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GİF DİPLOMASİ SEMİNERLERİ 

8-9-10 Ekim 2022 

 

Son Başvuru Tarihi: 28 Ağustos 2022 

(Program ve başvuru ile ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.) 

 

 

8 EKİM 2022 – BÖLGESEL GELİŞMELER 

“Küresel Yönetişim ve Diplomasi” Prof. Dr. Evren Balta 

“Orta Doğu’daki Yeni Gelişmeler ve Türkiye” 
Büyükelçi (E) Ömer Önhon &      

Dr. Ezgi Uzun Teker 

“Bir Yönetişim Konusu Olarak Göç ve İltica” Prof. Dr. Ahmet İçduygu 

“Avrupa Birliği’nin Karşılaştığı Sorunlar ve Türkiye” 
Büyükelçi (E) Selim Kuneralp &  

Prof. Dr. Senem Aydın Düzgit 

“Türkiye – Yunanistan İlişkileri ve Kıbrıs Sorunu” 
Büyükelçi (E) Hasan Göğüş &  

Prof. Dr. Mustafa Aydın 

- ODAK GRUP ÇALIŞMALARI - 

9 EKİM 2022 –  ÇOK KUTUPLU DÜNYA DÜZENİ 

“Küresel Lider ABD ve Türkiye” 
Büyükelçi (E) Namık Tan &               

    Prof. Dr. İlter Turan 

“Rusya’nın Küresel Denklemde Konumlanma 

Çabaları ve Türkiye” 

Büyükelçi (E) Volkan Vural &           

     Prof. Dr. Mitat Çelikpala 

“Yükselen Küresel Aktör: Çin” 
Büyükelçi (E) Bozkurt Aran &               

  Dr. Öğr. Üyesi Tolga Bilener 

“İklim Değişikliği ve Diplomasi” Doç. Dr. Zühre Aksoy 

Konuk Konuşmacı: Büyükelçi (E) Ahmet Üzümcü 

- ODAK GRUP ÇALIŞMALARI - 

10 EKİM 2022 – ÇOK TARAFLI DİPLOMASİ VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 

“Avrupa Konseyi ve Türkiye:  

Kazanımlardan Geleceğe” 

Büyükelçi (E) Erdoğan İşcan &    

     Prof. Dr. Bertil Emrah Oder 

“Dünya’nın En Uzun Ömürlü Askeri İttifakı: NATO” 
Büyükelçi (E) Fatih Ceylan &           

   Prof. Dr. Serhat Güvenç 

“Birleşmiş Milletler: Yapısı, İşlevleri ve Etkinliği” Prof. Dr. Füsun Türkmen 

Konuk Konuşmacı: Dışişleri Bakanı (E) Yaşar Yakış 

- ODAK GRUP ÇALIŞMALARI & POLİTİKA ÖNERİLERİNİN SUNUMU - 

SERTİFİKA TÖRENİ 

https://gif.org.tr/files/G%C4%B0F%20Diplomasi%20Seminerleri%202022%20Ba%C5%9Fvuru%20%C4%B0lan%C4%B1.pdf
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GİF DİPLOMASİ SEMİNERLERİ 

8-9-10 Ekim 2022 

 

Son Başvuru Tarihi: 28 Ağustos 2022  

GİF Diplomasi Seminerleri, son sınıf lisans ve yüksek lisans öğrencilerini, diplomasi 

alanında küresel meseleleri tartışabilecekleri ve sorgulayabilecekleri bir platformda 

uzman akademisyen ve uygulayıcılar ile bir araya getirmek amacıyla tasarlanmıştır. 

Belirlenen temalar ile katılımcıların, hem bugünün hem de geleceğin küresel 

sorunlarına odaklanarak akademik yazın ve uygulama arasındaki farklılıkları 

uzmanların aktarımlarıyla kavramaları ve hızlı ve sürekli değişimin hakim olduğu 

konjonktürü de göz önünde bulundurarak toplum ve devlet yapılarıyla ilgili uzun 

vadedeki yapısal değişimleri analiz etmeleri amaçlanmaktadır.  

Programın Kapsamı 

Program Türkiye’de öğrenim gören son sınıf lisans ve yüksek lisans öğrencilerine 

açıktır. Üç gün sürecek olan program, seminerler ve odak grup çalışmalarından 

oluşmaktadır. Seminer dili Türkçe olacaktır. Diplomasi Seminerlerinin 2022 

programında işlenmek üzere “Bölgesel Gelişmeler”, “Çok Kutuplu Dünya Düzeni” ve 

“Uluslararası Örgütler” olmak üzere üç ana başlık belirlenmiştir. Bu temalar altında, 

Avrupa Birliği’nden Orta Doğu’ya iklim diplomasisinden NATO’ya kadar birçok alt 

başlık, alanlarında uzman diplomatlarımız ve akademisyenlerimiz tarafından ele 

alınacak ve kariyer yollarının başında olan gençlere hem akademik hem de pratik 

alandan kesitler sunarak ufuk açıcı bir öğrenim ve bilgi alışverişi deneyimi sunacaktır. 

Oturumlar, katılımcıların karma gruplar halinde programda ele alınan tematik 

oturumları tartışıp analiz edecekleri ve politika önerileri sunacakları Odak Grup 

Çalışmaları ile desteklenecektir. Grup çalışmaları sonunda çıkacak olan politika 

önerileri her grup tarafından sunulacak ve bu fikirlerin yazılı çıktısı ortak bir Politika 

Raporu olarak her gruptan istenecektir. Programı başarıyla bitiren katılımcılara 

bitirme sertifikası verilecektir. Ayrıca ilerleyen zamanlarda GİF Gençlik Programlarına 

(Genç Akademisyenler ve Genç Profesyoneller) başvuru yaptıkları takdirde öncelikli 

olarak değerlendirileceklerdir.  

 

 

https://gif.org.tr/gif-gruplari/gif-genc-akademisyenler
https://gif.org.tr/gif-gruplari/genc-profesyoneller
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Başvuru Kriterleri ve Gerekli Belgeler  

● Başvuru Formu 

● Üniversitelerin Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi veya diğer ilgili bölümlerinde 

son sınıf lisans veya yüksek lisans öğrencisi olmak 

● Uluslararası ilişkiler, dış politika, güvenlik, göç, iklim değişikliği gibi konulara ilgi 

duymak 

● En az 3.00/4.00 ve üzeri not ortalamasına sahip olmak (Yüksek lisansa yeni 

başlayanlar lisans ortalamalarını belirtebilirler.) 

● CV (Öğrencinin müfredat dışı katıldığı aktiviteler, varsa üye olunan 

kulüpler/kuruluşlar, yurtdışı tecrübesi ve tamamlanan sertifika programları 

yazılmalıdır.) 

● Yabancı dil bilgisi tercih sebebidir. 

● Öğrencinin akademik geçmişi ve ilgi alanlarını anlamak amacıyla, kendisini 

tanıtan, bu programa neden katılmak istediğine, GİF’ten ve bu programdan 

beklentilerine dair bir niyet mektubu (maksimum 500 kelime) 

● Aday isterse başvurusuna referans mektubu ekleyebilir. 

 

NOT: İstanbul dışından katılacak olan adayların yurt içi gidiş-dönüş biletleri, 

konaklama ve etkinlik alanına ulaşım masrafları GİF tarafından karşılanacaktır.  

 

Başvuru Süreci 

 

● Son başvuru tarihi 28 Ağustos 2022 Pazar günü saat 23.59’a kadardır. Sonrasında 

yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.  

● Başvuru için istenen belgelerin tek bir PDF dosyası halinde fkocukoglu@gif.org.tr 

ve aaladag@gif.org.tr adreslerine gönderilmesi rica olunur.  

● Sadece başvurusu olumlu değerlendirilen adaylarla iletişime geçilecektir.  

  

https://docs.google.com/document/d/1dlQ0eOSBxds0aSzvpMdyL4JKLv8NB0vl/edit?usp=sharing&ouid=113460036779836595158&rtpof=true&sd=true
mailto:fkocukoglu@gif.org.tr
mailto:aaladag@gif.org.tr

