DIŞ POLİTİKA AKADEMİSİ - I
KARTALKAYA | 5-8 Mart 2015
Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği (UİK), kurulduğu 6 Temmuz 2004’ten bugüne kadar
düzenlediği ulusal ve uluslararası nitelikli faaliyetlerine, dış politika yapım sürecine dair
kuramsal ve pratik konuları içeren “Dış Politika Akademisi” başlıklı bir eğitim programını
eklemiştir. Dış Politika Akademisi programının ilki, 5-8 Mart 2015’de Kartalkaya Kartal
Otel’de gerçekleştirecektir. T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenecek Dış Politika
Akademisi, Türkiye’de dış politika yapımında etkili aktörler ile konuyu akademik düzeyde
araştıran uzmanları bir araya getirerek, teori ve pratik ilişkisinin kurulduğu akademik ve
mesleki bir eğitim fırsatı sunmayı hedeflemektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI
Eğitim Programına Kimler Katılabilir?
Eğitim programının öncelikli hedef kitlesi, dış politikaya ilgi duyan veya bu konudaki
bilgilerini pekiştirmek isteyen akademisyenler ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri başta
olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinde çalışan uzmanlar, araştırmacılar,
medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri olacaktır. Programa katılım için belirli bir yaş
sınırı bulunmamaktadır.
Başvuru Formu
Ekte yer alan başvuru formu doldurulup uikonseyi@gmail.com adresine gönderilmelidir.
Son Başvuru Tarihi: 5 Şubat 2015
Başvuruları kabul edilenlere bu durum, başvuru süresi sona erdikten kısa bir süre sonra
bildirilecektir.
Akademi Çalışma Yöntemi
Akademinin eğitim programı, alanında uzman akademisyenler ile Türkiye’nin dış politika
oluşum sürecinde etkili kurum temsilcilerinin sunuşlarının yanı sıra, pratik uygulamayı
geliştiren simülasyonları ve görsel eğitim metodunu içeren gösterimleri kapsayacaktır.
Belirtilen program içeriğinde amaçlanan, katılımcıların ilgili uzmanlarla ve kendi aralarında
açık bir tartışma platformunda iletişim kurmalarını sağlamaktır. Program öncesinde
katılımcılara ilgili uzmanlar tarafından hazırlanan ve Akademi’ye hazırlık için
faydalanabilecekleri bir okuma listesi verilecektir.
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Katılım Ücreti
Dış Politika Akademisi’ne katılım ücreti, şehirlerarası otobüs ile özel ulaşım, Kartalkaya
Kartal Otel’de 3 günlük iaşe ve ibate dâhil toplam 900 TL’dir. Bu tutar çift kişilik odada
konaklayacak katılımcılarımız için katılım bedelidir. Tek kişilik odada konaklamak isteyen
katılımcılarımız için ise katılım bedeli 1100 TL’dir. Yüksek lisans, doktora öğrencileri ve
araştırma görevlilerine indirimli ücret (800 TL) uygulanır. Başvuruları kabul edilenler katılım
ücretlerini en geç 15 Şubat 2015 tarihine kadar UİK hesabına yatırmalı (Ziraat Bankası,
Sincan Şubesi, IBAN: TR890001000731512262705005) ve ilgili dekontu e-posta
(uikonseyi@gmail.com) yoluyla UİK’e iletmelidir. Anılan tarihe kadar ücretini
yatırmayanların programa katılımları garanti edilemeyecektir.
Programa İstanbul ve Ankara’dan katılacak katılımcılarımız için Kartalkaya’ya otobüslerle
ulaşım imkânı sağlanacaktır. Uçakla gelecek katılımcılarımız için otobüsümüz Esenboğa ve
İstanbul Sabiha Gökçen havalimanlarına uğrayacaktır. Kartalkaya tesislerine ulaşımını kendi
sağlayacak olanların bunu başvuruları esnasında bildirmelerini rica ederiz. Bu durum katılım
ücretinde herhangi bir indirim sağlamayacaktır.
Katılımcıların beraberlerinde misafir getirme imkânları olacaktır. Misafirleri ile birlikte
kalmak isteyenlerin durumlarını kayıt sırasında bildirmeleri rica olunur. Misafirler için katılım
bedeli, çift kişilik odada her şey dâhil 900 TL’dir.
Protokol
Tüm katılımcı ve eğitmenlerin Akademi’nin tamamına katılmaları beklenmektedir. Mücbir
sebepler dışında katılımcıların erken ayrılmalarına izin verilmeyecektir. Akademi çalışmaları
etkileşimi artırmak ve daha rahat bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla rahat bir atmosferde
gerçekleştirilecektir. Kıyafet konusunda bir sınırlama olmayıp, erkek katılımcıların takım
elbise giymemeleri tercih edilmektedir.
Hava Durumu ve Sosyal İmkânlar
Toplantı tarihinde Kartalkaya’da kayak yapılabilecek düzeyde kar olması beklenmektedir.
Eğitim programında katılımcıların dinlenmeleri ve isteyenlerin kayak yapabilmeleri için
uygun vakit ayırılacaktır.
İletişim:
Fulya Hisarlıoğlu
UİK Derneği Merkezi
Telefon:
0 212 533 65 32 | 1117
Faks:
0 212 533 65 15
E-mail:
uikonseyi@gmail.com
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