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Konu İçerik ve Amaç:
20.000 Kariyer projesi, Üniversitelerde öğrencileri eğitim görürken, kariyerine etki edecek öğeleri
tespit etmelerine aracı olacak bir bilgilendirme çalışmasıdır. 20.000 Kariyer; öğrenciler mezun olana
kadar kendilerine katacakları değerleri tanımlamak, mezun olduktan sonra kendilerini bekleyen
şartlar hakkında güncel bilgileri vermek, , projenin odaklandığı alanlardaki ihtiyaçları görebilmek ve
kendi tercihleri hakkında sorular sormalarına imkan yaratmak amacıyla ortaya konmuştur.
Nasıl Sunuluyor:
20.000 Kariyer Projesi sektördeki İnsan Kaynakları Yöneticileri, Sektör temsilcileri, İnsan Kaynağı
konusunda çalışan profesyonel işe alım şirketleri ve sektör duayenlerinin ilgili konularda bilgilerini
öğrencilerle paylaştığı bir sempozyum ve panel ile yapılacaktır.
Bu panel öncesinde yayınlanan, sektördeki kurumlar ile öğrencilere iletilerek toplanan araştırmanın
verileri de yorumlanacaktır. Bu yorumlamalarda yaşanan karşıtlıklar ve benzer noktaların yanında,
artı olarak odaklanılması gereken konular katılımcılarla paylaşılacaktır.
Yarım gün olarak yapılacak çalışma bir moderatör eşliğinde toplam 3 saat olarak planlanmıştır.
Ne Zaman ve Hangi Okullarda Yapılıyor:
20.000 Kariyer Projesi pilot proje olarak Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 16 Kasım 2015 onun ardından
Kocaeli Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Gedik Üniversitesi, Okan Üniversitesi,
Gebze Teknik Üniversitesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla TAYSAD
Merkezi’nde 10 Aralık 2015 tarihinde yapılmıştır. Automechanika 2017’de Trakya üniversitesi
öğrencileri için fuar alanında uygulanmıştır. Automechanika 2018’de öğrenciler bir seminer eşliğinde
fuarda ağırlanmıştır. Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi Otomobil Kulübü ile de ortak
seminerler düzenlenmiştir.

Kim Yürütüyor:
20.000 Kariyer Projesi TAYSAD tarafından, ilgili okullardaki seçilen öğrenci kulüpleri ile
yürütülecektir. TAYSAD tüm yazılı ve görsel materyallerin tasarım, basım ve kulübe teslim edilmesini
tamamlayacaktır. Okul kulübü de ilgili organizasyonun okuldaki hazırlıklarından ve yürütülmesinden
sorumludur.
Projede katılımcılardan kayıt, staj başvurusu ya da firmalarda çalışmak için kariyer kaydı
alınmayacak, stant açılmayacaktır.
Projede ilgili operasyon kalemleri TAYSAD tarafından desteklenecek, okuldaki her türlü alan
kullanımı ile ilgili hizmetler, üniversitelerden Bila bedel olarak işletimi yürüten kulüp tarafından
ayarlanacaktır.
Konuşmacılar ve İçerik:
Tüm konuşmacılar ve içerik TAYSAD tarafından yürütülmektedir.
Teknik Ziyaret:
Okullarda yapılan programın devamında başvuran öğrenciler arasından derlenecek grup bazı
üyelerimize Teknik Fabrika Ziyareti yapacaktır. Bu konuda ziyaret kabul etmek isteyen firmaların
Proje Koordinatörü ile iletişime geçmesini rica ederiz.
Yayın ve Bilgilendirme:
20.000 Kariyer Projesi ile ilgili davet ve yayınlar üniversitenin, projeyi yürüten kulübün ve TAYSAD’ın
yayın organları kullanılarak Bila bedel duyurulacaktır.
İletişim:
Proje ile ilgili sorularınız için TAYSAD ile 20.000 Kariyer Proje Koordinatörü ile iletişim kurabilirsiniz.
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