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Proje Hakkında: 
Erasmus+ KA3 YapılandırılmıĢ Diyalog Gençlik Programı kapsamında yürüttüğümüz projemiz, 7 bölgede 
gerçekleĢen Bölgesel Eğitimler ve 1 Zirve’den oluĢmaktadır. Projemiz, AB Gençlik Strateji Belgesi alanları 
üzerine kamuoyu araĢtırmalarıyla birlikte gençlik bilgilendirmesi ve Erasmus+ Programı tanıtan yaratıcı 
videolarla gençlere yeni araçlar kullanımını destekleyerek, Gençlik Bilgilendirmesi alanında politikalar 
geliĢtirmek ve önerilerde sunmayı amaçlamaktadır. 
 
175 gencin katılacağı eğitimler ve zirveyle birlikte yerelde ve bölgesel yapılacak araĢtırmalar gibi bir çok 
yeni ve yaratıcı araç ile vatandaĢlar da bilgilendirilecektir. Ġnternetin hayatımıza girmesiyle önce iletiĢim 
alıĢkanlıklarımız değiĢmeye baĢlamıĢtır. Son yıllarda her geçen gün daha sık karĢımıza çıkan bir terimle 
karĢılaĢıyoruz; “Sosyal Medya”. Mevcut küresel iletiĢimin “Sosyal Medya” ile yeniden tanımlandığını ve 
iletiĢim kurallarının değiĢtiğini görüyoruz. Özellikle dijital ortamda attığımız her adımın kayıt altına alındığını 
düĢünürsek daha dikkatli ve yeni zemine uygun davranmamız gerektiği ortadadır. Bu nedenle özellikle 
sosyal medyada dijital bir içerik üretirken bu dünyanın kurallarını ve değiĢen paydaĢlarını bilmek 
gerekmektedir. Zira artık sadece yaĢadığınız ülkenin vatandaĢı değil, dijital ve sınırların ortadan kalktığı 
dünyanın dijital bir vatandaĢı olmaktayız. 
 
Bu anlamda “VatandaĢ Medyası (Citizens Media)”, internet ve sosyal medya kullanımı en çok “Gençler” 
arasında görülmektedir.  Gençler, sivil toplum ve gençlik alanında bir çok konuyu bir çok farklı bakıĢ 
açılarına da ulaĢmalarını sağlayacak vatandaĢlarında farklı düĢüncelerini görebildikleri, politikalar 
üretebildikleri ve katılımlarını sağlayan yeni bir alandır. Gençler, görseller(fotoğraf, video) kullanarak 
yaptıkları röportajlar, kamuoyu araĢtırmaları vb. vatandaĢ medyası aracını kullarak internette ve sosyal 
medyada paylaĢımlar sağlamaktadır. 
 
Bu alanda yerelde ve ulusalda çalıĢan kuruluĢlar (proje destekçileri ve katılımcılar) bu aracı kullanmaktadır. 
Bu proje, bu aracı kullanmanın detaylarını, önceliklerini ve gençlik alanına katkısını kurumsal kapasitelerini 
geliĢtirecek bölgesel eğitimler ve zirveden oluĢmaktadır. Bölgesel eğitimler ve zirve ile Avrupa Birliği 
Gençlik Strateji Belgesi’nde yer alan temaları kamuoyu araĢtırmaları ve vatandaĢ medyası aracını 
kullanarak “Gençlik Bilgilendirmesi”nde önemini oluĢturacak politika belgesi oluĢturmak için karar vericilerle 
gençleri bir araya getirmeyi amaçlamaktayız. 
 
Proje amaçları Ģunlardır: 
- Gençlik Bilgilendirmesi'nde VatandaĢ Medyası aracı ile kaliteyi artırmak ve kurum/kuruluĢların 
kapasitelerini geliĢtirmek. 
- Gençlik alanında çok kullanılmayan baĢlanan internet ve sosyal medya gibi çevrimiçi bilgilendirme 
araçlarında yeni bir alan geliĢtirmek; VatanadaĢ Medyası kavramını tanımlamak ve yaygınlaĢtırmak. 
- AB Gençlik Strateji Belgesi’nde yer alan temalar hakkında gençleri bilgilendirmek; bu bilgilendirmeyi 
yaparken VatandaĢ Medyası’nı kullanmak. 
- AB gençlik Strateji Belgesi’nde yer alan temalar hakkında bölgesel kamuoyu araĢtırmaları yapmak ve 
görseller derlemek. 
- Gençlik Bilgilendirmesi’nde yeni araçlar, yöntemler ve sistemler geliĢtirmek. 
- Türkiye Ulusal Ajansı EURODESK Türkiye kurum ve kuruluĢları arasında iĢbirliğini geliĢtirmek. 
- Gençlerin Gençlik Bilgilendirmesi ve VatandaĢ medyası alanında öneriler geliĢtirmesi sağlamak, bu 
önerileri politika yapıcı ve karar alıcılarla paylaĢmak ve savunmak. 
- Erasmus+ Programı’nın VatandaĢ Medyası aracı ile yaygınlaĢmasını sağlamak. 

 
Zirve Hakkında: 
YOUTHART’ın, Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Programı “KA3 Politika 

Reformlarına Destek YapılandırılmıĢ Diyalog: Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcılar Arasında 

Toplantılar” alt programı kapsamında fonlanan "Gençlik Bilgilendirmesi'nde VatandaĢ Medyası Bölgesel 

Eğitimleri ve Zirvesi" baĢlıklı projemizin Türkiye’nin 7 bölgesinde (Ġzmir, Van, Ankara, Trabzon, Gaziantep, 

Antalya, Edirne illerinde) her birinde 15 olmak üzere toplam 105 katılımcıyla gerçekleĢtirilen Bölgesel 



Eğitimlerin ardından, projenin genel çıktılarını sunmak, Avrupa Birliği Gençlik Strateji Belgesi’nde yer alan 

temaların yanısıra projemizde iĢlenen bölgesel temalar (Eğitim ve Öğretim, Sosyal Dahil Etme, Gençlik 

Katılımı, Çevre, Gençlik Ġstihdamı ve GiriĢimcilik, Dünya Gençliği ve EXPO Gönüllüğü, Kültürlerarası Diyalog) 

hakkında kamuoyu araĢtırmaları ve vatandaĢ medyası aracını kullanarak “Gençlik Bilgilendirmesi”ndeki 

önemini vurgulayacak bir politika belgesi oluĢturmak için karar vericilerle gençleri bir araya getirmeyi 

hedefleyen Ulusal Zirve: “Gençlik Bilgilendirmesinde Vatandaş Medyası” 27 – 28 Ağustos 2016 

(Cumartesi - Pazar) tarihlerinde, Ġstanbul’da gerçekleĢtirilecektir. 

Zirve 27 – 28 Ağustos günlerinde 2 gün sürecektir. 26 Ağustos varıĢ günüdür. 28 Ağustos akĢamı ayrılıĢlar 

yapılacaktır. ġehirdıĢından gelen katılımcıların geri dönüĢ yolculuklarını 28 Ağustos günü 19:00’dan sonra 

olacak Ģekilde planlamaları gerekmektedir. 

Zirve etkinlikleri Beykent Üniversitesi Taksim YerleĢkesi’nde gerçekleĢtirilecektir. Adres ve bilgi: Sıraselviler 

Caddesi (Alman Hastanesi yanı), Beyoğlu, Ġstanbul www.beykent.edu.tr Online harita: 

http://bit.ly/BeykentUni-Taksim  

Katılımcıların, varsa, Ģahsi laptop, fotoğraf makinesi ve kamera gibi ekipmanlarını yanlarında getirmeleri 

yerinde olacaktır. 

Aktivite Programı: 
Zirve 27 – 28 Ağustos günlerinde aĢağıdaki programla uygulanacaktır. Programda değiĢiklikler yapılabilir.  

Ulusal Zirve: “Gençlik Bilgilendirmesinde Vatandaş Medyası” 
TASLAK PROGRAM 

26 Ağustos Cuma 
19:00’a kadar:  ġehirdıĢından Ġstanbul’a varıĢlar. 
19:00 – 23:00 Serbest akĢam 
27 Ağustos Cumartesi 
09:00 – 10:00 Zirve alanına varıĢlar 
10:00 – 11:00 AçılıĢ konuĢmaları 
11:00 – 12:00 Bölgesel eğitimlerden proje videoları 
12:00 – 14:00 Öğle yemeği 
14:00 – 15:30 Erasmus+ Programı sunumu 
15:30 – 16:00 Kahve arası 
16:00 – 17:00 Avrupa Birliği Gençlik Strateji Belgesi’nin sunumu 
17:00 – 18:00 Anket ve Kamuoyu AraĢtırmaları’nın sonuçlarının değerlendirilmesi 
18:00 – 18:30 Soru-Cevap, Değerlendirme 
18:30 – 19:00 Serbest zaman 
19:00 – 20:30 AkĢam yemeği 
21:00 – 23:00 Gece Boğaz Turu 
28 Ağustos Pazar 
09:00 – 10:00 Zirve alanına varıĢlar 
10:00 – 11:00 Deklorasyon ÇalıĢtayı: “Gençlik Bilgilendirmesi ve VatandaĢ Medyası” 
11:00 – 12:00  Alt grup çalıĢmaları 
12:00 – 14:00 Öğle yemeği 
14:00 – 15:30 Alt grup çalıĢmaları devam 
15:30 – 16:00 Kahve arası 
16:00 – 17:30 Deklorasyonun oluĢturulması ve okunması 
17:30 – 18:00 Değerlendirme ve KapanıĢ 
18:00 – 19:00 Serbest zaman 
19:00 – 20:30 AkĢam yemeği 
21:00 – 23:00 Serbest zaman 
29 Ağustos Pazartesi 
Günboyu AyrılıĢlar 

http://www.beykent.edu.tr/
http://bit.ly/BeykentUni-Taksim


Tema: 
2 günlük zirve boyunca yapılacak sunumlarda ve üretilecek medya içeriklerinde ana tema “Gençlik 
Bilgilendirmesi ve VatandaĢ Medyası” olacaktır. Özellikle röportaj ve video çekimlerinde bu konuların 
iĢlenmesi öngörülmektedir. Ayrıca, 7 bölgede gerçekleĢtirilen bölgesel eğitimlerde iĢlenen temalar da 
zirvede gözden geçirilecek, ana tema ile birleĢtirilecektir. Projenin genel ve bölgesel temaları hakkında 
görüĢ ve önerilerinizi paylaĢmak için kamuoyu araĢtırmasına katılınız: http://bit.ly/KamuoyuArastirmasi  
 

Konaklama: 
ġehirdıĢından gelen katılımcılar Elan Hotel’de konaklayacaklardır. 
Adres: Asmalımescit, MeĢrutiyet Cd. No: 91 TepebaĢı, Beyoğlu, Ġstanbul  Tel: 0242 227 89 59   
Bilgi ve online harita: www.elanhotel.com.tr 
Hotele giriĢ: 26 Ağustos Cuma saat 17:00’ye kadar. 
Hotelden çıkıĢ: 28 Ağustos Pazar saat 10:00’a kadar. (*ġehirdıĢından gelen katılımcıların geri dönüĢ 
yolculuklarını 28 Ağustos günü 19:00’dan sonra olacak Ģekilde planlamaları gerekmektedir.) 
Hotelde odalar 2 kiĢilik olacaktır.  
Konaklamaya kahvaltı dahildir.  
Ġstanbul’da ikamet eden katılımcıların hotelde konaklaması karĢılanmayacak; yemek masrafları 
karĢılanacaktır. Eğitim boyunca 70 katılımcının öğle ve akĢam yemekleri proje kapsamında karĢılanacaktır. 
Günlük öğünler Ģu Ģekildedir: 
26 Ağustos: akĢam yemeği (ġehirdıĢından gelen 50 katılımcı) 
27 Ağustos: kahvaltı (50 katılımcı,), öğle yemeği (70 katılımcı), akĢam yemeği (70 katılımcı) 
28 Ağustos: kahvaltı (50 katılımcı,), öğle yemeği (70 katılımcı), akĢam yemeği (70 katılımcı) 
Yemekler tüm katılımcılarla birlikte topluca yenecektir.  

TÜM KATILIMCILARIN BU FACEBOOK GRUBUNA KATILMALARI GEREKMEKTEDİR. 
Gruba katılmak için tıklayınız: http://bit.ly/2bi8rlU 

 

UlaĢım: 
Katılımcıların yolculuk masrafları proje bütçesinden karĢılanacaktır. UlaĢım mesafeleri kilometre olarak kiĢi 
baĢı gidiĢ-dönüĢ toplam Ģu sınırlara göre hesaplanacaktır.  
10-99 km: GidiĢ-dönüĢ 20 Euro üst sınır.  
100-499 km: GidiĢ-dönüĢ 80 Euro üst sınır. 
500-1999 km: GidiĢ-dönüĢ 170 Euro üst sınır. 
UlaĢım bütçesinin üstüne çıkıldığı takdirde, bütçeyi aĢan kısım katılımcı tarafından karĢılanacaktır. Tercihen 
otobüsle ulaĢım yapılmalıdır. 
Yolculuk harcamaları öncelikle katılımcı tarafından yapılacak; eğitimde ve eğitimden sonra yolculuk 
belgeleri (bilet ve biniĢ kartları) YOUTHART’a teslim edildikten ve gerekli kontroller ve hesaplamalar 
yapıldıktan sonra katılımcıların Ģahsi banka hesaplarına havale yoluyla geri ödemeler yapılacaktır. 
Katılımcıların yaptıkları ulaĢım harcamalarının bilet, fiĢ veya faturaları kaybedildiği takdirde geri ödeme 
yapılmayacaktır. Yolculuk belgeleri en geç 31 Ağustos 2016 tarihli olmalıdır. Daha sonraki bir tarihte 
düzenlenmiĢ belgelerin geri ödemeleri yapılmayacaktır. 
Yolculuk belgelerinin asıl nüshalarının postalanacağı adres: 
Murat Akbıyık – YOUTHART 
Kadir Has Üniversitesi Hazırlık Okulu 
Bahçelievler Mh. Mehmetçik Sk. No:1 
Bahçelievler İstanbul 

NOT: KarĢı ödemeli yapılan gönderimler teslim alınmayacaktır. 

 
ĠletiĢim: 
Eğitimle ilgili tüm soru ve sorunlar için iletiĢim kurulacak kiĢiler: 
Organizasyon hakkında iletiĢim: 
Zirve hakkında iletiĢim: 0539 690 0317 
Murat Akbıyık: 0536 717 0451      Detaylı Bilgi: bit.ly/youthart-ka3 

http://bit.ly/KamuoyuArastirmasi
http://www.elanhotel.com.tr/
http://bit.ly/2bi8rlU
http://bit.ly/youthart-ka3

