
 

 

 

İlmi Etüdler Derneği’nin destek verdiği, Fettah Efendi Derneği’nin her sene farklı bir Balkan şehrinde 

düzenlediği Balkan Çalışmaları Kongresi’ne (BÇK) başvurular devam ediyor. Yurtdışı Türkler ve 

Akraba Toplulukları (YTB), İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve New York Tiran Üniversitesi’nin 

destekleriyle 16-18 Eylül 2022 tarihleri arasında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da gerçekleşecek olan 

II. Balkan Çalışmaları Kongresi’ne 20 Mayıs 2022 tarihine kadar özetler gönderilebilecektir. 

BALKAN ÇALIŞMALARI KONGRESİ NEDİR? 

Balkan Çalışmaları Kongresi (BÇK) sosyal bilimler alanında disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek, 

nitelikli ve özgün akademik üretime katkı sağlamak amacıyla düzenlenen uluslararası bir kongredir. 

BÇK, genç akademisyenlere çok yönlü iletişim ve tecrübe aktarımı imkânı sunarak lisansüstü 

çalışmaların niteliğini, Balkanlar içinde ve Türkiye ile akademik etkileşim ve hareketliliği artırmayı 

amaçlamaktadır. Batı Balkanlar’da 1990 sonrası yaşanan savaşların etkisiyle yeni yeni toparlanmaya 

çalışan ve önünde birçok sorun alanı yer alan devlet ve toplumların nitelikli akademik üretim sorununu 

aşmak için disiplinler arası yaklaşımları teşvik ederek ortak dil ve yöntem geliştirilmesine katkıda 

bulunmayı amaçlamaktadır. Geçen sene Üsküp’te birinci programını gerçekleştiren BÇK, bu sene 

Tiran’aya konuk olacaktır. Her yıl farklı bir üniversite ve şehre konuk olacak kongrenin gelecekte 

İstanbul, Saraybosna, Viyana gibi şehirlerde gerçekleşmesi planlanmaktadır. 

BÇK, Balkan çalışmaları alanında çalışma yapan sivil toplum örgütleriyle de iş birliği yapmakta ve 

özellikle Batı Balkanların ve Türkiye’nin farklı üniversitelerinde lisansüstü düzeyde Balkanlarla ilgili 

çalışmalar yapan araştırmacıların, çalışmalarını tecrübeli akademisyenler ve akademisyen adayları 

önünde sunarak fikir alışverişinde bulunma ve zenginleştirme ayrıcalığı sunmaktadır. 

II. BÇK,16-18 Eylül 2022 tarihlerinde New York Tiran Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Yurtdışı 

Türkler ve Akraba Toplulukları’nın (YTB) destekleriyle gerçekleştirilecektir. 

KONGREYE KİMLER KATILABİLİR? 

Kongreye yüksek lisans, doktora öğrencileri veya yüksek lisans ve doktorasını son iki yıl içerisinde 

tamamlamış herkes başvuru yapabilir. 



 

KONGREYE KATILILM ÜCRETLİ MİDİR VE KATILIMCILARA NE TÜR İMKÂNLAR 

SAĞLANMAKTADIR? 

Kongreye katılım ücretsizdir. Kongre boyunca katılımcıların konaklama (otel) ve öğle yemekleri 

tarafımızdan karşılanmaktadır. 

Ayrıca kongrenin tamamlanmasının ardından bir günlük ülke gezi programı katılımcılara sunulacaktır. 

Ulaşım giderleri katılımcıların kendilerine aittir ve herhangi bir destek sunulmaz. 

 

Önemli Tarihler: 

15 Nisan 2022 - Balkan Çalışmaları Kongresinin Duyurusu 

20 Mayıs 2022 - Özet Gönderimi İçin Son Tarih 

01 Haziran 2022 - Kabul Edilen Özetlerin İlanı 

15 Temmuz 2022 - Tam Metin Gönderimi Son Tarih 

15 Ağustos 2022 - Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 

01 Eylül 2022 - Kongre Programının İlanı 

16-18 Eylül 2022 - Kongrenin Düzenlemesi 


