
 

GENÇLER VAR ! 
( Gençlik Sorunlarına Gençlik Çalışması ile Çözüm Üretme ve Kurumlar 

Arası Diyalog Oluşturma Projesi ) 

 
Gençlik Alanında Çalışan AKADEMİSYENLER “Gençlik Araştırmacıları Eğitimi” 

 
8-13 Temmuz 2013 Adrasan, Antalya 

 
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Gençlik 
Programları-Eylem 5.1 Gençler ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanlar İçin 
Toplantılar kapsamında gerçekleştirilecek olan “GENÇLER VAR !” projesi 

kapsamında  gençlik alanında Çalışan AKADEMİSYENLER  için “Gençlik 
Araştırmacıları Eğitimi” gerçekleştirilecektir.  
 

Eğitim Kursu İçeriği 
 
Eğitim kursumuzda amaç gençlik alanında çalışacak bağımsız gençlik 
araştırmacılarını yetiştirmek (bu sayede gençlik istihdamı konusunda da yeni 
bir alan oluşturmak) ve tüm Türkiye çapında gençlerin istihdam,yoksulluk ve 
marjinalleşme boyutunda sorunların  çözümüne dair beklentileri araştırmaktır. 
Böylece kamu oyunu, sivil toplumu ve kurumları gençlik ve gençlik sorunları 
hakkında bilgilendireceğiz.  
 
Türkiye'de gençlik alanında serbest veya akademik araştırmacı sayısı elle 
sayılabilecek kadar azdır. Projemiz ile ulaşmak istediğimiz gençlik çalışmalarının 
güçlenmesidir; ancak  amacımız bu alanda araştırmalar yapan ve kamu oyunu 
sürekli bilgilendiren ve farkındalık oluşturan araştırmacılar ile bu sürece katkı 
konulmasıdır. 
 

Katılımcı Profili 
 
* 18-30 arasında olan, 
*üniversitelerde  gençlik alanından akademik çalışmalar yapan, 
*Üniversitelerin ilgili birimlerimde gençlik araştırmacısı/ gençlik çalışanı olmak 
isteyen, 
* Üniversitelerin gençlik ofisilerinde çalışmış/çalışmakta olan ve sürdürülebilir 
gençlik çalışmalarında yer almak isteyen gençlerdir. 

 
 

Eğitim Kursu Süresince Gerçekleştirilecek Faaliyetler 
 
* Gençlik alanında çalışan akademisyenler için “Gençlik Forumu“ kurgusu 
* Gençlik alanında çalışan akademisyenlerle  “Anket Çalışması“ 
*Gençlik Akademisyenlerinin bakış açısından “Online Gençlik Dergisi“ 
*“Gençlik Çalışmaları Kitabı“ hazırlığı 
*Gençlik alanında çalışan akademisyenlerin “Odak Grup Görüşmeleri“ planı  
* “Video ve Sosyal Medya Kampanyası“ Planlama 
 

Konaklama 

 

İlgili eğitim kursu  http://avrupaakdenizgenclikmerkezi.com/ Akdeniz 

Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Avrupa- Akdeniz Gençlik Uygulama 

ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleşecektir. Detaylar için merkezin web 

sitesini ziyaret etmeniz size fayda sağlayacaktır.  Odalarımızda klima, 24 

saat sıcak su, telefon, plazma TV, mini bar, emniyet kasası, kablosuz 

internet bağlantısı ve saç kurutma makinesi standart olarak kullanımınıza 

sunulmuştur. 

 

 

 

 

http://avrupaakdenizgenclikmerkezi.com/


 

 

 
Eğitim Yerine Ulaşım için  

 
 Katılımcıların ulaşım masraflarına ilişkin belirlenen limit gidiş 

dönüş bileti  ( ekonomik sınıf olmak koşuluyla )dahil 80 

Avro’dur. Taksi kullanımı ödenmemektedir.  
 Antalya’dan Eğitim yerine ( Adrasan’a)  gidiş-dönüş Akdeniz 

Üniversitesi tarafından proje kapsamında organize edilecektir.   

 
 Katılımcılarımız ile 8 Temmuz 2013 tarihinde saat 17:30 da 

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesislerinde buluşulunarak, yerel 

ulaşım otobüsümüz ile eğitim yerine gidilecektir. Sosyal 

tesislerimiz Akdeniz Üniversitesi içerisinde, kampüs girişine 2 

dakika yürüme mesafesinde olup, yolun sol tarafında yer 

almaktadır.  Akdeniz Üniversitesi Kampüsü’ne geldiğinizde 

kapıdaki güvenlik sizi tesislere yönlendirecektir.  

 
 Aynı şekilde 13 Temmuz 2013 tarihinde saat 13:00 da 

Adrasan’dan otogar/havanı/şehir merkezi ‘ne hareket 

edilecektir.   
 

 Avrupa- Akdeniz Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, 

Antalya’dan ortalama 1,5 -2 saat uzaklıktadır.  Bu nedenle 

katılımcılarımızın geliş biletlerini eğitim programını ve 

ulaşım saatlerini dikkate alarak satın alması önemle rica 

olunur.  Program saatleri dışında gelenlerin yerel ulaşımları 

ilgili katılımcının kendi sorumluluğundadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Buluşma Noktasına Ulaşım İçin(Akdeniz Üniversitesi’ne Ulaşım ) 
 

Uçak ile seyahat edecek misafirlerimiz, Antalya Hava limanından -

Akdeniz Üniversitesi’ne 2 şekilde gelebilirsiniz.  

 Taksi ile; yaklaşık 25 km olan mesafe yaklaşık olarak 40 – 45 TL 

ile ücretlendirilmektedir. (Taksi projemiz kapsamında 

ödenmemektedir.) 

 Havaş İle: Ücreti 10 TL’dir.  ( Biletinizi sakladığınız taktirde 

projemiz kapsamında ödenmektedir.) 

 Yerel Ulaşım Otobüsleri: Antalya havalimanı iç hatlar önünden 

saat başı hareket etmektedir. 1,75 TL ile ücretlendirilmektedir. ( 

Üniversitenin girişine kadar gelen otobüslerde “MELTEM” 

yazmaktadır, bu nedenle yerel ulaşım araçlarını kullanacak olan 

katılımcılar mutlaka Meltem yazan otobüsleri kullanmalıdır. Fiş 

getirdiğiniz taktirde projemiz kapsamında karşılanmaktadır.) 

 

Şehirlerarası otobüs ile seyahat edecek misafirlerimiz ise, Antalya 

Otobüs Terminalinden Akdeniz Üniversitesi’ne 3 şekilde gelebilirsiniz.  

 Taksi ile; Otobüs terminalinden direkt Akdeniz Üniversitesi’ne 

geliş yaklaşık 10-15 TL arasında ücretlendirilir. ( Taksi projemiz 

kapsamında ödenmemektedir.) 

 Otobüs firmalarının servisleri ile; Meltem durağında inmeniz 

gerekmektedir. Akdeniz Üniversitesi Kampüs girişini oradaki 

yetkililere sorarsanız size tarif edecektir. 

 Terminal Otobüsleri ile; Meltem veya Akdeniz Üniversitesi 

yazan otobüslere binmeniz gerekmektedir.  

 Bunun dışında Adrasan tesislerine kendileri gelmek zorunda 

kalan katılımcılarımız otogar ya da 5M Migros önünden kalkan 

Olympos araçları ile Olympos kavşağına gelmeleri ve akabinde 

oradan Adrasana giden araçlar ile aşağıya inmeleri gerekmektedir.  



 

Acil Durum İrtibat Kişisi 

 Ulaşımınız sırasında herhangi bir acil durum söz konusu olduğunda ( 

kayıp bavul,kaza,uçak-otobüs kaçırma..gibi) lütfen sürecin takibinden 

Proje Koordinasyon sorumlusu olan Serap YETER ile bağlantıya geçiniz 

. ( Cep Tel: 0543 456 87 16, euromed@akdeniz.edu.tr  ) 

 
Finansman Kuralları 

Ödemeye ilişkin evraklarınız, bilet fiyatları, kabul görülen uzaklık 

mesafesi, şehir değiştirme.. Gibi konularda, Eğitimden sorumlu kişi ile 

bağlantıya geçmeniz önemle rica olunur ( euromed@akdeniz.edu.tr ). 

Proje kapsamında karşılanacak olan masraflarınız ve detaylar aşağıdaki 

gibidir: 

 Gidiş-Dönüş ulaşım biletleriniz (Ekonomik sınıf olmak koşuluyla 

80 Avro’ya Kadar) 

 Antalya’dan–Adrasan‘a (Eğitim yerine ulaşımınız) Üniversitemiz 

tarafından proje kapsamında yerel ulaşım otobüsleri ayarlanmıştır. 

 Havalanı–otogar ‘dan buluşma noktasına kadar olan ulaşım 

masraflarınız ( Ekonomik yerel ulaşım araçları kullanıldığı 

taktirde ödenmektedir. Taksi ödenmemektedir.) 

 Konaklama, yemek 

 Ücretsiz şezlong ve havuz kullanımı  

Gelirken unutmamanız gerekenler   

 Yaz sezonun da dış mekan aktivitelerimiz için, mayonuz, havuz 

ve denizde kullanılacak malzemeleriniz (Güneş gözlüğü, güneş 

kremi, Terlik, Plaj Havlusu… vb.) 

 Merkezde Kablosuz internet bulunmaktadır. Eğitim sürecinde 

sürekli kullanma ihtiyacı duyabileceğiniz dizüstü 

bilgisayarlarınızı yanınıza almayı unutmayınız.  

 Bulunduğunuz yöreye ilişkin tanıtım materyalleri ( doküman, 

yiyecek, promosyon malzemeleri) 

 Enerjiniz, motivasyonunuz, ilginiz  

 

 

Eğitmen Takımı 

Eğitmenlerimiz Ulusal Ajansın Bağımsız Geçlik Eğitmen Havuzunda yer 

almakta olup, alanda birçok deneyim ve beceriye sahip olan ekipten 

oluşmaktadır. Eğitim içeriğine ilişkin detaylı bilgi almak için e-mail 

adresimizden bizimle bağlantıya geçebilirsiniz 

 ( euromed@akdeniz.edu.tr ) 

 

 Bahadır ÜLGEN 

 Onur ÇİFTÇİ 

 Mehmet KUZU 

 Serap YETER 

 

Teknik Destek Ekibi 

 Atahan TAŞYÜREK ( Online çalışmalara ilişkin teknik destek) 

 Ayşecan HİZMET ( Kitap ve Dergi Grafik Tasarımcısı 

Bilgilendirme) 

 Dilek Hale AYBAR ( Akdeniz Üniversitesi Eurodesk Temas 

Noktası Bilgilendirme ) 

 Serap YETER  ( Proje koordinasyon sorumlusu ) 

 

Bu sürecin hepimize keyif vermesi ve güzel dostluklar 

edinmeniz dileğiyle……  ( Eğitmen Takımı ) 
 

 

Eğitim Programı Taslak Program Aşağıdaki gibidir  

mailto:euromed@akdeniz.edu.tr
mailto:euromed@akdeniz.edu.tr
mailto:euromed@akdeniz.edu.tr


 

 

Gençlik Alanında Çalışan AKADEMİSYENLER için “Gençlik Araştırmacıları Eğitimi” 

Saat 8Temmuz 2013 9 Temmuz 2013 10 Temmuz 2013 11 Temmuz 2013 12 Temmuz 2013 13 Temmuz 2013 

07:00-09:00  

 

 

 

 

Buluşma 

Noktasına Varış 

(Akdeniz 

Üniversitesi 

sosyal tesisler) 

 

 

 

 

 

Kahvaltı Kahvaltı Kahvaltı Kahvaltı Kahvaltı 

 

09:30-10:30 

 

Projeye İlişkin Bilgilendirme  

AB Gençlik programları 

Bilgilendirmesi 

Takım Çalışması  

Video ve Sosyal Medya 
Kampanyası Planlama 

 
Deniz- Havuz Keyfi 

Gençlik Çalışmaları 
Kitabı hazırlığı 

Gençlik alanında çalışan 
akademisyenlerin odak 
grup görüşmeleri planı 

11.30-11:00 Kahve Arası Kahve Arası 

 

Kahve Arası 

 

Kahve Arası 

 

Kahve Arası 

 

11:00-13:00 

 

 

Kapsam Haritası I 

 

Gençlik alanında çalışan 
akademisyenlerin 

uygulayacağı anket 
çalışması 

 
Deniz- Havuz Keyfi 

Dinlenme  

 

Gençlik Çalışmaları 
Kitabı hazırlığı 

 

 

Değerlendirme 

13:00-15:00 Öğle Yemeği Öğle Yemeği 

 

Öğle Yemeği 

 

Öğle Yemeği 

 

Öğle Yemeği 

 

15.00-16.30 

 

Kapsam Haritası I 

 

 

Gençlik alanında çalışan 
akademisyenlerin 

uygulayacağı anket 
çalışması 

Gençlik 
Akademisyenlerinin 

bakış açısından Online 
Gençlik Dergisi 

 

Gençlik Çalışmaları 
Kitabı hazırlığı 

 

Ayrılış 

 ( Adrasan’dan 

otogar/havanı/şehir 

merkezi ‘ne hareket 

edilecektir. ) 

 

 

16:30-17:00 Kahve Arası Kahve Arası 

 

Kahve Arası 

 

Kahve Arası 

 

 

17:30-19:00 

 

Buluşma 

Noktasından 

Eğitim yerine 

gidiş ( Adrasan) 

 

Kapsam Haritası III 

 

Gençlik alanında çalışan 
akademisyenler için 

proje forumu kurgusu 
 

Gençlik 
Akademisyenlerinin 
bakış açısından Online 
Gençlik Dergisi 

Gençlik alanında çalışan 
akademisyenlerin odak 
grup görüşmeleri planı 

19:30-21:00 Akşam Yemeği Akşam Yemeği Akşam Yemeği 

 

Akşam Yemeği 

 

Akşam Yemeği 

 

 

21:00- 22:00 

Tanışma 

Program Sunumu 

   Grup Dinamiği  

 

Yörelerarası Gece 

Boş Zaman 

 

 Forum/ Anket Dergi 

Sonlandırma çalışması, 

Kitap Başlangıcı  

Boş Zaman 


