Olgular ve Rakamlar
Gençlik Köprüsü açılışı Federal Cumhurbaşkanı ve zamanın Dışişleri Bakanı Dr. Frank-Walter
Steinmeier ile birlikte 21 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Gençlik Köprüsü o
günden bugüne 200’den fazla proje ile 6.500’ün üzerinde katılımcıyı buluşturmuştur ve
Almanya ile Türkiye arasında öğrenci ve gençlik değişimi konusunda önemli bir muhatap
kuruluştur.

Kuruluşu, Organizasyonu & Yapısı
Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya (DTJB) Stiftung Mercator’un bir girişimidir ve 2022 yılına
kadar Stiftung Mercator tarafından 6,79 Milyon Euro ile desteklenecektir. DTJB, TürkiyeAlmanya ortaklığıyla kurulmuş ve devlet destekli bir sivil toplum girişimidir. İki ülkede de hem
özel hem de kamu ortakları ve destekçileriyle çalışmaktadır. Gençlik Köprüsü’nün stratejik
danışmanlığını, Dışişleri Bakanlığı Eski Müsteşarı ve Vaşington Eski Büyükelçisi Dr. Klaus
Scharioth’un başkanlığındaki Türkiye-Almanya Danışma Kurulu yürütmektedir.
Danışma Kurulu üyeleri siyaset, kültür, ekonomi ve medya alanından önemli kuruluş ve kişilerden
oluşmaktadır. Ayrıca okul ve okul dışı değişim alanından da üyeler bulunmaktadır.
Gençlik Köprüsü federal düzeyde Federal Dışişleri Bakanlığı ve Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar
ve Gençlik Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Gençlik Köprüsü iki ülke Gençlik Bakanlıkları
nezdindeki Türkiye-Almanya İhtisas Komisyonu üyesidir. DTJB gelecekte ortaklaşa olarak
değişimi desteklemek amacıyla Mart 2015’te Türkiye Ulusal Ajansı ile mutabakat muhtırası
(Memorandum of Understanding) imzalamıştır. Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya Düsseldorf’ta,
program ofisi ise İstanbul’da bulunmaktadır.

Misyonu & Hedefleri
Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, iki ülke arasında öğrenci ve gençlik değişimlerini yoğunlaştırmayı
hedeflemektedir. Somut programlarla ve mevcut girişimleri ön plana çıkararak Gençlik Köprüsü TürkiyeAlmanya karşılıklı değişim olanaklarını arttırmayı ve iki ülkenin birbirine yakınlaşarak ilişkilerin daha da
güçlenmesini amaçlamaktadır.
Türkiye ile Almanya dünyada çok az sayıda ülkede rastlanabilecek bir şekilde birbirine çok sıkı bağlıdır.
Toplumlarımızın gelecekte de istikrarlı bir diyaloğu sürdürebilmeleri için geleceğe yatırım yapmak ve
karşılıklı ön yargıları ve birbiri hakkındaki yanlış tasavvurları azaltmak önemlidir. Bunu da en
sürdürülebilir bir şekilde yapmak gençlik değişimi ile mümkündür ve Gençlik Köprüsü’nün en önemli
hedefidir. Genç insanlar arasında değişim ve buluşma, iki toplum arasındaki ilişkileri uzun vadeli bir
temel üzerine inşa etmeye ve karşılıklı anlayışı sağlayarak ortak yönlerin ortaya çıkmasına imkân verir.

Die Deutsch-Türkische Jugendbrücke ist eine Initiative der Stiftung Mercator.
Stiftung Mercator’un girişimiyle: Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya.

Görevleri, Faaliyetler & Başarılar
Gençlik Köprüsü, Almanya ve Türkiye’de öğrenci ve gençlik değişimi konusunda en önemli
başvuru noktasıdır. Türkiye ile Almanya arasındaki öğrenci ve gençlik değişimi konusunda ilgilileri
ve aktörleri desteklemekte, bilgilendirmekte, danışmanlık yapmakta, ağ oluşturmakta ve eğitim
olanakları sunmaktadır. İki ülkeden genç insanların ve uzmanların buluşmaları için model projeler
geliştirmekte ve üçüncü tarafların projelerini desteklemektedir.Gençlik Köprüsü Türkiye ile
Almanya arasındaki gençlik değişimin daha güçlü görünürlüğü için çalışmalar yürütmektedir.
Gençlik Köprüsü şimdiye kadar 6.500’den fazla katılımcıyı değişimle buluşturdu. “Küçük Proje
Hibesi” ile iki ülkede de okul ve okul dışı kuruluşların kolay erişimi olan buluşma projelerini
desteklemektedir. Belirli konularda çağrılar yaparak ve Federal Dışişleri Bakanlığı’nın hibe
desteği ile model projeler uygulayarak iki ülke arasındaki gençlik değişimi alanında yeni bakış
açıları kazandırmaktadır. 2013 – 2018 yılları arasında Gençlik Köprüsü 6 başarılı proje serisinde
40’dan fazla proje kapsamında yaklaşık olarak 1.200’e yakın katılımcıya ulaşmıştır. Proje serisi
„Continuing Unique Stories“ ile 2018 yılında da Gençlik Köprüsü iki ülkedeki genç insanlar
arasındaki diyaloğu güçlendirmeye devam etmekte ve özellikle sınayan zamanlarda önemli ve
geleceğe ışık tutan buluşmaları sağlamaktadır.
Ayrıca Robert Bosch Stiftung tarafından teşvik edilen „Willkommen Türkei! Hoş geldin Almanya!
Türkiye-Almanya Öğrenci Değişim Projeleri“ programı, Gençlik Köprüsü’nün en önemli hibe
faaliyetlerindendir. Bu program Türkiye’de Goethe-Institut İstanbul ile birlikte uygulanmaktadır.
Gençlik Köprüsü ayrıca yaz 2015’te Alman Youth for Understanding Komitee e.V. (YFU) ile birlikte
meslek okulu değişim programı „Go International!“i başlatmıştır. Bu programla meslek eğitimi
gören gençlere ve meslek eğitim öğrencilerine diğer ülke kültürü ve çalışma hayatına dair bilgi ve
izlenim edinme imkânı sunmaktadır.

İletişim & Ağ Oluşturma
Gençlik Köprüsü’nün iki dilde oluşturulan web sitesi gençlik değişimi ile ilgili çok sayıda bilgi
sunmaktadır
Kuruluşlar Online-Veri Bankası üzerinden ağ oluşturabilir, projelere başvurabilir ve hibe
başvurusunda bulunabilir, genç insanlar ve ilgi duyanlar orada değişim programları bulabilirler
Facebook, Youtube ve Instagram sosyal medya sunumuyla Gençlik Köprüsü multimedya
tabanlı olarak kendi hikâyesini ve Almanya ve Türkiye arasındaki gençlik değişiminin hikâyesini
anlatmaktadır
Gençlik Köprüsü yüksek kalitede kısa film prodüksiyonlarıyla kendi online iletişiminde düzenli
olarak proje konularını ön plana çıkararak görünürlük kazandırmaktadır. Elçilik yapan ünlülerle
gençlik değişimi ve buluşmaları için motivasyon sağlamaktadır
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