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Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 03.12.2021 tarihli Ek'te sunulan
yazıda;
"Tek ulus ve çeşitli gençlik deneyimleri" konulu gençlik ve yenilikçi girişimcilik
webinarının 16 Aralık 2021 tarihinde 13:00-16:00 saatleri arasında Birleşmiş Milletler Batı Asya
Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) ve D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı işbirliğinde
çevrimiçi ortamda gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.
Yazıda, Türkiye, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya ve Pakistan'dan
oluşan Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın, üye ülkeler arasında kalkınmaya
yönelik işbirliğini geliştirmek, ekonomik ve sosyal ilişkileri zenginleştirmek amacıyla 1997 yılında
kurulduğu belirtilmekte olup, TOBB'un D-8 marjında kurulmuş olan D-8 Ticaret ve Sanayi
Odaları'nın (D-8 TSO) kurucu üyesi olduğu bildirilmektedir.
İngilizce dilinde düzenlenecek olan söz konusu webinara ilişkin taslak program ve kayıt
bağlantısı Ek'te sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz/rica ederim.
Saygılarımla,

e-imza
İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter

Ek:TOBB'dan alınan 03.12.2021 tarihli yazı ve Eki. (3 sayfa)
Dağıtım:
- Tüm Üyeler (WEB sayfası)
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34221550-720Gençlik ve Yenilikçi Girişimcilik Webinarı

D-8 Genel Sekretaryasının 23.11.2021 tarih ve 288 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, 16 Aralık 2021 tarihinde 13:00-16:00 saatleri arasında Birleşmiş Milletler Batı
Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) ve D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı işbirliğinde
çevrimiçi "Tek ulus ve çeşitli gençlik deneyimleri" konulu gençlik ve yenilikçi girişimcilik webinarın
düzenleneceği bildirilmektedir.
İngilizce dilinde düzenlenecek olan webinarın taslak programı ve kayıt linki ekte sunulmaktadır.
Ülkemiz ile Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya ve Pakistan'dan oluşan Gelişen Sekiz
Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, üye ülkeler arasında kalkınmaya yönelik işbirliğini
geliştirmek, ekonomik ve sosyal ilişkileri zenginleştirmek amacıyla 1997 yılında kurulmuş olan bir
örgüttür.
Birliğimiz, D-8 marjında kurulmuş olan D-8 Ticaret ve Sanayi Odaları'nın (D-8 TSO) kurucu üyesidir.
Ülkemizin 2017-2021 D-8 dönem başkanlığı çerçevesinde, D-8 TSO Dönem başkanlığı da Birliğimizce
yürütülmüştü.
Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla,

e-imza
Ali Emre YURDAKUL
Genel Sekreter Yardımcısı
EK:Program ve kayıt linki (2 sayfa)
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The first ESCWA- D-8 joint Webinar on Youth and innovative entrepreneurship
"One Nation and various youth experiences"
Venue: virtual ( moderator by D-8 Secretariat in Istanbul)
Time: 16 December 2021 from 1.00pm to 4.00 pm (Istanbul time)
Language: English
Objectives:
1- Introducing the D-8 Organization and its experience in mainstreaming the
UNSDG's in its activities and helping the Member states to achieve them.
2- Introducing the UNSDGs to the youth and stressing the social significance of
these goals and the challenges facing implementing them.
3- Training the youth on how to mainstream the UNSDGs in their projects.
4- Allowing some youth groups from the D-8 Member states to present their
initiative and projects and evaluating these initiatives by an Expert to help the
youth to incorporate the UNSG's in their projects in a way that serve the society.
The Program:
The webinar is 3 hours divided into two parts.
The first part lasts one hour, and is dedicated for introducing the UNSDG's, the role of
the youth in implementing them, highlighting the D-8 experience in mainstreaming the
UNSDG's in its activities, explaining the concept of sustainable development and its
challenges, and highlighting the role of the ESCWA Entrepreneurship center in
assisting the youth and the societies to realize these goals
The second part lasts two hours and is dedicate to listening to the youth presenting their
Initiatives and projects (5 projects each presentation lasts 15 min) followed by half an
hour where an expert will evaluate these initiatives and how the UNSDGs can be
mainstreamed in them. The last 15 minutes is to conclude by a declaration.
Technical details:
Registration link : https://forms.gle/g1VJ7GCF2WAt9urs8
Zoom link
Meeting ID
Passcode

: https://us02web.zoom.us/j/84537838746?pwd=OXA5dWh5N3FlY0U0T0VVVE1pcGZwZz09
: 845 3783 8746
: 408692

The detailed tentative program is as follows:
1- Welcoming statement by the D-8 Secretary General (10 min).

2- The D-8 experience of mainstreaming the UNSDG's in its activities…D-8
Secretariat (10 min).
3- The Challenges facing Sustainable Developments, the significance of the
UNSDG's and ESCOWA Entrepreneurship Center's efforts in assisting the
youth and the societies to realize these goals….UN expert ( 25 min).
4- Questions and answers (15 min).
5- Presentations by students from the D-8 Member states presenting their
initiatives and projects in social entrepreneurship (5 presentations from various
countries for 1 hour 15 min )
6- Evaluation by an expert to these initiatives to advise the youth on how to
mainstream the UNSDG's in their projects …( 30 min ).
7- Conclusion and Declaration … ( 15 min)

