Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya’nın Veri Bankası Kullanım Kılavuzu:
Veri Bankasına Kayıt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

datenbank.jugendbruecke.de adresine girin
Kayıt’a tıklayın.
Kullanıcı ve kurumsal bilgilerinizi yazın ve “Giriş yapın”a tıklayın.
Kayıt işlemiyle ilgili e-postayı bekleyin ve gelecek e-posta üzerinden kaydınızı onaylayın.
datenbank.jugendbruecke.de adresinde bulunan “Giriş” bölümü üzerinden kendi seçtiğiniz giriş bilgileriyle
sisteme giriş yapın.
(Gerekliyse) Proje oluşturun.
Proje oluşturacaksanız, danışılacak bir kişi ya da kurum adı belirtin.
Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya yeni eklenen/oluşturulan bütün kurum ve projeleri inceleyerek sonuçları
zamanında yayınlayacaktır. (Bu işlem için ayrı bir onay e-postası almayacaksınız. Bu süre zarfında bize
zaman tanımanızı ve inceleme bitinceye kadar süreçle ilgili sorularınızı ertelemenizi rica ediyoruz.)
Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, kurumunuzu sistemde aktifleştirdikten sonra sisteme eklediğiniz bilgiler
görünür hale gelecektir.

Ortak kurum aramak için:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Veri bankasına kaydolun. (bkz. yukarıda)
datenbank.jugendbruecke.de’ye “Giriş” yapın.
“Kurum” başlığı altında daha önceden eklemiş olduğunuz kurumunuzla ilgili bilgileri “düzenleyin”.
Aşağı doğru giderek “ortak kurum açık” seçeneğini işaretleyin ve ortak arama amacınızı bir cümleyle
belirtin.
“Kurum(u) güncelleyin”e tıklayın.
Kurumunuz şimdi veri bankamızda (datenbank.jugendbruecke.de) “ortak arıyor” olarak görünüyor.
“Ortaklar” ve diğer kullanıcılar için de görünür durumdasınız.

Ortak kurum olmak için:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kendi kurumunuzu “ortak kurum açık” olarak ayarlayın. (bkz. yukarıda)
Olası ortak kurumun da aynı şekilde “ortak kurum açık” seçeneğini ayarlamış olması gerekiyor.
“Ortak kurum açık” seçeneğini işaretledikten ve kurumunuzu tıklayarak güncelleştirdikten sonra
kurumunuz aşağıdaki “Ortaklıklar” bölümünde görünür hale gelecektir.
Buradan ortaklık kurmak istediğiniz bir kurum seçerek yeniden “Kurum(u) güncelleyin”e tıklayın. İlgili
kurum şimdi sizden bir ortaklık teklifi alacak.
Ortaklık teklif edilen kurum şimdi “Kurum/lar” ve “Kurum Düzenleyin” başlıkları altında, “Ortaklıklar”
bölümünde teklifinizi görebilir ve bu teklifi işaretleyip kendi kurumsal bilgilerini güncelleyerek onaylayabilir.
Şimdi siz de bir ortak kurumsunuz.
Böyle bir ortaklık teklifinden önce ilgili kurumla doğrudan iletişime geçmenizi öneriyoruz. Veri bankamıza
kayıtlı bütün kurumların iletişim bilgilerine datenbank.jugendbruecke.de – “Kurum” (ya da “ortak kurum
açık” seçeneği işaretlenmişe “Ortak/lar”) üzerinden ilgili kurumun adına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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

Proje Oluşturma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proje oluşturmak için veri bankasına kayıtlı olmanız gerekiyor. (bkz. yukarıda)
datenbank.jugendbruecke.de’ye “Giriş” yapın.
“Projeler” başlığını seçin.
Sağ yukarıda “Proje oluşturun”u seçin.
Gerekli bütün bilgileri girin ve aşağıda “Proje oluşturun”a tıklayın.
Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya yeni eklenen/oluşturulan bütün kurum ve projeleri inceleyerek sonuçları
zamanında yayınlayacak. (Bu işlem için ayrı bir onay e-postası almayacaksınız. Bu süre zarfında bize
zaman tanımanızı ve inceleme bitinceye kadar süreçle ilgili sorularınızı ertelemenizi rica ediyoruz.)

Proje Fonu Başvurusu:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

Proje fonu başvurusu yapabilmek için veri bankasına kayıtlı olmanız gerekiyor. (bkz. yukarıda)
datenbank.jugendbruecke.de’ye “Giriş” yapın.
Buna ilaveten bir proje oluşturmuş olmanız gerekiyor. (bkz. yukarıda)
Aynı şekilde danışılacak bir kişi ya da kurum adı belirtmiş olmanız da gerekiyor.
a. Bunun için önce “Danışılacak kişi / kurum” ve “Danışılacak kişi / kurum belirtin”e tıklayın.
b. Gerekli bütün bilgileri girerek “Danışılacak kişi / kurum belirtin”e tıklayın.
“Proje fonu başvuruları” başlığına gidin.
Sağ yukarıda “Proje fonu için başvurun”a tıklayın.
Başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak aşağıda “Proje fonu için başvurun”a tıklayın. Başvurunuz
şimdi sisteme kaydedildi. İstediğiniz zaman sisteme girip başvurunuzu yeniden düzenleyebilirsiniz.
Burada daha önceden oluşturduğunuz bir projeyi, danışılacak kişi / kurum ve ortak kurumunuzla ilgili
bilgileri otomatik olarak transfer edebilirsiniz. Bunun için Drop-Down-Menü’den ilgili bilgiyi doğrudan seçip
aşağıda “Proje fonu için başvurun”a ya da “Proje fonu başvurusu(nu) güncelleyin”e tıklayın. Bilgiler kayıt
işlemiyle birlikte otomatik olarak transfer edilir.
Başvurunuzu ulaştırabilmeniz için bir ortak kurum belirtmeniz gerekiyor. Bu da her iki kurumun veri
bankasına kayıtlı olması ve sistemde ortak kurumlar olarak görünmeleri gerektiği anlamına geliyor. (bkz.
yukarıda)
Ortaklık planladığınız kurum henüz veri bankamıza kayıtlı değilse, başvurunuzu düzenleme sürecinde bu
kurumu sisteme kaydolması için davet edebilirsiniz. Bunun için “Ortak kuruma / organizasyona dair bilgiler”
başlığı altında “Davet edin”e tıklayın. (Bir kurumu / organizasyonu veri bankasına kaydolması için davet
ettiğinizde de kendi kurumunuzu ortak kurum olarak eklemeniz gerekir.) [bkz. yukarıda.]
Bütün bilgiler eksiksiz olarak işlendiyse başvurunuzu iletebilirsiniz.
Bunun için “Proje fonu başvurusu düzenleyin” başlığı altında en aşağıya gidin.
“Başvuruyu iletin” seçeneğini işaretleyin.
“Proje fonu başvurusu(nu) güncelleyin”e tıklayın.
Dikkat! Başvurunuzu ilettikten sonra bir daha yeniden düzenleyemezsiniz. Lütfen gerekli bütün bilgileri
özenle ve eksiksiz bir şekilde kaydetmeye dikkat edin.

Yeni veri bankamızı zevkle ve başarıyla kullanmanız dileğiyle,
Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya ekibiniz

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

