YOUTH STATION ASSOCIATION FELLOWSHIP PROGRAMI BİLGİLENDİRME VE RIZA METNİ
Fellowship Programı, gençlere yönelik inovatif gönüllülük prensibini benimseyerek fikir ve
potansiyelleriyle değişimin sesi olmalarına kapı açan bir kişisel gelişim programdır. YSA Fellowship
Programı, Dünya’nın dört bir yanından gençleri buluşturan, YSA’nın diasporadaki genç ve nitelikli
insan kaynağına yatırım yaptığı ve gençlerin gelişimini sağladığı bir eğitim programıdır. YSA
Fellowları 6 aylık eğitim süresi boyunca programın sunduğu uluslararası ağdan, eğitim olanakları
ve mentörluk hizmetlerinden yararlanır, program bitiminde YSA Fellow olarak yeterli görülmeleri
durumunda Trust Liderlik Okuluna ve uzmanlaştıkları alanda uzun dönemli stajlara kabul alırlar.
YSA’nın uzun soluklu desteklerinin altında diaspora gençlerinin sivil topluma katılımlarını
artırmak, daha nitelikli beşerî sermaye kaynağına yatırım yapmak ve diaspora gençlerinin hak
savunuculuğu ve toplumsal/siyasal katılımlarını güçlendirme fikri vardır.

Fellowship Programına Başvuru Şartları
Aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan tüm gençler YSA Fellowship Programına başvuruda
bulunabilir.
•
•
•
•
•

18-29 yaş arasında olmak,
Türkiye kökenli veya Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
Toplumsal meselelere duyarlı ve gönüllülük bilincine sahip olmak,
Seyahat engeli bulunmamak,
Fellowship Programının taahhütnamesinde yer alan kurallara uygun davranmayı taahhüt
etmek.

Fellow Adayları Seçim Süreci

Fellowship programı için gerçekleştirilen başvurular arasından Fellow Adayları belirli bir yöntem
ve süreç ile seçilirler.

•

Online olarak doldurulan başvuru formunun puanlanması
Başvuru formu adayı daha yakından tanımak için adaya ilişkin genel bilgiler, eğitim bilgileri
ve gönüllük alanında yetkinlikleri hakkında sorular yöneltmektedir.

•

CV ve motivasyon mektuplarının değerlendirilmesi
CV ve motivasyon mektubu formatı YSA tarafından web sitesine konulmuş olup adayın
yetkinlik, ilgi alanları ve programa başvuru sebebine ilişkin bilgi almayı amaçlamaktadır.

•

Uygun görülen adayların Youth Station Yönetim Kurulu ile online mülakata alınması
Yetkinlik bazlı olarak yapılacak mülakat özellikle adayın teknik olmayan (soft-skills)
becerilerine ilişkin soruları içerecektir. Ek olarak çeşitli örnek vakalara yaklaşım geliştirme
ve çözüm üretme konusunda adayın teknik bilgilerini de sınayacaktır.
Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar kendi başvuruları için hangi aşamada
olduklarına dair bilgilendirme maili alacak ve ileri aşamalara dahil edilmeleri halinde
kendilerine mülakat ve görüşme daveti mail yoluyla iletilecektir.

Fellowship Programı neleri kapsıyor?

•
•

•
•

Teknik ve teknik dışı 21.yy. becerilerini kazandıran bir eğitim modeli,
Program süresince gençlik sağlığı, çevre ve sürdürülebilirlik, eğitim ve staj, istihdam ve
girişimcilik, sosyal içerme ve katılım, kültür ve yaratıcılık alanlarından bir tanesinde
uzmanlaşma imkânı,
Fellow’un uzmanlaşacağı alanda her türlü yazılı ve görsel e-learning araçlarına/içeriklerine
erişimi,
Uzmanlık eğitimi süresince analitik düşünme becerisini, takım çalışmasını ve iletişim
yetisini geliştiren vaka çalışmaları, interaktif eğitim içeriği ve gönüllü saha faaliyetleri.

Fellowship Programı Kapsamında Yer Alanlar
•
•
•

Başarılı bulunan tüm Fellow adayları ilk olarak Gönüllülüğe Giriş Eğitim Modülü (I-GEM)
adındaki bir eğitim programını tamamlayacaklardır.
Adaylar seçtikleri alandaki tüm fellow adayları ile çevrimiçi olarak tanışacak ve ortak
çalışma kültürü geliştirilecektir.
Ardından 6 ay boyunca devam edecek Fellowship Programı süresince her 2 haftada bir
mentörlerimiz tarafından haftalık 7 saati alacak şekilde gönderilecek okuma, izleme,
dinleme içeriklerini takip edeceklerdir. İzleme için gönderilecek içerikler Ted Talklar,
Coursera eğtim modülleri gibi sitelerden, okuma parçaları Harvard Case Study
kısımlarından, dinleme kısımları podcastlerden oluşmaktadır. Tüm içerikler ilgili alanın

•

•

•

•

•

uzmanları tarafından detaylıca taranarak oluşturulmuş bir havuzdan çekilmekte ve
düzenli aralıklarla ve geri dönüşlere göre güncellenmektedir.
6 aylık Fellowship programı boyunca Fellow Adaylarından YSA Gönüllüleri için kendi
alanları özelinde en az 2 eğitim programı düzenlemeleri beklenmektedir. İlgili eğitim
programları YSA Fellowship Programı Koordinatörünün kararına bağlı olarak yüzyüze
sadece kendi istasyonu için veya çevrimiçi olarak tüm YSA Gönüllüleri için olabilir.
Her hafta Pazartesi günleri yayınlanan YSA Bülten için YSA Fellow adaylarının 6 ay
içerisinde en az 2 yazı kaleme alması ve bunun tüm gönüllüler ile paylaşılması
beklenmektedir. İlgili yazı bir derleme yazısı olmalıdır.
YSA tarafından ayda 1 kez düzenlenecek çevrimiçi Fellow Buluşması her alandaki fellowları
kendi aralarında buluşturmayı hedefleyen ve alanın uzman isimleriyle bir araya getiren bir
etkinliktir. Ayda 1 kez toplam 1 saat süren bu buluşmalara katılım zorunluluğu
bulunmaktadır.
Fellowship programının son 2 ayında ise Fellow adaylarının bir sosyal girişim, dernek veya
iş fikri üzerinde çalışmak ve program bitişinde çalışmanın fikri çıktılarını tanıtmak
zorunluluğu bulunmaktadır. İlgili girişimin geliştirilebilmesi için Fellow adayları kendi
aralarında gruplandırılacak ve bir mentörden destek alarak çalışacaklardır.
Son olarak ise 6 aylık eğitim programını tamamlayan ve girişimcilik fikrini şekillendiren
Fellow Adayları Trust Liderlik Okulu’na davet edilirler ve burada hem girişimcilik fikirleri
üzerinde detaylı olarak çalışırlar hem de program sonunda Fellow rozetlerini alırlar.

Fellowship Programı Katılımcılarına Hatırlatmalar
•
•
•

•
•

Programın tüm etkinliklerine katılım ve tam motive şekilde takip zorunludur.
Program katılımcılarının herhangi bir noktada içeriği takip edememe, programdan kopma
gibi durumlarında kişiler programdan ayırılacaktır.
YSA Fellowship Programı çok kişiye ulaşmayı değil doğru kişilere ulaşmayı hedefleyen bir
programdır. Bu sebeple programa uyum noktasında sorun yaşayabileceğini düşünen
gençlerin başvuru esnasında bu durumu göz önünde bulundurmaları tavsiye edilir.
Program için haftalık içeriklere ortalama 6-7 saat, ve diğer çalışmalar için de ortalama 1
saat olmak üzere haftalık toplam 8 saat kadar vakit ayrılması gerekmektedir.
Program kapsamında paylaşılacak tüm içerikler kişilere özel olarak gönderilmektedir ve bu
içeriklerin bir başka kişi ile paylaşılmaması gerekmektedir. YSA Fellowship Programı
patent hakkı YSA’da olan bir programdır ve içerikler telif hakkı ile korunmaktadır.

