
Gençlik

AB ne yapıyor?

AB, gençlik politikaları ve programları aracılığıyla toplumsal yaşamın 
her alanına tam katılımlarını sağlayarak gençlere eğitim ve iş 
piyasasında daha fazla fırsat sunmayı amaçlamaktadır.

Gençlere yönelik sosyal kapsayıcılığın sağlanması, Avrupa toplumu ve demokrasisi için hayati önem taşımaktadır. AB’nin gençlik 
stratejisi, gençlerin sağlık ve refah içerisinde yetişkinliğe geçişlerini, toplumsal yaşamın her alanında gönüllülük ve dayanışma 
amaçlı çalışma ve faaliyetlere katılımlarını, istihdam ve girişimciliği teşvik ediyor. AB’nin gençlik politikaları, gençlere aynı zamanda 
eğitimlerindeki boşlukları doldurma fırsatı sunarken olası zorluklara daha iyi uyumlulaşmalarını ve toplumdaki olumlu değişime 
katkıda bulunmalarını sağlıyor. Genç işsizliğin hala önemli ölçüde yüksek olması, bu politikaları daha da önemli kılıyor.

AB, Avrupa'daki gençlerin toplumda daha 
aktif rol oynamalarına ve farklı ülkelere 
dair deneyim yaşamalarına yardımcı ol-
mak amacıyla çeşitli programlar ve giri-
şimler yürütüyor.
Bu program ve girişimlerin en önemlileri 
aşağıda yer almaktadır:

Erasmus+, AB’nin Avrupa’da eğitim, 
öğretim, gençlik ve sporu destekleyen 
programıdır. 14,7 milyar Euro’luk bütçe-
si ile 4 milyondan fazla Avrupalıya eği-
tim, öğretim, stajyerlik, çıraklık, 
değişim programları, gençlere 
yönelik iş ve spor gibi alanlar-
da yurtdışı deneyimi yaşayarak 
bilgi ve beceri kazanma fırsatı 
sunmaktadır.
Komisyon, gençler için önemli 
olan politikalara ilişkin ilk ağız-
dan bilgi almak için, gençler ile 
karar vericiler arasında karşılıklı 
iletişim sağlamanın bir aracı 

olarak yapılandırılmış diyaloğun kurulma-
sı gereksinimini vurgulamaktadır. 18 aylık 
döngüler halinde düzenlenen her yapılan-
dırılmış diyalog döngüsü belirli bir temaya 
odaklanır ve gençlere bu konuda seslerini 
duyurma şansı verir.
Genç girişimciler için Erasmus programı 
Avrupalı yeni veya genç girişimcilere iş kur-
mak ve bu işi sürdürmek için gerekli bece-
rileri sağlar.

Avrupa Dayanışma Programı, gençlerin 
kendi ülkelerinde veya yurt dışında, Avru-
pa toplumuna ve insanlara fayda sağlayan 
faaliyetlere katılarak dayanışmada bulun-
ma fırsatı sunmayı amaçlayan bir girişim-
dir.
8,8 milyar Euro bütçesiyle gençlik garanti 
programı, 25 yaş altındaki bütün gençle-
rin örgün eğitimlerini tamamladıktan veya 
işsiz kaldıktan sonraki 4 ay içinde kaliteli, 
somut bir iş, çıraklık ya da stajyerlik teklifi 
almalarını sağlayarak, sürekli eğitim imkâ-

nı sunarak gençlerin istihdamını 
desteklemektedir.

Avrupa Gençlik Portalı, Avru-
pa’daki gençlere bu ve diğer AB 
girişimleri hakkında bilgi sun-
maktadır. Avrupa İş Hareketliliği 
Portalı EURES ise iş arayanlar ile 
iş imkânı sunan şirketler arasın-
da bağlantı kurmaya yardımcı 
olmaktadır.

Daha fazla bilgi için: https://ec.europa.eu/info/topics/youth_en
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http://bit.ly/2İP7RAy

https://www.youtube.com/watch?v=w_zCQNhiwTQ
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ÇEVRİM İÇİ
Avrupa Birliği hakkında bilgiler Europa web sitesinde AB’nin tüm resmi 
dillerinde mevcuttur: https://europa.eu/european-union/index_en

ŞAHSEN
Avrupa Birliği’nin her yerinde Europe Direct ismiyle yüzlerce bilgi 
merkezi bulunmaktadır. Size en yakın merkezin adresini bulmak için: 
https://europa.eu/european-union/contact_en

TELEFON VEYA E-POSTA İLE
Europe Direct, Avrupa Birliği ile ilgili sorularınızı yanıtlayan bir hizmettir.

Bu hizmetle iletişime geçmek için:

    Ücretsiz telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bazı telefon şirketleri 
bu aramalar için ücret alabilir),
    standart numara: 00 32 2 299 9696 veya
    e-posta yoluyla: https://europa.eu/european- union/contact_en

AVRUPA HAKKINDA BİLGİ EDİNİN
AB ile ilgili yayınlar, AB Yayınları web sitesinde sadece bir tık uzağınızda: 
https://op.europa.eu/en/publications

AVRUPA KOMİSYONU TEMSİLCİLİKLERİ
Avrupa Komisyonu’nun tüm AB Üye Ülkelerinde temsilcilik ofisleri vardır: 
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/
representations-member-states_en

AVRUPA PARLAMENTOSU İRTİBAT BÜROLARI
Avrupa Parlamentosu’nun tüm AB Üye Ülkelerinde bir irtibat ofisi vardır: 
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/stay-informed/
liaison- offices-in-your-country

AVRUPA BİRLİĞİ DELEGASYONLARI
Avrupa Birliği’nin dünyanın başka yerlerinde de delegasyonları vardır:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/
area/geo_en

Metin Ocak 2020’de tamamlanmıştır
Avrupa Komisyonu, bu yayının yeniden kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir sonuçtan sorumlu değildir. 
Lüksemburg: Avrupa Birliği Resmi Yayınlar Ofisi, 2022

Avrupa Komisyonu belgelerinin yeniden kullanım politikası, 12 Aralık 2011 tarih ve 2011/833/EU sayılı 
Komisyon belgelerinin yeniden kullanımı hakkındaki Komisyon Kararı ile uygulanmaktadır (OJ L 330, 
14.12.2011, s. 39).
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Avrupa Birliği hakkında sorularınız mı var?
Europe Direct yardımcı olabilir: 
00 800 6 7 8 9 10 11, 
http://europedirect.europa.eu

Bu bilgi notu, ‘Avrupa Birliği: Nedir ve AB 
ne yapıyor’ yayınının bir parçasıdır.
Çevrim içi içerikle bağlantılı PDF ve HTML 
formatındaki etkileşimli sürüm şu linkte 
mevcuttur: https://op.europa.eu/webpub/
com/eu-what-it-is/en/
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