II. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ GENÇLİK ÇALIŞTAYI / 2017
“SORUNSUZ DÜNYA’’
27-29 NİSAN 2017, İSTANBUL, TÜRKİYE
2. Uluslararası Öğrenci Gençlik Çalıştayı, dünya üzerindeki benzer sorunları gençliğin bakış
açısıyla ele almayı ve farklı ülkeler bazında incelemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda
katılımcıların dünyanın her yerine dokunacak evrensel çözüm önerileri geliştirmeleri
beklenmektedir. Bu çalıştay gençlerin daha bilgili ve daha bilinçli olabilme hedefi
doğrultusunda akademik çalışmalar yapan KADEM’in gençlik projelerinden biridir.
2.Uluslararası Öğrenci Gençlik Çalıştayı;
Vizyonu;
İnsani ve ahlaki değerlere sahip, saygıdeğer, bilinçli bir nesli akademik çalışmalar çerçevesinde
donanımlı kılmaktır.
Amaçları;
Kamu ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği zeminlerinin genişletilerek, gençlerle
iletişim ağı oluşturmalarını, gençliğin potansiyelini ortaya çıkarmalarını sağlamaktır.
Farklı ülkelerde benimsenen mevcut sistemlerin, politik duruşlarıyla hangi noktada oldukları
ve diğer ülkelere yönelik tutumları konuşularak; ülkeler arası mukayese etmektir. Bu
doğrultuda geliştirilmesi düşünülen mekanizmalar vurgulanarak, belirlenen sorunları çözüme
kavuşturmaktır.
Akademik bakış açısıyla beslenen gençler bu sorunları pratik olarak çözüme kavuşturacaktır.
Programın Öncelikleri;
Gençlerin dünya üzerindeki diğer ülkeler hakkında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesidir.
Yabancı uyruklu ve mülteci genç katılımcıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençlerle ortak
ülke, bölge politikaları üzerine çalışmasıdır.

Cinsiyet dağılımında genç kadınların daha fazla katılıma sahip olması proje önceliklerindendir.
2.Uluslararası Öğrenci Gençlik Çalıştayı’ndan Beklenen Sonuçlar;
Gençlerin olaylara çözüm odaklı bakması ve yenilikçi çözüm üretmesi hedeflenmektedir. Bu
doğrultuda düşüncelerini özgürce dile getiren farklı; sosyal, ekonomik, kültürel ve etnik kimliğe
sahip genç katılımcılar, ortak bir konuyu tartışmak ve çözüm bulmak hedefi ile bir araya gelerek
aktif ve dinamik bir neslin temellerinin güçlendirecektir.
Gençlerin donanımlı, kendinden emin adımlarla ilerlemesi için Genç KADEM bu çalışmayı
yapmaktadır.
Ana Tema; Birbirini anlayan bir dünya gençliği: Sorunsuz Dünya ve liderlik özelliklerini
geliştirme
Temel Başlıklar;
Hukuk ve Siyaset
Kültür
Ekonomi
Göç
Sağlık
Teknoloji ve Bilim
Medya ve İletişim
Eğitim
Şehirleşme
İstihdamda Kadın
Tematik Etkinlikler
18-26 yaş aralığındaki Türk, yabancı uyruklu ve mülteci öğrenci statüsüne sahip gençlerin
katılımıyla gerçekleşecek olan çalıştay da katılımcıların; Amerika, Afrika, Asya, Avrupa ve
Orta Doğu’nun bölge politikalarını incelemesi için ulusal ve uluslararası kuruluşlar iletmek
üzere tavsiye niteliğinde gençlik gözüyle sorunsuz dünya için liderlik özelliklerini geliştirme

vizyonunu taşıyan bir rapor oluşturulması amaçlanmaktır. KADEM misyon ve vizyonuna
uygun olarak bu sorunlar kadın ekseninde de konuşulacaktır.
Gençlere yönelik bilgilendirme ve tanıtım amacıyla öncelikle üniversitelere ilanlar asılarak
çağrıya çıkılacaktır. Bu çağrı döneminde gelen başvurular doğrultusunda ön eleme yapıldıktan
sonra geriye kalan başvuru sahipleri Kadem Yönetim Kurulu üyeleri ve Gençlik Komisyonu
üyelerinden oluşan jüri tarafından mülakata tabii tutulacaktır.
Bu mülakatlar sonucunda ilgi alanlarına göre 7 kişilik ön grup oluşturulacak ve bu grupların
her birine çalıştay başlıklarından birisi verilecektir. Hukuk ve siyasi yapı, kültür, ekonomi, göç,
sağlık, teknoloji ve bilim, medya, eğitim, şehirleşme, istihdamda kadın olmak üzere 10 başlık
bulunmaktadır. Her bir başlık için ayrı mail grupları oluşturulup her bir mail grubuna bir
moderatör atanacaktır. Bu mail gruplarında başlıklar, Amerika, Afrika, Asya. Avrupa ve Orta
Doğu için ayrı ayrı değerlendirilecektir. Mail gruplarında yapılan tartışmalar sonucunda
moderatörün hazırladığı rapor KADEM’e teslim edilecektir. Raporlar değerlendirildikten sonra
her bir grup için 5 alt başlık belirlenecek ve bu alt başlıkların çalıştay oturumlarında daha detaylı
bir şekilde ele alınması sağlanacaktır.
Çalıştayın İstanbul’da bir otelde iki gün şeklinde yapılması planlanmaktadır. Çalıştayın ilk
gününde, saat 9:00’da KADEM Gençlik Komisyonu Başkanı Av. Safa Koçoğlu’nun açılış
konuşmasıyla oturumlar başlayacaktır. Hukuk ve siyasi yapı, kültür, ekonomi, göç ,sağlık,
teknoloji ve bilim, medya, eğitim, şehirleşme, kadın ekseninde konu başlıkları altında gruplara
ayrılan katılımcı gençler, gün boyunca 5 oturuma katılarak Amerika, Afrika, Avrupa ve
Türkiye’de var olduğunu düşündükleri sorunları tespit ederek bu sorunlar için önerilen
çözümler tartışılacaktır.
Çalıştayda her bir masada 1 moderatör ve 1 raportör olacaktır. Çalıştay boyunca işaret dilinin
kullanıldığı farkındalık videoları çekilip sosyal medyadan paylaşılacaktır. Çalıştayın ilk günü,
22:30 ile 24:00 arası serbest kürsüye çıkan gençlerin, çalıştay hakkındaki düşüncelerini dile
getirmesiyle sona erecektir. İkinci gün sabah 9:00’da başlayan oturumlarda, gençler önceki gün
tartıştıkları konular ile ilgili sonuç bildirgelerini hazırlayacaktır. Öğleden önce 2 oturum olarak
gerçekleşen programda hazırlanan sonuç raporları, öğleden sonra 13:30’da başlayan, basına
açık gerçekleşecek olan ve katılım durumunu önceden bildiren herkesin davetli olduğu Kapanış
Programı’nda her masadan belirlenen bir sözcü kendi masasından çıkan sonuçları katılımcılara
sunacaktır. Saat 15:00’a kadar devam eden kapanış paneli sunumları ve soru-cevap kısmının

ardından KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz’ın konuşmalarıyla sona
erecektir.
Yapılan çalışmalar sonucunda akademisyen bir ekip tarafından bildirge oluşturulacaktır.
Hazırlanan bildirge, kitap şeklinde basılacak ve genç katılımcıların yaşadığı deneyim
programlara katılamayanlarla da paylaşılmışa açılacaktır. Bildirgeden basılan 1000 kopya yerel
ve ulusal basın, bölgedeki STK’lar, ,kooperatifler, sendikalar, siyasi parti temsilcilikleri ve
yerel yönetime gönderilecektir. Mümkün olduğu kadar Gençlik Komisyon üyeleri ve panelde
görevli olan yönetim kurulu ve katılımcılar basılı bildirileri kurumlara elden sunacaktır.
Böylece çalıştay gençlerin fikirlerini etkili ve yetkili mecralara bizzat aktif olarak sunmalarını
sağlayan bir iletişim kaynağı oluşturacaktır.

