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GİRİŞ

17- 19 Mayıs 2003 tarihlerinde, UNDP desteği ve IULA – EMME tarafından yürütülen Türkiye’de
Yerel Demokratik Yönetişimi Teşvik Amacıyla Sürdürülebilir İlişkiler Ağı Kurulması Programı TTF dahilinde, Yerel Gündem 21 Gençlik Çalışmaları Kolaylaştırıcı Kuruluşu Habitat ve Gündem 21
Gençlik Derneği’nin organizasyonunda Ankara’da gerçekleştirilen “AB ve Gençlik ” adlı toplantıya 64
ilden toplam 197 genç katılmıştır. Bu gençlerin 67’si Yerel Gündem 21 Türkiye Programı kentlerinden
[YG21TP] 36 gençlik platformunun temsilcisidir. 63 genç ise Yerel Gündem 21 Türkiye Programı’nın
hükümet ortaklarından İç İşleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün Valiliklere göndermiş
olduğu yazı aracılığı ile 34 valilik aracılığı ile katılan gençlerdir. Bunların yanında 8 üniversite Öğrenci
konsey başkanı, Güneydoğu Anadolu Gençlik Sosyal gelişim Programı dahilinde kurulan 4 gençlik
evinden 9 genç ve 24 gençlik STK’dan 29 genç katılmıştır. Toplantının organizasyonunu Yerel
Gündem 21 Ulusal Koordinasyonunu yürüten IULA – EMME adına Yerel Gündem 21 Gençlik
çalışmalarını yürüten Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği 21 kişilik bir ekiple üstlenmiştir.
197 genç iki gün boyunca AB Gençlik Konvansiyonu ve gençlik politikaları üzerine Beyaz Kitap süreci
hakkında bilgilendirilmişlerdir. Yapılan atölye çalışmaları sonunda Avrupa Gençlik Konvansiyonu’na
Türk gençliği olarak katkı koymuşlardır. Hazırlanan belge Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği
Avrupa ile ilişkiler sorumlusu Gökhan Aytürk tarafından 21 Mayıs 2003 tarihinde Brüksel’de toplanan
Avrupa Gençlik Konvansiyonu’nda aktarılmıştır. Katılımcılar bunun yanında AB Gençlik ve Eğitim
programları ve Avrupa - Akdeniz Gençlik Eylem Programı - Euro-Med hakkında bilgilendirilip atölye
çalışmaları yapmışlardır.
Diğer yandan katılımcılar ulusal gençlik politikaları, Yerel Gündem 21 Türkiye Programı’nda gençlik ve
destekleyici projeler hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. 64 ilden gelen 197 genç “Gençlik Gelecek
Bildirgesi” hazırlamışlardır. Bu bildirge 19 Mayıs 2003 sabahı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
okunmuştur. Bunun yanında Gençler Yerel Gündem 21 Ulusal Gençlik Konseyi alt yapısı hazırlık
çalışmaları için bir strateji belirlemişlerdir. Son olarak 197 genç katılımcı 19 Mayıs 2003 günü Ulu
Önder Atatürk’ü Anıtkabir’de ziyaret etmişlerdir.
Toplantı süresince 64 kentin temsilcileri kentlerinin kültürel dokularının tanıtıldığı bir fuarda standlar
açıp kentlerinden Ankara’ya getirdikleri yiyecek, içecek, dokümantasyon, hediyelik eşya, simge
sergilemişlerdir.
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I. 17 MAYIS 2003
17 Mayıs 2003 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde başlayan toplantının açılış
konuşmalarını, Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği Genel Sekreteri Emre Koyuncu, IULA-EMME
Genel Sekreter vekili ve YG21TP ulusal koordinatörü Sadun Emrealp, toplantının destekçilerinden ve
YG21’in Ankara’da uygulandığı tek belediye olan Yeni Mahalle Belediye Başkanı Tuncay
Alemdaroğlu, AB Türkiye Temsilciliği Mali İşler ve Sivil Toplumdan sorumlu Başkatip Vincent Rey,
Bulgaristan Gençlik Bakan Yardımcısı Feim Chavushev, Gençlik Spor Genel Müdürü [GSGM] Mehmet
Atalay ve UNDP Daimi Temsilcisi Jakob Simonsen yapmışlardır. Bunların yanında Başbakan Recep
Tayyib Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’den nezaket mesajı alınmıştır.

I.I. SUNUM: AB Gençlik Politikaları Üzerine Beyaz Kitap [BK] Süreci
Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği Dış İlişkiler sorumlusu Ali Ercan Özgür genç katılımcılara AB
Gençlik Politikaları Üzerine Beyaz Kitap [BK] süreci hakkında sunum yapmıştır.
Sunumda BK nedir, BK’nin yasal statüsü, tarihi, özellikleri, AB ve gençlik politikaları, AB kurumlarının
katkıları, 2002 Haziran AB Hükümet Başkanları Kararları, öncelikler, katkılar ve BK’nın geleceği
hakkında bilgiler aktarılmıştır.
Bu kapsamda BK için devam etmekte olan Açık İşbirliği Yöntemi-AİY sonucunda öncelikli olarak
belirlenen alanlar ve ilgili etkinlikler üzerinde durmuştur. AİY sonucunda Gençlik Politikaları’nın
geliştirilmesinde dört adet öncelik belirlenmiştir. Bunlar Katılım, Bilgi, Gönüllü Çalışmalar ve Gençliğin
Anlaşılması’dır. Bu başlıklar altında gençlerin birlik politikalarında yerel, bölgesel ve ulusal tüm karar
alma mekanizmalarına katılımının arttırılması; bilgiye ulaşımın geliştirilmesi ve gönüllü çalışmaların AB
üye ve aday ülkeleri tarafından resmen tanınarak finanssal olarak desteklenmesi önemle belirtilmiştir.
Bunlar AB İspanya Dönem Başkanlığı’nda yapılan AB Konsey toplantısında alınan kararları yansıtmış
ve AB’nin en yüksek karar organı olarak bağlayıcılığı vurgulanmıştır.
Bu amaçla panelde de ilgili konularda aday ülke olarak Türkiye’nin gençlik politikalarının geliştirilmesi
için yaptığı çalışmalar ve bundan sonra yapması gerekli olanlar üzerinde durulmuştur.
I.II PANEL: AB Gençlik Politikaları Üzerine Beyaz Kitap [BK] Süreci
Panelistler:
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği [ABGS] Sosyal Projeler Koordinatörü Sevinç Atabay, Gençlik Spor
Genel Müdür Yardımcısı Sezai Bağbaşı
Oturum başkanı:
Habitat ve Gündem 21 Derneği Dış İlişkiler sorumlusu Ali Ercan Özgür
Sevinç Atabay genç katılımcılara AB’nin, eğitim- öğretim, kişisel gelişim, formel olmayan eğitim ve boş
zaman değerlendirme, sağlık, istihdam, sosyal refah, sosyal koruma ve ceza ve adalet sistemi
başlıklarını taşıyan gençlik politikaları paketi hakkında bilgi aktarmıştır. Bunların yanı sıra AB gençlik
politikalarında göz önünde tutulan konular olarak felsefe, siyaset, kamu bilinci, eğitim, aktif
vatandaşlık, hizmet kalitesinin artırılması, bilgi teknolojileri- BİT, kişisel destek, sosyal olanakların
artırılması, yeteneklerin geliştirilmesi, ulusal ve uluslar arası faaliyetlere katkı, danışılma, karar
mekanizmalarına katılım sıralanmıştır. ABGS sosyal projeler koordinatörü AB‘nin gençlik önceliklerinin
ortak yönetim, katılım, fırsat eşitliği bütünleştirilmiş gençlik politikaları olduğunu belirtmiştir. Sevinç
Atabay AB gençlik politikalarını bir üçgen olarak şematize etmiştir ve üçgenin bir ucuna gençlik
politikalarını, diğer iki ucuna da ilkeleri ve gençliği koymuştur.
Diğer panelist, GSGM müdür yardımcısı Sezai Bağbaşı, GSGM’nin iki yıl öncesine kadar gençlik adına
çok fazla çalışılmamış olduğunu ancak bugün üniversite gençlerinden oluşan bir çalışma grubu
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olduğunu bildirmiştir. Bunun yanında gençlik hizmetleri koordinasyon grubu projesinin hazırlandığını
söylemiştir. GSGM müdür yardımcısı kamunun gençlere kolaylaştırıcı destek olması gerektiğini dile
getirmiştir. Panelistlerin konuşmalarının ardından gençlerin sorularını dile getirdikleri tartışma
bölümüne geçilmiştir. Bu bölümde ABGS sosyal projeler koordinatörü Sevinç Atabay kaynakların
doğru kullanılabilmesi için gençlerin ABGS’yi yönlendirmesini istemiştir. GSGM müdür yardımcısı ise
yeni yasal düzenleme ile gençlik ve spor birimlerinin birbirinden ayrılmasını ve “gençlik”in devlet
kurumu olarak yeniden şekillenmesini istediğini, bunun yanında gençlik spor il müdürlüklerinin Yerelde
karar alma inisiyatiflerinin artırılması gerektiğini belirtmiştir.Ayrıca STK larında içinde yer aldığı bir
Gençlik Danışma Kurulunun oluşturulması gerektiğini vurgulamıştır.
I.III. KONUŞMA: AB Gençlik Konvansiyonu Sunumu
Konuşmacı:
Avrupa Gençlik Forumu Başkanı

Giacomo

Filibeck

Toplantının bu bölümünde, Avrupa Gençlik Forumu [AGF] ve dolayısıyla Avrupa Gençlik
Konvansiyonu [AGK] Başkanı Giacomo Filibeck genç katılımcılara, AB Gençlik Konvansiyonu
hakkında bilgi vermiştir. Giacomo Filibeck konuşmasına Avrupa Gençlik Forumu’nun yapısı hakkında
bilgilendirme ile başlanmış ve forumun amacını “kurumları bir araya getirmek ve gençlik önceliklerini
belirlemek üzere uluslararası kuruluşlarla işbirliği” olarak aktarmıştır. AB Gençlik Konvansiyonu’nun
Temmuz 2003’de toplanıp gelecek için AB vatandaşlığının nasıl geliştirileceği, AB genişlemesinin nasıl
gelişmesi gerektiği, AB bütünleşmesinin [entegrasyon] potansiyel sınırları konularında görüşlerini
aktarmıştır.
Avrupa Konvansiyonu başkanı Valery Giscard D’Estaing’in Avrupa’nın sınırının Türkiye’de bitmesi ve
Türkiye’nin Avrupa’nın dışında kalması gerektiği açıklamasına karşı, AGF başkanı, AB gençlik
konvansiyonu tarafında coğrafi sınırların bulunmadığını ancak paylaşılan değer ve kimliklerin
olduğunu, AB Gençlik Konvansiyonu’nun Türkiye’nin de Avrupa’nın bir parçası
olduğunu
düşündüğünü belirtmiştir. Bugünün Avrupalı gençlerinin savaş kavramını tanımadıklarını çünkü İkinci
Dünya Savaşı’nın ardından barış sistemi olan AB’nin geldiğini belirten AGF başkanı, bugün Avrupa
Konvansiyonu ile tarih yazıldığını ve bu yüzden şeffaflık, katılım ve meşru seçimlere çok önem
verdiklerini belirtmiştir.
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I.IV. PANEL: Türkiye’de Ulusal Gençlik Politikaları
Panelistler:

T.C Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
Kemal Nehrozoğlu,
Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği Başkanı
Sezai Hazır
Avrupa Gençlik Forumu AB Dönem Başkanlığı Gençlik Temsilcisi
Babis Papaioannou
Oturum Başkanı:
Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Başkanı
Prof. Dr. Üstün Ergüder
T.C Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kemal Nehrozoğlu, Türkiye’nin gençlik sektöründe önemli
gelişmeler kaydettiğini ve devlet olarak bu gelişmelerin arkasında olduklarını belirtmiştir. Bunun
yanında Gençlik çalışmalarında sivil toplum kuruluşlarının öneminin altı çizilmiştir.
Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği Başkanı Sezai Hazır, AB’ye giriş sürecinde Anayasa’da
gençlikle ilgili ibareler olmasına rağmen Türkiye’de bütüncül bir gençlik politikasının bulunmadığını
söylemiştir ve Türkiye’nin ulusal bir gençlik politikasının olması gerektiğini belirtmiştir. Ulusal gençlik
politikalarına gençlerin kurumsal olarak katılımı için Gençlik Spor Genel Müdürlüğü dokümanları ve
yerel yönetimler yasa tasarısına gençliğin karar alma mekanizmalarına katılımının yasalar ile garanti
altına alınması gerektiğinin üzerinde durmuştur.
Babis Papaioannou ise AB Yunanistan Dönem Başkanlığı’nın gençlik öncelikleri hakkında bilgi
vermiştir. Açık İşbirliği Yöntemi önceliklerinin katılım, bilgi, araştırma ve gönüllülük olduğunu, AB’nin
yeni nesil gençlik programları için 2003 sonuna kadar hazırlık ve diyalogun yapıldığını, yeni hedef ve
amaçların belirlendiğini, GENÇLİK programını, sporun sosyal değerleri başlığı altında 2004 yılının spor
ile eğitim yılı olacağını ve bu konuda gençlerin rolünün artacağını, ve dönem başkanlığının son gençlik
önceliğinin Güneydoğu Avrupa ve Akdeniz gençleri olduğunu, bu başlık altında Güneydoğu Avrupa ve
Akdeniz’de gençlik işbirliğinin teşvik edileceğini belirtmiştir.
Panelin sonunda katılımcıların panelistlere ve AGF / AGK başkanına sorularını aktardıkları tartışma
bölümünde; toplumsal duyarlılık projelerinin artırılması gerekliliği, gençlik evlerinin gelecek için önemi,
okumayan gençlerin gençlik çalışmalarına katılması gerekliliği, ezberci eğitim sistemi, milletvekillerinin
eğitimsizliği, bireyselleşme ile kişiselleşme arasındaki fark, AB’ye üye olunca ülkelerin
egemenliklerinden vazgeçmedikleri ancak egemenliğin paylaşıldığı, Avrupa’da din, kültür üzerine ortak
kimlik kurulmak istendiği ancak bunun yanlış olduğu, AB ‘nin ortak kimliğinin barış, demokrasi ve insan
hakları temelli olabileceği, gençliğin hiçbir zaman siyasi bir öncelik olmadığı yalnız seçim
dönemlerinde hatırlandığı, eğitim sisteminin iyileştirilmesi için ihtilal değil gün be gün ilerlen ilmesi
gerektiği konuları dile getirilmiştir.
I.V. BİLGİLENDİRME: “Gençlik Bayramı Gelecek Bildirgesi”
Toplantı katılımcılarının arasında daha önce bildirge metni yazmamış gençler olduğu göz önüne
alınarak ilk gününün sonunda “Gençlik Bayramı Gelecek Bildirgesi” hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
Bildirgenin ne demek olduğu ve nasıl yazılması gerektiği ve hazırlanmış olan taslak bildirgenin konu
başlıkları aktarılmıştır. Aynı akşam bütün katılımcılara taslak bildirge metni dağıtılmıştır.
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II. 18 MAYIS 2003
II.I. PANEL: 3. Aşamasında Türkiye Yerel Gündem 21 Programı’nda Gençlik ve Destekleyici
Projeler
Panelistler:
Türkiye Yerel Gündem 21 Programı Ulusal Koordinatörü
Sadun Emrealp
T.C Dış İşleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik ve Sosyal İşler Daire
Başkanı Asım Arar
T.C İç İşleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürü
Kayhan Kavas
Oturum Başkanı
Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Danışmanı Fikret Toksöz

Türkiye Yerel Gündem 21 Programı Ulusal Koordinatörü Sadun Emrealp programın bir
demokratikleşme süreci olduğunu ve 40 bölümden oluşan projenin en önemli bölümünün doğrudan
gençliği ilgilendiren 25. bölümün oluşturduğunu belirtmiştir. Katılıma ve yerel ortaklıklara dayalı olan
Yerel Gündem 21’in günümüzde 140 ülkede uygulanmakta olduğunu belirten Emrealp, UNDP
desteğiyle çalışmalarını yürütmekte olan ülkelerin sayısının ise 85’e ulaştığını bildirmiştir.
Türkiye bu sürece ilk olarak 1997 yılında dahil olmuştur. İlk aşama Kasım 1997 – Aralık 1999
dönemde gerçekleşmiştir. Projenin başarısı ikinci dönemi de beraberinde getirmiş ve Ocak 2000 –
Nisan 2003 arasında 53 proje kentine ulaşılmıştır.
Türkiye’de 53 ve dünyada binlerce kentte yürütülen projenin elde ettiği başarı üçüncü aşamanın
hazırlıklarını gündeme getirmiştir. Üçüncü aşamada, Yerel Gündem 21 ana projesine destek olması
amacıyla UNDP – TTF proje önerisi Ekim 2002 içerisinde hazırlanarak New York’a gönderilmiş ve
onaylanmıştır. Bu proje kapsamında 17- 19 Mayıs tarihleri arasında Yerel Gündem 21 Gençlik
Parlamentosu Ankara’da toplanabilmiştir. Kadınlara ve gençlere yönelik ulusal düzeyde bilgi
paylaşımına olanak sağlayacak eğitim ağırlıklı Matra projesi de Aralık 2002 de onaylanmıştır.
T.C İç İşleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürü Kayhan Kavas, Yerel Gündem 21 projesinin
katılımı, şeffaflığı, hesap verebilirliği ve ortaklık anlayışını da beraberinde getirdiğini ifade etmiştir.
“Merkezi yönetim olarak bu konu üzerinde önemle durulmuş ve gündemimizde önemli bir yer tutan
Yerel Yönetimler Yasa Tasarısında Yerel Gündem 21 projesi yer almıştır, ancak bunu geliştirmek,
gençlerle ilgili maddelerin yer almasını sağlamak görevi gençliğe düşmektedir.
Bu tasarıya
gençlerden gelebilecek katkılar büyük önem taşımaktadır.
Gençlerin kente aidiyet bilinçlerini geliştirebilecekleri, karar mekanizmalarında yer alabilecekleri ve
yönetimlerle ortak çalışmalarda bulunabilecekleri olanaklar sağlanmalıdır. Gençlerin bu süreçte aktif
rol almaları desteklenmelidir.
Gençler bu sürecin dışında kalmamalı ve gerek yerel yönetimlere gerekse merkezi yönetimlere katılım
göstermelidir. Çalışmalar tek taraflı yürütülmemelidir. Bütün etkinliklerin ve sorumlulukların sadece
merkezi yönetim tarafından üstlenilmesi beklenmemeli gençler de bu sürece katkıda bulunmalıdır”
Kayhan Kavas geleceğin gençlerin elinde olduğunu belirtmiş ve bugünün ortakları olarak gençlerin,
nasıl bir Türkiye’de nasıl bir dünyada yaşamak istiyorlarsa harekete geçmesi ve geleceklerini
şekillendirmeleri gerektiğini söylemiştir.
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T.C Dış İşleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik ve Sosyal İşler Daire Başkanı Asım Arar ise
sürdürülebilir kalkınmanın tanımını yaparak bu kalkınma modelinin ekonomik, sosyal ve çevresel
boyutu hakkında katılımcılara bilgi vermiştir. Johannesburg’da Eylül 2002 tarihinde gerçekleşen
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde Yerel Gündem 21 Türkiye Programı’nın en iyi uygulama
olarak sunulmasının önemli etkenlerinin birinin de proje kapsamında yürütülen gençlik çalışmaları
olduğunu söylemiştir. Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hayata geçirilmesinde gençliğe
çağrıda bulunmuştur.
Panelistlerin konuşmalarının ardından katılımcıların sorularını yönelttikleri tartışma bölümünün somut
ve gençlerin cesaretini artıran sonucu ise T.C İç İşleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürü
Kayhan Kavas’ın yerel yönetimler yasa tasarısı için gençleri beş satırı aşmayacak gençlikle ilgili
önergeler iletmeye davet etmesi olmuştur.
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II.II ATÖLYE ÇALIŞMALARI
II.II.I AB Gençlik Politikaları Üzerine Beyaz Kitap Süreci
Kolaylaştırıcı:
Avrupa Konseyi Eğitimcisi Hakkı Çamur
Raportör:

Tuğba Cansalı

1. Beyaz Kitap’ın tanımlanması
2. Atölye
çalışmasında
yapılacak
grup
çalışmalarının metodolojisinin tanımlanması ve
atölye çalışmasından beklentilerin alınması
3. Beyaz Kitap konularında katılımcıların katkıları
[tartışma ve grup çalışmaları]
4. Grup çalışmalarının değerlendirilmesi ve
sunumlar

Avrupa Birliği Komisyonu’nun 2001 yılında yayınlamış olduğu Gençlik Politikaları Üzerine Beyaz Kitap
isimli önergesi ile AB üye ülkelerinin bütünleşik bir gençlik politikası ile hareket etmeleri amaçlanmıştır.
Açık İşbirliği Yöntemi ile AB için bütünleşik gençlik politikasına katkılar üye ülkeler, AB Parlamentosu,
Avrupa Gençlik Forumu, Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları tarafından devam etmektedir.
17-19 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Yerel Gündem 21 Gençlik Parlamentosu “AB
Beyaz Kitap Süreci” çalışma grubu öncelikli alanlar olarak istihdam, katılım, bilgi, eğitim, gençlerin
gönüllü çalışmaları, Avrupa değerleri, yaygın eğitim konularını belirlemiştir. Katılımcılar ilgili sorunları
tartışmış ve yapılan bilgi aktarımı sonucunda da ilişikteki önerileri hazırlayarak Açık İşbirliği Yöntemi’ne
Gençlik Parlamentosu olarak katkılarını koymuşlardır.
İstihdam:
İstihdam bir mesleğin bilinçli ve isteyerek seçilmesidir. Bu konuda;






Ülke gerçekliğinde mesleki bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılmalıdır
Branşlaşma sağlanmalıdır
Ulusal-bölgesel istihdam politikaları geliştirilmelidir
İş konusunda gençlerin gelişimini sağlayacak sosyal hak ve güvenceler artırılmalıdır.
Yeteneklerin değerlendirilmesi doğru ve etkin yönlendirilmesi gerekmektedir.

Eğitim:










Eğitim gençlerin yeteneklerine uygun bilgi ve beceriyle donatılması şeklinde olmalıdır.
Eğitimin kalitesi artırılmalıdır.
Eğitimde seçme özgürlüğü tanınmalıdır.
Bireysel gelişimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır.
Düşünme ve yaratıcılığa yönelik teknikler uygulanmalı ve araştırılmalıdır.
İnteraktif eğitim yollarının gelişimine önem verilmelidir.
Rehberlik ve kariyer yönlendirmesine önem verilmelidir.
Vizyon ve misyon kazanımının sağlanması için çalışmalar yapılmalıdır.
Ailedeki eğitime de önem verilmeli ve bu konuda bilgilendirme ve yönlendirme yapılmalıdır.
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Katılım:






Politikaların oluşturulmasında ve uygulanmasında gençlerin aktif rol oynaması için gerekli
düzenlemeler yapılmalıdır.
Katılımın kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi için programlar geliştirilmelidir.
Örgün ve yaygın eğitimde katılım kültürü oluşturulmalıdır.
İfade özgürlüğü sağlanmalı ve geliştirilmelidir.
Toplumsal, kültürel ve sosyal alanlarda gençlerin etkin katılımının desteklenmesi ve
görüşlerinin alınması gerekmektedir

Bilgi:






Gençlerin bilgiye ulaşımı kolaylaştırılmalıdır.
Bilgide kalite artırılmalıdır
İletişim ağları oluşturulmalı ve gençler öncelikli yararlanıcılar haline getirilmelidir.
Bilgilendirmede sivil toplum kuruluşlarından yararlanılmalıdır
Medya gücünün etkin ve doğru şekilde kullanılması gerekmektedir.

Gönüllülük:




Gönüllülük eğitimi artırılmalıdır
Örgün eğitim kurumlarında gönüllülük üzerine çalışmalar yapılmalıdır
Bu konuda sivil toplum kuruluşlarına verilen değerin artırılması ve çalışma alanlarının
genişletilmesi gerekmektedir.

Yaygın Eğitim:





Yaygın eğitim veren oluşumlar desteklenmeli ve teşvik edilmelidir
Yaygın eğitimle elde edilen belgeler tanınmalıdır
Yaygın eğitim veren sivil toplum kuruluşları desteklenmelidir
Yaygın eğitime yönelik materyallerin geliştirilmesinde destek verilmesi gerekmektedir.

ÜSTÜN DEĞERLERDEN OLUŞAN BİR AB
Temel Haklarımızın Garanti Altına Alınması:





Bu konuda oluşan ve oluşmakta olan ulusal ve uluslararası metinlerin takibi ve uygulamaları
izlenmelidir.
Sosyal güvence kavramı geliştirilmelidir
Temel hak ve hürriyetlerin gençlerin eğitim, sağlık, istihdam ve yönetime katılımları
konularında geliştirilmelidir.
Gençlerin uluslararası programlara katılarak AB politikaları hakkında bilinçlenmeleri ve
entegrasyonun sağlanması gerekmektedir.

Ayrımcılık ve Irkçılık:




Cinsiyet, ırk, din,dil gözetmeksizin herkes eşit haklara sahip olmalıdır.
Grup bilinci yerine insan bilinci desteklenmelidir.
Ortak kültürel ve insani özellikleri ortaya çıkaracak etkinlikler teşvik edilmelidir.

GENÇLERİN ÖZERKLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Sosyal Kaynaşma:




Toplumun her kademesinde varolan gençliğin farklı platformlarda bir araya gelmelerinin teşviki
sağlanmalıdır.
Gençleri bir araya getirecek ortamlar artırılmalıdır
Gençlerin fikirlerini dile getirebilecekleri serbest ve demokratik platformlar oluşturulmalıdır
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Gençlere ulusal ve yerel yönetimlerde söz hakkı tanınmalıdır
Her kesimden gençlerin oluşturulan platformlara katılımının sağlanması gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik:





Gençlerin sağlık, istihdam, barınma, eğitim ve gelecek güvencesi gibi gereksinimlerinin
karşılanmasını sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır
Genç potansiyelin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesine yönelik programlar uygulanmalıdır
Gençler arası fırsat eşitliği sağlanmalıdır
Dezavantajlı gençlerin sosyal yaşama katılımın desteklenmesi ve sosyal güvenceleri
artırılmalıdır.

Girişim:





Genç girişimleri destekleyen projeler geliştirilmelidir
Gençlerin toplum yaşamında aktif rol almaları sağlanmalıdır
Gençlerin yararlanabileceği fonlar oluşturulmalı ve gençlerin kullanımına sunulmalıdır.
Eğitim sisteminde girişimcilik desteklenmelidir.
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II.II.II AB Gençlik Konvansiyonu
Kolaylaştırıcı:
Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği
Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Ercan Özgür
Raportör:

Ali Cem Ersoy

1.
2.
3.
4.

Avrupa nedir? Avrupa değerleri nelerdir?
AB nedir? İşleyişi, kurumları, yapısı
AB Konvansiyonu nedir? Neden ihtiyaç vardır?
Biz AB Konvansiyonu’na ne katkı koymak istiyoruz?

17-19 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da toplanan Yerel Gündem 21 Gençlik Parlamentosu “AB
Konvansiyonu Çalışma Grubu” Avrupa Birliği’nin geleceğini kuracak olan anayasaya katkılarını
sağlamak için toplanmıştır. Çalışma Grubu AB Genişlemesi, Aktif Yurttaşlık, Eğitim, Sosyal Güvence,
Gençliğin katılımı ile AB Vatandaşlığı konularını ağırlıklı olarak tartışmıştır. Bu kapsamda öncelikle
Avrupa Değerleri üzerinde farklı kentlerden gelen katılımcılar görüşlerini belirtmiştir. Daha sonra
AB’nin yapısı ve kurumları hakkında etkileşimli bir bilgi paylaşımı yapılmıştır.
Avrupa Konseyi
Avrupa Komisyonu
Avrupa Parlamentosu

→?
→ Yürütme
→ Yasama

Bu kapsamda AB yapısı içinde yasama ve yürütmenin üzerinde bir güç olan ve karar almada en etkili
organ olan Avrupa Konseyi’nin kaldırılmasının gerekliliği konuşulmuştur. Ayrıca yasama ve yürütmenin
üzerinde bir anayasanın gerekliliği sonucuna varılmıştır.
AB Konvansiyonu’nun bir yıldır süren çalışmaları sonucu ulaşılan taslak yapısı incelenmiş ve
tartışılmıştır. Katılımcılar AB Konvansiyonu’na katkılarını sunmuşlardır. Burada elde edilen ilişikteki
katkılar 19-21 Mayıs tarihleri arasında Belçika’da yapılan Avrupa Gençlik Konvansiyonu’na Ulusal
Gençlik Konvansiyonu katkısı olarak sunulmuştur. İlişikteki katkılarda yer alan AB’nin ortak değerler ile
genişlemesi ve gençliğin daha aktif katılımının teşviki AB Gençlik Konvansiyonu’nda da
benimsenmiştir.
1) Bilgi ve İletişim Teknolojileri
A. Bilgi İletişim Teknolojileri AB Eğitim müfredatı içinde yer almalıdır.
B. Avrupa’daki tüm gençlik grupları bilgi dağıtımından eşit olarak yararlanmalıdır.
C. Tüm Internet ve bilgisayar imkanlarına ücretsiz ulaşım sağlanmalıdır.
2) Kimlik ve Kültür
A. Avrupa içerisinde kültürler arası öğrenme yaygınlaştırılmalı
kaldırılmalıdır.
B. AB-GENÇLİK Programları’na destek arttırılmalıdır.

ve

önyargılar

ortadan

3) Gençlik İstihdamı
A. Gençlerin çalışma koşulları iyileştirilmeli ve Avrupa’da gençlik için “uygun-iş” geliştirilmelidir.
B. Mikro krediler aracılığı ile “genç girişimciliği” teşvik edilmelidir. Ayrıca bu krediler AB
Bütçesi’nde yer almalıdır.
C. Topluluk politikalarında gençlik istihdamı öncelik alanını oluşturmalıdır.
D. Mesleki eğitim becerileri pratik uygulamalar ile sağlanmalıdır.
E. Gençlere iş imkanlarını arttırmak için “Avrupa Gençlik Kotası-AGK” getirilmelidir.
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F. İş ve Eğitim kurumları arası işbirliği arttırılmalıdır.
4) Birliğin Geleceği
A. Daha iyi temsili yet ve Birlik değerlerinin gelişimini sağlamak için Avrupa Birliği karar alma
sürecinde Avrupa Parlamentosu yetkilendirilmelidir.
B. Gençlik STK’larından oluşan Danışma Kurulu gibi kurumsallaşmış gençlik danışmanlık
mekanizması ile Birliğin gençlik sektörü sisteminde eş-yönetim oluşturulmalıdır
C. AB Komisyonerlerin öncede belirlenen bir zaman aralığı için ve saydam bir çalışma yapısıyla
doğrudan Avrupa Parlamentosu’ndan seçilmeleri
D. Birlik’te demokrasiyi başlatmak için Avrupa Birliği Konseyi’nin feshi gerekmektedir. Böylece
Avrupa Parlamentosu’nun daha etkin katılımı ile katılımcı demokrasinin gereği kurallar
doğrudan uygulanmalıdır
5) Eğitim
A. Eğitim sistemi sivil toplum boyutunun eklenmesi ile değişikliğe uğramalıdır.
B. Birlik içinde dil program ve projeleri teşvik edilmelidir.
C. Tüm düzeylerde gençlik danışmanlık hizmetleri desteklenmelidir
D. Örgün olmayan eğitim yöntemi eğitim sistemine dahil edilmelidir ve YOUTH programı gibi
somut uluslararası programlarla desteklenmelidir.
6) Eşit Fırsat ve Katılım
Gençlerin yaşam standartları iyileştirilmeli ve dezavantajlı gençler için eğitim fırsatları
arttırılmalıdır.
7) Kriz Yönetimi
AB’nin ekonomik, sosyal ve çevresel ölçekteki krizlere yönelik özel rehabilitasyon
geliştirilmesi.

programlarının

8) Gençliğin Hareketliliği
A. Gençliğe sağlanan indirimlerin ve bunun yollarının geliştirilmesi.
B. Avrupa ülkelerindeki gençlik platformları arasında yerindenliği geliştirecek olan “Kardeş Şehir
Programı” uygulamasının başlatılması.
9) Yurttaşlık
A. Aktif yurttaşlığın geliştirilmesi için gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımı arttırılmalıdır.
B. Kent düzeyinde gençlerin aidiyet bilinci ve farkındalığı geliştirilmelidir.
10) Genişleme
AB Genişlemesi siyasi tercihlerden ziyade ortak değerler üzerine olmalıdır.
11) Sosyal Güvenlik
A. İş sahibi olmayan gençler için “Gençlik Kredi”leri sağlanmalıdır.
B. 15-25 yaş arasında gençlik olarak anılan kesim her türlü vergiden muaf tutulmalıdır.
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II.II.III Türkiye’de Ulusal Gençlik Politikaları
Kolaylaştırıcılar:
Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği
Projeler Bölümü Koordinatörü Itır Akdoğan &
Yerel Girişimler Sorumlusu Levent Koç
Raportör:

Pelin Ayan & Burçin Yıldıran

1. Türkiye’nin ulusal gençlik politikası nedir?
2. Etkin bir ulusal gençlik politikası
oluşturabilmek için strateji ve hazırlıklar ne
olmalıdır?

17 – 19 Mayıs 2003 tarihlerinde Ankara’da toplanan Yerel Gündem 21 Gençlik Parlamentosu ulusal gençlik politikaları çalışma
grubu bir araya gelerek ulusal gençlik politikalarını tartışmışlardır. Türkiye’nin genç bir ülke olmasına rağmen etkin bir gençlik
politikasının bulunmadığını, gençlik ile ilgili çalışma yapan birimler arası ciddi bir koordinasyon sorunu olduğunu ve gençlerin
kendi haklarını yeterince bilmedikleri bu nedenle de yeterince katılımcı olunmadığı belirtildi. Ulusal bir gençlik politikasının
oluşturulabilmesi için gençler ilk olarak halen yürürlükte olan anayasanın gençlikle ilgili bölümlerini, Gençlik Spor Genel
Müdürlüğü’nün dokümanlarını, AB’nin gençlik şartını ve BM 2000 yılı ve ötesi gençlik eylem planı belgesini inceleme kararı aldı.
Bunun ardından gençler ulusal bir ortaklık için Yerel Gündem 21 Programının üçüncü aşamasında belirlenen hedefler
doğrultusunda önce yerel düzeyde meclisler ve platformlar oluşturarak ,yerel ortaklıklarını pekiştirip karar alma
mekanizmalarında yer alması gerekliliği belirtilmiş ve var olan platformlar arasında ulusal ölçekte bir iletişim ağı oluşturulması
konusunda görüş birliğine varmıştır. Aynı şekilde tüm katılımcılar alınan kararların yerelinde hayata geçirilmesi ve önümüzdeki
yıl Samsun’da yapılacak ikinci parlamentoya kadar iletişimi devam ettirecekleri konusunda taahhütte bulunarak, aşağıdaki
strateji ile ilerleyeceklerini kararlaştırmışlardır.

Yerel gençlik ağı
Amaç
yerelde gençlerin gençlik çalışmaları ve kentlerinde gençleri
ilgilendiren etkinlik ve olaylar hakkında bilgi almaları ve ağa
bilgi vermeleri
Kimler
Lise - üniversite öğrencileri, üniversiteye hazırlanan gençler,
çalışan gençler, işsiz gençler, engelli gençler, gençlik
STK’larıve Kamunun yereldeki gençlik birimleri.

Yerel ortaklar ile iletişim
Amaç
↓ toplum aktörleri ile iletişim
Yerel kamu, özel ve sivil
halinde olmak
Gençlik çalışmalarında bu aktörler ile yerel ortaklıklar
kurmak

Ulusal gençlik ağı
Amaç
Yerel gençlik ağları kurulmuş kentlerin ulusal düzeyde birbirleriyle
ilgili haberleri alabilmeleri
Yerel gençlik ağlarının kendi çalışmaları ile ilgili bilgiyi ulusal
↓
düzeyde yayabilmeleri

Ulusal ortaklar ile iletişim
Amaç
Ulusal gençlik politikaları oluşturabilmek üzere devleti
etkileyebilmek
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Ulusal gençlik ağının sekreterya görevini Yerel Gündem 21 Gençlik Çalışmalarını koordine eden
Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği yürütecektir.,
II.II.IV Gençlik Bayramı Gelecek Bildirgesi
Kolaylaştırıcı:
Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği
Genel Sekreteri Emre Koyuncu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Avrupa ile Bütünleşme Süreci ve Gençlik
Sürdürülebilir Kalkınma ve Gençlik
Gençlik ile İlgili Uluslararası Sözleşmeler ve Türkiye
Gençliğin Katılımı ve Yönetişim
Gençliğin İstihdamı
Bilgi Toplumu ve Gençlik

Bizler 17-19 Mayıs 2003 tarihleri arasında Yerel Gündem 21 Ulusal Programı çerçevesinde düzenlen
“Gençlik Parlamentosu” toplantısı kapsamında Türkiye’nin 64 ilinden Ankara’ya, kendi geleceğimizi ve
Türkiye’nin geleceğini tartışmaya gelmiş bulunuyoruz.
Yapılan çalışmalar sonucunda; şu anda yüce meclisimiz huzurunda geleceğin teminatı olan gençler
olarak gelecek vizyonumuzu oluşturmak için hazırladığımız talepleri, beklentileri, ihtiyaçları ve
uygulanması gerekli konuları Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne iletmekten paylaşmaktan onur duyuyoruz.
Türkiye nüfusunun %60’ının 30 yaşın altında olduğu göz önünde bulundurulacak olursa, yerel ve
ulusal düzeydeki yönetimlerin sürdürülebilir kalkınma stratejilerini belirlemede, uygulamada ve
değerlendirmede bizlerin yani Türkiye’deki gençliğin en önemli ortaklardan biri olarak kabul edilmelidir.
Önemli bir gençlik potansiyeline sahip Türkiye ne yazık ki sahip olduğu bu potansiyeli hayata
geçirememektedir. Eğitim alanındaki fırsat eşitsizlikleri, vizyon ve güven eksikliği, istihdam, gençliğin
karar mekanizmalarında yeterince yer alamaması gençliğin ciddi sorunları olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Avrupa ile Bütünleşme Süreci ve Gençlik
Avrupa Birliği’nin gençlik üzerine politikaları, yaygın – örgün eğitime yönelik Socrates, mesleki eğitime
yönelik Leonardo da Vinci ve okul dışı eğitime yönelik olarak Gençlik Programları “Youth-GENÇLİK” ile
temellendirilmiştir. Özellikle Socrates ve Leonardo da Vinci programlarından etkin olarak
yararlanılabilmesi için eğitimde fırsat eşitsizliğinin giderilmesi ve eğitim kalitesi standardının
sağlanması gerekmektedir. Bu programların önemi gençlerin aldıkları okul eğitimlerinin yanında
edindikleri deneyimler ve yaşayarak öğrendikleri bilgiler ışığında kendi gelişimlerine katkıda
bulunmasıdır. Ülkemizde her kesimden gençler bu programlardan tam ve eşit olarak yararlanmalıdır.
Türkiye’de bu programların uygulanmasından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Ulusal Ajans
sorumludur. Ancak, bu programların gerçek anlamda hayata geçirilmesi bu birimler ile sivil gençlik
örgütlenmeleri ve eğitim kurumları arasında kurulan diyalogların geliştirilmesine de bağlıdır.
Gençlerin bu programlar hakkında düzenli olarak bilgilendirilmesi ve katılımın daha geniş bir tabana
yayılması bu şekilde mümkün olacaktır.
Gençlerin görüşlerinin de dahil edildiği “Gençlik Üzerine Beyaz Kitap” ve “Avrupa Konvansiyonları”
süreçleri ile bu politikalar desteklenmektedir. Bu süreçlere Türk gençliğinin dahil edilmesi hem
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile bütünleşme hareketine ivme kazandıracak hem de Beyaz Kitap’ın ana
başlıkları olarak belirlenen “Katılım, Kendine Yeterli Olma, İstihdam, Eğitim ve Avrupa değerleri”ni Türk
gençliği arasında tartışmaya açarak bu konularda Avrupa ile ortak gençlik politikalarının üretilmesinde
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katkıda bulunacaktır. Ayrıca Avrupa Birliği Konseyi’nin gençlerin gönüllü çalışmalarını resmen
tanıması Türk Gençlerinin katkı koyacağı alanları da genişletecektir
Avrupa Birliği programları çerçevesinde Türkiye’de gerçekleştirilen gençlik çalışmalarına Büyükşehir
imkanlarından yararlanamayan kentlerdeki gençlerin katılımı sağlanmalı ve bu çalışmalar gençlerin
kapasitelerini geliştirme boyutunu içermelidir
Sürdürülebilir Kalkınma ve Gençlik
21. yy gündemini belirleyen “Sürdürülebilir Kalkınma” Birleşmiş Milletler tarafından “Gelecek
nesillerin gereksinim ve kaynaklarından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılamaktır”
olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, bu hedefe ulaşmada gençler anahtar rol
üstlenmelidir. Gençlerin bu yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için çevreyle dost, topluma karşı
duyarlı, ekonomik açıdan uygulanabilir kalkınma modelleri hakkında bilgi sahibi olmaları
gerekmektedir. Bunun hayata geçirilebilmesi için gençliğin kapasitesinin geliştirilmesi, yapabilir
kılınması ve böylelikle karar mekanizmalarına aktif katılımları sağlanmalıdır.
Gençlik ile İlgili Uluslararası Sözleşmeler ve Türkiye
Uluslararası alanda gençlerin her düzeyde karar mekanizmalarına katılımı ile ilgili birçok karar alınmış
ve eylem planları oluşturulmuştur. Biz Türkiye’nin 76 ilinden Ankara’da buluşan gençler olarak bu
konuda özellikle hükümetimizin onaylamış olduğu Gündem 21’in, Bin yıl Kalkınma Hedeflerinin, 2000
Yılı ve Ötesi Dünya Gençlik Eylem Programı’nın, Lizbon Gençlik Deklarasyonu’nun ve Johannesbourg
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi Uygulama Planının, ulusal ve yerel düzeylerde etkili bir şekilde
uygulanmasını talep ediyoruz.
Özellikle Gündem 21’in 25. bölümünde ve Johannesbourg Uygulama Planı’nın 170. maddesi
gereğince gençlerin yerel düzeyde karar mekanizmalarına katılımının sağlanması ve yerel gençlik
platformları arasındaki ulusal gençlik ağının güçlendirilmesi gerekmektedir.
Bu gerekliliğin ve sorumluluğun yerine getirilmesinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni uluslararası
dokümanlarda verdiği taahhütleri gençlik organizasyonları ile ortaklık içinde yerine getirmeye
çağırıyoruz. Bu kararların hayata geçirilmesinde sivil toplum kuruluşlarını, yerel yönetimleri ve diğer
tüm ortakları gençlikle birlikte hareket etmeye çağırıyoruz.
Gençliğin Katılımı ve Yönetişim
Gençlik programlarının hazırlık ve uygulama aşamasında gençliğin söz sahibi olamaması, planlama,
karar alma ve uygulama süreçlerinden uzak kalması gençliğin katılımındaki önemli bir engeldir.
Gençlerin kendi aralarında örgütsüz olmaları, kültürel alışverişi sağlayamamaları onların başta
hükümetler olmak üzere diğer tüm ortakların karşısına eşit ortak olarak çıkmalarını engellemekte ve
gençlerle ilgili programların hayata geçirilmesi konusunda ciddi sorunlar oluşturmaktadır.
Bu sorunların aşılması uluslararası anlaşmaların ve belgelerin uygulanabilir hale gelmesinin
sağlanması ve gençlerin örgütlülük bilincinin geliştirilmesi ve kendi aralarında örgütlenmeye teşvik
edilmeleri ile mümkündür.
Yerelleşme ve sivilleşme demokrasinin itici gücüdür. Gençlerin de bu süreçteki rolü yadsınamaz.
Bundan dolayı gençlerin yerel ve ulusal düzeyde örgütlenmelerinin önündeki engeller kaldırılmalıdır.
Bu engellerin kaldırılması Türkiye’de daha şeffaf, hesap verebilir, ortaklığa dayalı iyi yönetişim
kültürünün yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacaktır.
Gençlik katılımının yerel düzeydeki bir aracı yerel gençlik platformlarıdır. Yerel Gündem 21 Programı
çerçevesinde kurulmuş olan yerel gençlik platformları bu doğrultuda kaydedilmiş, desteklenmesi
gereken önemli bir girişimdir. Yerel yönetimler meclis kararlarıyla yerel gençlik platformlarını tanımalı
ve gençlerin yönetime katılımını garanti altına almalıdır. Bunun yanında, gençlik organizasyonları da
gerçekleştirdikleri etkinliklerde yerel düzeyden katılıma öncelik vermelidir
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Hazırlanmakta olan yerel yönetimler yasa tasarısında gençlerin karar alma mekanizmalarına
katılımlarını sağlayacak maddelere de yer verilmesi ve yerel gençlik platformlarının
kurumsallaşmasının bu çerçevede sağlanması gereklidir
Gençlik katılımının ulusal düzeydeki bir aracı ise Ulusal Gençlik Konseyi’dir. Ulusal düzeydeki gençlik
politikalarının ve programlarının belirlenmesinde, hazırlanmasında ve etkin olarak hayata
geçirilmesinde gücünü yerel gençlik platformlarından alan, demokratik ve sivil katılıma dayalı bir ulusal
gençlik konseyinin oluşturulmasına gerek vardır.
Tüm düzeylerde gençlik organizasyonları, gençlik platformları Türkiye’deki gençlik potansiyelinin
hayata geçirilmesinde ortak bir anlayış geliştirmelidir.
Gençliğin İstihdamı
Türkiye 30 Milyonluk genç nüfusu ile Avrupa Birliği üyesi bir çok ülkeden daha fazla üretim
kapasitesine sahiptir. Ancak bu tıpkı Avrupa Birliği Gençlik Politikaları üzerine Beyaz Kitap’ta olduğu
gibi değer yaratacak özel gençlik istihdam politikaları, genç girişimciliği arttıran projeler, mesleki
eğitimlerle ve gençliğe duyulacak olan güven ile geliştirilmelidir.
Önemle uyarıyoruz ki; Dünyada 2012 yılında 500 milyon genç işsiz olacaktır. Türkiye ilgili birimleri ile
önlemlerini ve uzun vadeli çözüm önerilerini gençliğe yoğunlaştırarak bu işsizlik dalgasından en az
zararla ayrılmalıdır. Bu çerçevede sivil gençlik örgütleri, yerel otoriteler, ilgili kamu kuruluşları ve özel
sektör arasında gençliğin işsizlikle ilgili sorunları için çözüm üretecek ulusal bir gençlik istihdam ağı
oluşturulmalıdır. Bu doğrultuda hazırlanacak olan kalkınma programlarının acilen hayata geçirilmelidir.
Daha önemlisi gençlik istihdamına yönelik varolan çalışmalara sahip çıkılarak sürekliliğin sağlanması
gerekmektedir.
Bilgi Toplumu ve Gençlik
Bilgi ve bilgi teknolojileri bugün artık ülkelerin sahip oldukları en büyük güçlerden biridir. Yerel bilginin
önemine sahip çıkarak; bilgi teknolojilerine sahip olup kullanmak; bugün ekonomik, politik ve sosyal
açılardan avantaj sağlamaktadır. Bu çerçevede E-devlete geçiş için hazırlıklar hızlandırılmalı ve pilot
uygulamalar yerel yönetimlerde şeffaflığın ve etkin yönetişimin artırılması çerçevesinde desteklenmeli
ve yaygınlaştırılmalıdır.
Gençler bilgi teknolojilerini en çok kullanan, üreten ve geliştiren kesimdir. Ancak buna eşit düzeyde
ulaşamamak gençliği hem dezavantajlı kılmakta hem de gençler arasında büyük bir uçuruma yol
açmaktadır.
Şu anda bilgi toplumu konusunda dünyada ve ülkemizde yaşanan en büyük sorun ise sayısal
uçurumdur. Dünya gençliği ile hızlı, az maliyetli ve etkin iletişime girebilmek artık bir ihtiyaçtır. Bundan
doğacak fırsatlardan yararlanmak için sayısal uçurumu en aza indirmek gerekmektedir. Bu nedenle
tüm ülkede bilinçlendirme çalışmaları ve eğitimler yapılmalı, lojistik imkanlar sağlanmalı böylelikle
gençler bilgi toplumuna hazırlanmalıdır.
Son olarak burada bu anlamlı günde bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün bizlere armağan ettiği Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda tüm
kamuoyuna Türk Gençliği olarak şunu ilan etmek istiyoruz:
Çağdaş yaşamı algılayan, bilimsel düşünebilen, ülkemizi ileri götürme heyecanı taşıyan biz gençler
yalnızca geleceğin liderleri değil aynı zamanda bugünün de ortaklarıyız.
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III. 19 MAYIS 2003
III.I SUNUM: TBMM’de Gençlik Gelecek Bildirgesi’nin sunumu
Ankara’da toplanan 197 genç katılımcının hazırlayıp onayladığı Gençlik Gelecek Bildirgesi 19 Mayıs
2003 sabahında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği Genel
Sekreteri Emre Koyuncu tarafından okunmuştur. Cumhuriyet tarihinde gençler ilk kez bu19 Mayıs’ta
TBMM’de milletvekili koltuklarına oturabilmişlerdir. Bildirgenin okunmasının ardından gençler TBMM
genel kurulunu da ziyaret etmişlerdir.
Bölge ve cinsiyet dengesi göz önünde bulundurularak seçilen 20 kişilik bir heyet daha sonra AKP Grup
Başkan Vekili TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Ahmet Münür Erkal ‘ı ziyaret etmiştir.
III.II ZİYARET: Anıtkabir
19 Mayıs 2003 sabahı gençler kendilerine bayram armağan eden Ulu Önder Atatürk’ü de ziyaret
etmişlerdir.

III.III SUNUM: AB Gençlik Politikaları Üzerine Beyaz Kitap Süreci
Avrupa Komisyonu Gençlik Birimi
Gisele Kirby
Sayın Gisele Kirby yaptığı sunumda özellikle AB Komisyonu’nun Gençlik ve Eğitim Dairesi olarak
Beyaz Kitabın uygulanması için “katılım” ve “bilgi”nin önemine değinmiştir. Bu kapsamdaki hedefler
ile uygulamanın ve denetim nasıl yapılması gerektiğini aktarmıştır.
Katılım konusunda Barselona ve Lisbon deklarasyonlarının temel alındığını vurgulayarak bu
kapsamda aktif yurttaşlığın geliştirilmesi hedeflendiğini anlatmıştır. AB Komisyonu gençliğin katılımın
geliştirilmesi için 3 alt hedef ile yapılması gerekli etkinlikleri belirlemiştir:
1) Gençlerin yaşadıkları çevredeki topluluk yaşamına geniş katılımın sağlanması
a. Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları’nın geliştirilmesi
b. Yerel projelere fon ve destek sağlanarak gençlerin proje üretmelerinin teşviki.
c. Gençlerin katılımını etkileyen engelleri belirleyerek sorunların giderilmesi
2) Temsili demokraside gençlerin her düzeyde geniş katılımının sağlanması
a. Siyasi kurullar ile gençler ve gençlik kuruluşları arasındaki diyalogun geliştirilmesi.
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b. Bu diyalogun geliştirilmesinde gençlik organizasyonları hükümet ve siyasi mekanizma
dışı sivil toplum kuruluşlarından oluşturulmalıdır.
c. Gençler siyasi karar alma mekanizmalarına daha da yaklaştırılmalıdır.
d. Seçimlerde daha fazla gencin katılımı olmalıdır.
3) Katılımın öğretilmesi
a. Katılımın öğretilmesi için resmi müfredata ilgili konuda eğitimin konulması.
b. Örgün olmayan ve yaygın eğitimde de katılımın öğretilmesinin teşvik edilmesi.
c. Ailede, mahallede, okulda katılımın öncelikli olarak teşvik edilmesi.
d. Gençlere yönelik olan önyargıların giderilmesi
Bilgi konusunda ise Gisele Kirby özellikle gençliğin katılımının sağlanmasında nitelikli bilginin değeri
üzerinde durmuştur. Ayrıca genişlemekte olan AB içerisinde kamu yaşamında yetkin gençlerin
yetişmesinde bilginin önemini vurgulamıştır. AB Komisyonu’nun bu kapsamda 3 alt hedef ile yapılması
gerekli etkinlikleri belirlemiştir.
1) Gençlerin bilgi servislerine ulaşımının teşviki
a. Ücretsiz Bilgi Servisi hizmetlerine ve dezavantajlı gruplara öncelik verilmesi
b. Ulusal Gençlik Portalları’nın geliştirilerek Avrupa Gençlik Portalı’na bağlanması.
2) Nitelikli bilginin sağlanması
a. Bilgi ve danışmanlık servislerinde standardın yakalanması
b. Öğrenme ve kapasite geliştirme süreçleri hakkında bilgilendirme yapılması
c. Daha fazla gence ulaşabilmek gençlerin bilgi toplumuna aktif katılımı.
3) Her türlü bilginin oluşturulmasında ve dağıtımında gençlerin katılımının sağlanması.
a. Gençlik bilgi stratejilerinin belirlenmesine tüm gençlik kuruluşları dahil edilmelidir.
b. Gençten gence bilgi paylaşımı ve aktarımı arttırılmalıdır.
Son olarak ise bu hedefler ve etkinliklerin uygulanması ve denetlenmesi konusunda özellikle aday ve
üye ülkelerdeki farklı koşulların göz önünde bulundurulacağı vurgulanmıştır. 2005 yılında ise iki temel
uygulama alanı olan “katılım” ve “bilgi” konusunda yapılacak olan çalışmaların bir raporu
hazırlanacaktır. Bu rapor temelinde de AB Komisyonu da AB Konseyi’ne bir ilerleme raporu
hazırlayacaktır.
III.IV SUNUM: AB Gençlik ve Eğitim Programları
T.C Devlet Planlama Teşkilatı Gençlik Programı Koordinatörü
Fatih Türkmen
Bu sunumda Ulusal Ajans, ve ajansın Türkiye’ye ve Türk gençliğine AB gençlik programlarına katılım
olanağı sağlaması açısından önemi aktarılmıştır. Ulusal Ajans’ın düzenlediği eğitim çalışmaları
hakkında bilgiler verilmiştir. Bu programın henüz Türkiye’de çok tanınmadığı bu nedenle de Gençlik
programının tanıtımına yönelik olarak eğitmenlerin belirlenerek eğitmen eğitimlerine başlandığı
belirtilmiştir. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde STK’ lara yönelik eğitim çalışmaları da beraberinde
yürütüldüğü bildirilmiştir.
Fatih Türkmen Türkiye’de uygulanabilen eylemler ile ilgili genç katılımcıların erişebilecekleri web
sitesini ve iletişim e-maillerini vermiştir.
Web sitesi: www.dpt.gov.tr/ulusalajans
Eylem 1: Gençlik Değişimleri ve gençlik buluşmaları
Eylem 2: Avrupa Gönüllülük Hizmeti
Eylem 3: Gençlik Girişimleri
Eylem 5: Destek Faaliyetleri

genclik.eylem1@dpt.gov.tr
genclik.eylem2@dpt.gov.tr
genclik.eylem3@dpt.gov.tr
genclik.eylem5@dpt.gov.tr

SUNUM: Avrupa- Akdeniz Gençlik Eylem Programı
Avrupa- Akdeniz Gençlik Eylem Programı Euro-Med Türkiye Ulusal Koordinatörü
Asuman Göksel
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Euro-Med Türkiye Ulusal Koordinatörü sunumunda 1999’dan bu yana Euro-Med kapsamında
Türkiye’de yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. Euro-Med kapsamında uygulanan Eylem 1, 2, 3,
5 gönüllülük ve yurttaşlık konularında bilgilendirme yapılmıştır.
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Eylem 1: Gençlik Değişimleri ve Gençlik Buluşmaları
15-25 yaşları arasındaki gençlerin
 başka ülkelerden gençlerle tanışması,
 farklı coğrafyalar görmesi,
 farklı kültürleri tanıması ve
 kendi ülke ve kültürlerini tanıtması
amacıyla tasarlanmıştır.
Eylem 2: Avrupa Gönüllülük Hizmeti
18-25 yaş arasındaki gençlerin
 yeni beceriler kazanması
 yeni bir ülke tanıması
 başka bir kültürü yaşayarak öğrenmesi
 yeni bir topluluğa katkıda bulunması
 kültürünü tanıtması
 yeni bir dil öğrenmesi
 amacıyla kısa ve uzun vadeli gönüllülük hizmetidir
Eylem 3: Gençlik Girişimleri
15-25 yaşları arasındaki gençlerin
 Yaratıcılığını sergilemesi
 Yeteneklerini geliştirebilmesi
 Soysal hayata yeni, farklı bir boyut kazandırabilmesi
 Geleceğin inşasında aktif rol alabilmesi
 Sosyal hayatla ilgili bir hayalini gerçekleştirmesi
Amaçlarıyla tasarlanmıştır.
Eylem 5: Destek Faaliyetleri
 İş başı eğitimi
 Fizibilite gezileri
 İrtibat seminerleri
 Çalışma gezileri
 Seminerler
 Eğitim bursları
 Gençlik enformasyonu
 Ulusötesi ortaklıklar ve ağlar
 Nitelik ve yaratıcılık için destek
Etkinliklerinin gerçekleştirilmesi için hazırlanmıştır.
III.V. EURO-MED BİLGİLENDİRMELERİ
Sunumların ardından bilgilendirme grupları oluşturulmuştur. Eylem 1, Eylem 2, Eylem 5, Euro-Med &
Gönüllülük ve Euro-Med & Yurttaşlık başlıkları altında oluşturulan bilgilendirme gruplarına gençler
kendi tercihlerine göre katıldılar. Bu gruplarda, Euro-Med eğitmenleri Euro-Med’in Türkiye’de
uygulanabilir olan eylemleri hakkında katılımcılara teknik bilgi aktarmışlardır ve katılımcıların konularla
ilgili sorularını yanıtlamışlardır.
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III. VI. TÖREN: Gençlik sektörüne katkı verenlere ödül töreni,
Katılımcılara katılım belgesi verilmesi
Toplantının sonunda Yerel Gündem 21 Programı kapsamında yürütülen Gençlik çalışmalarına destek
verenlere ödül verilmiştir. Ödül alan değerli kişiler arasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın
Kemal Nehrazoğlu, Emniyet Genel Müdürü Gökhan Aydıner, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı
Dr Olcay Ünver, UNDP Daimi Temsilcisi Jakob Simonsen, İç İşleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel
Müdürü Kayhan Kavas, Dış İşleri Çok Taraflı Ekonomik İşler Daire Başkanı Asım Arar, GSGM
müdürü Mehmet Atalay, GSGM Müdür Yardımcısı Sezai Bağbaşı, Avrupa Komisyonu Gençlik Birimi
Başkanı Gisele Kirby, Euro-Med Türkiye Koordinatörü Asuman Göksel, Akşam Gazetesi Genel
Yayın Müdürü Nurcan Akad, Sabah Gazetesi eğitim danışmanı Sait Gürsoy, Milliyet Gazetesi Yazarı
Sayın Güneri Civaoğlu, NTV Dış Haberler Müdürü Sayın Mithat Bereket, NTV Program Yapımcısı
Sayın Ayzen Topaloğlu, VTR Araştırma Yapım Yönetim Medya Sorumlusu Sayın Nalan Sakızlı,
Türkiye Yerel Gündem 21 Ulusal Program Koordinatörü Sayın Sadun Emrealp, UNDP-Türkiye Yerel
Gündem 21 Program Sorumlusu Sayın Esra Sarıoğlu, UNDP-Türkiye Program Sorumlusu Yeşim
Oruç, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Danışmanı Sayın Fikret Toksöz, AB Genel
Sekreterliği Topluluk Programları Koordinatörü Sevinç Atabay ,Yenimahalle Belediye Başkanı Sayın
Kemal Alemdaroğlu bulunmaktadır.

Ödül töreninin ardından toplantı katılımcılarına katılım belgesi verilmiştir.
Toplantının hemen ardından Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği tarafından tüm katılımcıların email adreslerinin bulunduğu bir ulusal iletişim ağı kurulmuştur.

TOPLANTIYI DESTEKLEYENLER

Yeni Mahalle Belediyesi bir akşam yemeği ve
katılımcıların şehir içi ulaşımı sağlayarak toplantıya
destek vermiştir.

Euro-Med Türkiye Koordinatörlüğü toplantı
katılımcılarının ulaşım masraflarını karşılamıştır
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