
BARTIN ÜNİVERSİTESİ  

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI, ESC – GÖNÜLLÜLÜK ÇAĞRISI         
(TEMMUZ 2022) 

Merhaba Gönüllülük! Kısa Dönem Yunanistan, Avrupa Dayanışma Programı, ESC – 
Öğrencilerimize Yönelik Gönüllülük Çağrısı 

BAŞVURU İLE İLGİLİ ÖNEMLİ TARİHLER: 

Başvuru Başlama Tarihi: 25 Mayıs 2022 

Son Başvuru Tarihi: 14 Haziran 2022 17:00 (17:00’dan sonra gelen başvurular kabul 
edilmeyecektir). 

Birinci ve İkinci Değerlendirme Sonucu Online Mülakata Katılacakların Açıklanma 
Tarihi: 16 Haziran 2022 

Online Mülakat Tarihleri: 20 Haziran 2022 

Nihai Sonuçların Açıklanma Tarihi: 21 Haziran 2022 

Online Oryantasyon Eğitimi: 22 Haziran 2022 

Olası duyurular için internet sitemizi (erasmus.bartin.edu.tr) ve sosyal medya hesabımızı 
takip ediniz! 

Bartın Üniversitesinin destekleyen kuruluş olduğu Merhaba Gönüllülük! İsimli ESC11 – 
Gönüllülük projesi kapsamında Bartın Üniversitesi öğrencileri öncelikli olacak şekilde 18-29 
yaş arası gönüllü gençler aranmaktadır. 

PLANLANAN HAREKETLİLİK 
(Katılımcıların belirlenmesinden sonra planlanan tarihte değişiklik olabilir). 

Ülke Tahmini 
Hareketlilik 

Tarihleri 

Kontenjan Son 
Başvuru 

Açıklama 

YUNANİSTAN 05.07.2022-
05.08.2022 4 + 1 * 14.06.2022 

Merhaba Gönüllülük! Projesinin 
son grup hareketliliğidir. Sadece 
Yunanistan projesine başvurular 

açıktır. 
*Nihai değerlendirme sonucu başarılı olan ilk 4 aday 4 hafta, beşinci aday ise üç hafta
desteklenecektir.

Dikkat!!! Başvuru yapmadan önce; 



Proje Bilgi Kitapçığında yer alan bilgilerin tekrar sorulmasının önüne geçebilmek için lütfen 
kitapçığı dikkatlice okuyunuz! (Proje Bilgi Kitapçığı İçin Tıklayınız) 

European Solidarity Corps - Avrupa Dayanışma Programını inceleyiniz.  

( https://europa.eu/youth/solidarity_tr  ) 

Bu ilanda sadece Yunanistan projesine başvuru alınacaktır. 

GENEL KRİTERLER VE ÖNCELİKLER  

• 18-30 yaş arasında olmak, (Başvuru için genç olmaktan başka hiçbir ön koşul yoktur). 
• Avrupa Gençlik Portalına kayıtlı olmak ve referans numarasına sahip olmak, 
• Daha önce uzun dönem (2 aydan fazla) Avrupa Gönüllü Hizmetinden ya da Avrupa 

Dayanışma Programından yararlanmamak, 
• Avrupa Dayanışma Programı - European Solidarity Corp konusunda bilgi sahibi 

olmak ve Gönüllülük bilincine inanmak, 
• Başvuru 18-29 yaş arası bütün gençlere açık olup Bartın Üniversitesi öğrencilerine 

öncelik verilecektir. 
• Başvuru formlarındaki özene, daha önce Erasmus+ projeleri kapsamında yurt dışı 

hareketliliği gerçekleştirmeyenlere, fırsatlardan hiç yararlanmamış olanlara öncelik 
verilecektir. 

BAŞVURU: 

Aşağıdaki belgeler bilgisayar ortamında doldurulup “Yunanistan ESC Başvuru” konu 
başlığıyla tek mail ile “international@personel.bartin.edu.tr” mail adresine 
gönderilmelidir.  

1. Başvuru Formu (Başvuru Formu için buraya tıklayınız). (Başvuru formunda imza 
gerektiği için formun çıktı alınıp pdf formatında taratılarak gönderilmesi 
gerekmektedir). 

2. Bartın Üniversitesi Güncel Öğrenci Belgesi (E-devletten alınabilir). 
3. İngilizce Europass CV 
4. İngilizce Motivasyon Mektubu 
5. Avrupa Gençlik Portalı Referans Numarası (Avrupa Gençlik Portalına kayıt ve 

referans numarası alma kılavuzu için tıklayınız.) (Referans numarasının başvuru 
formuna kesinlikle yazılması gerekmektedir). 

Varsa dil durumunuzu ispatlar bir belge (Erasmus sınav sonucu, YÖKDİL, YDS vs.). 
(Destekleyici belge niteliğinde olup genel değerlendirme için avantaj sağlamayacaktır). 

*** Başvuruda istenildiği halde eksik kalan imza, bilgi veya belgelerden kaynaklı 
eksikliklerden ofisimiz sorumlu değildir. (Örneğin; imzasız başvuru formu, başvuru 
formundaki her türlü eksik bilgi, öğrenci belgesinin güncel olmaması, motivasyon mektubunun 
İngilizce olmaması, CV'nin Europass formatında olmaması veya İngilizce olmaması vs.). 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE SÜRECİ 

ESC başvurunuz üç aşamalı bir değerlendirme sürecine tabi tutulacaktır.  

https://cdn.bartin.edu.tr/erasmus/805a219af45ec8f0ac6a0b96cb2d4519/v1projebilgikitapcigibuesc.pdf
https://europa.eu/youth/solidarity_tr
https://cdn.bartin.edu.tr/erasmus/805a219af45ec8f0ac6a0b96cb2d4519/v1escbasvuruformu.docx
https://cdn.bartin.edu.tr/erasmus/805a219af45ec8f0ac6a0b96cb2d4519/v1avrupagenclikportalikayitvereferansnoalma.pdf
https://cdn.bartin.edu.tr/erasmus/805a219af45ec8f0ac6a0b96cb2d4519/v1avrupagenclikportalikayitvereferansnoalma.pdf


1. Aşama- Uygunluk Değerlendirmesi: Uygunluk Değerlendirmesi başvurunun uygun 
olup olmadığı, başvuru formlarının uygunluğu, genel kriterlere uygun olup olmadığının 
değerlendirilmesidir. Bu aşamada aşağıdaki kontrol listesi kullanılır. Bu kriterlerden 
herhangi birini taşımayan başvuru içerik değerlendirmesine alınmaksızın geçersiz 
sayılır.  
Uygunluk Değerlendirmesi Kontrol Listesi 
a. Başvuran; ESC programı genel kriterlerini taşımaktadır.__ 
b. Tüm belgeler tek bir e-posta ile international@personel.bartin.edu.tr adresine 

‘Yunanistan ESC Başvuru’ konu başlığıyla gönderilmiştir. __ 
c. Gönderilen belgeler pdf formatındadır. __ 
d. Başvuru formunda tüm alanlar doğru şekilde doldurulmuştur, fotoğraf eklenmiş ve 

imzalanmıştır. Başvuru formu PDF formatında gönderilmiştir. __ 
e. Öğrenci belgesi günceldir. __ 
f. CV Europass formatındadır. __ 
g. CV Europass formatında ve İngilizce dilindedir. __ 
h. Motivasyon mektubu İngilizce dilindedir. __ 
i. Avrupa Gençlik Portalı Referans Numarası alınmış ve Başvuru Formuna 

eklenmiştir. __ 
j. Tüm belgeler pdf formatında gönderilmiştir.__ 

Uygunluk Dğerlendirmesi’nden ikinci aşama olan İçerik Değerlendirmesi’ne 
geçilmesi için yukarıda belirtilen tüm maddeler onaylanmalıdır. Eksik evrak, uygun 
olmayan belge vb eksiklikler için ek süre verilmez. Başvuru birinci aşamada 
uygunsuz sayılır ve elenir.   

2. Aşama- İçerik Değerlendirmesi: Uyguluk Değerlendirmesinde tüm gereklilikleri 
taşıyan başvurular İçerik Değerlendirmesine alınır. Bu aşamada Motivasyon Mektubu 
ve CV içerikleri değerlendirilir. 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmede 70 ve üstü 
puanlar bir sonraki Türkçe ve İngilizce Mülakata davet edilir. 70 altında kalan 
başvurular elenir. Aşağıdaki değerlendirme cetveli kullanılır: 
İçerik Değerlendirme (100 p)  

A. Motivasyon Mektubu  (80 p) 
A1. ESC Programı ile ilgili bilgi düzeyi (20p) 
A2. Başvuru yapılan proje ile ilgili bilgi düzeyi (15p) 
A3. Ev sahibi kuruluş ve ülke ile ilgili bilgi, değerlendirme (15) 
A4. Proje başvuru gerekçesi, proje amaçları ile başvuru amacının uygunluğu 
(30p)  

B. CV (Özgeçmiş) (20p) 
B1. CV’nin etkililiği (biçim, özen, akıcılık) (10p) 
B2. Daha önceki yerel, ulusal veya uluslararası gönüllülük deneyimleri, yurtdışı 
deneyimi vb (10p) 

Bu aşamada 100 puan üzerinden 70 ve üstü alan başvurular son aşama olan Türkçe 
ve İngilizce mülakata davet edilir. 70’in altında kalan başvurular elenir.  

3. Aşama-Mülakat  
Türkçe Mülakat:  

• Gönüllülük kavramına genel bakışınız. 
• Programa ve programın amaçlarına yönelik bilgi düzeyiniz. 
• Bilgi kitapçığını ne kadar dikkatli okuduğunuz. 

mailto:international@personel.bartin.edu.tr


• Proje şartlarını kabul etmeniz ve projeyi tam süresinde 
tamamlayacağınıza dair vereceğiniz güven. 

• Genel tavır ve tutumlarınız. 
 
 
İngilizce Mülakat:  

• İngilizce bilgisi ön koşul değildir. Fakat projenin sorunsuz ilerlemesi 
açısından başvuru yapacak adayların belli bir seviye İngilizce yeterliliği 
olması beklenmektedir. 

• Online mülakatta adayların kendilerini İngilizce ifade etme yeterliliği 
ölçülmektedir. 

• Yunanistan projesine katılmak isteyen adaylar ayrıca karşı kuruluş ile 
online görüşme gerçekleştirecektir. 

 

Nihai Değerlendirme 

İçerik Değerlendirme Puanı % 50 

Mülakat Puanları %50  

 

BÜTÇE 

- Yunanistan'da gönüllülük yapmaya hak kazanan katılımcılara 150 Euro Cep Harçlığı, karşı 
kuruluşta yemek yeme imkanı ve 275 Euro Seyahat ücreti (tüm ulaşımları dahil, gidiş/geliş ve 
yerel ulaşım) verilecektir.  

 

Europass CV nereden ve nasıl hazırlanır? 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/tr/cv/compose  

https://www.youtube.com/watch?v=JKBGWlDICIQ  

Motivasyon mektubu nedir? nasıl hazırlanır? 

https://www.youtube.com/watch?v=e9aK5xVmQEs    

İlanda ve bilgi kitapçığında yer almayan sorularınızın cevapları için; 

evs@bartin.edu.tr / international@personel.bartin.edu.tr  

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/tr/cv/compose
https://www.youtube.com/watch?v=JKBGWlDICIQ
https://www.youtube.com/watch?v=e9aK5xVmQEs
mailto:evs@bartin.edu.tr
mailto:international@personel.bartin.edu.tr
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