
 
30.09.2013 

Gençler Var Projesi E- Büteni II 

 (1 Temmuz, Ağustos, Eylül 2013) 

 

Üniversitemiz Avrupa Akdeniz Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Gençler Var Projesi 

Faaliyetlerine ilişkin hazırlanan e-bültenimiz tarafınıza sunulmaktadır. 
 

 1-30 Temmuz 2013  

8-13 Temmuz 2013 “Gençlik Araştırmacıları 

Eğitimi”: Eğitim kursumuzda amaç gençlik alanında 

çalışacak bağımsız gençlik araştırmacılarını 

yetiştirmek  (bu sayede gençlik istihdamı konusunda 

da yeni bir alan oluşturmak) ve tüm Türkiye çapında 

gençlerin istihdam, yoksulluk ve marjinalleşme 

boyutunda sorunların çözümüne dair beklentileri 

araştırmaktı. Böylece kamuoyunu, sivil toplumu ve 

kurumları gençlik ve gençlik sorunları hakkında 

bilgilendirdik. Bu bağlamda Türkiye’nin farklı 

illerinden gelen 25 katılımcı akademisyen ile ilgili 

eğitim kursu gerçekleştirilmiştir. Eğitim kursu Gençler 

Var projesi kapsamında finanse edilmiştir 

 
 

1-30 Ağustos 2013 

30 Ağustos 2013 “Genç Ofis Ücretsiz Öğrenme 

Programı”: İlgili öğrenme programı Gençler Var 

projesinin diğer bir ayağıdır. Bu bağlamda, 6 stajyer genç 

Uluslararası İlişkiler Ofisinde, Merkezimize ilişkin e- dergi 

programlama için görev almış olup,  proje kapsamında 

gençlerin masrafları karşılanmıştır.  

12-17 Ağustos 2013 STK’lar için “Gençlik Çalışmaları 

Eğitimi”: Eğitim Kursumuz Türkiye’de gençlik 

çalışanlarının kapasitesini geliştirmek için tasarlanmıştır. 

İşsiz, yoksul ve marjinal gençlik gruplarıyla yapılacak 

çalışmalara yönelik olarak sivil toplum kuruluşlarına, kamu 

kurumlarına, gençlik çalışması yapacak kişilere teorik ve 

teknik eğitimler içermektedir. Bu bağlamda Türkiye’nin 

farklı illerinden gelen 30 katılımcı STK çalışanı ile ilgili 

eğitim kursu gerçekleştirilmiştir. Eğitim kursu Gençler Var 

projesi kapsamında finanse edilmiştir 

 



 
 

 

1-30 Eylül 2013 

9-12 Eylül 2013 “Genç Ofis Eğitimi”: Bu çalışma 

yaygın eğitimin örgün eğitimle buluşması ve yaygın 

eğitimin kamu kurumlarında, üniversitelerde 

uygulanmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. 

Üniversite ve kamu kurumlarında gençlerle, gençler için 

çalışan kişilere yönelik organize edilecek eğitimde, genç 

dostu nasıl çalışılacağı,  genç işbirliği ve gençlere yeni 

fırsatlar yaratma konusunda bilgi ve yaklaşım 

kazandırılmıştır.  Eğitim sırasında üniversite 

kulüpleriyle işbirliği kurma, gençlik çalışmalarını 

destekleme ve gençlerle iletişim konularında kurumların 

deneyim kazanması ve diğer kurumlarla bu konuda 

işbirliği geliştirmesi sağlanmıştır. Bu bağlamda 

Türkiye’nin farklı illerinden gelen 23 katılımcı gençlik 

çalışanı ile ilgili eğitim kursu gerçekleştirilmiştir. 

Eğitim kursu Gençler Var projesi kapsamında finanse 

edilmiştir.  

1 Eylül-30 Aralık 2013 “ Farkında mısınız Gençler 

var Proje Kampanyası: Proje kapsamında gençlerin 

varlığına dikkat çekmek ve gençlerle ilgili çalışmaların 

farkındalığını artırmak amacıyla kampanya başlattık. 

Proje kampanyamız kapsamında Türkiye’den 18-30 Yaş 

aralığındaki gençlerin, Türkiye’de yer alan tarihi ve 

turistik yerlerde,“Farkında mısınız Gençler Var !” 

cümlesini yaratıcılığını kullanarak yazması ve bu yazı 

ile birlikte çekildiği fotoğrafı gönderen her gence 

projemizden küçük hediyeler (kupa, cüzdan, kalem, bot 

defteri, rozet, online yaygın öğrenim metotlarını içeren 

bilgi kitleri) postalanmaktadır. 
 

 

   


