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YURT DIŞI ÜCRETSİZ OLANAKLAR SAĞLAYAN 

KURULUŞLAR 
 

1.  Avrupa Gönüllü Hizmeti  

(AGH – EHS) 

Açıklama: Ulusal Ajans’ın sunduğu programlardan biri olan Eramus+ AGH ile 
gönüllülerin yabancı dillerini geliştirmesi, kültürlerarası iletişim 
becerilerinin ve özgüvenlerinin artması hedeflenmektedir.  

Yaş Aralığı? 17-30 yaş arası gönüllüler (üniversite şartı yok) 
Süre? 1 yıl  
Hangi Ülkelere 
Gidilebilir? 

28 Avrupa Birliği üyesi ülke, 4 EFTA ülkesi, Makedonya  
 

Neler 
Karşılanıyor? 

Yeme, içme, konaklama, vize, sigorta vs karşılanmakta olup, aylık belli bir 
miktar cep harçlığı da verilmektedir.  

Konaklama? Konaklama ev sahibi kuruluşa göre değişmektedir (Aile yanı, yurt, ev vb.) 
Nasıl Gidebilirim?  1.AŞAMA: Başvurular akredite kuruluşlar aracılığı ile yapılacağı için bir 

gönderen kuruluş (dernek, vakıf, belediye, STK vb.) bulmak gerekli. 
Izmir’de 13 gönderen kuruluş bulmak mümkün, Dokuz Eylül Üniversitesi 
de bunlardan bir tanesi. Veya Gönüllü Hareketi’ne mail atıldığında 
(evs@gonulluhareketi.org) onlar da yardımcı oluyorlar. 
 
2.AŞAMA: Akradite olmuş ev sahibi kurum bulmak. Kuruma özgeçmişi, 
eğitimi, neden bu projede yer almak istediğinizi anlatan bir motivasyon 
mektubu yazmak. Yine bu aşamada Gönüllü Hareketi Eurodesk Türkiye 
Yerel Temas Noktası olduğu için ev sahibi kurum ve proje bulma 
konularında destek oluyorlar.  

Başvuru Tarihleri?  
 

Yıl içerisinde projeye göre dilendiğinde başvuru yapılabilir. 

Proje Örneği:  Bulgaristan’ın Pazardzhik şehrinde gönüllülerin, engelli bireylerin 
günlük aktivitelerine destek olması, onlar için tiyatro, müze, 
festival gibi aktiviteler organize etmeleri, eğitimlere katılmaları 
beklenmektedir.  
 

 Tunus’un Ariana şehrinde 6 Mayıs 2019 tarihinden başlayarak 2 
ay sürecek bir proje için 21 yaşından büyük 2 adet gönüllü 
aranmaktadır. Proje kapsamında gönüllülerin, 2013 yılında 
kurulan ve kıyı ve deniz alanlarının geliştirilmesi ve korunması ile 
Tunus'ta Ekoturizmin teşvik edilmesi konusunda uzmanlaşmış bir 
ulusal STK’nın organize edeceği kampa yardımcı olmaları 
beklenmektedir. Son başvuru: 28 Nisan 2019.  

Website: http://avrupagonulluhizmeti.com/adim-adim-agh/ 

 

mailto:evs@gonulluhareketi.org
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2. Ulusal Ajans 

 

Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe 

programı olan ERASMUS+, 2014-2020 yıllarını 

kapsayan dönemde uygulanmaktadır. Ulusal ajans daha 

çok proje yazımı ve başvuruları konusunda destek 

olmaktadır. 

Açıklama: Avrupa Komisyonu adına ülkelerde bütçeyi yürüten ve projenizin hibesini 
sağlayan kuruluşlardır.  
 
2014-2020 yılları arasında uygulamaya konulacak Erasmus+ Programı 
Avrupa Birliğinin eğitim ve gençlik alanlarında evvelce uygulamakta olduğu 
Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları başta olmak üzere pek çok 
program, fırsat ve ağları birleştiren yeni bir programdır. 
 
Erasmus+ dünyasında her yaştan ve her sektörden vatandaşımız için Avrupa 
fırsatları bulunmaktadır.  Erasmus+ Gençlik faaliyetlerinde gençlerimiz, 
gençlik alanında çalışanlar ve gençler için yapılacak projelere dâhil olmak 
isteyen tüm vatandaşlarımız için kaçırılmayacak fırsatlar bulunmaktadır. 

Kimler 
Yararlanabilir? 

Üniversite öğrencileri, öğretmenler, idari personel, eğitmenler vd. 
 

Yabancı Dil: Erasmus+ Gençlik Programına katılmak için yabancı dil bilmek bir ön şart 
değildir. 
 

Program 
Seçenekleri: 

a) Gençlik Değişimleri: Program ülkelerinde yer alan tüm kuruluşlar 
(STK, kamu kuruluşları vb.) ortak olabilir ve başvurabilir. Proje 
ortakların birinin ülkesinde gerçekleşir. Katılımcılar 13-30 yaş 
aralığında, grup liderleri için yaş sınırı yok. Süre is 3 ay ile 2 yıl 
arasında değişmektedir.  
 

b) Avrupa Gönüllü Hizmeti: Bir önceki başlıkta detaylı şekilde 
anlatılmıştır. 
 

c) Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği: Gençlik çalışmalarında ve 
kuruluşlarında aktif kişilerin eğitimini, uzmanlığını, ortaklıkların 
oluşmasını sağlayacak faaliyetleri destekler. Bir Gençlik Değişimi 
esnasında, katılımcılar proje öncesinde tasarlayıp hazırladıkları 
faaliyet programını ortaklaşa yürütmektedir. Yaş sınırı olmayıp en 
fazla 50 katılımcı dâhil edilebilir.  

 
Başvuru: Proje hazırlandıktan sonra Ulusal Ajans’a başvuru yapılır.  

 
Website: http://www.ua.gov.tr/ 

 
 

 

 

http://www.ua.gov.tr/


3.  Pi Gençlik Derneği 

Açıklama: Pi Gençlik Derneği, Avrupa’ da ve Dünya’ daki gelişmeler ile ülkemiz 
gençliğinin ihtiyacı olan hususlar doğrultusunda belirlediği 6 çalışma konusu 
üzerine, gençlerin kapasite gelişimi için, olumlu tutum/davranış 
geliştirmelerine yardımcı olmak, bilgi ve becerilerine katkı sağlamak, gençlik 
sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yürütmek üzere kurulmuştur. Pi 
Gençlik Derneği; gençlerden oluşan üye ve gönüllüleri için düzenli olarak 
yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra ayrıca belirlediği 6 çalışma konusu üzerine 
bölgesel, ulusal ve uluslararası projeler üretir, uygular ve ortaklıklar geliştirir.  
 

Kimler 
Gidebilir? 

Özellikle kadın, engelli, mülteci, azınlık sınıflarına giren sosyal, ekonomik, 
coğrafi vb. konularda dezavantajlı olan gençler olmak üzere 15-30 yaş arası 
Türkiye’ de yaşayan her birey, Pi Gençlik Derneği’ nin hedef grubundadır. 
 

Neler 
Karşılanıyor?  

Yolculuk, vize, konaklama, üç öğün yemek masrafları ve sağlık sigortası 
karşılanmaktadır. Ülkeye göre belli bir cep harçlığı da verilmektedir.  
 

Proje Örneği: İspanya’nın Sarreaus-Ourense kentinde gerçekleşecek olan proje kapsamında 
gönüllülerin yaşlıların bakım faaliyetlerine yardımcı olması, çocuklara ve 
gençlere yönelik atölye çalışmalarına ve etkinliklerine katılması ve çevre 
eğitimlerine katılmaları beklenmektedir.  
 

Başvuru? Gönüllüler başvurmak istedikleri projeye yönelik olarak, İngilizce ve Europass 
formatında hazırladıkları CV ve motivasyon mektuplarını 
agh@pigenclikdernegi.org adresine gönderebilirler. 
 

Website: http://www.pigenclikdernegi.org/tr/category/agh-ilan-acik/ 
 

 

 

NOT: “Pixel Team” diye 15-30 yaş aralığında gönüllülerin 
başvurabileceği bir takımları bulunmaktadır. Derneğe 
projeler/etkinlikler kapsamında yardımcı olmak isteyen 
gönüllülere yönelik olarak takım başvuruları Eylül ayına doğru 
açılıyor. Bu takımda yer alan kişilere projelere doğrudan katılma ve 
çeşitli eğitimlerden ücretsiz faydalanma hakkı da tanınmaktadır.  
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YURT DIŞI ÜCRETSİZ OLANAKLAR HAKKINDA 

BİLGİ SAĞLAYAN KURULUŞLAR 
 

1.Eurodesk Türkiye  
Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve 

gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi 

Ağıdır.  

Eurodesk Türkiye Temas Noktaları, TC. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği 

Başkanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal 

Ajans) tarafından, gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları 

hakkında bilgi vermekle yetkilendirilmiş kuruluşlardır. 

35 Avrupa ülkesinde faaliyette bulunan Eurodesk Bilgi Ağı, ülkemizde de Türk 

Ulusal Ajansı bünyesinde 2008 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. 

http://eurodesk.ua.gov.tr/temas-noktalari.aspx 

 

2.Avrupa Birliği Proje Yönetimi 

EVS_AGH fırsatları, gençlik projeleri, eğitim bursları, çevrimiçi ders 
gibi çeşitli sayıda çağrıyı bir araya getiren bir internet sitesi. 
Öğrenciler diledikleri alan doğrultusunda arama yapabilirler.  

Website: https://abprojeyonetimi.com/ 

Yurt Dışında Ücretsiz Staj Nasıl Yapılır?  

Eğer borca girmeden ya da fazla para harcamadan denizaşırı bir staj 
tecrübesi edinmek istiyorsanız, bu paha biçilemez deneyimi çok 
daha uygun hale getirebilecek birkaç yol var: 

a) Stajınızı Bağımsız Olarak Planlayın: Ama eğer stajlara şirketlerin internet 
sitelerinden başvurmak hatta ilginizi çeken şirketleri araştırıp kendi stajınızı teklif 
etmek için vaktiniz ve motivasyonunuz varsa işte stajınızı kendi ellerinizle 
hazırlamaya hazırsınız.  

 Yurtdışında staj yaparken aynı zamanda para kazanmak mümkün. 
Uluslararası büyük şirketler staj çağrılarını internet sitelerinde 
yayınladıkları için, belirli periyodlarla sitelerini kontrol etmek faydalı 
olacaktır. Kurumsal firmalarda yaz dönemi için aranan bir başvuruya güz 
döneminden araştırma yapmak faydalı olacaktır. Duyuruları LinkedIn 
hesabını üzerinden de takip etmek mümkün. 

 Kendi üniversitenizin kariyer planlama departmanını takip edebilirsiniz .  

http://eurodesk.ua.gov.tr/temas-noktalari.aspx
https://abprojeyonetimi.com/


b) Stajınız için Akademik Kredi Alın: Birçok üniversitenin bir kariyer merkezi vardır. 
Derecenizi bitirmek için bir staja başvurmanın ne gibi gereklilikleri olduğunu görmek 
için bir danışmanla randevu ayarlayabilirsiniz. Başka bir fikir olarak: eğer başka bir 
dilde ve tam zamanlı olarak çalışacaksanız, dil dersi kredisi almayı talep edebilirsiniz. 
Eğer muhasebe işleri yapacaksanız, işletme derecenizde alacağınız ikinci seviye 
muhasebe dersinden muaf olmayı talep edebilirsiniz. 

c) Burs Kazanın:  

 The Luce Burs Programı: 15-18 yaş arası genç profesyonelleri staj ve dil öğrenmeleri 
için Asya’ya gönderiyor. (http://www.hluce.org/lsprogram.aspx ) 

 The Congress-Bundestag Youth Exchange for Young Professionals (CBYX): 75 
Amerikalıyı Almanya’ya, 75 Almanyalıyı da Amerika’ya okumak ve staj yapmak için 
gönderiyor. (http://www.cbyx.info/ ) 

 The Pamela Harriman Foreign Service Fellowship: Londra ve Paris’teki Amerikan 
Büyükelçiliklerinde yaz stajı fırsatları sunuyor fakat oldukça rekabet var. 
(https://www.wm.edu/offices/dccenter/programs/harriman/) 

 The Alfa Fellowship: 20-25 yaş arası Amerikan ve İngiliz genç profesyonelleri iş ve dil 
öğrenmeleri için Rusya’ya gönderiyor. (http://culturalvistas.org/alfa) 

 

 

AB PROJE YÖNETİMİ ÖRNEK PROJE: 

Kimler 
Başvurabilir? 

 

Doğa, bahçecilik, akran rehberliği ve etkinlik organizasyonu gibi temalarla 
çalışmak için motivesi yüksek gönüllüler başvurabilir. Çalışma saatleri 
görevlere göre değişebilir, bu nedenle gönüllülerin esnek olmaları 
beklenmektedir. Gönüllüler, Kuzey Finlandiya’da küçük bir şehir 
ortamında yaşamaya hazırlıklı olmalıdır. 
 

Konaklama, 
Yemek ve Ulaşım  
 

Konaklama kiralık dairelerde düzenlenecektir (organizatörler kiralama 
işlemine dikkat edecektir). Gönüllülere yemek için cep harçlığı 
verilecektir. Raahe’de mesafeler kısa bu sebeple ana yerlere yürüyerek 
veya bisikletle kolayca ulaşılabilir. Gerekirse toplu taşıma için kart temin 
edilebilir. 
 

Proje İçeriği: Finlandiya’nın Raahe kentinde düzenlenecek olan gençlik projesi için 
gönüllüler aranıyor. Gönüllüler proje kapsamında doğa ve bahçeyle 
ilgilenecek, yerli hakla etkinlikler düzenleyecektir. 
 

 Proje Tarihleri: 29/07/2019 – 29/09/2019 
 Son Başvuru Tarihleri: 17/05/2019 

 
Website: https://abprojeyonetimi.com/finlandiya-2-ay-avrupa-gonullu-hizmeti-3/ 

 

http://www.hluce.org/lsprogram.aspx
http://www.cbyx.info/
https://www.wm.edu/offices/dccenter/programs/harriman/
http://culturalvistas.org/alfa
https://abprojeyonetimi.com/finlandiya-2-ay-avrupa-gonullu-hizmeti-3/


3.European Youth Portal  

Avrupa Gençlik Portalı, Avrupa’da yaşayan, öğrenim gören 

ve çalışan gençleri ilgilendiren Avrupa’ya dair veya ulusal 

bilgiler ve olanaklar sunmaktadır. Portal, sekiz ana konu 

hakkında bilgi vermekte, 34 ülkeyi kapsamakta ve 28 dilde 

sunum yapmaktadır. 

Website: https://europa.eu/youth/volunteering_en 

 
4.Ab-ilan.com  

Türkiye’nin en büyük Avrupa Birliği iletişim ağı olan AB-ilan.com, Türkiye ile Avrupa Birliği 

ülkeleri arasındaki işbirliği ve iletişime katkıda bulunmayı amaçlayan bir internet platformudur. 

AB ile ilgili yeni iş ilanları, hibe, fon ve proje fırsatları, STK’ların çalışmalar, işbirliği teklifleri, 

etkinlik duyuruları, seminerler, danışmanlık firmaları, gençler ve yetişkinler için eğitim imkanları, 

burslar, gençlik programları, kampanyalar, akademik çalışmalar ile ilgili en güncel haberler sitede 

yer almaktadır.  

Site, Türkiye’nin AB sürecine ilgi duyan ve aktif katkıda bulunan profesyonel; uzman, akademisyen, 

siyasetçi, medya mensubu ve öğrencilere destek olur. AB-ilan.com, AB sürecinde hibe, burs, eğitim 

ve iş fırsatları konusunda doğru bilgilendirmenin en geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlamak için 

çaba gösterir. 

Website: https://www.ab-ilan.com/  

 

Motivasyon Mektubu Nasıl Yazılır? 

 Motivasyon mektubu nedir? 

Motivasyon mektubu, katılmak istediğiniz çalışmaya, programa veya projeye neden katılmak 

istediğinizi anlattığınız mektuptur. Etkili bir motivasyon mektubu yazmak, projelere seçim 

sırasında sizlere ciddi avantajlar sunmaktadır.  

 Nasıl Yazılmalıdır? 

Motivasyon mektubu, kendiniz, kişiliğiniz, deneyim ve beklentileriniz hakkında önemli bilgiler 

içermelidir. Bunun yanı sıra programa neden başvurduğunuzu, neden sizin seçilmeniz gerektiğini 

ya da projeye geçmiş deneyimlerinizden yola çıkarak ne gibi katkılar koyabileceğinizi, gelecek 

planlarınızla başvurmayı düşündüğünüz programın ne derecede paralel olduğunu da içermelidir. 

Bu kapsamda yazacağınız motivasyon mektubu başvurduğunuz programın özelliğine göre 

aşağıdaki soruları içerebilmektedir: 

 Kimsiniz? 

 Öğrenci misiniz, hangi okul ve bölümdesiniz? 

 İş/staj ya da gönüllü başka deneyimlerde yer aldınız mı? 

 İlgi duyduğunuz alanlar nelerdir? 

 Gönüllü olarak deneyimleriniz var mı? Varsa açıklayın. 

https://europa.eu/youth/volunteering_en
https://www.ab-ilan.com/


 Yurtdışında bulunma ya da yabancılarla karşılaşma konusunda hiç deneyiminiz oldu mu? 

 Başvurduğunuz projeden beklentileriniz nelerdir? Ne tür deneyim kazanmayı 

amaçlıyorsunuz? 

 Yurtdışına neden gitmek istiyorsunuz? 

 Başvurduğunuz proje gelecek planlarınız açısından size nasıl yardımcı olacak? 

 Başvurduğunuz programın çalışmalarına nasıl katkı koyabilirsiniz? Bununla ilgili ne tür 

beceri, yetenek veya deneyime sahipsiniz? 

 Gelecekle ilgili planlarınız nelerdir? 

Genel anlamda motivasyon mektubu 2 kısımdan oluşmaktadır. İlk paragrafta kendiniz ve önceki 

deneyimleriniz ana hatlarıyla yer alırken, ikinci kısımda projeye başvuru nedenleriniz ve 

katkılarınız yer almaktadır. Burada önemli olan nokta, her projenin aradığı özelliklere ya da 

çalışma alanları farklı olduğu için, motivasyon mektubunuzu her proje için ayrı noktalara önem 

verecek şekilde oluşturmanızdır. Mektubunuzun özenli olduğuna ve 1 sayfayı geçmediğine dikkat 

ediniz. 

 Motivasyon Mektubu Örneği? 

Aşağıdaki mektuplar sizlere yalnızca motivasyon mektubuna nelerin hangi şekilde 

yazılabileceği konusunda birer örnektir. Birebir aynı cümlelerin kullanılma zorunluluğu yoktur. 

Siz bu örneğe bakarak kendi motivasyon mektubunuzu oluşturmalısınız. O sebeple kopyalamak 

yerine (zaten hemen belli olacaktır) kendi cümlelerinizle oluşturmaya çalışın. Dilerseniz yazım 

aşamasında veya en sonunda gramer hakkında destek alabilirsiniz. 

Dear Sir/Madam, 

I was born in ……., Turkey on ….nd of ………, in 20… . I completed 8-year Primary School 

education in my town. Then I went to high school for 3 years in ……. And finally now I am studying 

in ……….. University, department of …………… . I have some working/internship experience in 

……………, as ………………. . My task was ………………… . I worked/did my internship for ……….. years. 

I also volunteered for ……………… Volunteering for me is ………………... .  

As European Volunteer Service applicant, I would like to take part in art, culture, sport and 

European awareness related projects. I am sure that being an EVS will give me the chance of 

……………… . I am interested in ……………… . I chose your Project because ……………….. . My 

contribution to this Project ……………. . My expextation from this Project ……………….. . 

Sincerely, 

Name, Surname 

 

Kaynak: Avrupa Gönüllü Hizmetleri 

 

NOTLAR: 

1) Başka örnekler için internetten “motivation letter examples” diye de aratabilirsiniz. 

2) Dilerseniz “CV” ve “Motivasyon Mektubu”nuzu https://europass.cedefop.europa.eu/tr 

adresi üzerinden de oluşturabilirsiniz.  

https://europass.cedefop.europa.eu/tr

