
AYBÜ GENÇLİK EKRANI KARİYER GÜNLERİ 

"Gençlik Ekranı" adlı AB Erasmus+ Gençlik, Ana Eylem 3-Politika Reformuna Destek Projemiz 

kapsamında 3 günlük Gençlik Ekranı Zirvesi düzenlenecektir. Becerileri ve istihdamı artırmak; Eğitim, 

öğretim ve gençlik çalışmalarını modernize etmek; Genç insanlara odaklanmak gibi Erasmus+ 

Programı'nın genel hedefleri doğrultusunda şekillenen projemiz, temelde gençlerde özelde ise 

özellikle üniversite gençliğinde dahil etme, girişimcilik ve kariyer yönetimi noktasında önemli bir 

farkındalık oluşturma çabasını taşımaktadır. Bu anlamda düzenlenecek olan bu 3 günlük platform, 50 

proje katılımcısı, 15 uzman/karar verici konuşmacı ve yaklaşık 250 genç yararlanıcıdan oluşan bir 

ekiple gerçekleşecektir. Ayrıca gençleri ilgilendiren gençlik ve girişimcilik alanlarında görev yapan 

(YÖK, TÜBİTAK, ATO vb. paydaşlarımız ile) karar alıcılara ev sahipliği yapacak Zirve çeşitli konularda 

sunumlar, konferanslar, kokteyller, çalıştaylar ve paylaşımları içerecektir. Projede yer alan 50 genç 

katılımcının yanı sıra, üniversite öğrencileri, işsiz veya mezun gençler de bu zirvede dinleyici/katılımcı 

olarak yer alabileceklerdir. Zirvede genç katılımcıların yanında girişimcilik, okuldan işgücü piyasasına 

geçiş, gençlerin istihdamı, örgün ve yaygın eğitimle işsiz gençlerin desteklenmesi, dijital beceriler ve 

çok dilliliğin gelişimi, Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) tabanlı öğretmen ve değerlendirme 

uygulamalarının desteklenmesi gibi temalar ekseninde ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi, 

gerekli bilgi ve tecrübeye sahip bürokrat, akademisyen, STK ve İş Dünyası Temsilcisi, Hayırsever 

(melek yatırımcılar) vb. kişiler de gençlerle bir araya geleceklerdir.  

 

PROJE KATILIMCILARI 

Bu kapsamda Gençlik Ekranı Zirvesi’nde katılımcı 50 öğrenci belirlenecektir.  

Başvuru Şekli: 

Tüm başvurular AYBÜ Dış İlişkiler Birimi Genel Koordinatörlüğü’ne elden veya e-posta ile 

ybuint@ybu.edu.tr adresine 20 Nisan 2017 Perşembe günü saat 17:00’a kadar yapılacaktır.  

Katılımcıların Seçimi: 

Gençlerin ve uzmanların seçimi proje için özel olarak oluşturulacak olan Değerlendirme ve İzleme 

Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir. Değerlendirme ve İzleme Komisyonu üyeleri, Rektör (ya 

da görevlendireceği bir öğretim üyesi), Dış İlişkiler Birimi Genel Koordinatörü, Sağlık-Kültür-Spor Daire 

Başkanı, Üniversite Eurodesk İrtibat Kişisi ve Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanı (ya da bir öğrenci 

temsilcisi) tarafından oluşacaktır. 

Seçim Yöntemi: 

Değerlendirme ve İzleme Komisyonu ilk olarak başvuru formunu ve başvuru formu değerlendirme 

cetvelini hazırlayacaktır. Buna göre her bir katılımcı adayı, teslim ettiği başvuru formu üzerinden 

ikametgâh yeri, eğitim durumu, okul başarısı, yaşı ve yabancı dil seviyesine göre başvuru sürecinin 

hemen sonrasında duyurulacak olan değerlendirme cetveline göre 100 üzerinden puanlanacaktır. 

Değerlendirme neticesinde asil (50 kişilik) ve %30'u oranında yedek (15 kişilik) bir katılımcı listesi ilan 

edilecektir. 

Katılımcıların Belirlenmesi:  
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Başvuru yapan gençlerin, ilgili başvuru formunu eksiksiz doldurmuş olmak, projeye katılımda istekli 

olmak, yabancı dil biliyor ya da yabancı dil öğrenmeye istekli olmak, temsil ve sözlü ifade yeteneğine 

sahip olmak, dinamik ve sosyal bir yapıya sahip olmak, ekip ruhuna ve birlikte çalışmaya uyum 

sağlayabilmek, AB projeleri, Gençlik ve Girişimcilik konularında bilgi ya da yüksek ilgi sahibi olmak gibi 

kriterlere haiz olmaları gerekmektedir. Projenin bu genel seçim kriterlerinin yanı sıra katılımcıların 

belirlenmesinde, yaş (18-30 yaş), cinsiyet eşitliği (25 Kadın-25 Erkek) gibi önemli unsurlar dikkate 

alınacak; Engelli (ekonomik, eğitimsel, bedensel) vb. dezavantajlı, veya daha önceden herhangi bir AB 

projesinde yer almamış ya da iş sahibi olmayan genç katılımcılara pozitif ayrımcılık uygulanacaktır. 

 

NEDEN KATILMALIYIM? 

Europass CV ve Youthpass Sertifikası noktasında ilgili detaylı bilgi, yazılı ve sözlü olarak proje 

koordinatörü tarafından proje katılımcısı gençlere proje ana faaliyet bitiminde aktarılacaktır. Ayrıca, 

proje bitiminde üniversitemiz tarafından katılımcılara verilecek sertifikalara ek olarak (katılımcıların 

da ilgili/gerekli bölümleri doldurmasının akabinde) Europass CV & Youthpass Sertifikası almak için 

gerekli yönlendirmeler gerçekleştirilecektir. Katılımcılar sahip oldukları ilgili sertifikalar aracılığıyla bir 

AB Erasmus+ programında yer aldıklarını ve bu programlar hakkında bilgi sahibi olduklarını 

belgeleyebileceklerdir. 

Tüm bunların yanı sıra, Youthpass ve Europass CV araçların önemine binayen "Gençlik Ekranı" 

Zirvesi'nde Türkiye Ulusal Ajansı'ndan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)'dan davet edilecek olan 

uzmanlar eşliğinde mini bir oturum gerçekleştirilecek, bu noktada AB (Türkiye Ulusal Ajansı) ve MYK 

çalışma alanına giren sertifika (Europass CV, Europass Diploma Eki, Europass Dil Pasaportu vb.) ve 

belgelere (Youthpass) ilişkin gençlere küçük bir sunum gerçekleştirecektir. 

Proje katılımcılarının proje neticesindeki kazanımlarında şu olumlu değişimler/gelişimlerin 

gözlemlenmesi beklenmektedir: 

Düzenlenecek olan bu kariyer günlerine katılacak gençlerin akademik, mesleki ve kişisel açıdan çeşitli 

beceriler kazanacağı öngörülmektedir. Bu doğrultuda Kariyer Günleri, gençlere akademik ve mesleki 

açıdan; gençlik, girişimcilik, kariyer ve istihdam gibi konularda ortaya konan örnek kişi, çalışma ve 

ortaklıkları deneyimleme fırsatı sunmayı; ulusal ve uluslararası perspektifte sahip misafir uzmanlar ve 

karar alıcıların (politika yapıcıların) görüşleri doğrultusunda yeni stratejiler geliştirmeyi, istihdam 

edilebilirlik için gerekli niteliklerini geliştirerek kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflemektedir. 

Kişisel ve Sosyo-kültürel gelişim açısından ise gençlere kazanılacak farklı vizyon ile kendileri ile ilgili 

daha uzun vadeli reel hedefler koymasını öğretmeyi, katılımcı uzmanlar aracılığıyla farklı kültür ve 

kurum yapılarına tanık olmayı, takım çalışması ve ekip ruhunun önemini kavratmayı, sorumluluk ve iş 

disiplini bilincinin Türkiye ve Avrupa’daki önemini vurgulamayı, Avrupalılık ve Dahil Olma bilincini 

yaşayarak, risk ve kriz yönetimi örneklerini deneyimlemeyi amaçlamaktadır.  

 

 


