Want to connect with established business
leaders in Turkey?
Embark might be just for you! It’s a reverse mentoring program implemented by GDN and
supported by Xynteo, United Work funded by Unilever and Mastercard which connects young
Syrians in Istanbul to experienced business leaders from Unilever and Mastercard Turkey. Topics
will include technology, marketing, social media, financial inclusion, integration to the financial
system, career guidance and soft skills development. To learn more about Embark please visit
our website and watch our video.

THE BENEFITS
For Young Syrians (20-26 years old)
•

Understanding the Turkish work environment and how they can contribute.
• Building a broader network and professional friendships in Istanbul.
• Building more confidence for engaging in Turkish Society.

For Business Leaders:
Syrian community now forms a substantial and important new market segment for businesses to
cater to. By engaging with young, driven Syrians through the Embark program, executives have a
chance to gain fresh perspectives and awareness about this group, new trends and how best to
integrate them into Turkey’s economy. Benefits include:
• A better understanding of the generational, cultural and gender differences in Istanbul.
• An opportunity to learn more about the talented youth among Istanbul’s Syrian community.

Project Timeline and Commitment
All you need is approximately 2 hours per month and we guarantee that it will be an enriching
experience! We will have a kick off/launch event at your offices by the end of September (tbd)
where mentors and mentees will meet. At the launch event, we will have orientation session and
will prepare you for the Embark journey! You will also receive guidance and support from the
Embark team for the 6 mentoring sessions over a 12 – 16-week period until the end of December
2018. Sessions are recommended to be 1-1 and on Skype when schedules do not permit.

Application Procedure
If you are interested, please register your interest here. The deadline for application is September
17, 2018. Within September 2018, there will be 15 – 20 minutes long interviews with all the
mentors to determine specific interest areas and to help us find the best match for you!
Please contact Nuha Çam, nuha.boga@gelecekdaha.net Embark Program Director for any
questions and inquiries. THANK YOU!

Hakkımızda
Embark Projesi; Gelecek Daha Net Gençlik Platformu (GDN), Xynteo ve United Work
işbirliğinde yürütülmektedir. Projenin pilot aşaması Unilever Türkiye’nin desteğiyle; Şubat
2018-Temmuz 2018 arasında başarıyla yürütülmüştür. Projemizin videosuna buradan
ulaşabilirsiniz ve daha fazla bilgi için www.embarkmentorship.com ziyaret edebilirsiniz.
Pilot projemizin başarı ile sonuçlanmasının ardından Embark’ın yeni dönemi Eylül-Aralık 2018
arasında Unilever ve Mastercard’ın katılımları ve finansal desteğiyle gerçekleştirilecektir.
Proje, özel sektör çalışanı üst düzey yöneticilerin, yeni trendler, sosyal medya, teknoloji,
finansal entegrasyon gibi konular ve Suriyeli gençler ile ilgili farkındalıklarının artmasını
hedeflemektedir. Aynı zamanda, İstanbul’da üniversitede okuyan veya yeni mezun olmuş
Suriyeli gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak, kültürel uyum süreçlerini
destekleyerek profesyonel becerilerini geliştirmek ve istihdam edilebilirliklerini arttırmayı
amaçlamaktadır.

Yeni Başvuru Dönemi ve Proje Süresi
Proje kapsamında 20 Suriyeli genç, Unilever ve Mastercard Türkiye ofislerinde çalışan 20
lidere tersine mentorluk yapacaktır. 12-16 haftalık sürede toplamda altı mentorluk görüşmesi
(tercihen yüz yüze ve online) gerçekleşecektir. Görüşmeler öncesi mentorlara eğitim verilecek
olup, Eylül ayı içerisinde eşler ile birlikte bir oryantasyon toplantısı yapılacaktır.
Proje süresince mentorlar Embark ekibinden destek ve kılavuzluk alabileceklerdir.
Ayrıca 20 Suriyeli ve 20 Türk genç arasında akran mentorluğu gerçekleşecektir.
Proje kapsamında, Kasım 2018’de proje faydalanıcısı Suriyeli gençlere yönelik 2 tam gün
sürecek kişisel gelişim, liderlik, takım çalışması, kültürlerarası öğrenme başlıklarında eğitim
kampı gerçekleştirilecektir.

Kimler Katılabilir? Faydaları Neler?
20 – 26 yaşında İstanbul’da ikamet eden öğrenci veya yeni mezun İngilizce ve Türkçe
konuşabilen Suriyeli gençler projeye başvurabilirler. Finans, uluslararası ilişkiler, pazarlama,
lojistik, iletişim, insan kaynakları, tedarik zinciri, ekonomi ve istatistik alanındaki gençlere
öncelik verilecektir.
Proje kapsamında Suriyeli gençler, Türkiye’de iş dünyası hakkında bilgiler edinecek, çalışmak
istedikleri veya ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı bulabilecek ve profesyonel
arkadaşlıklar edineceklerdir.
Başvuru için lütfen formu doldurunuz. Başvurular için son tarih 17 Eylül 2018. Her türlü soru
ve bilgi için Embark Program Direktörü, Nuha Çam ile nuha.boga@gelecekdaha.net iletişime
geçebilirsiniz.

