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Gençlik Forumu, sosyal değişimin hızlı yaşandığı 
günümüz dünyası ve Türkiye’sinde gençlerin yerini 
ve sorumluluklarını derinlikli olarak tartışmayı 
hedefleyen bir platformdur. Forumda gençlerin; din 
ve değerler, eğitim, siyaset, medya, istihdam, sivil 
toplum gibi alanlarda var oluş şekilleri, sorunları 
ve rolleri ele alınacaktır. Foruma konusunun 
uzmanı akademisyen ve araştırmacıların yanında 
pek çok genç, konuşmacı olarak katılacaklardır. 
Katılımcılar,  Türkiye’de gençlerin yakın geçmişteki 
deneyimleri, günümüzdeki var oluş şekilleri 
ile gelecek Türkiye ve dünya tasavvurundaki 
sorumluluklarını sosyal, siyasal ve ekonomik 
zeminlerde masaya yatıracaklardır.
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Siyaset, Ekonomi ve Toplum 
Araştırmaları Vakfı (SETA)

Gençlik
Forumu

SETA’nın amacı, ulusal, bölgesel ve uluslararası sorunlara yönelik 
çalışmalar yapmak ve bunları kamuoyuna sunmaktır. 

SETA, siyaset, ekonomi ve toplum-kültür alanlarında bilgi üretmeyi 
ve üretilen bilimsel bilgiyi sorun çözücü formüller halinde sunmayı 
hedefler. Ulusal ve küresel sorunları tarihi ve kültürel bir derinlik 
içerisinde ele alan SETA, bugüne yönelik bilgi üretiminin yanı sıra, 
geleceğe yönelik projeksiyonlarda da bulunmayı amaçlar. Bilgi 
temelli bir kurum olan SETA, uluslararası bilim standartlarına uygun 
ve partizan kaygılardan uzak bir şekilde, farklı görüşleri bir araya 
getirerek bir diyalog platformu vazifesi görür ve bir ortak aklın 
inşasına katkıda bulunur. SETA’nın kısa ve orta vadedeki çalışmaları 
ve belli periyotlarla yayınladığı raporları, Türkiye’deki bilgi ve tahlil 
seviyesini yükselterek, karar verme mekanizmalarına olumlu katkıda 
bulunmayı da hedefler.

Bilginin toplum ve dünya olayları üzerindeki dönüştürücü etkisine 
önem veren SETA, sunacağı yeni bilgi perspektifiyle siyasal ve 
toplumsal “iyi”nin inşasına, yaygınlaştırılmasına ve korunmasına 
katkıda bulunmayı hedefler. Farklılıkları bir çatışma gerekçesi değil 
zenginlik olarak gören SETA’nın Türkiye ve dünya kamuoyuna 
yönelik çalışmaları bu bakış açısına hem bilgisel hem de fikri bir 
temel sağlayacaktır.
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Kadın Aile ve Gençlik 
Merkezi (KAGEM)

Türkiye Diyanet Vakfı

KAGEM, Türkiye Diyanet Vakfı’nın amaçları doğrultusunda ilim, 
kültür, fikir ve sanat alanlarında planlı, programlı, sistematik 
çalışmalar gerçekleştirir.
 
Bütün faaliyetlerinde Kur’an-ı Kerim’in ve sünnet-i Nebevi’nin 
en doğru şekilde anlaşılması ve günümüz dinamikleriyle 
buluşturulması için gayret sarf eden KAGEM, çalışmaları 
aracılığı ile üretilen bilgiyi, yazılı, görsel ve dijital yayınlar 
aracılığı ile ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşır. 
KAGEM, kadın ve din, aile yapıları, gelenek ve modernite, 
çağdaş dini akımlar, tarih, medeniyet ve sanat gibi konularda 
bilgi ve söylem üretmek üzere; üniversiteler ve akademik 
kuruluşlarla işbirliği yaparak sempozyumlar, çalıştaylar, atölye 
çalışmaları ve çeşitli ilmi toplantılar düzenler, lisans ve lisans-
üstü çalışmaları destekler. 

Toplumsal ve sosyal konularda farkındalık ve bilinç oluşturmak 
üzere, çeşitli düzeylerde projeler üreten KAGEM, ürettiği 
projeleri gerek kendi bünyesinde gerekse kamu kurum-
kuruluşları ile sivil toplum örgütleri aracılığı ile yerel ve küresel 
ölçekte ihtiyaç duyulan her yerde hayata geçirir. 
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Prog ramGençlik
Forumu

3 Mayıs 2014, Cumartesi

09:30 - 10:00

10:00 - 11:00

11:30 - 13:00

13:00 - 14:30

14:30 - 16:00

16:30 - 18:00

Açış Konuşması

Kahve Arası

Kahve Arası

Öğle Yemeği

Açılış Konferansı  
Sonuç ile süreç arasında: “Gençlik” 
bir soru mu bir yanıt mı?

I. OTURUM: Din ve Değerler

II. OTURUM: Eğitim 

III. OTURUM: İstihdam 

•	 Moderatör:	Mehmet	Emin	Özafşar
•	 Şaban	Ali	Düzgün
•	 Hadi Ensar Ceylan
•	 Metin	Karabaşoğlu
•	 Mehmet	Lütfi	Arslan	

•	 İhsan	Fazlıoğlu

•	 Mehmet Görmez
•	 Talip	Küçükcan

•	 Moderatör:	Bekir	S.	Gür
•	 Alpaslan	Durmuş
•	 Ercan	Öztemel
•	 Recep	Kaymakcan	
•	 İpek	Coşkun

•	 Moderatör:	Ömer	Açıkgöz
•	 Işıl	Kurnaz	
•	 Birhan	Emre	Yazıcı
•	 Abdullah	Çavuşoğlu
•	 Harun	Çiftçi
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Prog ram
4 Mayıs 2014, Pazar
09:30 - 11:00

13:00 - 14:30

11:30 - 13:00

14:30 - 16:00

16:30 - 18:00

I. OTURUM: Siyaset

Kahve Arası

Kahve Arası

Öğle Yemeği

II. OTURUM: Medya

III. OTURUM: Sivil Toplum

Değerlendirme Paneli

•	 Moderatör:	Necdet	Subaşı
•	 Selahattin	Güven
•	 Mücahit	Küçükyılmaz
•	 Halime	Kökçe	
•	 İsmail	Kılıçarslan

•	 Moderatör:	Ayşenur	Mutlu
•	 Tubanur	Sönmez
•	 Yıldıray	Oğur
•	 Sare	Davutoğlu
•	 Mustafa Tutkun

•	 Moderatör:	Sevinç	Alkan	Özcan
•	 Nazife	Şişman
•	 Erol Göka
•	 Yunus	Akbaba	
•	 Ahmet	Yıldız 
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Gençlik
Forumu

AÇIŞ KONUŞMASI
3	Mayıs	2014,	Cumartesi	•	9:30-10:00

Mehmet Görmez 
Diyanet İşleri Başkanı

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Bölümünden mezun oldu. Temel İslâm Bilimleri 
Bölümü Hadis Anabilim Dalında yüksek lisansını 
yaptı.  Doktorasını Sünnet ve Hadisin Anlaşılması 
ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu adlı 
teziyle tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi öğretim üyesi iken Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcılığı görevine atandı. 2006 yılında profesör 
unvanı alan Mehmet Görmez, 2010 yılında Diyanet 
İşleri Başkanlığı görevine başladı. 

Talip Küçükcan SETA bünyesinde üç ayda bir 
yayımlanan İngilizce hakemli dergi Insight 
Turkey dergisinin editörüdür. School of Oriental 
and African Studies’te (Londra Üniversitesi) 
yüksek lisans, Centre for Research in Ethnic 
Relations’da (Warwick Üniversitesi) doktora yaptı. 
Aynı üniversitede iki yıl süre ile doktora sonrası 
araştırmalar yürüttü. Ortadoğu siyaseti, Türkiye-
AB ilişkileri, Avrupa Birliği ülkelerindeki Türkler, 
din-devlet ilişkileri ve yükseköğretim politikaları 
konularında çalışmalar yürütmektedir.

Talip Küçükcan
Insight Turkey Dergisi Editörü
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Sonuç ile süreç arasında:
“Gençlik” bir soru mu  
bir yanıt mı? 
3	Mayıs	2014,	Cumartesi	•	10:00-11:00

İstanbul Üniversitesi Felsefe 
Bölümünden mezun olan Fazlıoğlu, 
1993’te aynı üniversitenin Bilim Tarihi 
Bölümünde yüksek lisans çalışmasını 
yaptı. Bir süre IRCICA yazmalar 
bölümünde araştırmacı olarak 
çalıştıktan sonra 1996’da İstanbul 
Üniversitesi Felsefe Bölümünde 
doktorasını tamamladı. “Felsefe-Bilim” 
tarihi ile matematik tarihi ve felsefesi 
üzerine yoğunlaşan İhsan Fazlıoğlu, 
2012 yılından bu yana İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi’nde görev 
yapmaktadır.

İhsan Fazlıoğlu

AÇILIŞ KONFERANSI
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Oturumlar
3 Mayıs 2014 
Cumartesi

Birinci gün.



Gençlik
Forumu

I. OTURUM

3	Mayıs	2014,	Cumartesi	•	11:30-13:00

Din ve değerler, toplumsal yapının işleyişinde kurucu role sahip önemli 
unsurlardır. Yerel ve küresel dinamiklerle birlikte toplumda önemli 
bir yere sahip gençlerin, din ve değerlerle olan ilişkisinin çok yönlü bir 
takım etkiler altında kaldığı bilinmektedir. Bu anlamda dünyada yaşanan 
değişim ve dönüşümleri Türkiye gençliğinin de tecrübe etmekte olduğu 
ifade edilebilir. Son yıllarda gençlik politikalarını geliştirmek amacıyla 
ilgili bir Bakanlık da kuran Türkiye, sivil toplum kuruluşlarının da bu 
alanda inisiyatif alması ile birlikte gençlik, din ve değerler arasındaki 
ilişkiyi normalleştirme adına daha somut adımlar atmaya başlamıştır. 
Gelinen bu noktada atılan adımların uzun vadede etkili olabilmesi için şu 
sorulara cevap verilmesi elzemdir: 

• Türkiye gençliğinin din ve değer algısı nasıldır?
• Din ve değerler bağlamında Türkiye Cumhuriyeti’nin gençlerle 

ilgili yaklaşımında yaşanan değişim ve dönüşümler nelerdir?
• Laik bir sistemde ‘dindar nesil’ yetiştirme hedefi nasıl 

değerlendirilmelidir?
• Mevcut gençlik politikaları dikkate alındığında din ve değerler 

alanında gençlere yönelik neler yapılmalıdır?

Din ve değerler bağlamında Türkiye Cumhuriyeti’nin 
gençlerle ilgili yaklaşımında yaşanan değişim ve 
dönüşümler nelerdir?

Gençlik,  
Din ve Değerler 
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İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan 
Karabaşoğlu, İz yayıncılık, Karakalem ve Zafer dergilerinde editörlükte 
bulundu. Blaise Pascal’ın Düşüncelerini Türkçeye çevirmiş, mütercimleri 
arasında yer aldığı Marshall G.S Hodgson’ın üç ciltlik The Venture of  
Islam’ını  Türkçe yayına hazırlamış, ayrıca iki yüz civarında kitabın 
yayınına editör olarak katkıda bulunmuştur. Şu anda Karakalem 
dergisinin editorlüğünü yapmaktadır.

Metin Karabaşoğlu Araştırmacı-Yazar

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde alan Özafşar, 
aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. 1995’te “Fıkhi Hadisler ve 
Değerlendirilmesindeki Esaslar” adlı teziyle hadis doktoru oldu. Hâlen 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi olarak lisans, yüksek 
lisans ve doktora dersleri vermektedir. 2007 yılından beri Diyanet İşleri 
Başkan Yardımcılığı yapmaktadır.

Mehmet Emin Özafşar Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Moderatör

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünde alan 
Arslan, Georgetown Üniversitesi Communication, Culture and Technology 
bölümünden yüksek lisans yaptı. 2011 yılında Marmara Üniversitesinde 
iktisat tarihi alanındaki doktorasını tamamladı. Aynı sene İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine yardımcı doçent 
olarak atandı. GENÇ Dergisi danışmanlığı ve Uluslararası GENÇ Derneği 
Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Mehmet Lütfi Arslan Araştırmacı-Yazar

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimini alan Düzgün, 
aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Doktorasını “Nesefi 
ve İslam Filozoflarında Allah-Alem İlişkisi” başlıklı teziyle bitirdi. 
1999’da Doçent oldu. Roma Gregoryan Üniversitesi’nde ve Georgetown 
Üniversitesi’nde görev yaptı.  2005’te profesör oldu. Halihazırda 
A.Ü.İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. 

Şaban Ali Düzgün Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Ceylan, aynı 
üniversitede başladığı yüksek lisans programını, “Molla Hüsrev’in Delâlet 
Anlayışı ve Fürû‘a Yansımaları” başlıklı tezi ile 2011 yılında tamamladı. 
Aynı enstitü doktora programında “İslâm Borçlar Hukukunda Akdin 
Bağlayıcılığı” isimli tez çalışmalarını sürdürmektedir. 

Hadi Ensar Ceylan Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi

17



Gençlik
Forumu

II. OTURUM

3	Mayıs	2014,	Cumartesi	•	14:30-16:00

Genç bir nüfusa sahip Türkiye’de eğitime ve özellikle yükseköğretime 
yoğun bir talep söz konusudur. Eğitim sektörünün hızla büyüdüğü 
günümüzde gençlerin eğitimle olan ilişkileri de farklı şekiller almıştır.  
Gençler eğitim kurumlarında daha uzun süre geçirmektedir. Gençlerin 
daha uzun süre eğitim almaları ise bilgi ve becerilerin kazanımında 
olumlu etkiye sahip olmuş, hayata geç atılma gerilimlerini beraberinde 
getirmiş, beklentilerinin daha fazla artmasına neden olmuştur. 
Ekonomisi büyüyen ve demokrasisi bir çok açıdan gelişen Türkiye’de 
yeni ve daha nitelikli bir eğitim sistemine ihtiyaç olduğu yaygın olarak 
kabul görmektedir. Bu çerçevede, eğitim sisteminin çoğulcu taleplere 
ne kadar karşılık verdiği, demokratik vatandaşlık bilinci ve farklılıklara 
saygıyı hangi ölçüde kazandırdığı önemli tartışma alanları olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

• Türkiye eğitim sistemi gençlere ne vadetmekte, gençlerin ilgi ve 
taleplerine cevap verebiliyor mu?

• Kademeler arası geçiş sınavlarının gençlerin yaşantılarındaki 
etkileri nelerdir?

• Gençlerin okul dışı öğrenme ihtiyaçları nelerdir?
• Türkiye’de eğitim sisteminin çeşitli toplumsal taleplere daha iyi 

cevap üretebilmesi için neler yapılmalıdır?

Türkiye eğitim sistemi gençlere ne vaat etmekte, 
gençlerin ilgi ve taleplerine hitap edebiliyor mu?

Gençlik ve Eğitim 
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Lisansını ODTÜ Matematik Öğretmenliği Bölümünde tamamladı. Yüksek 
lisansını, Florida State Üniversitesinde öğretim sistemleri üzerine 
yaptı. Doktorasını, Utah State Üniversitesinde öğretim teknolojisi 
alanında tamamladı. Aynı üniversitede Center for Open and Sustainable 
Learning’de doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Halen Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi’nde öğretim üyesidir ve SETA Ekonomi ve Toplum 
Araştırmaları Direktörüdür.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra 
Ankara’da liselerde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev 
yaptı. Doktorasını İngiltere Leeds Üniversitesinde tamamladı. 2007’de 
profesör olan Kaymakcan, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din 
Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyesi ve Felsefe ve Din Bilimleri Ana 
Bilim Dalı Başkanlığını yaptı. 2013 yılında Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü 
görevine başlamıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisasn ve doktora çalışmalarını 
tamamladı. Sakarya Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Mühendislik 
Fakültelerinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. TÜBİTAK, NATO ve 
Avrupa Birliği çalışmalarında yer aldı. Halen ÖSYM Başkan yardımcılığı 
görevini sürdürmektedir. 

Öğretmen ve idareci olarak Kırklareli, Kars ve İstanbul’da resmî ve özel 
öğretim kurumlarında görev yaptı. 2000 yılında bir eğitim danışmanlığı 
firması olan EDAM’ı (Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi) 
kurdu. Hâlen EDAM’ın Genel Müdürlüğünü ve Marmara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında 
doktora çalışmalarını yürütmektedir.

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi bölümünden 2010 yılında mezun 
oldu. Aynı üniversitenin Sosyoloji bölümünde yan dal yaptı. Yüksek 
lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde sürdüren İpek 
Coşkun, eğitim sosyolojisi alanında tez çalışmalarına devam etmektedir. 
Şubat 2010’dan beri SETA’da Ekonomi ve Toplum Araştırmaları 
Direktörlüğü’nde eğitim uzmanı olarak çalışmaktadır.

Bekir S. Gür Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi

Moderatör

Recep Kaymakcan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü

Ercan Öztemel ÖSYM Başkan Yardımcısı

Alpaslan Durmuş EDAM Genel Müdürü

İpek Coşkun SETA Eğitim Uzmanı
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Gençlik
Forumu

III. OTURUM

3	Mayıs	2014,	Cumartesi	•	16:30-18:00

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de gençlerin en temel sorunu 
istihdama ilişkindir. Gençlerin iş hayatına atılması; iş piyasasının 
talepleri, aldıkları eğitim ve sahip oldukları becerilerle yakından ilişkilidir. 
Türkiye’de gençlerin çalışmak istedikleri işler, aldıkları eğitim ve mevcut 
iş olanakları arasında bir uyumsuzluk vardır. Örneğin, birçok kişinin 
sahip olduğu eğitim düzeyinden daha düşük nitelik gerektiren ya da 
aldığı eğitimle doğrudan bir ilişkisi olmayan işlerde çalışmak durumunda 
kalmaktadır. Tüm bunlar Türkiye’deki mevcut insan kaynaklarının ne 
derece etkin kullanıldığı sorusunu akla getirmektedir. Gençlerin istihdam 
edilebilirliğini artırmak, hem iş dünyasının hem de Türkiye’nin ekonomik 
büyümesini gerçekleştirmek için birçok kritik adımın atılması yönünde 
yaygın bir kanaat vardır. 

• Türkiye’deki iş piyasası dikkate alındığında gençlerin istihdam 
durumu nasıldır?

• Türkiye’de gençlerin daha girişimci olması için iş dünyası ve 
gençler neler yapmalıdır?

• Gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak için iş piyasasında ne 
tür düzenlemelerin yapılması gerekmektedir?

• Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünün artırılmasında gençlerin 
rolü nedir?

Türkiye’de gençlerin daha girişimci olması için, politika 
yapıcılar, iş dünyası ve gençler neler yapmalıdır? 

Gençlik ve İstihdam 
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Lisans Eğitimini Ankara Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi 
Teknoloji Eğitimi Bölümünde bitirdi. Yüksek Lisans Eğitimini aynı bölümde 
İklimlendirme ve Soğutma alanında, doktora derecesini ve doçentlik 
ünvanını Marmara Üniversitesi İktisat Programından aldı. Kırıkkale 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde ve farklı 
yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi olarak hizmet verdi. Milli Eğitim 
Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü yapan Açıkgöz, halen 
aynı Bakanlıkta Müsteşar Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. 

Gazi Üniversitesi Elektronik Eğitimi Bölümünden lisans, aynı 
üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsünden yüksek lisans, Sussex 
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden doktora dereceleri 
aldı. Farklı üniversitelerde öğretim üyesi ve yönetici olarak çalıştı. ÖSYM 
Yürütme Kurulu üyesi ve YÖK’te başkan danışmanı olarak görev yaptı. 
TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliği yapan Çavuşoğlu halen TÜBİTAK Başkan 
yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Lisans derecesini Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri Bölümünden ve yine aynı alanda yüksek lisans derecesini Gazi 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden almıştır. Aralık 2005’ten 
itibaren Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Işıl Kurnaz, 2014 yılında 
tamamlayacağı doktora tezi çerçevesinde Türkiye işgücü piyasasında 
aşırı eğitimlilik (overeducation) olgusunun varlığını araştırmaktadır.

Almanya Karlsruhe Üniversitesi Ekomomi Bölümününden mezun olan 
Çiftçi, birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev yapmıştır. 
2007 yılında Genç Müsiad ailesine dahil olduktan sonra yönetim kurulu 
üyeliği yapmış ve 2013 yılı Ocak ayından beri Genç MÜSİAD Ankara 
Başkanlığı görevini yürütmektedir. Rota Elektrik ve Aydınlatma firmasında 
da yöneticilik yapan Çiftçi TOBB G.G.K. Ankara İcra Kurulu Üyesidir.

Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimini 
almıştır. NKY Mimarlık Mühendislik, İnşaat ve Ticaret LTD. ŞTİ’de genel 
müdürdür. 

Ömer Açıkgöz MEB Müsteşar Yardımcısı 

Moderatör

Abdullah Çavuşoğlu TUBİTAK Başkan Yardımcısı

Işıl Kurnaz Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Harun Çiftçi Genç MÜSİAD Ankara Başkanı

Birhan Emre Yazıcı NKY Mimarlık & Mühendislik Gen. Müdürü
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I. OTURUM

4	Mayıs	2014,	Pazar	•	09:30-11:00

Siyaset, Türkiye’de gençlerin eskiden beri ilgili ve ilişkili oldukları bir 
alandır. Bu ilişki de zaman zaman bazı gerilimlerin olması gençlerin 
bir kısmını cari siyaset biçimlerinden uzaklaştırmış olsa da siyaset, 
dinamizmini şüphesiz gençlere borçludur. Türkiye’de gençler dünyadaki 
akranlarına benzer şekilde siyasal yaşamda çeşitli biçimlerde rol 
almaktadır: Gerek siyasi partiler, gerek sivil toplum kuruluşları 
marifetiyle siyaset alanına aktif katkı da bulunan gençler, seçmen olarak 
da Türkiye siyasetinde söz sahibidir. Son yıllarda karar alıcıların da 
gençlere yönelik bakış açılarında bir dönüşüm gerçekleşmiş ve gençlerin 
siyasi ve sosyal katılımının daha etkin olması teşvik edilmiştir. Bu 
gelişmeler Türkiye siyasal hayatı ve gençler için son derece önemli ve 
kıymetlidir.

• Türkiye’de gençlerin siyasal eğilimleri nelerdir?
• Türkiye’de gençlerin siyasal yaşamdaki yeri nedir?
• Türkiye’deki gençlik politikaları, Türkiye gençliğinin taleplerine 

karşılık verebiliyor mu?
• Türkiye’de son zamanlardaki gençlik hareketlerini nasıl 

değerlendirmek gerekmektedir?

Türkiye’deki gençlik politikaları, Türkiye gençliğinin 
ihtiyaç ve taleplerine karşılık verebiliyor mu? 

Gençlik ve Siyaset 
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1983’te tıp doktoru, 1989 yılında ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı oldu. 
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Şefliği 
görevini yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Psikiyatri 
Anabilimdalına “Profesör” olarak atandı. Psikiyatrinin birçok alanında 
yapılan bilimsel çalışmalarda yer alan Göka, ayrıca psikiyatrinin sosyal 
bilimlerle ve felsefe ile kesişim noktalarında yoğunlaşmıştır. Halen 
Yenişafak gazetesinde köşe yazarlığı da yapmaktadır. 

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde tamamladı. 
Sosyolojide lisansüstü çalışmalar yaptı. İngilizce’den Türkçe’ye tercüme 
ettiği eserler arasında Martin Lings’in Hz. Muhammed’in Hayatı, Seyyid 
Hüseyin Nasr’ın İslam Kozmoloji Öğretilerine Giriş, Mevdudi’nin Tefhim’ül 
Kur’an’ı vardır. Çalışmaları, kimlik siyaseti, kültürel karşılaşmalar, 
gündelik hayat, beden sosyolojisi gibi konularda yoğunlaşmaktadır. Yazı 
ve yorumları halen farklı gazetelerde yayınlanmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü 
bitirdi. Bilkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde MSP-RP 
hareketinin evrimi üzerine yüksek lisans çalışmasını tamamladı. 
Doktora çalışmasını yine aynı yerde gerçekleştirdi. Türk siyasi hayatı, 
özel olarak Kemalist ulusçuluk üzerine kitapları olan Yıldız bu alanlarda 
çalışmalarına devam etmektedir. Halen TBMM Araştırma Hizmetleri 
Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 

Lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, 
yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler 
Bölümünde yapmıştır. 2010 yılından beri Türkiye’nin ilk hakemli 
Kültürel İncelemeler Dergisi KÜLT’ün yayın kurulunda yer almaktadır. 
Halen SETA’da Siyaset Araştırmaları alanında Araştırma Asistanı olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir.

1999’da Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
anabilim dalından yüksek lisans derecesi aldı. İslam Konferansı Örgütü’ne 
bağlı İslam Konferansı Gençlik Forumu’nda Eğitim ve Medya Koordinatörü 
olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
anabilim dalında doktorasını tamamladı. 2009-2011 yılları arasında Bilim ve 
Sanat Vakfı Küresel Araştırmalar Merkezi Koordinatörü olarak çalıştı. Özcan, 
halen T.C. Dışişleri Bakan Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

Sevinç Alkan Özcan Dışişleri Bakan Danışmanı

Moderatör

Erol Göka Psikiyatr-Yazar

Nazife Şişman Araştırmacı-Yazar

Ahmet Yıldız TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanı

Yunus Akbaba SETA Siyaset Araştırmaları Uzmanı 
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Gençlik ve Medya 
4	Mayıs	2014,	Pazar	•	11:30-13:00

Medya, toplumun pek çok kesiminin gündelik yaşantısında olduğu gibi 
gençlerin de yaşam şekillerinde dönüştürücü bir role sahiptir. Gençliğin 
medyada nasıl temsil edildiği ya da medyayı nasıl kullandığı soruları 
da bu süreçte bir dönüşüm evresine girmiştir. Şüphesiz bu dönüşüm 
evresinde teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi, gençlerin medyayla olan 
ilişkisinin yeniden yorumlama ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Yeni medya 
akımları ile birlikte gençlerin siyasi ve sosyal hareketlere katılım tarzları 
da değişmiştir. Dezenformasyonun bir hayli yoğun yaşandığı günümüz 
medyasında gençlerin medyayı anlama ve kullanma şekillerinde daha 
seçkinci ve bilinçli olmaları zamanın ruhuna tutarlı bir bakış ve tavır 
geliştirmeleri açısından ehemmiyetlidir.

• Gençlerin yazılı ve görsel medyada temsili nasıldır?
• Gençlerin geleneksel ve yeni medya kullanım biçimleri nasıldır?
• Kitlesel gençlik hareketleri ile sosyal medya arasında nasıl bir 

ilişki söz konusudur?
• Gençlerin medyayı daha eleştirel ve etkin bir biçimde kullanımı 

için neler yapılabilir?

Gençlerin medyayı daha eleştirel ve etkin bir biçimde 
kullanımı için neler yapılabilir? 
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Marmara Üniversitesi  İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema 
Bölümünde lisans eğitimini aldı. “Portakal, Turta, Bir de Kirpi”, “Ablam 
Uzak Ülkede” ve “Amerika Sen Busun” isimli üç şiir kitabı var. “Başka 
Masallar” isimli bir kitabı da olan şair, ayrıca belgesel senaryoları da 
yazdı. Uzun süre televizyon programcılığı  yapan Kılıçlarsan halen 
Yenişafak gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. 

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Aynı 
üniversitede Siyaset Bilimi alanında ‘Türkiye’de Demokrasinin Toplum-
sallaşması ve Siyasal İslam’ın Rolü: Milli Görüş Geleneği’ konulu yüksek 
lisans tezini hazırladı. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde 
doktora programını takip ediyor. Halen Cumhurbaşkanlığı’nda İnternet 
Yayını ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak çalışıyor. 

ODTÜ Sosyoloji bölümünden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Hukuk bölümünde yüksek lisans derecesini “Meşruiyet Kaynağı Olarak 
İnsan Hakları: Helsinki Süreci” isimli teziyle aldı. Doktora çalışmalarını 
Konya Selçuk Üniversitesi Sosyoloji bölümünde sürdürmektedir. 
Memuriyete 2005 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda başlamış, 2007 
yılından itibaren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda çalışmaktadır.

Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun olmuştur. 
Mezuniyet tezinin konusu ise  ‘Bir Sivil İtaatsizlik Örneği Olarak 
Başörtüsü Eylemleri’dir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümünde “Two Transformative Actors of Turkish Politics: Justice 
and Development Party and Kurds” başlıklı teziyle yüksek lisans 
eğitimini tamamlamıştır. Halen Star Gazetesinin fikir eki Açık Görüş’ün 
editörlüğünü yürütmektedir.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Selçuk 
Üniversitesinde ‘Türk Aydınının Din Anlayışı’ başlıklı çalışmasıyla doktora 
derecesi aldı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Din Sosyolojisi 
Anabilim Dalı Başkanlığı ve Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı 
yaptı. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla ilişkiler bölümünde bir 
süre öğretim üyesi olarak çalışan Subaşı, Diyanet İşleri başkanlığı Strateji 
Geliştirme Başkanlığına atanmıştır.

Necdet Subaşı Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı

Moderatör

İsmail Kılıçarslan Senarist-Yazar

Mücahit Küçükyılmaz  
T.C. Cumhurbaşkanlığı İnternet Yayını ve Halkla İlişkiler Müdürü

Selahaddin Güven RTÜK Uzmanı

Halime Kökçe Gazeteci-Yazar
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Gençlik ve 
Sivil Toplum 
4	Mayıs	2014,	Pazar	•	14:30-16:00

Sivil toplum, siyasal ve toplumsal yaşamın en önemli lokomotiflerinden 
biridir. Bu anlamda sivil toplum hareketlerinin toplumun ihtiyaçlarını 
saptama ve devletin politikalarına etki gücü yadsınamaz bir gerçektir. 
Gençlerin sivil toplum hareketlerinde yer alması ise ortaya konulacak 
çalışmaların uzun vadede sürdürülebilirliği açısından stratejik bir öneme 
sahiptir. Bu nedenle Türkiye’de gençlerin sivil toplum kuruluşlarında 
fikren ve organizasyon becerileri açısından gelişmeleri, sivil toplum 
faaliyetlerinin özgür, sürdürülebilir ve toplumun ihtiyaçlarına cevap 
verebilen bir tarzda yürütülmesi açısından ehemmiyetlidir. Türkiye’de 
sivil toplumun güçlendirilmesi için gençlerin bilinçlendirilmesine, 
gönüllük faaliyetlerinin eğitimin ilk kademelerinden itibaren 
yaygınlaştırılmasına ve elbette bu alana gençlerin kanalize edilebilmesi 
için daha esnek bir sivil toplum yapılanmasına ihtiyaç vardır. 

• Türkiye’de gençlerin sivil toplum kuruluşlarına katılımı nasıldır?
• Gençlik STK’ları Türkiye’nin güncel sorunlarının çözümüne nasıl 

katkı sunmaktadır?
• Türkiye’deki STK’ların uluslararası işbirliği süreçlerinde gençler 

nasıl rol almaktadır?
• Gençler dünyanın güncel sorunlarının çözümüne sivil toplum 

kuruluşları aracılığıyla nasıl katkı sunabilir?

Sivil toplum kavramının medeniyetimizde yeri nedir, 
gençler bunun neresindedir?
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İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinden mezun oldu. İhtisas 
eğitimini kadın hastalıkları ve doğum alanında tamamladı. 2006 yılında 
‘Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri’ sertifikası aldı ve bu alanda 
uzmanlığını geliştirdi. Sare Davutoğlu profesyonel hayatına Istanbul’da 
devam etmekte ve ayrıca eğitim, sağlık, yardımlaşma gibi sosyal 
sorumluluk projelerinde aktif olarak yer almakta, pek çok sivil toplum 
kuruluşunda yöneticilik görevini sürdürmektedir.

ODTÜ Siyaset Bilimi Bölümünde okudu. 1999 yılında kurulan Siyasal 
Ufuk Hareketi içerisinde yer aldı. 2003 yılında Cumhuriyet gazetesinin 
“Genç Subaylar Rahatsız” manşetine tepki olarak kurulan Genç Siviller 
hareketinin kurucuları arasında yer aldı. Bir dönem Radikal gazetesi 
Birikim dergisinde yazarlık yapan Oğur, Taraf  gazetesinde köşe yazarlığı 
ve yazı işleri müdürlüğü görevini de yürüttü. Halen Türkiye gazetesinde 
köşe yazarlığı yapmaktadır. 

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden 
mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Etütleri Bölümünde 
yüksek lisans yaptı. Kadın, insan hakları, medya ve sosyal yardımlaşma 
konulu sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. Sivil toplum alanında yurt içi 
ve yurt dışı faaliyetlerde uzun yıllar yer alan Sönmez, halen dış politika 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 
Uluslararası İlişkiler Bölümünü tamamladı. 1999 yılında Kosova’ya 
giderek 4 yıl bir sivil toplum kuruluşunun Kosova, Makedonya ve 
Arnavutluk`taki çalışmalarını yürüttü. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Dış 
İlişkiler Müdürü olarak göreve başlayan Mustafa Tutkun 2012 yılında 
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede 
İslam Tarihi Bölümünde “Hulefâi Râşidîn Dömenindeki Siyasi Değişimler 
ve Toplumsal Etkileri” başlıklı teziyle yüksek lisans yaptı. Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam Tarihi Bölümünde özel öğrenci 
olarak doktora programına devam eden Mutlu, halen Türkiye Diyanet 
Vakfı bünyesindeki KAGEM’ de Proje Editörü olarak görev yapmaktadır.  

Ayşenur Mutlu KAGEM Proje Editörü

Moderatör

Sare Davutoğlu Meridyen Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Yıldıray Oğur Gazeteci-Yazar

Tubanur Sönmez İLKDER Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Tutkun TDV Genel Müdür Yardımcısı

29



MEKÂN

TDV Konferans 
Salonu

Adres : Dr. Mediha Eldem Sokak No:72/B 06640 Kocatepe/Ankara
Tel : +90 312 416 90 00
Fax : +90 312 416 90 90
E-mail : tdv@diyanetvakfi.org.tr





genclikforumu.net


