
Türk gençleri Almanya'yı keşfediyor 
22 Ocak - 4 Şubat 2017 

"Merhaba Deutschland - Hallo Türkiye" Goethe-lnstitut Ankara ve Youth 
For Understanding (YFU Türkiye ve YFU Almanya) İşbirliği ve Mercator Vakfı 
(inansal desteğiyle gerçekleştirilen uluslararası bir projedir. 

Proje, PASCH okullarının A2 seviyesinde Almanca bilen, 9. ve ıo. sınıflarında 
okuyan öğrencilerine yönelik kısa süreli bir değişim programıdır. Programa 
katılan öğrenciler, yarıyıl tatilinde, iki hafta boyunca Alman kültürünü 
tanıma ve Almanca dil pratiği yapma fırsatına sahip olacaklardır. Program, 
22 Ocak - 4 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir ve 
programa Türkiye'den 25 öğrenci ve 2 grup lideri katılacaktır. 

Eğitim Programı 

22 - 26 Ocak 2017 tarihleri arasında PASCH öğrencileri Almanya'nın 
kuzeyinde bulunan Hannover şehrinde bir eğitim programına dahil 
olacaklar ve bu süre içerisinde grup halinde bir gençlik 
merkezinde konaklayacaklardır. 

Alman Aile Yaşamını Tanıma 

Öğrenciler 27 Ocak 2017 tarihinde Alman evsahibi aileleri tarafından alınacak 
ve geriye kalan bir haftalık süre boyunca, gönüllü ev sahibi ailelerin yanında 
kalacaklardır. Böylece Alman kültürünü ve aile yaşantısını tanıma ve Alman 
kültürünün içerisinde bire bir yer alarak tecrübe etme fırsatını yakalayacaklar
dır. Öğrencileri misafir edecek gönüllü aileler, YFU Almanya tarafından bir dizi 
ziyaret ve görüşmeler sonucunda titizlikle seçilirler. 

Ayrıca öğrenciler, ev sahibi aile yanında konakladıkları süre boyunca, 
yakında bulunan bir liseye devam ederek Alman eğitim sistemini tanıma ve 
fikir edinme şansı bulabileceklerdir. 

Öğrenciler ve ev sahibi aileler program süresince YFU Almanya tarafından 
takip edilerek desteklenir ve sorun yaşanması durumunda danışmanlık 
sağlanır. 

Programın Maliyeti Nedir? 

"Merhaba Deutschland - Hallo Türkiye" programının tüm masrafları Mercator 
Vakfı tarafından karşılanacaktır. Bu nedenle öğrencilerin programa katılmak 
için herhangi bir ücret ödemesi gerekmemektedir. 

Program Kapsamında Karşılanan Giderler: 

• Yolculuk 
• Vize 
• Sigorta 
• Türkiye'de gerçekleşecek olan konaklamalı Ayrılış Öncesi ve Değerlendirme 

Toplantıları 
• Almanya'da gerçekleşecek olanı haftalık eğitim programı 
• Almanya'da gönüllü ev sahibi aile yanına ve okula yerleştirme 
• YFU Türkiye ve YFU Almanya tarafından verilen tüm danışmanlık ve rehberlik 

hizmetleri 
• 7/24 Acil yardım hizmeti 

Program Kapsamında Karşılanamayan Giderler: 

• Pasaport masrafı 
• Noterden alınacak muvafakatname ve vize başvurusu için gerekli diğer 

belgelerin masrafları 
• Bir miktar cep harçlığı (İki hafta İçin önerimiz en az 50 Euro'dur.) 
• Almanya'da okula ulaşım masrafları (gerekmesi halinde) 

Başvuru ve Seçim Süreci 

Programa tüm Türkiye'den PASCH okullarının 
• A2 seviyesinde Almanca bilen, 
• 9. ve 10. sınıflarında okumakta olan, 
- Herhangi bir ciddi sağlık sorunu olmayan, 
• Seyahat engeli bulunmayan öğrenciler 30 Ekim 2016 

tarihine kadar başvuru yapabilirler. 

Başvuru formuna ulaşmak için: 
www.yfu-turkey.org/degisim/merhaba 

Program Akışı 

ıo Ekim 2016 
30 Ekim 2016 

YFU Türkiye web sayfasından 
www.yfu -tu rkey.org/d egisi m/merhî 
başvuruların yapılması 

4 Kasım 2016 Ön eleme sonuçlarının duyurulması 

7 Kasım 2016 
ı ı Kasım 2016 

Ön elemeyi geçen öğrencilerle 
mülakatların yapılması 

16 Kasım 2016 Sonuçların duyurulması 

16 Kasım 2016 
25 Kasım 2016 

Seçilen öğrencilerin dosyalarının 
hazırlanması. 

2i Ocak 2017 YFU Türkiye Ayrılış Öncesi 
Oryantasyon Programı 

22 Ocak 2017 
4 Şubat 2017 

Almanya Programı 

5 Şubat 2017 YFU Türkiye Dönüş Sonrası 
Değerlendirme Toplantısı 

Sorularınız için: projects@yfu-turkey.org - Tel: 0312 212 24 81 

http://www.yfu-turkey.org/degisim/merhaba
http://www.yfu
mailto:projects@yfu-turkey.org


Programı Düzenleyen Kuruluşlar: 

Jg| Stiftunğ 
Mercator 

Mercator Vakfı, Almanya'nın en büyük vakıfları arasında yer 
almaktadır. Bu vakıf, orta öğretimde ve yüksek öğretimde daha iyi 
eğitim olanakları sunulmasına ilişkin projeleri teşvik etmekte ve 
desteklemektedir. 

Gerhard Mercator'un düşünceleri doğrultusunda hareket eden 
vakıf, dürıyaya ve hoşgörüye açık olma fikrini besleyen, fikir ve 
bilgi alışverişine dayalı kültürel buluşmaları desteklemektedir. Bu 
kapsamda Mercator Vakfı, 7 yıldır kısa süreli Merhaba Progra-
mı'nın yanında, Youth For Understanding tarafından düzenlenen 1 
yıllık Uluslararası Kültür ve Eğitim Programları'na Türkiye ve 
Almanya'dan katılan lise öğrencilerine yönelik kısmi burs imkanla
rı da yaratmaktadır. 

Mercator Vakfı ile ilgili ayrıntılı bilgi için: 
www.stiftung-mercator.de 

GOETHE 
INSTITUT 

Goethe-Instİtut, Almanya Federal Cumhurİyeti'nİn dünya çapında etkinlik 
gösteren kültür enstitüsüdür. Enstitünün görevi Almancanın yurtdışında 
Öğrenilmesini teşvik etmek ve uluslararası kültürel işbirliği çalışmalarına 
katkıda bulunmaktır. 

PASCH Projesi (Okullar: Geleceğin Ortaklan) 2008 yılında Alman Dışişleri 
Bakanı Sayın Dr. Steinmeier'in bizzat hayata geçirmiş olduğu ve Goethe-
institut ile gerçekleştirdiği bir girişimdir. Girişimin amacı, Dünya'da 
Almanca'yı yabancı dil olarak okutan okulları desteklemek, böylece 
Almanca'nın daha İyi öğretilmesine ve Alman kültürünün daha iyi 
tanınmasına katkı sağlamaktır. 

Söz konusu girişim, Türkiye'de T.C. Mİllİ Eğitim Bakanlığı'mn İşbirliği ile 
başlatılmış olup, 18 PASCH-Okulu kapsamaktadır. 

Ayrıntılı bilgi İçin: 
www.goethe.de/ankara/pasch 
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f̂P)̂  YOUTH FOR UNDERSTANDİNG 
^Çijhğf make the world your home 

YFU (Youth For Understanding), 50 yılı 
aşkın bir süredir uluslararası lise değişim 
programları düzenlemektedir. YFU, gençlerin 
kişisel gelişim ve becerilerini ön planda tutan 
kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. YFU 
yaklaşık 50 farklı ülkedeki ortak kuruluşlarla 
iş birliği yapmakta ve kültürlerarası 
kaynaşmanın ve ülkelerarası hoşgörünün 
sağlanmasında aktif bir rol üstlenmektedir. 
YFU sayesinde 15-18 yaşları arasındaki lise 
öğrencileri bir yıl boyunca farklı bir ülkeye 
giderek gönüllü bir evsahibi aile yanında 
kalmakta ve bu süre boyunca lise eğitimine 
devam etmektedir. YFU Türkiye, değişim 
programlarının yanı sıra öğretmenlere ve 
gençlere yönelik çeşitli projeler 
düzenlemekte, Türkiye'de eğitim ve kültür 
alanında gençlerin gelişimine yönelik çeşitli 
fırsatlar yaratmaya çalışmaktadır. 

Ayrıntılı bilgi için: 
www.yfu-turkey.org 

İletişim Detayları 
YFU Türkiye: 
15. Cadde (Eski 75. Sokak) No: ı/A 
Emek 06510 ANKARA 
Tel: 0312.212.24.81 / Faks: 0312 212 24 82 
www.yfu-turkey.org / prajects@yfu-turkey.org 

Goethe-lnstitut Ankara: 
Zarife Soylucicek 
Tel: 0090 / 312 / 471 41 41 
www.goethe.de/ankara/pasch 
zarife.soylucicek@ankara.goethe.org 
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