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Proje Hakkında: 
Erasmus+ KA3 Yapılandırılmış Diyalog Gençlik Programı kapsamında yürüttüğümüz projemiz, 7 bölgede 
gerçekleşen Bölgesel Eğitimler ve 1 Zirve’den oluşmaktadır. Projemiz, AB Gençlik Strateji Belgesi alanları 
üzerine kamuoyu araştırmalarıyla birlikte gençlik bilgilendirmesi ve Erasmus+ Programı tanıtan yaratıcı 
videolarla gençlere yeni araçlar kullanımını destekleyerek, Gençlik Bilgilendirmesi alanında politikalar 
geliştirmek ve önerilerde sunmayı amaçlamaktadır. 
 
175 gencin katılacağı eğitimler ve zirveyle birlikte yerelde ve bölgesel yapılacak araştırmalar gibi bir çok 
yeni ve yaratıcı araç ile vatandaşlar da bilgilendirilecektir. İnternetin hayatımıza girmesiyle önce iletişim 
alışkanlıklarımız değişmeye başlamıştır. Son yıllarda her geçen gün daha sık karşımıza çıkan bir terimle 
karşılaşıyoruz; “Sosyal Medya”. Mevcut küresel iletişimin “Sosyal Medya” ile yeniden tanımlandığını ve 
iletişim kurallarının değiştiğini görüyoruz. Özellikle dijital ortamda attığımız her adımın kayıt altına alındığını 
düşünürsek daha dikkatli ve yeni zemine uygun davranmamız gerektiği ortadadır. Bu nedenle özellikle 
sosyal medyada dijital bir içerik üretirken bu dünyanın kurallarını ve değişen paydaşlarını bilmek 
gerekmektedir. Zira artık sadece yaşadığınız ülkenin vatandaşı değil, dijital ve sınırların ortadan kalktığı 
dünyanın dijital bir vatandaşı olmaktayız. 
 
Bu anlamda “Vatandaş Medyası(Citizens Media)”, internet ve sosyal medya kullanımı en çok “Gençler” 
arasında görülmektedir.  Gençler, sivil toplum ve gençlik alanında bir çok konuyu bir çok farklı bakış 
açılarına da ulaşmalarını sağlayacak vatandaşlarında farklı düşüncelerini görebildikleri, politikalar 
üretebildikleri ve katılımlarını sağlayan yeni bir alandır. Gençler, görseller(fotoğraf, video) kullanarak 
yaptıkları röportajlar, kamuoyu araştırmaları vb. vatandaş medyası aracını kullarak internette ve sosyal 
medyada paylaşımlar sağlamaktadır. 
 
Bu alanda yerelde ve ulusalda çalışan kuruluşlar (proje destekçileri ve katılımcılar) bu aracı 
kullanmaktadır. Bu proje, bu aracı kullanmanın detaylarını, önceliklerini ve gençlik alanına katkısını 
kurumsal kapasitelerini geliştirecek bölgesel eğitimler ve zirveden oluşmaktadır. Bölgesel eğitimler ve zirve 
ile Avrupa Birliği Gençlik Strateji Belgesi’nde yer alan temaları kamuoyu araştırmaları ve vatandaş 
medyası aracını kullanarak “Gençlik Bilgilendirmesi”nde önemini oluşturacak politika belgesi oluşturmak 
için karar vericilerle gençleri bir araya getirmeyi amaçlamaktayız. 
 
Proje amaçları şunlardır: 
- Gençlik Bilgilendirmesi'nde Vatandaş Medyası aracı ile kaliteyi artırmak ve kurum/kuruluşların 
kapasitelerini geliştirmek. 
- Gençlik alanında çok kullanılmayan başlanan internet ve sosyal medya gibi çevrimiçi bilgilendirme 
araçlarında yeni bir alan geliştirmek; Vatanadaş Medyası kavramını tanımlamak ve yaygınlaştırmak. 
- AB Gençlik Strateji Belgesi’nde yer alan temalar hakkında gençleri bilgilendirmek; bu bilgilendirmeyi 
yaparken Vatandaş Medyası’nı kullanmak. 
- AB gençlik Strateji Belgesi’nde yer alan temalar hakkında bölgesel kamuoyu araştırmaları yapmak ve 
görseller derlemek. 
- Gençlik Bilgilendirmesi’nde yeni araçlar, yöntemler ve sistemler geliştirmek. 
- Türkiye Ulusal Ajansı EURODESK Türkiye kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini geliştirmek. 
- Gençlerin Gençlik Bilgilendirmesi ve Vatandaş medyası alanında öneriler geliştirmesi sağlamak, bu 
önerileri politika yapıcı ve karar alıcılarla paylaşmak ve savunmak. 
- Erasmus+ Programı’nın Vatandaş Medyası aracı ile yaygınlaşmasını sağlamak. 

 
Eğitim Hakkında: 
Eğitim 15-16-17 Temmuz günlerinde 3 gün sürecektir. 14 Temmuz varış günüdür. 17 Temmuz akşamı 
ayrılışlar yapılacaktır. 
Eğitim faaliyetleri YOUTHART Medya Eğitmeni Ali Arif Soydaş tarafından yürütülecektir. Medya ekiplanları 
YOUTHART tarafından  temin edilecektir. 
Katılımcıların medya konusunda temel seviyede bilgi ve ilgi sahibi olmaları öngörülmektedir.  
Katılımcıların, varsa, şahsi laptop, fotoğraf makinesi ve kamera gibi ekipmanlarını yanlarında getirmeleri 
yerinde olacaktır. 

 



Aktivite Programı: 
Eğitim 15-16-17 Temmuz günlerinde aşağıdaki programla uygulanacaktır. Programda değişiklikler 
yapılabilir. 

 

Tema: 
3 günlük eğitim boyunca yapılacak sunumlarda ve üretilecek medya içeriklerinde ana tema “Gençlik 
İstihdamı ve Girişimcilik” olacaktır. Özellikle röportaj ve video çekimlerinde bu konuların işlenmesi 
öngörülmektedir. 

 
Konaklama: 
Eğitim Van Merkez’deki ROYAL BERK HOTEL’de yapılacaktır. Adres: Bahcivan Mh. Cumhuriyet Cd. 6. 
Sokak No:5 Van. Telefon: 0432 215 0050 
Online harita: http://goo.gl/oPXbRb  
Hotele giriş: 14 Temmuz Perşembe saat 13:00’ten  sonra. 
Hotelden çıkış: 17 Temmuz Pazar saat 13:00’e kadar. 
Hotelde odalar 2 veya 3 kişilik olacaktır.  
Konaklamaya kahvaltı dahildir.  
Van’da ikamet eden katılımcıların hotelde konaklaması karşılanmayacak, ancak bu katılımcılar hotelde 
sabah kahvaltısı yapabilecektir. 
Eğitim boyunca öğle ve akşam yemekleri proje kapsamında karşılanacaktır. Günlük öğünler şu şekildedir: 
14 Temmuz: akşam yemeği 
15 Temmuz: kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği 
16 Temmuz: kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği 
17 Temmuz: kahvaltı, öğle yemeği 
Yemekler tüm katılımcılarla birlikte topluca yenecektir.  

 

http://goo.gl/oPXbRb


Ulaşım: 
Katılımcıların yolculuk masrafları proje bütçesinden karşılanacaktır. Ulaşım mesafeleri kilometre olarak kişi 
başı gidiş-dönüş toplam şu sınırlara göre hesaplanacaktır.  
10-99 km: Gidiş-dönüş 20 Euro üst sınır.  
100-499 km: Gidiş-dönüş 80 Euro üst sınır. 
500-1999 km: Gidiş-dönüş 170 Euro üst sınır. 
Ulaşım bütçesinin üstüne çıkıldığı takdirde, bütçeyi aşan kısım katılımcı tarafından karşılanacaktır. 
Tercihen otobüsle ulaşım yapılmalıdır. 
Yolculuk harcamaları öncelikle katılımcı tarafından yapılacak; eğitimde ve eğitimden sonra yolculuk 
belgeleri (bilet ve biniş kartları) YOUTHART’a teslim edildikten ve gerekli kontroller ve hesaplamalar 
yapıldıktan sonra katılımcıların şahsi banka hesaplarına havale yoluyla geri ödemeler yapılacaktır. 
Katılımcıların yaptıkları ulaşım harcamalarının bilet, fiş veya faturaları kaybedildiği takdirde geri ödeme 
yapılmayacaktır. 

 
İletişim: 
Eğitimle ilgili tüm soru ve sorunlar için iletişim kurulacak kişiler: 
Organizasyon İletişim: 
Ramazan Arda Güney: 0539 690 0317 
 
Eğitmen: 
Ali Arif Soydaş: 0535 543 0658 
 
Bilgi: 
bit.ly/youthart-ka3  
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