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Brüksel, 22 Mart 2017 

 

ESN Erasmus’un 30. Yıldönümünü Berlin’de 
kutluyor. 

 

20-24 Nisan 2017 tarihleri arasında Berlin ESN’in en büyük ve en önemli 
yıllık toplantısı olan Annual General Meeting’e ev sahipliği yapacaktır. 
 
Etkinlik her sene Erasmus Student Network tarafından düzenlenmektedir. Erasmus 
jenerasyonunun fiili bir temsili olarak AGM, 700’e aşkın gönüllü öğrencisiyle hareketlilik esasına 
odaklı Avrupa’nın en büyük öğrenci konferansıdır. Almanya ve Fransa’nın yerel üye toplulukları 
tarafından düzenlenen bu prestijli etkinlik, bu sene dört günlüğüne “Erasmus’un Başkenti” 
haline gelecek olan Berlin’de gerçekleşecektir.  
 

Bizler Erasmus programının 30. Yıldönümünü kutluyor olacağımız için AGM Almanya 2017 
büyük bir önem taşımaktadır. Bu önemli durumun bir teşekkürü olarak, “Yabancıdan arkadaşa: 
Erasmus hareketliliğinin otuzuncu yılı” temalı bir açık oturum düzenlenecektir. Bu oturum halka 
açık olup Erasmus’un başarısının sebepleri ve öğrencilerin Erasmus’un geleceğine dair 
beklentileri gibi konuları ele alacaktır. 
 

AGM’in esas özelliklerinden bir diğeri, Deutsche Börse Group gibi şirketlerin yanında yüzlerce 
Avrupa üniversitesinden gelen öğrenci temsilcilerinin yurtdışındaki iş, staj ve eğitim fırsatlarını 
göstereceği “Mobility Fair” fuarı 21 Nisan Cuma günü 11.00 ve 17.00 saatleri arasında Frei 
Universität Berlin’in Henry Ford binasında gerçekleşecektir. Bütün yerel ve uluslararası 
öğrenciler ve stajyerler fuara davetlidir. 
 
Berlin’in Bilim ve Araştırma bakanı ve aynı zamanda AGM Almanya’nın yöneticisi olan Steffen 
Krach, AGM hakkında şunları belirtmektedir: 
 

“Ortak Avrupa fikri, insanlığın daimi bir düşüncesi olmalı ve onları bir araya 
getirmeli. Bu durum, aslında Erasmus’un fikir olarak ne anlama geldiğinin de 

göstergesidir.” 
 

Etkinliği sosyal medyada takip etmek için #AGMgermany ve #THISisESN başlık etiketlerini 
kullabilirsiniz. Güncellemeler, facebook.com/AGMgermany2017 ve twitter.com/ESN_Int 
sayfalarından sizlere sunulacaktır. 
 
 
Erasmus Student Network (ESN) Avrupa’nın en büyük öğrenci topluluğudur. ESN 16 Ekim 1989 
tarihinde kurulmuş ve 1990 yılında, değişim öğrencilerini desteklemek ve bu ağı geliştirmek amacıyla 
yasal olarak kayda geçmiştir. Bizler, 40 ülkede 900’den fazla yükseköğrenim kurumunda temsil 
edilmekteyiz. Bu sosyal ağ, uluslararası öğrencileriyle ilgilenen mentorler tarafından desteklenen 15.000 
aktif üyesiyle gelişmekte ve genişlemektedir. Ayrıca, ESN her yıl 220.000 civarı uluslararası öğrenciye 
hizmet sunan 34.000 genç insanı bünyesine dâhil etmektedir. Daha fazla bilgi edinmek için ESN’in Media 
Kit sayfasını inceleyebilirsiniz. 
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