
  

Erasmus Student Network (ESN) is the biggest student association in Europe. It was born on 

the 16th October 1989 and legally registered in 1990 for supporting and developing student 

exchange. 

ESN is  present in more than 900 Higher Education Institutions from 40 countries. The 

network is constantly developing and expanding. ESN has  around 15,000 active members 

that are in many sections supported by so called buddies mainly taking care of international 

students.Thus, ESN involves around 40,000 young people offering its services to around 

220,000 international students every year. 

ESN is working in Higher Education (HE) 

 offering services to 200,000 students 

 15,000 active members (34,000 with the buddies included) 

 mainly on a volunteer basis 

 with an average annual growth rate of 12% since 2005 

ESN is operating on three levels: local, national, and international. 

ESN works for the creation of a more mobile and flexible education environment by 

supporting and developing the student exchange from different levels, and providing an 

intercultural experience also to those students who cannot access a period abroad 

("internationalisation at home"). 

Who is it for? 

 Exchange Students  

ESN offers help in academic, social and practical integration process. This is mainly done through 
activities in the local sections, which include cultural and social events such as trips to various places 
within the country, film nights, language projects, international food festivals and last, but not least, 
parties. In addition to that, many sections have introduced mentor systems, which help the 
international students mainly in academic and practical integration. So, we are like older brother who 
takes care of you, but we won’t pull pranks on you. Actually, no promises there :) ESN also provides 
relevant information and encourages the future exchange students to gain the international 
experience and gain relevant insight to different cultures.  

Homecoming Students  

The students who are returning from exchange are being supported in reintegration process in their 
home countries by keeping contact with an international environment. Many local sections are set 
up by former exchange students, often because they have had good experiences from their exchange 
period or because they felt a lack of help during their exchange. They also understand better the 
issues and challenges in a foreign environment. 

 

ESN Turkey is the legal branch of Erasmus Student Network (ESN AISBL) in Turkey, which 

is located in Brussels Belgium. The organization is incorporated in İstanbul, Turkey. The aim 

of ESN Turkey is to work voluntarily for local or international students who study abroad and 

offer them an multicultural atmosphere. ESN CAG  is an official section of ESN Turkey. 



  

The aim of the ESN CAG is to introduce our country and region in the best way to students 

who prefer to study at our university to study from another country. Another aim of ESN 

CAG is to integrate foreign students with local students by different kinds of organisation 

ESN CAG gives the necesssary support to projects that targeting to transfer experiences by 

the awarness of being a team in the following years. ESN CAG gives the required support to 

Erasmus students in our institution .ESN CAG communicates with Erasmus students before 

their arrival and we inform them about the school and city where they will live. ESN CAG 

helps them when they come to our school, ESN CAG helps them to adapt to the new culture  

by organizing various social events and encourages them to participate in social responsibility 

projects to turn their Erasmus+mobility period into a great experience. 

 

NATIONAL EVENTS OF ESN TURKEY 

MED’NESS 

Med’ness yılda iki kez düzenlenen ESN Türkiye’nin ulusal bir etkinliğidir. Türkiye’ye gelen 

tüm Erasmus öğrencilerini tek bir noktada birleştiren bu organizasyon ; her yıl Antalya’da 

düzenlenmektedir. Etkinliğin organizasyon komitesi ESN Türkiye’de gönüllü olarak çalışan 

ESNer’lardan oluşmaktadır. ESN Çağ ailesi de 2 gece 3 gün süren bu etkinliğe hem 

organizasyon hem de katılımcı olarak destek vermektedir. 

Med’Ness is a three days & two nights festival orginized by ESN Turkey. This festival aims to gather 

Erasmus & Exchange students from different cities of Turkey . ESN Turkey Med’Ness generally takes 

place in Antalya with around 800 exchange students in a five star hotel. It is a 3 magical day where 

you replace your responsibilities and school projects with music and fun. This festival basically has 

anything your soul might need; Nonstop entertainment, sea, sun, water sports, concept parties, 

beach tournaments, aqua park and many more. 

 

 



  

 

GRAND CAPPADOCIA  TRIPS 

ESN Türkiye’nin en büyük etkinliklerinden biri olan Kapadokya Gezisi her yıl , yılda iki kez 

düzenlenmektedir. Her ne kadar etkinliğin amacı gezi olsa da ; son gün bir SocialErasmus 

projesiyle bitirilir. Etkinliğe katılan Erasmus öğrencileriyle birlikte orada bulunan bir köy 

okulu ziyaret edilir. Daha önceden onlar için alınmış hediyelerle birlikte ; çocuklarla çeşitli 

etkinlikler gerçekleştirilir. 

The aim of this project is to visit village schools around Cappadocia, and turn one of our 

traditional events in to something even more beatiful!!  

Happiness, motivation and smiles on childen faces. Erasmus students are going to help children 

by diferent games and activities. 



  

 

 

NEW YEAR BOAT PARTY 

 It is believed that the year always resembles to the first minutes of the New Year; which means that 

when the clock points out the midnight,if  you’re smiling; the whole year will be full of felicity.This is 

why ESN is organising a boat party for almost a 1000 people on this special night, with special people 

in a special place; Istanbul Bosporus. 

 

 



  

 

 

 

 

GRAND WELCOME PARTIES  

These parties take place beginning of the both semester (around early October and late February) in 

three major cities of Turkey; Istanbul, Ankara and Izmir. These events will set your expectations quite 

high for rest of the semester. 



  

 

ESN ÇAĞ PROJELER VE ÖDÜLLER 

ESN Çağ sosyal aktivitelerde olduğu kadar sosyal sorumluluk projeleriyle de ESN 

Türkiye’nin en aktif şubelerinden biridir. ESN Çağ iki yıldan fazla bir süredir yaklaşık 30 

sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Bu projelere sadece  ESN Çağ üyeleri değil, aynı 

zamanda başka ülkelerden okulumuza Erasmus için gelen öğrenciler de katılmaktadır. ESN 

Çağ hem Erasmus öğrencilerine ülkemizde kaldıkları süre boyunca yararlı vakit geçirme 

fırsatı hem de sosyal sorumluluk projeleriyle kendilerini geliştirme fırsatı tanımaktadır. ESN 

Çağ yaptığı projelerle ESN Türkiye tarafından ödüllere layık görülmüştür. İki dönem ard arda 

Türkiye geneli boyunca en çok proje gerçekleştiren şube ve Rehabilitasyon Merkezi 

projesiyle de en iyi proje yapan şube ödüllerini almıştır. 

The Projects and Awards of ESN Çağ 

 

ESN Çağ is one of the most active branches of ESN Turkey, not only in social activities but also in social 

responsibility projects. In more than two years, ESN Çağ carried out 30 projects.These projects were 

carried out not only with ESN Çağ members but also with the collaboration of Erasmus students who came 

to our university from other countries to have their Erasmus.ESN Çağ, provides both the opportunity of 

spending beneficial times during Erasmus students' stay and the opportunity of improving themselves with 

the social responsibility projects.With the projects has been carried out, ESN Çağ is considered worthy to 

awards. ESN Çağ is awarded as the branch which has the most number of projects throughout Turkey, 

twice in a row, and the best project creator with the project of rehabilitation center. 

Kite Festival 

 Bcycle Touring for Healthy Life  



  

Blue Cap  

Erasmus in School  

Reading Activity (2 times) 

Erasmus in Hospital (4 times)  

Wish Lantems fof Autism Day(2 times)  

Erasmus in TEGV( 10  times) 

Animal Shelter  

Aid Night for Animal Shelter 

Cloth Donation 

Sign Language Video 

Dinner in the Dark 

ExchangeAbility Day(5 projects) 

 

 ESN 101 

ESN 101 ESN e yeni katılan üyeleri bilgilendirmek amaçlı İstanbul Ankara ve İzmir’de 

yapılan bir ün süren toplantılardır. Bu toplantıda yeni üyelere ESN Türkiye yönetim kurulu 

üyeleri , ulusal koordinatörler ve tecrübeli ESNerlar tarafında eğitim ve workshoplar 

verilir.Bu eğitim sayesinde üyeler ESN hakkında daha fazla bilgi edinirler. İstanbul ve 



  

İzmir’de düzenlenen ESN 101 e okulumuz öğrencilerinden ESN Türkiye’nin Ulusal 

SocialErasmus Koordinatör’lüğünü yapan Çağla Karakılıç trainer olarak katılmıştır. 

 

SocialErasmus Projeleri 

SocialErasmus ESN’in en büyük projelerinden biridir. SocialErasmus un amacı gençleri 

hareketlilik deneyimleri süresince kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, onları topluma daha 

yararlı bir birey haline getirmek ve sosyal sorumluluk projeleriyle Erasmus’un farklı bir 

yanını deneyimlemelerini sağlamaktır. ESN Çağ yaklaşık iki yıl boyunca Erasmus 

öğrencileriyle birlikte 22 tane sosyal sorumluluk proje gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirdiği bu 

projelerler iki kez Türkiye genel en fazla proje yapan şube ödülünü almıştır. ESN Çağ 

Başkanı Çağla Karakılıç bu yıl ESN Türkiye Ulusal SocialErasmus Koordinatörü seçildi ve 

ülkemizi Portekiz’de gerçekleşen her ülkeden temsilcinin katıldığı SECM (SocialErasmus 

Coordinators Meeting) Coimbra’da temsil etti. 

 

Kansere Farkındalık Projesi 

ESN Çağ’ın gerçekleştirdiği en önemli projelerden biri de kanserli çocuklarla yaptığı 

etkinliklerdir. Belli aralıklarla bu çocukları ziyaret eden ESN Çağ üyeleri ve Erasmus 

öğrencileri çocuklarla çeşitli aktiviteler yaparak onlarla vakit geçiriyorlar. 

 

 

 



  

 

 

  

Erasmus in TEGV Projesi 

ESN Çağ ‘ın önderliğinde okulumuza Erasmus için gelen öğrenciler SocialErasmus projesi 

kapsamında çeşitli sosyal sorumluluk projelerine katılıyorlar. Bunların içinde en sürekli olanı 

TEGV; yaklaşık 2 yıldır devam ediyor. 2 haftada bir Erasmus öğrencileri TEGV’i ziyaret 

ediyor. Bu ziyaret süresince hem onlara İngilizce ders veriyor hem de çeşitli oyunlar 

oynuyorlar. Çocukların dil seviyesine ciddi katkıda olan bu proje gelecek yıllarda da devam 

etmesi planlanıyor. 



  

 

 

Adana Balcalı Hastanesi Projesi 

Bu hastaneden gelen istek üzerine ESN Çağ ailesi ve Erasmus öğrencileri Adana Balcalı 

Hastanesi’nde ki  çocuk bölümünün duvarlarını boyadı.  Bu proje sayesinde hastane çocuklar 

için daha sevimli bir hale getirildi. Bir günü alan bu etkinlik tamamlandığında Erasmus 

öğrencileri için eşsiz bir deneyim oldu. 

 

 

 



  

Köy Okulu Projesi 

SocialErasmus’un  en önemli projelerinden biri olan ErasmusinSchools projesi kapsamında 

ESN Çağ bir köy okulu projesi gerçekleştirdi.Proje için ilk olarak okulda stand açılarak çeşitli 

yardımlar toplandı. Daha sonra Erasmus öğrencileriyle bu okula gidildi ve Erasmus öğrenciler 

tarafından İngilizde  ders verildi. 

 



  

 

 

 

ExchangeAbility  

ESN in diğer en büyük projelerinden biri olan ExchangeAbility engellilere yönelik projeleri 

kapsar. ESN Çağ SocialErasmus gibi ExchangeAbility’e de gereken önemi vererek her dönem 

farkındalık projeleri gerçekleştiriyor.Yaklaşık bir buçuk senedir 10 civarında proje yapan 

ESN Çağ ExchangeAbility alanında yaptığı Rehabilitasyon Merkezi projesiyle en iyi proje 

ödülünü aldı. 

 

Projeler 

ESN Çağ’ın gerçekleştirerek ödül almış olduğu projelerden biri olan Rehabilitasyon Merkezi 

projesi Erasmus öğrencileriyle birlikte gerçekleştirildi. ESN Çağ üyeleri kostümler giyerek 

Tarsus’ta bulunan Emin Adımlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki çocukları 

ziyaret etti ve onlarla çeşitli oyunlar oynadılar. 



  

 

Uluslar arası Toplantılar 

AGM 

 Uluslararası ESN ailesine 3 sene önce katılan ESN Çağ, o zamandan beri ulusal ve uluslararası 

toplantılarda ESN Çağ’ı temsil ediyor. ESN’in ön önemli yıllık genel kurul toplantısı olan AGM’e de 3 

yıldır katılıyoruz. Sırayla Ankara-Warsaw-Berlin olmak üzere 3 AGM toplantısında bulunduk. 

Toplantılarda önerilen yeni tüzük değişikliklerinde ve ESN International’ın yeni board seçiminde oy 

kullanıyor, geçmiş dönemin raporlarını inceliyor ve network’umuzu genişletiyoruz.  



  

 

 

ESN ÇAĞ- Workshops 

     Bizler ESN Çağ ailesi olarak hem aramıza yeni katılan üyelerimizle daha fazla 

etkileşim içerisinde olabilmek hem de yeteneklerimizin sınırlarını üst seviyelere 

çıkarabilmek için workshoplar düzenliyoruz. 

     Düzenlediğimiz workshopları ‘’Kendine Güven’’ ve ‘’Kendini İfade 

Edebilme’’ gibi temalar çerçevesinde yapılandırıyoruz. Bu workshoplarda 

katılımcılarda  kendileri ve çevreleriyle ilgili farkındalıklar oluşuyor; çünkü 

etkinliklerimiz süresince kişinin hem iç dünyasına yönelmesini hem de çevresini 

daa dikkatli gözlemlemesini sağlıyoruz. 

      Hem workshoplar  süresince yaptığımız gözlemler  hem de workshop 

sonralarında aldığımız dönütlerde; katılımcılarda bir farkındalık oluşmasıyla 

beraber önyargılarını yıkma yolunda da ciddi ilerlemelerin olduğuna tanıklık 

ediyoruz. 

 


