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BİZ KİMİZ?  

22 Mayıs 2008 yılında 5765 sayılı kanunla kurulan Bartın Üniversitesi, gençlere 
çağdaş bir öğrenme ve bilim ortamı sunarak,  kendini öğrenmeye, araştırmaya ve 
üretmeye adamış, eleştirel düşünme, iletişim kurma, işbirliği yapma ve sorun çözme 
becerilerini geliştiren, çağımızın gerektirdiği bilgi ve teknolojileri üreten, toplumsal, 
bilimsel ve etik değerlere sahip, ülkenin geleceğine yön veren bireyler yetiştirmeyi, 
toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkı sağlamayı görev edinmiştir. 
Bu görev doğrultusunda üniversite gençlerin akademik başarıları kadar kültürel, 
sağlık ve spor alanlarındaki başarılarına da büyük önem vermektedir. 

Avrupa Birliği sürecinde eğitim alanında ortaya konan yenilikler ışığında öğrencilerin 
kültürel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmayı ve bu doğrultuda Avrupa 
Birliği finansmanı ile yeni projeler üretmeyi kendine misyon edinen Bartın 
Üniversitesi bu misyonu Erasmus Koordinatörlüğü üzerinden yerine getirmek için 
büyük bir motivasyonla çalışmaktadır. Erasmus Koordinatörlüğü birimi tüm bunların 
yanı sıra üniversitemizin uluslararası tanınırlığına katkı sağlamak, uluslararası 
anlaşmaların yapılmasında akademik birimler arası koordinasyonu sağlamak ve bu 
ilkeler doğrultusunda üniversitenin Avrupa Birliği sürecindeki fırsatları öğrenci ve 
mezunlarına sunarak onlara destek olmayı amaçlamaktadır.  

Erasmus Koordinatörlüğü her yıl düzenli faaliyet olarak Erasmus + Bireylerin 
Öğrenme Hareketliliği – Yüksek Öğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği 
kapsamında hedef grubu olan yüzlerce öğrenci ve akademisyene Erasmus 
Öğrenme ve Staj imkanı sunmaktadır. Tüm bunlara alternatif olarak üniversitemiz 
Avrupa Dayanışma Programı gönüllülük projeleri için gerekli olan kalite 
sertifikasyonunu almıştır. Bu sayede daha fazla gencin, mezunun hatta şehirde 
yaşayan yerel gençlerin Avrupa Birliği sürecindeki fırsatlardan faydalanmasını 
amaçlamaktadır. Nitekim kalite sertifikasyonu sonrası yazdığı ve onaylanan 
Merhaba Gönülülük! projesi ile bu amacın ilk adımı atılmıştır. Bu başvuru ile de 
Avrupa Dayanışma Programına merhaba diyen üniversite, gönüllülüğün önemini 
daha fazla gencin dahil edilmesiyle sürdürülebilir kılmayı amaçlamaktadır. Kısaca 
ilk onaylanan Avrupa Dayanışma Programı gönüllülük projesi ile atılan temelin 
etkileri sürdürülmek istenmektedir. Üniversite akademik kadro, idari kadro ve 
gençler başvuru noktasında büyük bir heyecan taşımaktadır. Süreci hassasiyet ile 
takip etmektedir. 

Bu proje T.C. Dışişleri Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Ulusal Ajans, 
http://www.ua.gov.tr) yürütülen Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle 
gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz. 
Destekleyen Kuruluş, Gençlik İçin Hareket Derneğidir.  
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PROJE HAKKINDA  

Avrupa Dayanışma Programı – ADP / ESC Nedir?  

Avrupa Dayanışma Programı, gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve 

mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurtdışında 

topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma 

faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları 

karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. 

Gençleri daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak, savunmasız insanları 

desteklemek ve toplumsal zorluklara cevap vermek için bir araya getirmektir. 

Program, yardım etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençlere 

ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunmaktadır. Detaylar: 

http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-

program%C4%B1/avrupa-dayani%C5%9Fma-programi 
  
Projemiz:  

"Merhaba Gönüllülük” isimli Erasmus+ ESC gönüllülük projesi kapsamında 

toplamda 32 gönüllü Yunanistan ve Portekiz’de 1 aylık gönüllülük 

faaliyetlerinde bulunacaktır.  
"Merhaba Gönüllülük!” projesi ile amacımız, Bartın Üniversitesi öğrencileri 

başta olmak üzere ülkemizdeki imkanı kısıtlı gençlerin;  

• Sosyal hayata dahil edilmesi,  
• Kişisel gelişimlerine ve kariyer süreçlerine katkı sunulması,  
• Sosyal sorumluluk alanında inisiyatif almalarının ve gönüllülük 

bilincinin teşvik edilmesidir.  
 

• Başvuru formunda aynı anda iki ülkeye ve iki farklı tarihe yapılan 
başvurular geçersiz sayılacaktır.  

  
  
 

http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/avrupa-dayani%C5%9Fma-programi
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/avrupa-dayani%C5%9Fma-programi
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YUNANİSTAN  
Faaliyetlerimizin temel unsurları şu şekildedir;  
Faaliyet türü: Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler (Tiyatro, Fotoğrafçılık vs.)   
Faaliyet türü: Dil Desteği Kursları  

Faaliyet türü: Atölye Çalışmaları (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği vs.) 

Tüm bunların yanı sıra altını çizerek söylemeliyiz ki Bartın Üniversitesi olarak 

belirlediğimiz faaliyetler dışında ev sahipliği yapan kuruluşun inisiyatifinde 

faaliyetler gerçekleştirilebilir. Gönüllünün en büyük sorumluluğu istenilen 

faaliyetleri yerine getirmektir. Gönüllü bu projeye katılarak ev sahibi kuruluşun 

yaptıracağı her faaliyeti kabul etmiş sayılır. Beyan esastır. 
 

Ev Sahibi Kuruluş:   
Proje ortağımız Yunanistan’ın Atina şehrinden “ANAZITITES THEATROU”dur. 

https://www.facebook.com/fixinart/  Facebook sayfasından kuruluşu 

inceleyebilirsiniz.  

Proje Detayları:  
Yunanistan’da gerçekleştirilecek gönüllülük sürecinde açık görüşlü olmanız 

gerekmektedir. Gönüllülük kapsamında gidildiği unutulmayıp olası sorunlar 

tolere edilebilmelidir. Aksi durumda ve uyum sağlanmaması durumunda 

lojistik konularda sorunlar yaşanması muhtemeldir. Gönüllü projeye seçilmesi 

durumunda detaylı olarak bilgilendirilecektir. Bütün bilgilendirmenin sonunda 

gönüllü hareketliliği kabul ederse projeden erken ayrılamayacağını bilmelidir. 

Gönüllü proje süreci boyunca Yunanistan’da kalmakla yükümlüdür. Bu 

yüzden tüm şartlar öğrenilmeli ve iyi düşünülmelidir. 

Gönüllünün kazanımlar ve etkinliklerden çok lojistik konulara odaklanması 

durumunda yaşanabileceği olası sorunlar: 

https://www.facebook.com/fixinart/
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 KONAKLAMA: Eski bir fabrikada bölmelere ayrılmış küçük odalarda tek 

kişi ya da iki kişi konaklıyorsunuz. Konaklamadan yana çok büyük bir 

beklentiye girmemek gerekiyor.  Soğuk olması durumunda kuruluş size 

ısıtıcı sağlıyor.  

 HİJYEN: Odaların temizliği gönüllünün sorumluluğundadır. Banyo ortak 

kullanım olduğunu bilmelisiniz. Banyo belli aralıklarla temizleniyor. 

Doğa içinde bir alan olduğu için hayvanlar konusunda bir fobinizin 

olmaması gerekiyor. Çünkü projenin gerçekleşeceği yerde kediler ve 

köpekler mevcut zaman zaman kediler mutfağa girebiliyor. Bu tarz 

durumlar sizin için problemse bu proje size göre olmayabilir. 

 GÜVENLİK: Gönüllünün kaldığı odaların toplu yaşam kuralları gereği 

kilitlenmemesi gerekiyor. Herkes birbirini tanıdığı için herhangi bir 

hırsızlık durumu bu zamana kadar yaşanmamıştır. Fakat bazen 

etkinliklerde kalabalık ve dışardan gelen olduğu için özellikle değerli 

eşyalarınızı muhafaza etmenizde fayda var. Eşyalarınızın güvenliği 

sizin sorumluluğunuzdadır. 

 YEMEK: Yemek konusunda çok büyük beklentiler içinde olmamak 

gerekiyor çünkü farklı kültürlerden gelen insanların bulunduğu bir yer ve 

farklı kültürden insanlar belli aralıkla sorumluluk alıp herkese yemek 

yapıyor.  Bazı durumlarda yemekler damak tadınıza uymayabilir. 

İstediğinizde sorumluluk alıp kendiniz mutfağa girip herkese yemek 

yapabilirsiniz. 

 ETKİNLİKLER: Çeşitli kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra gıdaların 

geri dönüşümü konusunda düzenli faaliyetler gerçekleştiriliyor. 

Gönüllüler kullanılabilir durumdaki gıdaları atıklardan ayrıştırıp geri 

dönüşüm faaliyetlerinde bulunabiliyor. Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliği 

konusunda da faaliyetler gerçekleştiriyor. Bu yüzden projeye katılacak 

gönüllünün din, dil, ırk ve cinsel yönelim farkı gözetmeksizin farklılıkları 

kabul edebilir ve farklılıklara saygı duyan bir yapıda olması gerekiyor.  
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 ŞEHİR: Proje Selanik’e 1.5 km uzaklığında ev sahibi kuruluşun 

tesislerinde gerçekleşmektedir. Projede kapsamında hafta içi 

gerçekleştirilecek gönüllü çalışmaları dışında kalan zaman ve hafta 

sonları Selanik’e ve diğer ülkelere kültürel geziler gerçekleştirilebilir. 

Fakat projede bulunulma sebebinin gönüllülük olduğu unutulmamalıdır. 

 Proje kapsamında yeme, içme, konaklama masraflarının %100’ü 

karşılanacaktır. Ayrıca gönüllüye belli bir miktar cep harçlığı da 

verilecektir. (Ortalama 1 ay için 150 Euro).  

 Yolculuk masrafları ve Cep harçlığı gönüllünün Euro hesabına 

gönderilecektir. Gönüllü ofisin belirttiği tarihlere uyarak seyahatini 

planlayacaktır. Gönüllü hesabına yatar Euro’yu Türkiye’den ayrılmadan 

çekmelidir.   

 Pasaport ve Vize masraflarını gönüllü ödeyecektir. Projenin sonunda 

pasaport ve vize masraflarının ödeme makbuzları ofisimize teslim 

edilmesi koşuluyla masrafların 50€’a kadarı karşılanacaktır.  

 Vize gereken durumlarda tarafımızdan vize kolaylaştırma yazısı gibi bazı 

belgeler verilmektedir. Tarafımızca verilecek bu belgelerin dışında vize 

süreci ile alakalı tüm araştırma, randevu vs. süreçler sizlerin 

sorumluluğundadır. 

 Vize başvurunuzda ve proje sürecinde ihtiyacınız olan seyahat sağlık 

sigortanız, tarafımızdan ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. (Cigna 

Insurance). Bazı vize merkezlerinde vize için bu sağlık sigortasının 

seyahat sigortası olarak kabul edilmediği süreçler olmuştur bu durumda 

seyahat sağlık sigortanızı kendinizin yaptırması gerekmektedir.  
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 PORTEKİZ  

Faaliyetlerimizin temel unsurları şu şekildedir;  
Faaliyet türü: Gençlik Çalışmalar ve Çeşitli Atölye Çalışmaları 
Faaliyet türü: Dil Desteği Kursları  
Faaliyet türü: Dernek Ofis İşleri 

Tüm bunların yanı sıra altını çizerek söylemeliyiz ki Bartın Üniversitesi olarak 

belirlediğimiz faaliyetler dışında ev sahipliği yapan kuruluşun inisiyatifinde 

faaliyetler gerçekleştirilebilir. Gönüllünün en büyük sorumluluğu istenilen 

faaliyetleri yerine getirmektir. Gönüllü bu projeye katılarak ev sahibi kuruluşun 

yaptıracağı her faaliyeti kabul etmiş sayılır. Beyan esastır. 
 

Ev Sahibi Kuruluş:   
Proje ortağımız Portekiz’in Barcelos şehrinden “Intercultural Association For All”dur. 

https://www.facebook.com/IAforAll/  Facebook sayfasından kuruluşu 
inceleyebilirsiniz.  

Proje Detayları:  
Gönüllü olarak Portekiz’de gerçekleştireceğin gönüllülük sürecinde temel 

amacın gönüllülük olduğunu unutulmamalıdır. Şartlardan çok kazanımlara ve 

etkinliklere odaklanılması gerekmektedir. Gönüllünün konaklama, şehir vs. 

durumlar için çok fazla beklentiye girmemesi kendi yararına olacaktır.  

 KONAKLAMA: Bir evde gönüllüler birlikte kalmaktadır. Kadın ve Erkek 

katılımcılar ayrı evlerde kalabiliyor fakat olası değişen durumlara karşı 

kadın ve erkek katılımcıların aynı evde kalma ihtimalini de kabul ederek 

projeye başvurmanız gerekmektedir.  

 HİJYEN: Yaşam alanlarının temizliği gönüllünün sorumluluğundadır.  

 YEMEK: Ev sahibi kuruluş gönüllülere yemek parası olarak 120 € 

vermektedir. Gönüllüler bu para yemek ihtiyaçlarını giderecektir. 

Gönüllüler isterlerse alışveriş yaparak evde yemek yapabilmektedir. 

https://www.facebook.com/IAforAll/
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 ETKİNLİKLER: Portekiz’de etkinlik yelpazesi dönemsel olarak daha dar 

olabiliyor. Genel olarak bir sivil toplum kuruluşunda sosyal sorumluluk 

ağırlıklı faaliyetler ve açık hava etkinliklerinde stand çalışmaları 

yürütülmektedir. Dernek ofisinde alınacak sorumlulukların yanı sıra 

zaman zaman kültür, sanat, spor konularında atölyeler de 

yapılmaktadır. 

 ŞEHİR: Proje Porto’ya trenle 45 dakika mesafede olan Barcelos’ta 

gerçekleşmektedir. Projede kapsamında hafta içi gerçekleştirilecek 

gönüllü çalışmaları dışında kalan zaman ve hafta sonları Porto’ya, diğer 

şehirlere ve diğer ülkelere kültürel geziler gerçekleştirilebilir. Fakat 

projede bulunulma sebebinin gönüllülük olduğu unutulmamalıdır. 

 Proje kapsamında yeme, içme, konaklama masraflarının %100’ü 

karşılanacaktır. Ayrıca gönüllüye belli bir miktar cep harçlığı da 

verilecektir. (Ortalama 1 ay için 150 Euro).  

 Yolculuk masrafları ve cep harçlığı gönüllünün Euro hesabına 

gönderilecektir. Gönüllü ofisin belirttiği tarihlere uyarak seyahatini 

planlayacaktır. Gönüllünün Türkiye’den ayrılmadan hesabına yatan 

parayı çekmesi gerekmektedir.  

 Projenin sonunda pasaport ve vize ödeme makbuzları ofisimize teslim 

edilmesi koşuluyla masrafların 50€’a kadarı karşılanacaktır.  

 Vize gereken durumlarda tarafımızca verilecek belgelerin dışında vize 

süreci ile alakalı tüm araştırma, randevu vs. süreçler gönüllünün 

sorumluluğundadır.  

 Vize başvurunuzda ve proje sürecinde ihtiyacınız olan seyahat sağlık 

sigortanız, tarafımızdan ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. (Cigna 

Insurance). Bazı vize merkezlerinde vize için bu sağlık sigortasının 

seyahat sigortası olarak kabul edilmediği süreçler olmuştur bu durumda 

seyahat sağlık sigortanızı kendinizin yaptırması gerekmektedir.  
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AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI, ESC – GÖNÜLLÜLÜK ÇAĞRISI 2 

Merhaba Gönüllülük! Portekiz ve Yunanistan, Avrupa Dayanışma Programı, 
ESC – Gönüllülük Çağrısı 2 

Bartın Üniversitesinin destekleyen kuruluş olduğu Merhaba Gönüllülük! İsimli ESC11 
– Gönüllülük projesi kapsamında Bartın Üniversitesi öğrencileri ve mezunları
öncelikli olacak şekilde 17-30 yaş arası gönüllü gençler aranmaktadır.

PLANLANAN HAREKETLİLİKLER 

No Ülke Hareketlilik Tarihi Kontenjan Son 
Başvuru Açıklama 

1 
Yunanistan 01.07.2020 – 30.07.2020 4 18.03.2020 

Sadece Öğrenciler 
(Öncelikli B.Ü. 
Öğrencileri) 
Başvurabilir. Portekiz 01.07.2020 – 30.07.2020 4 

2 
Yunanistan 01.08.2020 – 30.08.2020 4 18.03.2020 

Sadece Öğrenciler 
(Öncelikli B.Ü. 
Öğrencileri) 
Başvurabilir. Portekiz 01.08.2020 – 30.08.2020 4 

3 
Yunanistan 01.09.2020 – 30.09.2020 4 

18.03.2020 
Sadece Mezunlar 
(Öncelikli B.Ü. 
Mezunları) 
Başvurabilir. Portekiz 01.09.2020 – 30.09.2020 4 

Dikkat! Başvuru yapmadan önce; 

 Başvuru formunda sunulan proje tarihleri ve ülkelerden aynı anda sadece 
birine başvuru yapılmaktadır. Birden fazla yapılan başvurular geçersiz 
sayılacaktır.

 Bu Proje Bilgi Kitapçığını Dikkatlice Okuyunuz. 
 European Solidarity Corps inceleyiniz. (https://europa.eu/youth/solidarity_tr) 

BAŞVURU: 

 Aşağıdaki belgeler bilgisayar ortamında doldurulup bizzat Erasmus ofisimize 
getirilerek başvuru tamamlanacaktır.  

• Başvuru Formu 
• Güncel Öğrenci Belgesi (Mezun iseniz diploma fotokopisi, Bartın Üniversitesi 

öğrencisi değilseniz nüfus cüzdanı fotokopisi).
• İngilizce Europass CV
• İngilizce Motivasyon Mektubu 
• Varsa dil durumunuzu ispatlar bir belge (Erasmus sınav sonucu, YÖKDİL, YDS 

vs.). 

https://europa.eu/youth/solidarity_tr
https://cdn.bartin.edu.tr/erasmus/fe03264510ea742ddfa7a214fa784393/esc-basvuru-formu.docx
https://cdn.bartin.edu.tr/erasmus/fe03264510ea742ddfa7a214fa784393/europass-cv-ornek.docx
https://cdn.bartin.edu.tr/erasmus/fe03264510ea742ddfa7a214fa784393/motivation-letter-ornek_Wo7y8wJ.docx
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* Mezunlarımız ve üniversitemiz öğrencisi olmayan gençler başvuru için gerekli 
belgeleri ofis adresimize elden getirmeli ya da  postalamalıdırlar.
Adres: Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi, Yahya Kemal Beyatlı Derslikleri, 
Erasmus Koordinatörlüğü, Merkez/BARTIN (Kargoların başvuru tarihleri içinde ulaştırılması 
gerekmektedir). 
Başvuru Yeri ve Tarihler:
• Başvuru Başlama Tarihi: 03 Mart 2020
• Son Başvuru Tarihi: 16 Mart 2020
• Mülakata Katılacakların Açıklanma Tarihi: 18 Mart 2020
• Mülakata Tarihleri: 19 - 23 Mart 2020
• Nihai Sonuçların Açıklanma Tarihi: 24 Mart 2020
• Oryantasyon Eğitimi: 28 Mart 2020 (Vize sınav takvimlerine göre uygun bir saat belirlenecektir).

• Başvuru Yeri: Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi, Yahya Kemal Beyatlı
Derslikleri, Erasmus Koordinatörlüğü.

Olası Proje Tanıtım Günü için internet sitemizi (erasmus.bartin.edu.tr) ve sosyal 
medya hesaplarımızı (@bartinunierasmus) takip ediniz. 

Genel Kriterler ve Öncelikler 

• 17-30 yaş arasında olmak, (Başvuru için genç olmaktan başka hiçbir ön koşul
yoktur).

• Daha önce uzun dönem (2 aydan fazla) Avrupa Gönüllü Hizmetinden
yararlanmamak,

• Avrupa Dayanışma Programı - European Solidarity Corp konusunda bilgi sahibi
olmak ve Gönüllülük bilincine inanmak,

• Başvuru 17-30 yaş arası bütün gençlere açık olup Bartın Üniversitesi
öğrencilerine ve mezunlarına öncelik verilecektir.

• Daha önce Erasmus+ projeleri kapsamında yurt dışı hareketliliği
gerçekleştirmeyenlere, fırsatlardan hiç yararlanmamış olanlara öncelik
verilecektir.
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Seçim ve Seçim Süreci 

ÖN 
DEĞERLENDİRME:  
%50 

• Ön değerlendirmede en belirleyici faktör “Motivasyon
Mektubunuz” bu sizin projeye olan hevesinizi gösteriyor.

• Europass CV - Sivil Toplum, Gönüllülük Alanında ve
Hayatınızda yapmış olduğunuz faaliyetler.

• Daha önce yurtdışına çıkıp çıkmama durumunuz.
• Başvuru Formunda sorulan sorulara verilen cevaplar.
• Başvuru şartlarının ve belgelerin uygunluğu 

MÜLAKAT: 

TÜRKÇE MÜLAKAT 
%25 
İNGİLİZCE MÜLAKAT 
%25  

• Gönüllülük kavramına genel bakışınız.
• Programa ve programın amaçlarına yönelik bilgi düzeyiniz.
• Bilgi Kitapçığını ne kadar dikkatli okuduğunuz.
• Proje şartlarını kabul etmeniz ve proje tam süresinde

tamamlayacağınıza dair vereceğiniz güven.
• Genel tavır ve tutumlarınız.
• İngilizce bilgisi ön koşul değildir. Fakat projenin sorunsuz

ilerlemesi açısından başvuru yapacak adayların belli bir
seviye İngilizce yeterliliği olması beklenmektedir.

• Mülakatta adayların kendilerini İngilizce ifade etme yeterliliği
ölçülmektedir.

• Yunanistan projesine katılmak isteyen adayların
mülakatlarını karşı kuruluş online görüşme ile
gerçekleştirecektir.

• Ön değerlendirme sonucu mülakata katılmaya hak kazanan adaylar ile birebir
iletişime geçilecektir. Ön değerlendirmeyi geçemeyen adaylar ise ayrıca ilan
edilmeyecektir. Sadece nihai değerlendirme sonucu hak kazananlar ve yedek
adaylar internet sitesinden ilan edilecektir.

ÖNEMLİ BİLGİLER! 

• Projeye katılacaklar üniversite tarafından izinli sayılmayacaktır.
• Faturasız ya da sözleşmesiz ödeme kesinlikle yapılmamaktadır.
• Bu ilan projenin son hareketlilik ilanıdır. Bütün asil ve yedek adaylar bu ilandan

seçilecektir. Yaz dönemi içinde tekrar ilana çıkılmayacaktır.
• Europass CV nereden ve nasıl hazırlanır?

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/tr/cv/compose 
https://www.youtube.com/watch?v=HOGqaYDW-Tw 
       Motivasyon mektubu nedir? nasıl hazırlanır? 

https://www.youtube.com/watch?v=CuX6eKNw8fA

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/tr/cv/compose
https://www.youtube.com/watch?v=HOGqaYDW-Tw
https://www.youtube.com/watch?v=CuX6eKNw8fA
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İLETİŞİM:  
Ahmet ABALI 
Erasmus+ Gençlik Projeleri Sorumlusu 

(Lütfen! Sadece ilanda ve bilgi kitapçığında yer almayan sorularınız 
için iletişime geçiniz). 

0378 223 5155

evs@bartin.edu.tr

facebook.com/bartinunierasmus/ 

@bartinunierasmus

https://www.facebook.com/bartinunierasmus/
https://www.facebook.com/bartinunierasmus/
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