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İZMİRLİ GENÇLERE AB FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere AB fırsatları tanıtıldı

 

lkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya kapsamında EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş

birliğinde ‘Gençler için Avrupa Birliği (AB) Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği’ düzenlendi. #ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür

Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof.

Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış

İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor.

	

	     Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken

alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne varsa alın gelin. Bizim en büyük

zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu. Ülkemizin; sizin dinamizminize,

enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok güzel bir ülkemiz var. Ben

inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin sayesinde gerçekleştireceğiz”

dedi.

	

	

	     Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

	

	     Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve

EURODESK hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı. AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi

yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir

Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti.  Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin

Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya kapsamında EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş

birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.“En büyük zenginliğimiz,

gençlerimiz”

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi. “Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu. 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

ERASMUS+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

kapsamında EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde "Gençler için AB Fırsatları-EURODESK Bilgilendirme Etkinliği"

düzenlendi. #ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı

İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli Gençlere Avrupa Birliği Fırsatları Tanıtıldı

 

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

kapsamında EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği”

düzenlendi.#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı

İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.“En büyük

zenginliğimiz, gençlerimiz”Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin

bir göstergesi olarak son dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri

devletimiz tarafından ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda

ülkemiz için faydalı ne varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük

üstünlüğümüz bu. Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için

çalışmamız lazım. Çok güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı

olacak. Bunu, sizlerin sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün

hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi

olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde

gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi

olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam

üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır.

Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır. Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci

konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu. Açılış

konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı. AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması

oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl

Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti.  Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş,

“ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.Etkinliğin

sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin gitar dinletisi

ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir.

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

 

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

 

 

“En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

 

 

“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

Tags: 

EXPRESSHABER.NET
Yayın Tarihi : 16.10.2022 03:45:00
Link : https://www.expresshaber.net/2022/10/16/izmirli-genclere-avrupa-birligi-firsatlari-tanitildi/



İZMİR’DE GENÇLERE AVRUPA’DA EĞİTİM OLANAKLARI ANLATILDI
İzmir’de gençlere Avrupa’da eğitim olanakları anlatıldı

İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi (EÜ) iş birliğiyle “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme” etkinliği düzenlendi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, EÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi

Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

 

 

 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köşger, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunun gençlere verdikleri önemin bir göstergesi olarak son dönemde oldukça

başarılı projeler yaptığını söyledi.

Çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Yavuz Selim Köşger, şunları kaydetti:

“Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel,

çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz.

Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu. Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale

getirmek için çalışmamız lazım. Çok güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin

yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve

bütün hayatlarında başarılar diliyorum.”

	

			

	

					

			

				

			

		

 

 

 

 

 

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Kaya da Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunduğunu dile getiren Kaya, “Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük

önem taşımaktadır. Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük

katkısı var. İzmir Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor.” ifadelerini kullandı.

EÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş ise “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında gençlerin

projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini alıp sorularını yanıtladı.

(AA)
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GENÇLERE AVRUPA'DA EĞİTİM OLANAKLARI ANLATILDI
Gençlere Avrupa'da eğitim olanakları anlatıldı

 

İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi (EÜ) iş birliğiyle "Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme" etkinliği düzenlendi.

 

Valilikten yapılan açıklamaya göre, EÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi

Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köşger, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunun gençlere verdikleri önemin bir göstergesi olarak son dönemde oldukça

başarılı projeler yaptığını söyledi.

 

Çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Yavuz Selim Köşger, şunları kaydetti:

 

"Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel,

çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz.

Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu. Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale

getirmek için çalışmamız lazım. Çok güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin

yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve

bütün hayatlarında başarılar diliyorum."

 

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Kaya da Türkiye'nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu ifade etti.

 

Türkiye'nin Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunduğunu dile getiren Kaya, "Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük

önem taşımaktadır. Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük

katkısı var. İzmir Valiliği, bu konuda Türkiye'de birinci konumda yer alıyor." ifadelerini kullandı.

 

EÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş ise "ErasmusDays İletişim Oturumu" kapsamında gençlerin

projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini alıp sorularını yanıtladı.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

kapsamında EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği”

düzenlendi.

“En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”

 

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

 

 

“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”

 

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİR'DE GENÇLERE AVRUPA'DA EĞİTİM OLANAKLARI ANLATILDI
İzmir'de gençlere Avrupa'da eğitim olanakları anlatıldı

 

İZMİR (AA) - İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi (EÜ) iş birliğiyle "Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme" etkinliği düzenlendi.Valilikten yapılan

açıklamaya göre, EÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye

Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Köşger, Avrupa Birliği ve Dış

İlişkiler Bürosunun gençlere verdikleri önemin bir göstergesi olarak son dönemde oldukça başarılı projeler yaptığını söyledi.Çalışmada emeği geçenlere

teşekkür eden Yavuz Selim Köşger, şunları kaydetti:"Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık,

başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz iyi

eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu. Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin

ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi

iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim

hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar diliyorum."Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Kaya da

Türkiye'nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu ifade etti.Türkiye'nin Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda

bulunduğunu dile getiren Kaya, "Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır. Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin

başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir Valiliği, bu konuda Türkiye'de birinci

konumda yer alıyor." ifadelerini kullandı.EÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş ise "ErasmusDays

İletişim Oturumu" kapsamında gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini alıp sorularını yanıtladı.
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İZMİR GÜNDEM HABERİ... İZMİR'DE GENÇLERE AVRUPA'DA EĞİTİM OLANAKLARI ANLATILDI
İzmir gündem haberi... İzmir'de gençlere Avrupa'da eğitim olanakları anlatıldı

İzmir haberine göre İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi (EÜ) iş birliğiyle "Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme" etkinliği düzenlendi.

İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi (EÜ) iş birliğiyle "Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme" etkinliği düzenlendi.Valilikten yapılan açıklamaya

göre, EÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya,

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Köşger, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunun

gençlere verdikleri önemin bir göstergesi olarak son dönemde oldukça başarılı projeler yaptığını söyledi.Çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Yavuz

Selim Köşger, şunları kaydetti: "Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin.

Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış,

kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu. Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var.

Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket

ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri

projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar diliyorum."Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Kaya da Türkiye'nin Erasmus+ programına en

çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu ifade etti.Türkiye'nin Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunduğunu dile getiren Kaya,

"Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır. Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci

konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir Valiliği, bu konuda Türkiye'de birinci konumda yer alıyor." ifadelerini

kullandı.EÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş ise "ErasmusDays İletişim Oturumu" kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini alıp sorularını yanıtladı.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli Gençlere Avrupa Birliği Fırsatları Tanıtıldı

 

İzmir Valiliği (BHİM) - Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de

katılımıyla Ekim ayı içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı

kampanya kapsamında EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme

Etkinliği” düzenlendi.#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri

Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. “En büyük

zenginliğimiz, gençlerimiz”

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi. “Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

Türkiye ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde

“Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

  

  

       

 

 

   İZMİR (İGFA) - #ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri

Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte

EÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

EN BÜYÜK ZENGİNLİK GENÇLİK

 

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

“TÜRKİYE 34 ÜLKE ARASINDA BİRİNCİ”

 

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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VALİ KÖŞGER: EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ, GENÇLERİMİZ
Vali Köşger: En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz

 

Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya kapsamındaEURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş

birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi. #ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde

gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir TemsilcisiBüyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet

Budak, il protokolü,akademisyenler ve öğrenciler katıldı.“EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ, GENÇLERİMİZ”Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim

Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli

arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık,

başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel,çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi

eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu. Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin

ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi

iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak.Bunu, sizlerin sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim

hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılardiliyorum” dedi.“TÜRKİYE 34 ÜLKE ARASINDA BİRİNCİ

KONUMDA”Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye

Gökçen Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla

gerçekleştirilen bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep

inişli çıkışlı bir seyir izlemesi ve zaman zamansorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu

çerçevede Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem

taşımaktadır. Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı

var. İzmir Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje

uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna

moderatörlük yaptı. AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç

Sarayköylü moderatörlük yaptı.Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü ÖzlemGökçe takdim etti. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesiProf. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında gençlerinprojelerin yaygınlaştırılması

konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularınıyanıtladı. Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyenöğrencileri ve müzik

öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin gitardinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli Gençlere Avrupa Birliği Fırsatları Tanıtıldı

İzmir Valiliği (BHİM) - Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de

katılımıyla Ekim ayı içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir.

İzmir Valiliği (BHİM) - Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de

katılımıyla Ekim ayı içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı

kampanya kapsamında EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme

Etkinliği” düzenlendi.

 

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

 

 

 

“En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”

 

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

 

 

“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”

 

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

“En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

 

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

Türkiye ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde

“Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.İZMİR (İG...

Türkiye ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde

“Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.İZMİR (İGFA) - #ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür

Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof.

Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.

Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.EN BÜYÜK ZENGİNLİK GENÇLİKEtkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger,

“Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli

arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık,

başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi

eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu. Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin

ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi

iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim

hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.“TÜRKİYE 34 ÜLKE ARASINDA

BİRİNCİ”Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye

Gökçen Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla

gerçekleştirilen bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep

inişli çıkışlı bir seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu

çerçevede Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem

taşımaktadır. Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı

var. İzmir Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje

uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna

moderatörlük yaptı.AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç

Sarayköylü moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti.  Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında gençlerin projelerin yaygınlaştırılması

konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik

öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.

Tags: 

KOCAELIHABERCI.COM
Yayın Tarihi : 15.10.2022 01:05:00
Link : https://www.kocaelihaberci.com/izmirli-genclere-avrupa-birligi-frsatlar-tantld-h73154.html



İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

Türkiye ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde

"Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği" düzenlendi.

İZMİR (İGFA) - #ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri

Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte

EÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

EN BÜYÜK ZENGİNLİK GENÇLİK

 

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum" dedi.

 

"TÜRKİYE 34 ÜLKE ARASINDA BİRİNCİ"

 

Türkiye'nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, "2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye'de birinci konumda yer alıyor" diye konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, "ErasmusDays İletişim Oturumu" kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

Türkiye ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde

“Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

Türkiye ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde

"Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği" düzenlendi.İZMİR (İGFA) - #ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür

Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof.

Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.

Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.EN BÜYÜK ZENGİNLİK GENÇLİKEtkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger,

"Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli

arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık,

başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi

eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu. Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin

ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi

iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim

hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar diliyorum" dedi."TÜRKİYE 34 ÜLKE ARASINDA

BİRİNCİ"Türkiye'nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye

Gökçen Kaya, "2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla

gerçekleştirilen bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep

inişli çıkışlı bir seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu

çerçevede Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem

taşımaktadır. Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı

var. İzmir Valiliği, bu konuda Türkiye'de birinci konumda yer alıyor" diye konuştu.Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje

uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna

moderatörlük yaptı.AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç

Sarayköylü moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti.  Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, "ErasmusDays İletişim Oturumu" kapsamında gençlerin projelerin yaygınlaştırılması

konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik

öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

Türkiye ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde

“Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.
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   İZMİR (İGFA) - #ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri

Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte

EÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

EN BÜYÜK ZENGİNLİK GENÇLİK

 

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

“TÜRKİYE 34 ÜLKE ARASINDA BİRİNCİ”

 

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

Türkiye ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde

“Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

  

  

       

 

 

   İZMİR (İGFA) - #ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri

Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte

EÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

EN BÜYÜK ZENGİNLİK GENÇLİK

 

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

“TÜRKİYE 34 ÜLKE ARASINDA BİRİNCİ”

 

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

Türkiye ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde

“Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

Türkiye ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde

"Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği" düzenlendi.İZMİR (İGFA) - #ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür

Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof.

Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.

Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.EN BÜYÜK ZENGİNLİK GENÇLİKEtkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger,

"Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli

arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık,

başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi

eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu. Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin

ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi

iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim

hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar diliyorum" dedi."TÜRKİYE 34 ÜLKE ARASINDA

BİRİNCİ"Türkiye'nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye

Gökçen Kaya, "2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla

gerçekleştirilen bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep

inişli çıkışlı bir seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu

çerçevede Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem

taşımaktadır. Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı

var. İzmir Valiliği, bu konuda Türkiye'de birinci konumda yer alıyor" diye konuştu.Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje

uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna

moderatörlük yaptı.AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç

Sarayköylü moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti.  Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, "ErasmusDays İletişim Oturumu" kapsamında gençlerin projelerin yaygınlaştırılması

konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik

öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.IGF
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

Türkiye ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde

“Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

Türkiye ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde

"Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği" düzenlendi.İZMİR (İGFA) - #ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür

Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof.

Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.

Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.EN BÜYÜK ZENGİNLİK GENÇLİKEtkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger,

"Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli

arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık,

başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi

eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu. Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin

ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi

iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim

hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar diliyorum" dedi."TÜRKİYE 34 ÜLKE ARASINDA

BİRİNCİ"Türkiye'nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye

Gökçen Kaya, "2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla

gerçekleştirilen bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep

inişli çıkışlı bir seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu

çerçevede Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem

taşımaktadır. Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı

var. İzmir Valiliği, bu konuda Türkiye'de birinci konumda yer alıyor" diye konuştu.Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje

uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna

moderatörlük yaptı.AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç

Sarayköylü moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti.  Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, "ErasmusDays İletişim Oturumu" kapsamında gençlerin projelerin yaygınlaştırılması

konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik

öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

Türkiye ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde

“Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

İZMİR (İGFA #ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı

İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

EN BÜYÜK ZENGİNLİK GENÇLİK

 

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

“TÜRKİYE 34 ÜLKE ARASINDA BİRİNCİ”

 

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

Türkiye ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde

“Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.İZMİR (İGFA) - #ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür

Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof.

Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.

Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

EN BÜYÜK ZENGİNLİK GENÇLİK

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

“TÜRKİYE 34 ÜLKE ARASINDA BİRİNCİ”

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

Türkiye ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde

“Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

İZMİR (İGFA #ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı

İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

EN BÜYÜK ZENGİNLİK GENÇLİK

 

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

“TÜRKİYE 34 ÜLKE ARASINDA BİRİNCİ”

 

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

Türkiye ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde

“Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

İZMİR (İGFA #ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı

İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

EN BÜYÜK ZENGİNLİK GENÇLİK

 

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

“TÜRKİYE 34 ÜLKE ARASINDA BİRİNCİ”

 

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.

              

 

			

            	Admin
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

Türkiye ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde

“Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

İZMİR (İGFA #ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı

İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

EN BÜYÜK ZENGİNLİK GENÇLİK

 

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

“TÜRKİYE 34 ÜLKE ARASINDA BİRİNCİ”

 

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

Türkiye ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde

“Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

Türkiye ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde

“Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

 

İZMİR (İGFA) - #ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri

Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte

EÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

EN BÜYÜK ZENGİNLİK GENÇLİK

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

“TÜRKİYE 34 ÜLKE ARASINDA BİRİNCİ”

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

 

 

 

 

 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

İZMİR (İGFA #ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı

İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.EN BÜYÜK ZENGİNLİK GENÇLİK

 

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi. “TÜRKİYE 34 ÜLKE ARASINDA BİRİNCİ” Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini

çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB

ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik

perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır.

Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır. Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci

konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu. Açılış

konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı. AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması

oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl

Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti.   Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş,

“ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı. Etkinliğin

sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin gitar dinletisi

ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

EN BÜYÜK ZENGİNLİK GENÇLİK

 

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

“TÜRKİYE 34 ÜLKE ARASINDA BİRİNCİ”

 

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.

              

 

			

            	Admin
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

Türkiye ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde

“Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

İZMİR (İGFA #ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı

İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

EN BÜYÜK ZENGİNLİK GENÇLİK

 

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

“TÜRKİYE 34 ÜLKE ARASINDA BİRİNCİ”

 

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

İZMİR (İGFA) - #ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri

Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte

EÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.EN BÜYÜK ZENGİNLİK

GENÇLİK

 

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi. “TÜRKİYE 34 ÜLKE ARASINDA BİRİNCİ” Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini

çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB

ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik

perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır.

Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır. Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci

konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu. Açılış

konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı. AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması

oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl

Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti.   Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş,

“ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı. Etkinliğin

sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin gitar dinletisi

ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

Türkiye ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde

“Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

İZMİR (İGFA #ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı

İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

EN BÜYÜK ZENGİNLİK GENÇLİK

 

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

“TÜRKİYE 34 ÜLKE ARASINDA BİRİNCİ”

 

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

Türkiye ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde

“Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.                           

                                                          

                       İZMİR (İGFA) – #ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger,

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte EÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı. EN BÜYÜK

ZENGİNLİK GENÇLİK

 

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi. “TÜRKİYE 34 ÜLKE ARASINDA BİRİNCİ”                           

 

 

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.                           

                              

 

 

                          

                        Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları

ve EURODESK hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı. AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi

yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir

Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti.   Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin

Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

Türkiye ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde

“Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

İZMİR (İGFA #ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı

İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

EN BÜYÜK ZENGİNLİK GENÇLİK

 

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

“TÜRKİYE 34 ÜLKE ARASINDA BİRİNCİ”

 

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AB FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere AB fırsatları tanıtıldı

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

 

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

“En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”

 

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.   “En büyük zenginliğimiz,

gençlerimiz” Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi

olarak son dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz

tarafından ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için

faydalı ne varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz

bu. Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.   “Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda” Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini

çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB

ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik

perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır.

Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır. Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci

konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.   Açılış

konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.   AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması

oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl

Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti.     Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş,

“ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.   Etkinliğin

sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin gitar dinletisi

ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar. Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

Tags: 

HABERGECESI.COM
Yayın Tarihi : 15.10.2022 12:30:00
Link : https://habergecesi.com/izmirli-genclere-avrupa-birligi-firsatlari-tanitildi/



İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir.

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı. YAZI ARASI REKLAM ALANI“En

büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz

önemin bir göstergesi olarak son dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin

bedelleri devletimiz tarafından ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel

anlamda ülkemiz için faydalı ne varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en

büyük üstünlüğümüz bu. Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için

çalışmamız lazım. Çok güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı

olacak. Bunu, sizlerin sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün

hayatlarında başarılar diliyorum” dedi. “Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi

olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde

gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi

olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam

üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır.

Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır. Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci

konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu. Açılış

konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı. AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması

oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl

Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti.   Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş,

“ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı. Etkinliğin

sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin gitar dinletisi

ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

Tags: 
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

 

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

“En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir.

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

 

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

“En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

 

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

“En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

 

 

 

 

 

 

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

 

 

 

 

 

“En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

                    

                              

 

 

                          

                      

 

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

                           

 

 

 

“En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”                           

                              

 

 

                          

                      

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.                           
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hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

                           

 

 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.
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Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

 

 

 

 

 

“En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

 

 

 

 

 

“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

 

 

 

 

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.
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Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

 

 

 

 

 

 

 

“En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne
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güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.
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Ekim ayı içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı. “En büyük zenginliğimiz,

gençlerimiz”Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi

olarak son dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz

tarafından ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için

faydalı ne varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz

bu. Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi. “Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini

çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB

ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik

perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır.

Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır. Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci

konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu. Açılış

konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı. AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması

oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl

Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti.   Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş,

“ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı. Etkinliğin

sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin gitar dinletisi

ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

BEĞENDİMErasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla

Ekim ayı içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.   “En büyük zenginliğimiz,

gençlerimiz” Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi

olarak son dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz

tarafından ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için

faydalı ne varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz

bu. Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.   “Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda” Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini

çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB

ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik

perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır.

Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır. Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci

konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.   AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması

oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl

Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti.     Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş,

“ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.   Etkinliğin

sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin gitar dinletisi

ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar. Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

Erasmus+ Programının tanınırlığını ayrıca Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 tarihinden bu yana ülkemizin de katılımıyla …

Erasmus+ Programının tanınırlığını ayrıca Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 tarihinden bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ayrıca Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgi Etkinliği” düzenlendi.

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ayrıca öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ayrıca Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

“En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ayrıca Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak

son dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafınca

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ayrıca bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

 

 

“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ayrıca katılımını sağlamak amacıyla

gerçekleştirilen bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep

inişli çıkışlı bir seyir izlemesi ayrıca vakit vakit sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu

çerçevede Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem

taşımaktadır. Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı

var. İzmir Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ayrıca Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ayrıca EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ayrıca

EURODESK hizmetleri özelinde gençlerle interaktif bilgi oturumuna moderatörlük yaptı.

 

 

AB ayrıca Gençlik programları hakkında interaktif bilgilendirme yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç

Sarayköylü moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ayrıca Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması özelinde görüş ayrıca önerilerini aldı ayrıca sorularını yanıtladı.

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ayrıca müzik öğretmenlerinin konseri ayrıca Ege Üniversitesi

öğrencisinin gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir.

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

 

 

 

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

 

 

“En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”

 

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

 

 

“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”

 

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

 

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

 

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

 

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

                    

                                                           

                      

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

“En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.                            

“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”                           

                                                           

                      

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.                           

                                                           

                      

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

BEĞENDİMErasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak gayesiyle 2018 yılından bu yana ülkemizin de iştirakiyle

Ekim ayı içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) aktiflikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays isimli

kampanya EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği”

düzenlendi. #ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen aktifliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı

İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, vilayet protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Aktiflikte EÜ

İrtibat Fakültesi Halkla Münasebetler ve Tanıtım Kısmı öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, irtibat oturumuna moderatörlük yaptı. “En büyük zenginliğimiz,

gençlerimiz” Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış Bağlar Ofisimiz, gençlere verdiğimiz kıymetin bir göstergesi

olarak son periyotta epey başarılı projeler yapıyor. Çabalı arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Hasebiyle bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel manada ülkemiz için yararlı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, yeterli eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, gücünüze, gençliğin ufkuna, vizyonuna gereksinimi var. Ülkeyi daima birlikte daha âlâ hale getirmek için çalışmamız lazım.

Çok hoş bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi düzgün yetiştirir, ulusal şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu,

sizlerin sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında

muvaffakiyetler diliyorum” dedi. “Türkiye 34 ülke ortasında birinci konumda” Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu

söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli formda ülkemizde gençlerimizin

dikkatini çekebilmek ve iştirakini sağlamak emeliyle gerçekleştirilen bu aktiflikten ötürü büyük bir şadlık duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB

münasebetlerinin en değerli özelliği, başından itibaren daima inişli çıkışlı bir seyir izlemesi ve vakit zaman problemlere karşın tarafların bu ilgiyi tam üyelik

perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi muhafazasıdır. Bu çerçevede Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır.

Hasebiyle gençlerin faal iştirakleri, projelerde çok büyük kıymet taşımaktadır. Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin müracaatla 34 ülke ortasında birinci

pozisyonda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir Valiliği, bu hususta Türkiye’de birinci pozisyonda yer alıyor” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının akabinde İzmir Valiliği AB ve Dış Münasebetler Ofisi proje uzmanı ve EURODESK irtibat şahsı Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve

EURODESK hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı. AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi

müsabakası oturumuna Seferihisar İlçe Ulusal Eğitim Müdürlüğü Özel Ofis işçisi Dinç Sarayköylü moderatörlük yaptı. Müsabakanın birincisine mükafatını

İzmir Valiliği Vilayet Yazı İşleri Müdürü Hasret Gökçe takdim etti.   Ege Üniversitesi İrtibat Fakültesi Halkla Alakalar ve Tanıtım Kısmı öğretim üyesi Prof. Dr.

Aylin Göztaş, “ErasmusDays İrtibat Oturumu” kapsamında gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve tekliflerini aldı ve sorularını yanıtladı.

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile iştirakçiler keyifli anlar yaşadılar.Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

                    

 

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

“En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.                            

“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”                           

 

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.                           

 

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

                    

                                                           

                      

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

“En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.                            

“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”                           

                                                           

                      

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.                           

                                                           

                      

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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Tags: 
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firsatlari-tanitildi-60091.html



İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

 

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

“En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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Tags: 
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

 

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

“En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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Tags: 
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

 

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

“En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir.

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

 

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

“En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir.

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

 

 

 

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

 

 

“En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”

 

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

 

 

“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”

 

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

 

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

 

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

 

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

 

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

“En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

BEĞENDİMErasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla

Ekim ayı içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.   “En büyük zenginliğimiz,

gençlerimiz” Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi

olarak son dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz

tarafından ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için

faydalı ne varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz

bu. Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.   “Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda” Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini

çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB

ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik

perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır.

Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır. Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci

konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.   AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması

oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl

Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti.     Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş,

“ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.   Etkinliğin

sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin gitar dinletisi

ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar. Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

Tags: 

HABERMERKEZIN.COM
Yayın Tarihi : 15.10.2022 08:50:00
Link : https://habermerkezin.com/izmirli-genclere-avrupa-birligi-firsatlari-tanitildi/



İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

 

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

“En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir.

Bunu paylaş:Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Linkedln üzerinden

paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Tumblr'da paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Pinterest'te paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede

açılır)

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

 

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

“En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bunu paylaş:Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Linkedln üzerinden

paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Tumblr'da paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Pinterest'te paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede

açılır)
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

 

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

“En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.   “En büyük zenginliğimiz,

gençlerimiz” Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi

olarak son dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz

tarafından ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için

faydalı ne varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz

bu. Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.   “Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda” Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini

çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB

ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik

perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır.

Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır. Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci

konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.   Açılış

konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.   AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması

oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl

Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti.     Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş,

“ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.   Etkinliğin

sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin gitar dinletisi

ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar. Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.“En büyük zenginliğimiz,

gençlerimiz”Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi

olarak son dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz

tarafından ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için

faydalı ne varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz

bu. Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri

Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini

çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB

ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik

perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır.

Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır. Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci

konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.Açılış

konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması

oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl

Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti.  Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş,

“ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.Etkinliğin

sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin gitar dinletisi

ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar. HABER MERKEZİ
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

 

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

“En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti.  

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir.

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

ARA REKLAM ALANI#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri

Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte

EÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı. “En büyük zenginliğimiz,

gençlerimiz”Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi

olarak son dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz

tarafından ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için

faydalı ne varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz

bu. Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi. “Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini

çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB

ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik

perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır.

Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır. Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci

konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu. Açılış

konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı. AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması

oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl

Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti.   Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş,

“ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı. Etkinliğin

sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin gitar dinletisi

ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

 

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

“En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

 

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

“En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti.  

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.   “En büyük zenginliğimiz,

gençlerimiz” Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi

olarak son dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz

tarafından ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için

faydalı ne varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz

bu. Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.   “Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda” Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini

çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB

ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik

perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır.

Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır. Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci

konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.   Açılış

konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.   AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması

oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl

Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti.     Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş,

“ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.   Etkinliğin

sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin gitar dinletisi

ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar. Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir.

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

 

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

“En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

 

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

 

“En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

 

“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

 

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

 

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

 

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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İZMİRLİ GENÇLERE AVRUPA BİRLİĞİ FIRSATLARI TANITILDI
İzmirli gençlere Avrupa Birliği fırsatları tanıtıldı

 

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı

içerisinde Erasmus Günleri (#ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada kutlanan #ErasmusDays adlı kampanya

EURODESK temas noktası olan İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi iş birliğinde “Gençler için AB Fırsatları – EURODESK Bilgilendirme Etkinliği” düzenlendi.

#ErasmusDays günleri kapsamında EÜ Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dışişleri Bakanlığı İzmir

Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte EÜ İletişim

Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, iletişim oturumuna moderatörlük yaptı.

“En büyük zenginliğimiz, gençlerimiz”

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuz, gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak son

dönemde oldukça başarılı projeler yapıyor. Gayretli arkadaşlarımızdan müteşekkil bir proje ofisimiz var. Bu projelerin bedelleri devletimiz tarafından

ödeniyor. Dolayısıyla bu projelere giderken alnınız açık, başınız dik olarak gidin. Gittiğiniz yerlerde bilimsel, çağdaş, kültürel anlamda ülkemiz için faydalı ne

varsa alın gelin. Bizim en büyük zenginliğimiz, iyi eğitilmiş, bilgilerle donatılmış, kuşatılmış genç nüfusumuz. Ülke olarak en büyük üstünlüğümüz bu.

Ülkemizin; sizin dinamizminize, enerjinize, gençliğin ufkuna, vizyonuna ihtiyacı var. Ülkeyi hep birlikte daha iyi hale getirmek için çalışmamız lazım. Çok

güzel bir ülkemiz var. Ben inanıyorum ki sizler, kendinizi iyi yetiştirir, milli şuurla hareket ederseniz 21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunu, sizlerin

sayesinde gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimize, eğitim hayatlarında gerçekleştirecekleri projelerde, yapacakları işlerde ve bütün hayatlarında başarılar

diliyorum” dedi.

“Türkiye 34 ülke arasında birinci konumda”

Türkiye’nin Erasmus+ programına en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen

Kaya, “2022 Avrupa Gençlik Yılı vesilesiyle en verimli şekilde ülkemizde gençlerimizin dikkatini çekebilmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen

bu etkinlikten dolayı büyük bir memnunluk duyuyorum. Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli özelliği, başından itibaren hep inişli çıkışlı bir

seyir izlemesi ve zaman zaman sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi tam üyelik perspektifiyle sürdürme konusundaki iradeyi korumasıdır. Bu çerçevede

Türkiye, Avrupa Birliğinin çeşitli programlarına mali katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gençlerin aktif katılımları, projelerde çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, Erasmus+ programına 12 bin başvuruyla 34 ülke arasında birinci konumda bulunuyor. Bunda da İzmir Valiliğimizin çok büyük katkısı var. İzmir

Valiliği, bu konuda Türkiye’de birinci konumda yer alıyor” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanı ve EURODESK irtibat kişisi Zerrin Şimşek, AB fırsatları ve EURODESK

hizmetleri konusunda gençlerle interaktif bilgilendirme oturumuna moderatörlük yaptı.

AB ve Gençlik programları hakkında interaktif bilgi yarışması oturumuna Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personeli Dinç Sarayköylü

moderatörlük yaptı. Yarışmanın birincisine ödülünü İzmir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Özlem Gökçe takdim etti. 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “ErasmusDays İletişim Oturumu” kapsamında

gençlerin projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş ve önerilerini aldı ve sorularını yanıtladı.

Etkinliğin sonunda Güzelbahçe Dr Güngör Özbek Anadolu Lisesi müzisyen öğrencileri ve müzik öğretmenlerinin konseri ve Ege Üniversitesi öğrencisinin

gitar dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadılar.
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