
GENÇLERİN SİYASAL 
KATILIMI ATÖLYESİ

16, 17, 18 Mart 2023
Avanos, Nevşehir / Türkiye

Başvuru Tarihleri
5 - 14 Şubat 2023

İnsan Hakları Akademisi 2020 yılından itibaren 
Türkiye’deki insan hakları eğitimine katkı sunmak 
için kurslar, eğitimler, yarışmalar ve etkinlikler 
düzenlemektedir. Bu yolda insan hakları 
farkındalığının yaygınlaştırılması İHA’nın temel 
hedefidir. Arayüz Kampanyası ise “Genç Temsil 
Eksikliğiyle” mücadele etmek için 19 Mayıs 
2020’de başlatılmış bir kampanyadır. Arayüz 
Kampanyası ve İnsan Hakları Akademisi; 
gençlerin siyasal süreçlere katılımının 
arttırılması amacıyla, 16 – 18 Mart 2023 tarihleri 
arasında Nevşehir’de “Gençlerin Siyasal Katılımı 
Atölyesini” düzenliyor. Atölye’de çeşitli 
oturumlarda gençlerin siyasal katılım hakları ve 
siyasetin hukuku üzerinde bilgi almaları 
sağlanacak; aktif vatandaşlık üzerinde tartışmaları 
sağlanacak, siyasal partilerin gençler üzerindeki 
politikaları değerlendirilecek ve günümüzdeki 
politik ortamda gençler için gelecekteki fırsatlar 
tartışılacaktır.

Kimler Başvurabilir?
Başvurucuların, hukuk , siyasal bilgiler, 
uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, iktisat, 
ekonomi, finans, kültürel çalışmalar, kadın 
çalışmaları, insan hakları, sosyoloji ve psikoloji 
alanlarından en az üçüncü sınıf öğrencisi veya 
mezunu olmaları beklemektedir. Bu 
bölümlerden olmayan başvurucular başvuruları 
ile ilgili olarak bilgi@insanhaklariakademisi.org 
adresinden e-mail yoluyla bizimle iletişime 
geçebilirler.
• Program kapsamında 20 kişi seçilecektir.
• Başvurular akademinin web sitesi 

(insanhaklariakademisi.org) üzerinde               
yer alan form üzerinden alınacaktır.

Program Nasıl Gerçekleştirilecek?
• Atölye Avanos, Nevşehir’de yüzyüze olarak 

gerçekleştirilecektir. Katılımcıların 
konaklamaları FNF Türkiye tarafından 
karşılanacaktır.

• Katılımcıların ulaşım masraflarını 
kendilerinin karşılamaları beklenmektedir.

• Atölye kapsamında hem gençlerin siyasal 
sürelere katılımı ve siyasal süreçler ile ilgili 
eğitimler verilecek hem de grup çalışmaları 
ile tartışma ortamı sağlanacaktır. 

Hangi Konular Program Kapsamında 
İşlenecek

• Siyasal Katılım Hakları
• Siyasetin Hukuku
• Hukukun Siyaseti
• Aktif Vatandaşlık
• Siyasi Partilerin Gençlere Hazırlığı
• Gençler için Fırsatlar



GENÇLERİN 
SİYASAL
KATILIMI 
ATÖLYESİ
16, 17, 18 Mart 2023 / Avanos, Nevşehir

Sorularınız için
bilgi@insanhaklariakademisi.org

Başvuru için
insanhaklariakademisi.org

Sıkça Sorulan Sorular

1) Program ücretli midir?
Hayır, program ücretsizdir. 

2) Konaklama nasıl sağlanacak
Konaklama İnsan Hakları Akademisi tarafından iki kişilik odalarda sağlanacaktır. Konaklama detayları 
programa kabul edilenler ile paylaşılacaktır.

3) Ulaşım nasıl sağlanacak?
Katılımcıların etkinlik alanına ulaşımlarını kendilerinin sağlamaları beklenmektedir. 

4) Program kapsamında neler İnsan Hakları Akademisi tarafından sağlanacaktır?
Program kapsamında iki kişilik odalarda konaklama, sabah, öğle ve akşam yemekleri, kahve aralarında 
ikramlar İnsan Hakları Akademisi tarafından sağlanacaktır. 

5) Son başvuru tarihi nedir? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Son başvuru tarihi 14 Şubat 2023’tür. Başvuru sisteminde yaşanacak sorunları önlemek için lütfen 
başvurularınızı son gün son saatlerden önce tamamlayınız. Sonuçlar 14 Şubat’tan sonra e-mail üzerinden 
duyurulacaktır. 

6) Programa nasıl başvurulur?
Programa başvurmak için insanhaklariakademisi.org adresinde yer alan başvuru formunu doldurmak 
yeterlidir. Başvuru sistemi ile ilgili sorun yaşamamak için başvuruların son güne bırakılmaması önemle rica 
olunur. Başvuru formu haricinde başvuru kabul edilmeyecektir. 

7) Başvuru şartları nelerdir?
• Başvurucuların 18 – 30 yaşları arasında olması beklenmektedir.
• Başvurucuların, hukuk , siyasal bilgiler, uluslararası ilişkiler , kamu yönetimi, iktisat, ekonomi, finans, 
kültürel çalışmalar , kadın çalışmaları, insan hakları, sosyoloji ve psikoloji alanlarından en az üçüncü sınıf 
öğrencisi veya mezunu olmaları beklemektedir. Bu bölümlerden olmayan başvurucular başvuruları ile ilgili 
olarak bilgi@insanhaklariakademisi.org adresinden mail yoluyla bizimle iletişime geçebilirler.


