AVRUPA’DAK! TÜRK GENÇL!"! KEND! KÜLTÜRÜYLE BULU#UYOR PROJES!
Gençlik ve Spor Genel Müdürlü!ü tarafından “Avrupa’daki Türk Gençleri Kendi
Kültürleriyle Bulu"uyor” projesi ba"latılmı"tır. Proje çerçevesinde, Hollanda’da ya"ayan 1825 ya"larındaki bir grup gencin Türkiye’ye götürülerek Türk tarih ve kültürünü daha iyi
tanımalarına katkıda bulunulması planlanmaktadır.
Fransa ve Belçika ile birlikte Hollanda’da ilk kez gerçekle"tirilecek bu proje ile
anavatanından uzak kalmı" Türk gençlerine, Türkiye’nin farklı yörelerinin, gelenekgöreneklerinin, zengin mutfak kültürünün yerinde tanıtılması hedeflenmektedir.
07-19 Temmuz 2010 tarihleri arasında düzenlenecek tarih ve kültür gezisi #stanbul’dan
ba"layıp, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Afyon, Konya, Nev"ehir güzergahını izleyip,
Ankara’da son bulacaktır.
Geziye katılacakların yol, konaklama ve yemek masrafları Gençlik ve Spor Genel
Müdürlü!ü tarafından kar"ılanacaktır. Bu çerçevede, katılımcılardan herhangi bir ücret talep
edilmemektedir.
Katılımcıların Türkiye’ye hiç gitmemi" veya az gitmi" gençlerden belirlenmesine
özen gösterilecektir. Öte yandan, kontenjanın sınırlı olması nedeniyle, ba$vuruların
de%erlendirilmesi müracaat tarihi sırasına göre sırayla yapılacaktır. Gezi kontenjanı
dolduktan sonra ula"an müracaatlar de!erlendirilmeye alınmayacaktır.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlü!ü himayesinde, Lahey Büyükelçili!i Kültür ve
Tanıtma Mü"avirli!i, Hollanda Türk #" Adamları Derne!i (HOT#AD) ve Hollanda Ö!renci
Dernekleri Platformu (LOTS) ile i"birli!i halinde gerçekle"tirilen “Avrupa’daki Türk Gençleri
Kendi Kültürleriyle Bulu"uyor” Projesine katılmak isteyen gençlerin a"a!ıdaki bilgileri içeren
ba"vuru mektuplarını turkijereis@welkominturkije.nl e-posta adresine en geç 13 Mayıs 2010
tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir.
Ba"vuru mektubunun içeri!i:
Ki$isel bilgiler:
(Ad, soyad, do!um tarihi, adres, cep telefonu numarası, e!itim seviyesi, bölüm, sosyal
faaliyetler, üyesi bulundu!unuz dernekler, hobiler v.s.)
Türkiye’ye daha önce gidip gitmedi%iniz veya kaç kez gitti%iniz:
Katılım amacınız:
(Neden seçilmeniz gerekti!ini dü"ünüyorsunuz? Bu projeye ne "ekilde katkıda
bulunabilece!inizi dü"ünüyorsunuz?
Proje ile ilgili dü$ünceleriniz?
Kimli%inizin fotokopisi:
(Pasaport veya kimli!inizin fotokopisi)
Gezi boyunca katılımcılar tarafından uyulması gereken kurallar listesi Gençlik ve Spor
Genel Müdürlü!ü’nden alınmakla a"a!ıda sunulmu"tur.

“AVRUPA’DAK! TÜRK GENÇL!"! KEND! KÜLTÜRÜ
VE TAR!H!YLE BULU#UYOR”
PROJES! KAPSAMINDA FRANSA, HOLLANDA VE BELÇ!KA’DAN GELECEK
OLAN TÜRK GENÇLER!N!N TÜRK!YE GEZ!S! !LE !LG!L! UYULMASI
GEREKEN KURALLAR

• Katılımcıların geçerli bir kimli!ini (Pasaport, Nüfus Cüzdanı v.b) ve
sa!lık sigortası belgesini beraberlerinde getirmesi gerekmektedir.
• Katılımcıların varsa kronik rahatsızlıkları ve kullandıkları ilaçları
programın ba"ında görevli liderlere bildirmesi faydalı olacaktır.
• Olabilecek acil ve önemli sa!lık problemleri ile ilgili öncelikle görevli
liderlere bilgi verilecektir.
• Organizasyon süresince (yolculuk, konaklama ve geziler) alkol, tütün
mamulleri vb. zararlı madde kullanımına izin verilmeyecektir.
• Katılımcılar iki veya üç ki"ilik odalarda konaklayacaklardır.
• Konaklama tesislerinin dı"ına izinsiz çıkılmasına ve gruptan ayrılınmasına
müsaade edilmeyecektir.
• Organizasyon boyunca ziyaretçi kabul edilmeyecektir.
• Organizasyonun aksamadan sa!lıklı bir "ekilde yürütülebilmesi için tüm
katılımcıların programda yer alan zaman çizelgesine uyması
gerekmektedir.
• Organizasyon süresince tüm etkinliklerde grup olarak hareket edilecek
olup grup dinami!ini bozacak bireysel davranı"lara izin verilmeyecektir.
• Organizasyon süresince resmi makamlar (Ba"bakanlık, Valilikler v.b)
ziyaret edilece!inden, katılımcı gençlerin önceden proje hakkında bilgi
sahibi olmaları ve kendilerini ifade edebilecek "ekilde hazırlık yapmaları
beklenmektedir.
• Organizasyonun bitiminde (19 Temmuz 2010) tüm katılımcılar hep
birlikte ülkelerine geri dönecektir. Tatil amaçlı hiç kimsenin Türkiye’de
kalmasına müsaade edilmeyecektir.
• Kurallara uymayan, programı aksatan ve disiplinsiz davranı"lar içinde
bulunan katılımcıların organizasyonla ili"kileri kesilecek ve geldikleri
ülkeye geri gönderileceklerdir.
• Türkiye’ye hiç gelmemi" gençlerin ülkelerini görerek kendi kültürlerini
tanımalarını sa!lamak amacıyla hazırlanan projenin, sa!lıklı bir "ekilde
sonuçlandırılmasında organizasyon sorumlularının yanında katılımcıların
da dikkatli ve sorumluluklarının farkında olması önem arzetmektedir.

