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• Genclik Politikast Olusturma Silrecleri
• TUrkiye'de Genclik Politikalan
• Sosyal Sermaye, Genclik ve Genclik Cahsmasi
• AB'de Genclik Calisrnalan ve Turkiye
• Karsilasurmah Genclik Politikalan Analizleri ( TUrkiye ve/veya Diger Ulkeler )

• Genclik ve Katihm
• GOymen/Slgmmacl Genclerin Katihmi
• Genclik Istihdarru
• Genclik Cahsrnalan
• Genclik Hizmetleri
• Turkiye'de Genclik Sosyolojisi

Yaprlacak ulusal zirveye kanhrn ticretsiz olup, 4 gUnltik zirve sllrecinin tamamma katihm
zorunludur. Sunulacak bildiri ozetleri 500-600 kelime arahgmda olmalidrr. Sunulmak Uzere
kabul edilen bildiri ozetleri zirve kitapcigmda yer alacak ve kabul edilen bildirilerin
sunumlannm 30 dakikayi gecmemesi ve 3 konusmaci He birlikte panel icerisinde sunulacagi
unutulmamalldlr.

Bildirilerin Ingilizce Turkce olarak iki dilde hazrrlanmasi gerekmektedir. Ozet asamasmda,
lngilizce veya Turkce olarak basvuru geryekle~tirilebmr.

Zirve sUrecinde, konusmacilann konaklama, yemek ve seyahat masraflan TUrkiye icerisinde
karsilanacak olup, eger Ttirkiye dismdan katihm saglanacaksa, 170 EUR'a kadar seyahat
masraflan karsilanacaktrr.

Bildiri basllgl ve ozet (maksimum 600 kelime) teslim tarihi: 1 Arahk 2017

Tam metin teslim tarihi: 1Ocak 2018

Bildiri ozet)eri
bildiri@vereldenu)usala.org adresine

( CV ve Bildiri Ozeti He (max 2 MB ve PDF olarak ) 1 Arahk 2017 23:59'a kadar
gonderilmelidir.)

U1usal Zirve Ocak 2018'de Ankara ~da yapIlacak olup, bildirisi seetlen konusmacslara
i1erleyen tarihlerde detayh bilgi verilecektir.
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•
YEI<ELDEN ULUSALA
GENC;Lil( POLiTil(ALARI
From Local to National- Youth Policies
http:Uwww.yereldenulusala.org!

Avrupa Komisyonu tarafmdan saglanan Erasmus+ prograrm kapsammda, T.e. AB Bakanligt,
Turkiye Ulusal Ajans tarafindan desteklenen YUzUncU Yil Oniversitesi Rektorlugu Proje
Destek Ofis Koordinatorlugu 'nUn ytirUttUgU "Yerelden Ulusala Genclik Politikalan" adh
proje TUrkiye'nin 7 bolgesinde cahstaylar gerc;ekle~tirilmekte ve 81 ilden genclerin bolgesel
politika belgelerini olusturmalan Uzerine cahsmalan saglanmaktadtr. Bu kapsamda yaklasik
2000 katihmci hasvurusu mevcut olup 250 gene, kamu kurum ve STK temsilcileri bolgeler
icinde yer alan illerden sUrece dahil edilmektedir. Cahstay, egitim ve saha cahsmalan birlikte
genel olarak 5000 kisiye ulasilmasr hedeflenmektedir. Yaklasik olarak 15 Milyon gence sahip
ulkemizin genclerinin ihtiyaclanru her alanda belirlemede etkili olacak projenin; gelecegimiz
icin buyuk deger arz eden gencllgimizin; gelecege dair beklentilerine cevap bazmda yon
verecegini ve gelecek genclik stratejilerini yonlendlrecegini belirtmek dogru bir yaklasim
olacaktrr, Bolgesel calistay, toplanti ve calismalann analizleri sonrasi son olarak akademik
bilimsel butunlugu ve analizlerin saglanmasi acismdan akademik cahsrnalann yer alacagi ve
Turkiye genelinde yUrUtUlen faaliyetlerin sunuldugu "Ulusal Genclik Politika Belgesi"'nin
olusmasi amaciyla Ulusal Zirve 2018'de Ankara'da ger~ekle~tirilecektir.

Turkiye'de Genclik Politikalari'mn karut temelli ve genclerin ihtiyaclarma yonelik olmasi
amacryla uygulayacaglmlz "Yerelden Ulusala Genclik Politikalan" projemiz kapsarmnda,
genclik cahsmasi, genclik politikalan, genclik hizmetleri, genclerin katiltnu alanlannda
bildiri cagnsma 9Ikllml~tlr.

Bildirilerin ortak amacmm, Tiirkiye'de Genr;lik Politikalannm ~ekillenmesine kamt temelli
destek sunmaSl, zirve siirecinde yapilacak tartl~malann temelini olu~turacak ve Tiirkiye'deki
genc;lerin ihtiyaylanm ve isteklerini g5z ardl etmeden hazlrlanan bildiriler oImasl onem arz
etmektedir. Sunulacak bildirilerin, asaihda belirtilen konularla smITh kalmayacak sekilde,
genclik cahsmalan ve genclik politikalanyla ilgili konularda da bildiriler sunulabilir.


