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Amaç, Dayanak ve Kapsam
Amaç
Madde 1 - Bu usul ve esasların amacı Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
bünyesindeki Proje Merkezinin çalışmalarına ilişkin ilkeleri belirlemektir.
Dayanak
Madde 2 - Bu usul ve esaslar, Ege Üniversitesi sosyal sorumluluk projeleri EğitimÖğretim Yönetmeliği ve 18.09.2012 tarih ve 17/3 sayılı Ege Üniversitesi Yabancı Dil
Öğretimi Yönergesine dayalı olarak düzenlenmiştir.
Kapsam
Madde 3 - Bu usul ve esaslar, Proje Merkezinin temel amacını, görev ve
sorumluluklarını kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM
Tanımlar
Madde 4 - Bu usul ve esaslarda yer alan terimlerden;
Ege Gençlik Takımı (EGE Youth Team): Ege Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu bünyesinde oluşturulmuş gençlik grubunu,
Program dışı etkinlik: Ders programlarını desteklemeye yönelik her türlü planlı ders
dışı etkinlikleri,
Proje Merkezi komitesi: Proje Merkezinde görev yapan İngilizce Birimi öğretim
elemanlarından oluşan komiteyi ifade eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Proje Merkezinin Çalışmasına İlişkin Sorumluluklar ve Faaliyetler
Madde 5 - Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki Proje
Merkezinin temel amacı, yüksekokulda verilen İngilizce eğitim ve hizmet standartlarını
yükseltmek ve kapasitesini arttırmak üzere ulusal ve uluslararası boyutta sosyal ve eğitsel

proje fikirleri geliştirmek ve bu projelerin hayata geçirilmesini temin etmek amacıyla her türlü
etüt ve uygulama faaliyetlerini yürütmektir. Bu bağlamda Proje Merkezi ayrıca yüksekokul
bünyesinde öğrenim görmekte olan gençlerin sosyal hayata katılımlarını güçlendirmek, aktif
bireyler olarak kapasitelerini geliştirmelerine ve uluslararası sosyal sorumluluk projelerine
katılmalarına ya da üretmelerine katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan Ege Gençlik
Takımının (EGE Youth Team) faaliyetlerini yürütmeyi hedefler.
Proje Merkezi aynı zamanda Yabancı Diller Yüksekokulu’nda uygulanmakta olan
İngilizce Hazırlık Programını desteklemek amacıyla gönüllü İngilizce öğretim elemanlarıyla
birlikte ders dışı etkinlikleri planlamayı ve yürütmeyi amaçlamaktadır.
Madde 6 - Proje Merkezi komitesi, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
İngilizce Hazırlık Programına destek olmak üzere yapılan sosyal ve eğitsel proje çalışmalarını
yürütmekle yükümlüdür. Komite bir başkan ve iki üye olmak üzere toplam üç İngilizce Birimi
öğretim elemanından oluşur. Her bir üye yüksekokul müdürü tarafından görevlendirilir.
Madde 7 - Proje Merkezi Komitesinin görevleri şunlardır;
a) Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu adına sosyal ve eğitsel proje fikirleri
geliştirilmesi için haftalık toplantılar düzenlemek.
b) Proje fikirlerinin hayata geçirilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarını yapmak.
c) Yüksekokul bünyesinde çalışmakta olan öğretim elemanlarını gençlik çalışmaları
hakkında bilgilendirmek ve Proje Merkezinde gerçekleştirilen gençlerin eğitimi ile
ilgili gönüllülük faaliyetlerine dahil olmaları konusunda yönlendirmek.
d) Yüksekokul bünyesindeki eğitim görmekte olan öğrencileri ulusal ya da uluslararası
sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeleri konusunda teşvik etmek amacıyla
bilgilendirme toplantıları düzenlemek.
e) Sosyal medya araçları yardımıyla mevcut gençlik projeleri hakkında duyurularda
bulunmak.
f) Avrupa Birliği Gençlik Programı çerçevesinde (Yeni adıyla Erasmus +) gençlik
değişimleri gerçekleştirmek amacıyla yüksekokul adına ortaklıklar oluşturmak.
g) Avrupa Birliği Gençlik Programı çerçevesinde yurt dışına gönderilecek katılımcı
adaylarının tespit edilmesi için gerekli dokümanı hazırlamak.
h) Katılımcı adaylarını gençlik değişimi öncesi proje konularına yönelik hazırlamak
amacıyla tematik çalışmalar düzenlemek ve düzenlenmesi gereken resmi evrak ya da
yasal süreçler konusunda onları bilgilendirmek ve alt yapı çalışmaları gerçekleştirmek.
i) Katılımcıların yurtdışı dönüş sonrası proje faaliyetlerinin içeriği ile ilgili bilgi
paylaşımında bulunmasını temin etmek amacıyla sunum yapmalarını sağlamak.
j) Gençlik değişimleri ile ilgili belge ve raporları düzenli bir şekilde arşivlemek ve
saklamak.
k) Gençlerin etkin bireyler olarak kapasitelerini geliştirmek üzere İzmir ili içerisinde
sosyal sorumluluk projeleri bağlamında faaliyet gösteren dernek, vakıf vb gibi kar
amacı gütmeyen kuruluşlara ziyaretlerini gerçekleştirmelerini sağlamak.
l) Dernek, vakıf ziyaretleri sonrasında gençlerle gözlem ve değerlendirme çalışmaları
gerçekleştirmek ve ziyaret raporu oluşturmak.

m) Gençlerin ulusal ya da uluslar arası boyutta proje fikirleri geliştirmelerine ve bu
fikirleri hayata geçirmelerine olanak sağlayacak resmi ve resmi olmayan öğrenim
ortamları yaratmak.
n) Öğrencileri proje çalışmalarına yönlendirmek.
o) Proje çalışmaları ile ilgili üst yönetime bilgi vermek.
p) Proje faaliyetleri ile ilgili gerekli belgeleri hazırlamak ve arşivlemek.
q) Gönüllü İngilizce Birimi öğretim elemanlarıyla birlikte İngilizce Hazırlık Sınıfı
Programını desteklemek amacıyla ders dışı etkinlikleri planlamak ve bunu üst
yönetime sunmak.
r) Uygulanan ders dışı etkinliklerle ilgili Program Geliştirme Birimini bilgilendirmek.
s) Ders dışı etkinliklerin programlarını arşivlemektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 8 - Proje Merkezi usul ve esaslarına ilişkin hükümler, Ege Üniversitesi
Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9 - Proje Merkezi usul ve esaslarına ilişkin hükümleri, Ege Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu müdürü yürütür.
(Ege Üniversitesi Senatosunun_______________tarih ve ___________sayılı kararı ile kabul
edilmiştir.)

