylandırılabilecek Avrupa bütünleşmesine ilişkin güncel kültürel 

ya da siyasi bir araştırma konusunu içermesi gerekmektedir. Seyahat sonrasındaki üç ay içinde, araştırma 

alanı, bulgular ve deneyimlere ve izlenimlere ilişkin bir rapor hazırlanması gerekmektedir. Rapor kurum 

tarafından basılacaktır.  

 

Daha detaylı bilgi için: 
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000210&show  

mailto:Zusepe.gsm@gmail.com
mailto:gsm.chiara@gmail.com
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000210&show
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 DG Tercüme Bursları 
 

Son başvuru tarihi: 16.09.2013 

 
DG tercüme çalışma bursları saygın bir üniversite ya da üniversite seviyesinde bir kurumda tam zamanlı eğitim 
imkanı kazanmış bütün disiplinlerden öğrencilere açıktır. Tamamlandığı zaman program, size ardışık ve eş 
zamanlı profesyonel tercüman sertifikası kazandıracaktır.  
 
Kriterler: 
 AB üyesi  ya da aday ülkelerden birinin vatandaşı olmak;  
 Bir üniversite mezunu olmak ya da üniversite mezunu olmak için gerekli derslerin son yılında olmak;  
 Ve aşağıdaki dil kombinasyonlarını bilmek:  
1. Aktif dilinizi çok iyi bilmek ve şu dillerden en az birini bilmek: a) Hollandaca, İngilizce, Fransızca, Almanca, 

Portekizce, İspanyolca ve şu dillerden en az birini bilmek: b) Bulgarca, Hırvatça, Çekçe, Estonyaca, Fin dili, 
Yunanca, Macarca, İrlandaca, Maltaca, Slovakça, İsveçce ya da aday ülkelerden birinin dilini bilmek;  

2. Yukarıda bahsedilen dillerden en az ikisini, biri a kategorisinde biri b kategorisinde bilmek ya da  
3. Kendi aktif dilinizi çok iyi bilmenin yanı sıra 1-a�da bahsedilen billerden en az ikisini bilmek ve eğer  
4. 2013/2014 yılı için üniversitelerden birinde yüksek lisans ya da doktora seviyesinde eğitim almak için 
başvurmuş olmak ya da başvurmayı planlanamk.  
Üye ülkelerden yapılan başvurular için burs tutarı 2400 euro olup aday ülkelerden yapılan başvurular için tutar 
1600 eurodur.  
The amount of the bursary to be granted is EUR 2.400 for those studying in a Member State, and EUR 1.600 fo 
 

Daha detaylı bilgi için: 
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000177&show  

College Art Association - Uluslararası Seyahat Burs Programı 
Son başvuru tarihi: 16.08.2013 

CAA Uluslararası Seyahat Brs Programı, Getty Fonu tarafından desteklenmekte olup 12-15 Şubat 2014 tarihleri 

arasında Chicago�da düzenlenecek 102. Yıllık Konferansa katılım için 20 sanat tarihçisi, müze kuratörü ve sanat 

tarihi eğiten sanatçıyı desteklemektedir.  

Programın amacı CAA�ya uluslararası katılımı artırmak ve organizasyonun üye çeşitliliğini artırmaktır. 

Organizasyonda şu anda 75 ülkeden üye bulunmaktadır. CAA ayrıca uluslararası katılımcıları konferans oturum 

sürecine ısındırmak ve Amerika sanat tarihi, sanatçıları ve kuratörlerini uluslararası meslektaşlarıyla biraraya 

getirmeyi amaçlamaktadır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi CAA Uluslararası Komitesi ve Sanat Tarihi Ulusal 

Komitesi katlımcılara ev sahipliği yapmaktadır 

Daha detaylı bilgi için: http://on-the-move.org/news/article/15578/college-art-association-international-travel/  

mailto:Zusepe.gsm@gmail.com
mailto:gsm.chiara@gmail.com
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000177&show
http://on-the-move.org/news/article/15578/college-art-association-international-travel/
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İş ve Stajlar 

Funen Sanat Akademisi profesörlük pozisyonu için görsel sanatçı 
arıyor (Danimarka) 

 
Son başvuru tarihi: 19.08.2013 
Funen Sanat Akademisi, profesörlük ğozisyonu için görsel sanatçılar ramaktadır. Başvuran herhangi bir medya 

alanında çalışabilir ancak çeşitli çağdaş sanat pozisyonlarıyla ilgili olması gerekmektedir.  

Ne arıyoruz?: 

● Aktif görsel sanatçı,  uluslararası deneyimi ve geniş uluslararası ağı olan   

● Sanat eğitimi konusunda deneyimli, istekli ve vizyonu olan,   

● Funen Sanat Akademisinde öğrencilerle ve öğretim üyeleri ile yakın işbirliğiyle sanatsal ve eğitim kalitesinin 

gelişimine katkıda bulunacak,  

● İngilizce öğretebilecek  

● Esnek ve işbirlikçi kişiler.  

İş tanımı: 

● Atölye çalışmaları ve stüdyo ziyaretleri (formatlar esnek olup profesör tarafından belirlenecektir) yoluyla 

eğitimi planlamak ve gerçekleştirmek  

● Öğrencilerin yönlendirilmesi ve eğitilmesi   

● Aylık toplantılara katılmak, çalışma ziyaretleri, başvurular ve değerlendirmeler.  

Eğitim dili İngilizcedir.  

Daha detaylı bilgi için:  
http://on-the-move.org/news/article/15575/funen-art-academy-denmark-is-looking-for-a-visual/  

mailto:Zusepe.gsm@gmail.com
mailto:gsm.chiara@gmail.com
http://on-the-move.org/news/article/15575/funen-art-academy-denmark-is-looking-for-a-visual/
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AB Konseyinde Staj  

Son başvuru tarihi: 02.09.2013 

Ücretli Stajlar  

Her yıl Konsey Genel Sekreterliği 5 ay süreli 80 ücretli staj fırsatı sunmaktadır.  

5 ay süreyle, staj gören kişi Genel Sektereterliğin bir ya da daha fazla biriminde çalışacaktır.  

 

Kriterler: 

 AB üyesi ülkelerden birinin vatandaşı olmak 

 Başvuru tarihi itibariyle üniversite çalışmalarının en azından ilk yılını bitirdğini sertifika ile kanıtlamak  

 Ulusal çalışanlar bu programa başvuramazlar  

 Başvuranların, AB�nin resmi dillerinden birini ve diğer dillerinden birini bilmeleri gerekmektedir. İngilizce 

ve Fransızcadan en azından birinin bilinmesi gerekmektedir.  

 Başvuranların daha önce bir Avrupa Kurumunda hizmet içi eğitim almamış olması gerekmektedir. 

Öncelik, adayların çalışmaları sırasındaki sonuçlarına göre verilecektir. Tercihlerde aşağıdaki adaylar 

önceliklidir: 

 Avrupa bütünleşmesi konusunda bir eğitim almış ya da başlamış olanlar 

 AB faaliyetleri ile ilgili özel ya da kamuda çalışmış olanlar.  

Aylık ödül 900 eurodur.  

 

Daha detaylı bilgi için : 
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000021&show  

mailto:Zusepe.gsm@gmail.com
mailto:gsm.chiara@gmail.com
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000021&show
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GSM Aktiviteleri 

GSM Uluslararsı Gönüllü Çalışma Kampları Ağustosta Başlıyor   
 

Uluslararası gençlik grupları, iki hafta süreyle Türkiye�deki farklı projelerde 

çalışacaktır. Her kampta, GSM tarafından eğitilen bir ya da iki yerel kamp 

lideri olacaktır. Bütün uluslararası kamplar GSM ve belediyeler, üniversiteler 

ve yerek kurumların katılımıyla organzie edilmektedir. Gönüllüler, kültürel ve 

sanatsal girişimler, çevre faaliyetleri, atölye çalışmaları ve festivallerde görev 

alacaktır.  

Yaz boyunca kamplarda Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, 

Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hong Kong, Macaristan, İtalya, Japonya, Kırgızistan, Güney Kore, 

Fas, Rusya, Polonya, Portekiz, Sırbistan, Slovakya, İspanya, İsviçre, Tayvan, İngiltere, Ukrayna ve ABD�den 300 

kişi görev alacaktır.  

Temmuzda başlayacak kampların listesi aşağıdadır: 

 YENIPAZAR - AYDIN : 12.08 - 26.08  Gönüllüler partklarda peyzaj, çiçek dikme gibi çalışmalar yapacaktır.  

 DU - KUTAHYA : 16.08 - 31.08 Gönüllüler Dumlupınar Üniversitesinde çevre ve restorasyın çalışmalarına 

katılacaktır. Ayrıca merkezdeki lisede hazırlık çalışmalarına katılacaktır.  

 TARSUS - MERSIN : 16.08 - 31.08 Gönüllüler, kamu alanlarının olunteers will be asked to do some 

environmental and renovation work; such as cleaning, painting, repairing and sustaining of public 

areas.  
 

 DIDIM -  AYDIN : 23.08 - 07.09 Volunteers wi promote the festival and take part in the organization. 

Leisure time activities will be archeology trips and excursions to antique cities in the regions.  
 

 ALIAGA - IZMIR : 23.08 - 07.09 This year, volunteers will be repairing a school in the district. Beside, 

camps dates coincide with a festival; therefore, volunteer group will be asked to help the 

organization and promotion of �Emek Festival� 
 

 AFYON - AFYONKARAHISAI : 28.08 - 12.09 Volunteers  will  be  given  some  environmental  and   

renovation  work.   Landscaping, gardening, mounting park benches will be some of the working areas. 

 MERSIN - MERSIN : 28.08 -  12.09 During this yearís camp, the volunteers will take part in the 

renovation of public parks and in addition  to that some practical  environmental  work like gardening  

and  landscaping  will be done. 
 

 MILAS - MUGLA : 01.09 - 16.09 The volunteers will be asked to do general cleaning in festival area,  

arranging  of the activity area and actively participating in the organization.  

mailto:Zusepe.gsm@gmail.com
mailto:gsm.chiara@gmail.com
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Etkinlikler 

YALIN 
Tarih: 22.08.2013 h 21.30 

Yer: Çeşme Açık Hava 

Müzesi, İzmir 

Biletler: http://www.biletix.com/etkinlik/PKB41/TURKIYE/

en  

 

Tarih: 24.08.2013 saat: 17.00 

Venue: KüçükÇiftlik Park, İstanbul 

Online Tickets: 
http://www.biletix.com/etkinlik/PBASX/

TURKIYE/en  

ANADOLU ATEŞİ 
Tarih: 24.08.2013 

Yer: Bodrum Antik Tiyatro 

Biletler :  
http://www.biletix.com/etkinlik/PTSF8/TURKIYE/en  

 

LEYLA THE BAND 
Tarih: 11.08.2013 

Yer: Jolly Joker Antalya, Antalya  

 

KEREM GÖRSEV  FATIH ERKOÇ 
Tarih: 22.08.2013 

Yer: Bostanlı Karşıyaka Açık Hava Tiyatrosu, İzmir 

Biletler: http://www.biletix.com/etkinlik/PKTO1/TURKIYE/

en  

mailto:Zusepe.gsm@gmail.com
mailto:gsm.chiara@gmail.com
http://www.biletix.com/etkinlik/PKB41/TURKIYE/
http://www.biletix.com/etkinlik/PBASX/
http://www.biletix.com/etkinlik/PTSF8/TURKIYE/en
http://www.biletix.com/etkinlik/PKTO1/TURKIYE/


 

12 
Zusepe.gsm@gmail.com  gsm.chiara@gmail.com 

Ankara Şehir Hayatı 

www.ankaraevents.com 

Sergi 
 

Yaz karması, Resim Sergisi 
 

Tarihler: 20.06  - 31.08.2013 
Yer: Galeri Polart, Çankaya 

     Bilgi: info@galeripolart.com 

Sergi 

From the Collection... 
Yer: GALERI POLART Salon 1-2 

Yıldız Evler Mah. Hollanda Cad. 46/B Yıldız 

Çankaya/Ankara 

Pazartesi-Cuma: 10,00-18,00 

Cumartesi-Pazar: Kapalı 

Sergi 
Yer: ARETE SANAT GALERISI  

KERİM SEFER PLAZA 

Turan Güneş Bulvarı No: 98, Kat: 3 

06550, Çankaya-Ankara 

Salı-Pazar: 10:00-

19:00 

Pazartesi: Kapalı 

Grup Sergisi  
Tarih:  16.09.2013�e Kadar 

Büyük Yaz Karma  
Yer: Doku Sanat Galerisi 

Cinnah Cad. Enis Behiç Koryürek Sok. 11A-B,  

Çankaya-Ankara 

mailto:Zusepe.gsm@gmail.com
mailto:gsm.chiara@gmail.com
http://www.ankaraevents.com
mailto:info@galeripolart.com
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Belgeler 

Bilgi, Şimdi! Raporu  
Bilgi, Şimdi Kampanya raporu dijital ve basılı olarak yayınlanmıştır. Yayın, ERYICA 

üyesi ülkelerde yürütülen geniş kapsamlı faaliyetlere ilişkin bilgi vermekte ve 

�gençler soru soruyor� konulu fotopraf yarışmasının kazananlarını da 

açıklamaktadır.  

Bilgi Şimdi, 17 Nisan 2012 tarihinde Avrupada başlatılan, ERYICA tarafından Avrupa 

Konseyi işbirliği ile uygulanan bir programdır. Programın amacı gençler, karar alıcılar ve medyada gençlerin 

bilgiye ve haklara ulaşmadaki rolünün tüm gençleri içerecek şekilde kapsanmasına ilişkin farkındalığını 

artırmaktadır.  

Rapor için: 
http://eryica.org/sites/default/files/IRN%20booklet%20I%20230x155mm%20I%20page%20by%20page.pdf  

KRİZ SÜRECİNDE YEŞİL İŞLER YARATMAK 
 

 

Yeşil ekonomiye yatırım yapmak, AB�nin işsizlik sorununun üstesinden gelmede ve 

ekonomik büyümeyi desteklemede kritik bir öneme sahiptir. Komisyonun çevreci 

odağının üye devlet seviyesinde de öncelikli olarak ele alınması gerekmektedir. Bu 

değerlendirme, ulusal ve bölgesel hükümetlerin yeşil sektörlere politikalarını ne ölçüde 

yönlendirmeleri gerektiğini ve uygulanan politikaların doğasını incelemektedir.  

 

 

Aşağıdaki linkte raporun tamamı yer almaktadır: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7585&type=2&furtherPubs=no  

mailto:Zusepe.gsm@gmail.com
mailto:gsm.chiara@gmail.com
http://eryica.org/sites/default/files/IRN%20booklet%20I%20230x155mm%20I%20page%20by%20page.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7585&type=2&furtherPubs=no
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Göze Çarpanlar 
Bu bölümde Avrupa kültürü ve yurt dışında gençlik boyutuna ilişkin bilgileri ve 

bilgi kaynaklarını bulabilirsiniz.   

Avrupa Kültür Forumu 2013, Brüksel - Kayıtlar başladı! 
Son başvuru tarihi:      16.09.2013 

Avrupa Komisyonu sizi 4,5, 6 Kasımda Bozar Sanat Merkezi, Brüksel�de düzenlenecek 

foruma davet ediyor.  

Forum kültür politikası yapıcıları, paydaşları, sanatçıları ve kültürel ızmanları biraraya 

getirecek ve sektör için en güncel konuları işleyecektir.  

Program farklı formatları bünyesinde barındırmaktadır: derinlemesine tartışmalar için 

paneller, diğer konularda katılımcıları bilgilendirmek için hızlı oturumlar ve daha fazlası...  

Genel kurul için üç tematik alan vardır:  

� Kültürün gerçek değerinin ölçülmesi ve kültürel ekosistemlerin işleyişi;  

� Dijital çağda kültürün finansmanı, bağlılık ve takip eden komiteleri oluşturmaya dayalı yeni finansman 

modelleri, kurum bazlı modeller, kurumsal sponsorluk, birlikte üretim, iş ve kamu hizmetlerinde sanatsal 

girişimler;  

� 360 derece kapsamlı stratejilerle seyirci olmayanlara ulaşmak, katılımcı sanat, ortaklıklar ve diğer sektörlerle 

sinerjiler yaratarak seyirci kitlesinin büyütülmesi ve kültürel katılımı gerçekleştirmek.  

2014�e yaklaşırken Forum Yaratıcı Avrupa Programı çerçevesinde özel bir bilgilendirme oturumu sunmaktadır.  

Daha detaylı bilgi ve kayıt için:  
http://on-the-move.org/news/article/15571/european-culture-forum-2013-in-brussels-belgium/  

Aerowaves başvuruları başladı - Avrupa�da Dans 
Son başvuru tarihi: 16.09.2013 

Aerowaves genç koreografların yeni danslar üretmelerini destekleyen ve onlara diğer 

Avrupa ülkelerinde performanslarını gösterme fırsatı tanıyan bir girişimdir.  

15-40 dakika uzunluğunda bir dans performansı gerçekleştirmiş ve bunun videosu 

olan herkes on line başvurabilir. Videoyu Vimeo�ya yüklemeniz ve DVDsini postalamanız yeterlidir.  

Eğer performansınız daha sonra yapılacaksa performansınızdan hemen sonra başvuru yapabilirsiniz çünkü 

değerlendirme sürecinde videonuzu ne kadar erken gönderirseniz o akdar detaylı inceleyebiliriz. Aerowaves 

Priority Company 2014 seçmeleri için yapılacak başvurunuzda 34 ülkeye çalışmanız sunulacak ve Avrupada 

100 performans fırsatının yanı sıra önümüzdeki yıl Umea�da düzenlenecek Spring Forward Festivaline 

katılabileceksiniz.  

Daha detaylı bilgi için:  
http://on-the-move.org/news/article/15586/applications-open-for-aerowaves-dance-across/  

mailto:Zusepe.gsm@gmail.com
mailto:gsm.chiara@gmail.com
http://on-the-move.org/news/article/15571/european-culture-forum-2013-in-brussels-belgium/
http://on-the-move.org/news/article/15586/applications-open-for-aerowaves-dance-across/
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Uluslararası sanatçılar ve sanat kurumları bursları hakkında bilgi  

Danish Arts websitesi, Danimarka sanat sisteminde yer alan sanatçılarla ve kurumlarla işbirliğinde bulunmak 

isteyen uluslararası sanatçılar, sanat organizasyonları ve uluslararası kültürel yönetici kurumların kullanımı 

içindir.   

Danimarka Kültür Ajansı, Danimarka Sanat Konseyinin, Danimarka Sanat Fonunun ve Danimarka Uluslararası 

Kültürel Panelinin yönetici organı ve fon sağlayıcısıdır.  

www.danisharts.dk şu konularda bilgi sağlar:  

 Danimarkalı sanatçılarla ve sanat kurumlarıyla çalışmak isteyen uluslararası sanatçılar ve sanat kurumları 

için finansman imkanları  

 Farklı fonlama olanaklarıyla desteklenmiş sanatçı ve projelerden örnekler  

 Danimarka sanat sistemindeki uluslararası değişim programlarının tanıtımı  

Websitesinde ayrıca film, tasarım, el sanatları ve mimari alanlarında uluslararası değişim faaliyetlerini yürüten 

organizasyonlara ilişkin bilgiler bulunmaktadır.  

Daha detaylı bilgi için: 
http://on-the-move.org/news/article/15564/danish-agency-for-culture-information-on-grants/  

Green-Go Kısa Film Yarışması 
Son başvuru tarihi: 30.09.2013 

Green-Go Kısa film yarışması, bu yıl üçünkü kez başlamıştır. Organizatörler, Birleşmiş Milletler Dünya Su İşbirliği 

yılını ve tehdit altındaki türlerin yasadışı ticaretini engellemeyi ve düzenlemeyi amaçlayan Washington 

Konvansiyonunu 40. yılını kutlamak amacıyla amatör ve profesyonel film yapımcılarını katılmaya davet 

etmektedirler.  

Bu yılki kategorilerin bazıları şunlardır:  

Plastik hayat, fantastik? - Bu kategoride katılan kısa filmlerin şunları göstermesi beklenmektedir 

�yeresel ve küresel olarak atık sorunu 

�atıklarımızın yol açtığı sorunları nasıl çözeriz  

�atıkları azaltmak, tamir etmek, tekrar kullanmak, geri dönüşüm  

�düşük atık üretimi olan, atıkların harcamadığı hayali bir dünya  

Su� hayatın damlası � BM Uluslararası Su İşbirliği Yılı- Bu kategoride katılan kısa filmlerin şunları göstermesi 

beklenmektedir 

�rahatlığımızdan ödün vermeden su tasarrufu yapmak 

�insanlar sadece �temel� ihtiyaçlarını karşılayarak suyu nasıl tüketirler ve kirletirler  

�doğal su kaynakları nasıl korunur  

�su ve su bazlı ekosistemler nasıl korunur  

�zamanın sonuna kadar kısıntısız su kaynakları olduğu yanılsamasını benimsemekle ilgili sıkıntılar! 

Daha detaylı bilgi ve kategoriler için: 
http://www.youthnetworks.eu/ShowEvent.aspx?Event=greengo-short-film-contest  

mailto:Zusepe.gsm@gmail.com
mailto:gsm.chiara@gmail.com
http://www.danisharts.dk
http://on-the-move.org/news/article/15564/danish-agency-for-culture-information-on-grants/
http://www.youthnetworks.eu/ShowEvent.aspx?Event=greengo-short-film-contest
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Avrupa Gürültü Genel Görünüm Ödülü 2013 
Son başvuru tarihi: 06.09.2013 
 

Avrupa Çevre Ajansı (The European Environment Agency (EEA)), gürültünün sağlık üzerine etkileri konusunda 

bilinci artırmak ve gereksiz gürültüyü azaltmaya yönelik faaliyetlerde bulunan kuruluşları ödüllendirmek 

amacıyla European Soundscape Ödülü 2013�ü duyurmaktadır.   

1 Ağustos 2013 tarihine kadar yürütülmüş, gürültü sorununu azaltmaya yönelik herhangi bir ürün, kampanya 

ya da girişim ödüle aday gösterilebilir.  

Kriterler 

Başvurular şunları içermelidir: 

 Ses sorununun doğası;  

 Sorunu anlamaya yönelik izlenen yaklaşım;  

 Çözüm ya da girişimin tanımı;  

 Çözümün ya da girişimin etkisi ve sonucunun kanıtları.  

Son başvuru tarihi: 6 Eylül 2013, 17.00 (CET). 

Kazanani 5 Kasım 2013 tarihinde Utrecht, Amsterdamda düzenlenecek Avrupa Gürültü Genel Görünüm Ödül 

Seremonisinde açıklanacaktır.  

Daha detaylı bilgi için: 
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000564&show  

FARE Avrupa Eylem Haftasında Irkçılığa Karşı Futbol  
Son başvuru tarihi: 09.09.2013 

FARE - Avrupa�da Irkçılığa Karşı Furbol girişimi Avrupa�da futbol stadyumlarında ırkçılığa karşı eylemleri 

koordine eder. Her yıl, futbol severler, etnik azınlıklar ve futbol kulüpleri ırkçılığa karşı bir eylem haftası 

düzenler. Bu yıl, eylem haftası 15-29 Ekim 2013 tarihler, arasında gerçekleştirilecektir.  

FARE, Avrupa Eylem Haftası çerçevesinde fan kulüplerine, etnik azınlıklara ve göçmen organizasyonlarına, 

mültecilere, amatör futbol takımlarına, ayrımcılık karşıtı gruplara, okulalra ve gençlik takımlarına küçük ölçekli 

fon aktarımı yapmaktadır.  

FARE Eylem haftasının vurguları:  

· Etnik azınlıkların ve göçmenlerin geniş katılımı;  

· Kızların ve kadınların dahil edilmesi; 

· Oyunlarda homofobik karşıtlığıdır.  

FARE grişimi, güney Avrupadaki grupların daha büyük oranda FARE Eylem Haftasına katılımını 

desteklemektedir. Öneriler ve fikirler için başvuru formuna bakabilirsiniz.  

Daha detaylı bilgi için: 
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000293&show  

mailto:Zusepe.gsm@gmail.com
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3. Uluslararası Vatandaş Medya Ödülleri 2013 
Son başvuru tarihi: 31.08.2013 

3. Uluslararası Vatandaş Medya Ödüllerinin amacı özel ve ticari 

amaç gütmeyen yapımcılar tarafından üretilen vatandaşlık 

alanındaki ulusal ve uluslararası çalışmaları ve video ve ses 

kategorisindeki ürünleri onurlandırmaktır.  

Ödül, her ülkeden sanatçıların medya yoluyla ifade ettiği, yerel, bölgesel küresel ve sosyal olarak ilgili 

konulardaki endişelerini ayırd eder.  

Kategoriler 

Uzmanlardan oluşan jüri aşağıdaki kategorilerde ulusal ve uluslararası ödülleri dağıtır:  

 Video (bireysel ürün, kısa film, televizyon yayınında sinema, video podcast vb. ) 

 Audio (bireysel ürün, radyo yayınında radyo programı, podcast vb. ) 

Katılımcılar 

Yarışma, ulusal ve uluslararsı bireysel katılımcıların, grupların, birliklerin, sivil girişimlerin, okul ders 

katılımcılarının, özellikle vatandaş medya alanında çalışan yapımcı, aktör ve editörlerin katılımına açıktır.  

Daha detaylı bilgi için: 
http://www.youth4media.eu/?page_id=5088  

Youth 4 Media 

2013 Mezun Mimar Projeleri  

 

Son başvuru tarihi: 31.08.2013 

Graduate Architecture, bu yıl mezun olmuş ve olacak mimarlık 

öğrencilerine adanmış bir websitesidir. Websitesinin amacı öğrencilerin 

mimari ürünlerini yayınlamaktır. Mimarlık öğrencilerinin bitirme projeleri 

zaman ve kaynak açısından büyük bir yatırım olup kamuoyu ile 

paylaşılmamaktadır. Amaçlardan biri de bilgi değişimi yoluyla websitesini 

bilgi kaynağı olarak kullanarak bu projelerin mimarlığa ilgi duyan kişilerle paylaşılmasıdır. Diğer önemli bir 

hedef de mevcut ve potansiyel mimarlık öğrencilerine final projelerinde kendilerinden neler beklendiğini 

göstermek ve diğer öğrencilerin çalışmalarında kullandıkları tekrarlayan yöntemleri tanıtmaktır. Diğer 

öğrencilerin projelerini görmek ayrıca öğrencilere mimarlık alanında gerçek tutkularını açığa çıkarma ve 

idealize edilmiş kavramlara ilişkin düşüncelerini giderme konusunda yardımcı olabilir.  

Daha detaylı bilgi için: 
http://www.graduatearchitecture.com/PROJECTS/ENGLISH/2013/projects_1.php#.UdATyfn0FxV  

mailto:Zusepe.gsm@gmail.com
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İletişim 

GSM Gençlik Servisi Merkezi 

Bayındır Sokak 45/9 Kızılay 06650 Ankara � Türkiye 

Tel.: +90 312 4171124 (pbx)/ Fax: +90 312 4258192 

E-posta: gsm.chiara@gmail.com  zusepe.gsm@gmail.com 

Son Başvuru Tarihleri 

DEADLINE PROGRAMME TITLE PAGE 
NUMBER 

15.08.2013 Maisons Daura�da İkametgah - Fransa Sanatçılar için Çağrı 3 

15.08.2013 IMC Uluslararası Müzik Programı adaylara açılmıştır  5 

19.08.2013 Funen Sanat Akademisi profesörlük pozisyonu için görsel sanatçı arıyor 
(Danimarka) 

8 

31.08.2013 3. Uluslararası Vatandaş Medya Ödülleri 2013 17 

31.08.2013 2013 Mezun Mimar Projeleri  17 

01.09.2013 Heinrich Böll Fonu bursları - Almanya 5 

01.09.2013 Avrupa Gençlik Ödülleri  Seyahat Bursları & InterRail-Küresel Biletler 6 

02.09.2013 AB Konseyinde Staj 9 

06.09.2013 Avrupa Gürültü Genel Görünüm Ödülü 2013 16 

09.09.2013 FARE Avrupa Eylem Haftasında Irkçılığa Karşı Futbol  16 

15.09.2013 Graham Foundation - Bireyler için araştırma ve geliştirme bursları (mimar ve 4 

16.09.2013 DG Tercüme Bursları 7 

16.09.2013 Aerowaves başvuruları başladı - Avrupa�da Dans 14 

17.09.2013 Grundtvig hizmet içi Eğitim: Video and Vatandaşlık Gazeteciliği  
(eğitimciler ve sanatçılar için) 

4 

30.09.2013 Green-Go Kısa Film Yarışması 15 

16.08.2013 College Art Association - Uluslararası Seyahat Burs Programı 7 

16.09.2013 Avrupa Kültür Forumu 2013, Brüksel - Kayıtlar başladı! 14 

Teşekkürler! 

Bu bülten Türkçeye Sevcan Uzun�un katkılarıyla çevrilmiştir.  
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