GENÇLİK
DEĞİŞİMİNİ
YAŞAMAK
GENÇLİK KÖPRÜSÜ TÜRKİYE-ALMANYA İLE
MODEL PROJELER

İnovasyon, sürdürülebilirlik ve geniş çaplı
görünürlük – Türkiye-Almanya gençlik
değişimi model projelerimizin farkı işte
bu. Bu çerçevede çok çeşitli konuları
ele alıyoruz: spor, tiyatro, dijital alanlar
veya ağ oluşturma – model projelerimiz
insanları çok çeşitli bağlamlarda bir araya
getiriyor.

„Model projelerimizde, sürdürülebilir değişim
deneyimleri yaratmak ve Türkiye-Almanya
gençlik değişimini daha da geliştirmek için
özelliklerini önemle vurguluyor ve yenilikçi
formatları destekliyoruz. Odak noktasında
her zaman, yaşadıkları dünyanın konularını
birlikte tartışan gençlerin karşılaşması ve
diyaloğu bulunmaktadır.”
Katrin, Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya proje yöneticisi

GENEL BAKIŞ
2013 SENESİNDEN BERİ
FARKLI KONULARA
YÖNELİK MODEL PROJELER
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

2013 – Bridge Builders b
 etween
Germany and Turkey
2014 – New Horizons – Youth
Exchange between Turkey and
Germany
2015 – Youth Exchange and
Global Challenges in
German-Turkish Settings

KİM: Projeler, Türkiye ve Almanya’dan
organizasyonların işbirliği içinde yürütülmekte. Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, ya destek sağlar ya da ortak
olarak yer alır. Projeler Federal Dışişleri
Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. 2013 senesinden bu yana Gençlik
Köprüsü Türkiye-Almanya‘nın model
projelerine 1300‘den fazla genç ve uzman katılmıştır.

2016 – Crossing the Bridge –
Fostering Youth Mobility in
Germany and Turkey
2017 – Strengthening Bridges:
Youth Exchange between
Turkey and Germany
2018 – Continuing Unique
Stories – Ideas and Networks
for German-Turkish Youth
Exchange

NEREDE: Değişim yeri ya Türkiye ya da
Almanya’dır. İster İstanbul veya Antalya, Berlin
ya da Nürnberg olsun, yer seçimini tamamen
organizatörler belirler. 2020‘de buluşmalar ilk
kez dijital alanda da gerçekleşmektedir.

2019 – Creating Future Bridges
– Innovative Networks and Visions for German-Turkish Youth
Exchange
2020 – Exploring new Spaces –
Widened Perspectives for German-Turkish Youth Exchange

NE ZAMAN: Model projelerinin
finansmanını, yılda bir kez genellikle
yazın, Mayıs ve Eylül ayları arasında
duyuruyoruz. İlgili duyuruya web sitemizden, Facebook veya Instagram
gibi dijital kanallarımızdan erişilebilir.

PROJELERİMİZDEN
İÇERİKLER

NÜRNBERG
Staatstheater Nürnberg, Junge Stimme
e.V. (Nürnberg Devlet
Tiyatrosu)
& Platform Tiyatro
DAHA FAZLA BILGI

„Disiplinlerarası çalışmayı ve bu
kadar kısa bir sürede doğru insanlarla olağanüstü şeyler yapabilmenin
mümkün olduğunu öğrendim.”

BAKIŞ AÇISI DEĞİŞİKLİĞİ:
MEMLEKETİ PERFORMATİF
OLARAK DENEYİMLEMEK
İstanbullu gençler, bir haftalığına Nürnberg
Devlet Tiyatrosu‘nda Almanya‘dan gençlerle
bir araya geldiler. Değişim programının odak
noktasında kimlik, aidiyet ve memleketle ilgili sorular vardı: Yaşadığım yerle olan ilişkim
nedir? Gençler, tiyatro atölyelerine katıldılar,
şehirde iz peşine düşerek araştırma yaptılar,
Türkiye-Almanya ilişkisi olan garip, politik, bilinmeyen ya da önemli yerleri ziyaret ettiler
ve nihayetinde yaşadıklarını, tartıştıklarını ve
geliştirdiklerini sahneye koydular.

Gonca, değişim projesi katılımcısı

GLOBAL PLAYGROUNDS:
OYUNLARLA BİR ARAYA
GELMEK
“Global Playgrounds” projesinde her şey
oyunların çevresinde dönüyordu: İlk değişim
projesinde mültecilerle çalışma konusunda
Berlin‘de oyunlar geliştirildi. Türkiye ve Almanya‘dan gençlik çalışanları daha sonra İzmir‘de
bu yeni formatların kullanılabileceği atölyeler
tasarladılar. Konseptler daha sonra, entegrasyon çalışması yapan kuruluşlara sunulup birlikte tartışıldı. Katılımcılar, sadece çok
sayıda yeni oyunu deneyimlemekle kalmayıp,
aynı zamanda proje ortağı ülkedeki mülteci
çalışmaları hakkında değerli bilgiler edinerek,
yeni yaratıcı çalışma yöntemleri için motivasyon kazanıp evlerine döndüler.

İZMİR
Toy Gençlik Derneği
& Planpolitik

DAHA FAZLA BILGI

HACKATHON
(YAZILIM YARIŞMASI):
GELECEĞİ KODLAMAK
Toplumu
programlama
yoluyla
şekil
lendirmek, tam da bunu istiyordu Türkiye-Almanya değişim projesi „Using Technology for International Exchange“ katılımcıları.
„Nasıl çalışmak istiyoruz?” gibi gelecekle ilgili
soruları ele aldılar ve bu uluslararası projede
bütün dikkatlerini ortak ilgi alanlarına çevirdiler: Kodlama. Ortak programlama dilinin, sınır
aşırı nasıl bir bağ oluşturduğunu çok çabuk
fark ettiler. 120‘den fazla teknoloji sever genç
insanın katıldığı Hackathon (yazılım yarışması)
ile görkemli bir kapanış oldu.

BERLİN
Open Knowledge
Foundation Deutschland
& re:coded

DAHA FAZLA BILGI

„Burada herkes bir ortak ilgi alanı
etrafında birleşmiş durumda”
Hackathon katılımcısı Gürkan

HAMBURG
SUPR SPORTS
&
BoMoVu

DAHA FAZLA BILGI

„Somut işbirliği projeleri her zaman
karşılaşmalardan ortaya çıkar. İnsanlar
birbiriyle tanışıyor, diğer organizasyonun çalışmaları hakkında bir şeyler
öğreniyor, birbirine ilham kaynağı oluyor
ve karşılıklı güven oluşturuyor. Ve bunun
için de bu atölye çalışması çok iyi bir fırsat
oluşturuyor.”
Birte, uzmanlar değişiminin katılımcısı

SHARE THE MOVE:
SOSYAL DEĞİŞİMİ
ŞEKİLLENDİRME
İnsanları sporla bir araya getirmek ve sosyal değişimi şekillendirmek – Hamburg‘daki
Türkiye ve Almanya’dan uzmanların değişim
programı bu slogana sahipti. Katılımcılar
zamanlarını proje ziyaretlerinde, seminerlerde ve BarCamp‘lerde, spor çalışmalarındaki
deneyimlerini paylaşmak, birbirlerini tanımak
ve gelecek için ortak projeler geliştirmek için
kullandılar. Bunda spor çalışmasının kapsayıcı
potansiyeli önemli bir rol oynadı.

DESIGN SPRINT WEEK:
İLHAM VERİCİ
İNOVASYON

KÖLN
NEOLA art projects,
Mardin Culture
Association
& hack.institute

Mardinli bir grup kız, bir haftalık atölyede yenilikçi dijital çalışma yöntemlerini tanımak
ve denemek için Köln‘de Almanya‘dan gençlerle bir araya geldi. Sadece proje yönetimi
çalışması yapmakla kalmadılar, aynı zamanda
bir sokak sanatı turu yapıp, Köln‘deki girişimci
ve teknoloji buluşmalarını ziyaret ettiler ve
kendi aralarında bir ağ oluşturdular. Gençlik
değişimine nadiren erişimi olan gençleri özellikle güçlendiren bir projeydi bu.

DAHA FAZLA BILGI

Model projelerimiz ilginizi
çekti mi?
O halde bizimle iletişime
geçmenize seviniriz!

İLETİŞİM
WEBSİTESİ: jugendbruecke.de
E-MAİL: info@jugendbruecke.de
TELEFON: +49 211 972676 60
FACEBOOK: facebook.com/jugendbruecke
İNSTAGRAM: instagram.com/jugendbruecke

Bu broşür, Federal Dışişleri
Bakanlığı tarafından finanse edildi.

