YEREL GÜNDEM 21
ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU
Koordinasyon Toplantısı

6–8 Nisan 2007
Bursa

Bursa Belediyesi ve Bursa Yerel Gündem 21 Genel Sekreterliği’nin Katkılarıyla

1.

Yerel Gündem 21 UGP Koordinasyon Toplantısı Programı

Yerel Gündem 21 (YG – 21) Ulusal Gençlik Parlamentosu (UGP) Koordinasyon Toplantısı
6-8 2007 tarihleri arasında Bursa Yerel Gündem 21 ve Bursa Gençlik Konseyi’nin ev
sahipliğinde 65 kentten 117 temsilcinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya UGP temsilcilerinin yanı sıra, Bursa Yerel Gündem 21 Genel Sekreteri Tahsin
BULUT; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet ŞAHİN, Yerel Gündem 21 Ulusal
Koordinatörü Sadun EMREALP, Yeni Şafak Gazetesi Yorum Editörü Murat AKSOY,
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Bekir PARLAK, AB
Politikaları Enstitüsü Başkanı Hasan SOYGÜZEL, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
(UNFPA) temsilcisi Nazlı MORAL, VTR Çekim Ekibi ve Habitat için Gençlik Derneği
çalışanları katılmışlardır.
Program 6 Nisan 2007 tarihinde katılımcıların girişleri ile
başladı. Girişlerin ardından katımcılara toplantı programı
hakkında bilgi verildi. Seçilmek İstiyorum Kampanyası için
hazırlanan spot film gösterimi yapıldı. Gerçekleştirilecek atölye
çalışmaları için katılımcı listeleri oluşturuldu.
7 Nisan 2007 Cumartesi günü, 19 Mayıs Genel Kurul
Hazırlıkları ve diğer atölye çalışmalarının içeriği hakkında
bilgilendirme yapıldı. Ardından Akbank Oda Orkestrası Cem
MANSUR, kurulması planlanan Gençlik orkestrası hakkında
bilgilendirme yaptı ve gençlerle müzik konusunda bir söyleşi
gerçekleştirdi.
Öğleden sonraki program ise Tayyare Kültür Merkezi’nde, UGP
tanıtım filminin gösterimi ile başladı. Filmin ardından açılış
konuşmalarına geçildi. Bursa Gençlik Konseyi Başkanı Murat
BAŞLAR konuşmasında ilk Yerel Gündem 21 kentlerinden biri
olduklarını vurguladı ve organizasyondaki destek ve emeklerinden
dolayı tüm Bursa Gençlik Konseyi ekibine teşekkür etti. UGP Yürütme Kurulu adına konuşan
Gülgönül BOZOĞLU ise konukseverliklerinden dolayı Bursa YG-21’e teşekkür ettikten
sonra program dahilinde gerçekleştirilecek atölye çalışmalarının UGP’nin önümüzdeki dönem
çalışmaları için çok önemli olduğunu vurguladı.
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Bursa Yerel Gündem 21 Genel Sekreteri Tahsin BULUT ise ev
sahibi olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Sorgulayan
gençler olarak siyasi ve sosyal aktivitelerin YG-21 çalışmaları ile
pekiştirilebileceğini, gönüllü hareketi sayesinde de gençliğin
katılım bilincine ulaşacağını belirtti.
Ardından Yerel Gündem 21 Ulusal Koordinatörü Sadun EMREALP söz alarak Bursa Kent
Konseyi’nin kalıcı, sürekli ve kurumsallaşmış yapısından bahsetti. YG–21 Programı’nın
10.yılında gençlik, kadın, kıdemli hemşeriler, engelliler meclisleri ile ne kadar önemli adımlar
atıldığını, “gençler yapabilir kılındığında” da neler başarabildiklerini hep birlikte
gördüğümüzü

belirtti.

Bunun

dışında

da

UGP’nin

tüm

çalışmalarının

seçime

endekslenmemesi gerektiğini düşündüğünü söyleyen EMRALP, AB’ye katılım sürecinde
gençlerin rolünün önemli olduğunu ve parlamento içinde de yer alması gereken bir konu
olduğunu sözlerine ekledi.
Son olarak konuşmasını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet ŞAHİN ise bu
tür bir toplantının Bursa’da yapılıyor olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek
Seçilmek İstiyorum Kampanyası ile milletvekili seçilme yaşının 25’e düşürülmesinin gençliğe
duyulan güven olduğunu, gençlerin de bu güvene layık olacaklarına emin olduğunu söyledi.

1.1. Panel: Gençlerin Yerel Yönetimlerde ve Parlamento’da Temsili
Açılış Konuşmalarının “Gençlerin Yerel Yönetimlerde ve
Parlamento’da Temsili”

başlıklı panele geçildi.

Oturum

Başkanlığını Tahsin BULUT’un yaptiği panelde Doç Dr. Bekir
PARLAK öncelikle Bursa kentinin mevcut durumu ve Kent
Konseyi hakkında bilgi verdi. Ardından

Kent Kültürü ve

kentlilik bilincine ev sahipliği yaptıkları “Kentimiz, Geleceğimiz” Projesi hakkında bilgi
verdi. Daha sonra bir düşünce bulmacası ile panel konusunun çerçevesini oluşturdu. Magna
Carta ile ilk kez yerel özerkliğe adım atılmasından, governance (yönetişim) kavramından yani
tek aktörlü yönetimden çok aktörlü yönetime geçişten, Philedelphia Anayasası ile halkın
yönetimi kavramlarının şekillendiğinden bahsetti. Burjuvanın kent yaşamının etkisinden sonra
her tür halk topluluğunun yönetime katılımının Avrupa’da şekillenmeye başladığını söyledi.
Kendisi de bir kent sosyoloğu olan PARLAK; kentsel bir rönesansa, yeniden yapılanma
sürecine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Kent Konseyi ve Yerel Gündem 21 Programının da bu
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kavramları gerçekleştirecek en uygun ortamları yarattığını söyledi. Gençlerin de ülkemizin
nüfusunun üçte birini oluşturması sebebiyle insan merkezli devlet yapısı içinde yer alması
gereken en önemli faktör olduğunu da ekledi.
Hasan

SOYGÜZEL

(AB

Politikaları

Enstitüsü

Başkanı)

konuşmasında Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun “yarın siz bizim
yerimizde olacaksınız” diyen politik bakış açısına karşı bugün söz
sahibi olabilmek için çok ciddi çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Temsil

konusunda

gençlere

duyulan

güvensizliğin

aşılması

gerektiğini belirtti. Bunun yanında Seçilmek İstiyorum Kampanyası ile ilgili olarak gençlerin
de kabahati başkalarında aradığını, seçilmek için çaba göstermediklerinden şikâyet etti.
Gençlerin %70 inin hiçbir siyasi aktivitede yer almadığını, alanların da yalnızca seçim
döneminde oy vermekle yetindiğini söyledi. Bugünkü siyasetin çok fazla örnek alınacak bir
konumda olmadığını da itiraf etme gerekliliğin duyan SOYGÜZEL; gençlere siyasetin dilini
düzeltip sitilini değiştirmek düştüğünü vurguladı.
Yeni Şafak Gazetesi Yorum Editörü Murat AKSOY ise panelde
siyasetin sınırlarından bahsetti. Kimlerin siyasete dahil olacağı
konusunun

sınırlılığından

ve

siyaset

içindeyken

de

uğraşabileceğimiz konuların sınırlılığından söz etti. AB’ye giriş
sürecinin bu sınırları kırmasını umduğun söyleyen AKSOY, çoğulcu
demokrasi yerine katılımcı demokrasinin önemini vurguladı. Batıda ulusların devleti
yarattığını bu yüzden de ulusu oluşturan yerel yönetimlerin çok güçlü olduğunu söyledi.
Türkiye’deki süreçte yerle yönetimlerin altyapının zayıf olduğunu belirtti. Bunu aşmak için de
taşraya inmenin önemli olduğunu, ulusaldaki sorunları çözmek için çözüme de oradan
başlamak gerektiğini savundu. Devlet-toplum ilişkisine de değinen gazeteci, Türkiye’de
devlet-toplum ilişkisini demokratik olmadığını, tam tersi olması gerekirken devletin büyük
toplumun küçük olduğunu söyledi. Son olarak gençlere bağımsız adaylık konusunda
kadınlarla işbirliği yapmalarını önererek sözlerine son verdi.
Panelin ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde gençler; sadece siyasi partilere üye
olarak mı katılımcı olacağız, bunun için başka mekanizmalar ve platformları kullanmalı
mıyız, demokrasinin içselleştirilmesi ve karşındakinin fikirlerine saygı duyma, elde edilen
seçilme hakkının iyileştirilmesi nasıl sağlanabilir, ilköğretimden itibaren sınıf temsilcilikleri
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ile yönetime katılıma teşvik ve yönlendirme olabilir mi, basın gençleri nasıl destekler gibi
sorularına cevap aradılar.

2.

Atölye Çalışmaları Çıktıları

2 gün boyunca devam eden atölye çalışmaları sonucunda katılımcılar sonuçları tartışarak
ortak çıktılara vardılar.

2.1. 19 Mayıs Toplantı Organizasyonu- Atölye Çalışması
Atölye çalışmasında Samsun’da başlaması planlanan 19 Mayıs
Genel Kurul Programı’na katkılar paylaşıldı. Toplantı yeri, salonlar
ve ulaşım gibi teknik konuların yanı sıra içerik konusu da tartışıldı.
(Atölye çalışması sonucunda oluşturulan program EK 1’dedir).

2.2. “Seçilmek İstiyorum” Kampanyası- Atölye Çalışması
2 gün boyunca devam eden atölye çalışmaları sonucunda
katılımcılar sonuçları tartışarak ortak bir kampanya metni
oluşturdular. Atölyede, kampanya süresince koordinasyonu
bölge kolaylaştırıcılarının sağlamasına karar verildi.
A.

Kampanya 2. Aşamasının Amacı:
1

Gençlik vizyonunun meclise taşınması,

2

YG–21 Ulusal Gençlik Parlamentosunun oluşumu, yapısı ve amaçları konusunda
farkındalık yaratmak (siyasi partilerde, seçmenlerde - özellikle genç seçmenler,
demokrasi paydasında birleşen STK’larda),

3

Seçilme yaşının 25’e düşürülmesini sağlayan çalışmaların ardından gençlerin siyasete
katılımını teşvik etmek,

B.

Başlangıç tarihleri:
1

Yerel hazırlıkların Bursa toplantısından sonra başlaması,
4

2

Kampanyanın yerel duyurusunun basın toplantısı veya basın bülteniyle 25
Nisan’da ve ulusal duyurunun 19 Mayıs’ta gerçekleşmesi,

C.

Slogan:
•

“Yerelden Ulusala Gençler Meclise”

•

“Gençlere Yer Vermeyene Oy Vermiyoruz”

Bu sloganlar dışında yeni bir slogan ve tanıtım için profesyonel bir destek alınması (Bursa
YG21 aracılığı ile bir reklam ajansıyla bağlantıya geçilebilir).
D.

Yerel ve Ulusal Etkinlikler:
1

Tarihler:

Yerel etkinliklerin 25 Nisan’dan sonra başlaması ve etkinlik raporlarının 19 Mayıs Genel
Kurul toplantısında sunulması, bu toplantı sırasında gençlerin ihtiyaç ve isteklerini bildiren
“Nasıl bir Gençlik Temsilcisi İstiyoruz?” başlıklı bir belgenin hazırlanması öngörülmektedir.
Bu ulusal belge Genel Kurul sırasında hazırlanacaktır ve siyasi parti temsilcileriyle
paylaşılacaktır. Ayrıca, her kent benzer bir yerel belgeyi hazırlayabilir ve siyasi parti
temsilcileri ile paylaşabilir.
2

Etkinlikler:

Ulusal etkinliklerin 19 Mayıs’taki Genel Kurul toplantısından sonra başlaması öngörülmüştür.
(Her kentteki gençlik platformlarının kapasitelerine göre etkinlik sayısı ve yoğunluğu
değişebilir).
1) Hazırlanan spotun ulusal ve yerel televizyonlarda yayınlanması, Sinemalarda seans
öncesinde kampanya spotlarının gösterilmesi. Ayrıca, yaz ayları için yeni bir spot filmin
hazırlanması (VTR),
2) İş dünyasında ve basında genç vizyona sahip ve gençlerin katılımını destekleyen
kişilerle görüşmelerin yapılması,
3) Gençlerin izlediği programlara katılım sağlanması,
Örn: 5N1K, Tarafsız bölge, Biri Bana Anlatsın (Simay Kardeş-İZMİR ilgilenecek),
4) Yerel ve ulusal gazetelerde tam sayfa ilanların çıkartılması,
5) Kampanya ikinci aşamasının tanıtımı için yerel meclislerin web sayfalarında
haberlerin ve bilgilerin yer alması ve ilgili kuruluşların web sitelerinde kampanya ile ilgili
linkler için çalışmaların yapılması,
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6)Yapılan etkinlikler hakkında siyasi partilere, ilgili STK’lara e-bültenlerin
gönderilmesi,
7) Demokratik katılımı destekleyen yerel ve/veya ulusal STK’lardan destek alınması
8) İnternet kafelerde ve diğer kafelerde kampanyayı tanıtıcı afişlerin yer alması,
9) Pankart hazırlanması, billboardların ve toplu taşıma araçlarının kampanya tanıtımı
için kullanılması (Bu konuda her kentteki YG21 Genel Sekreterlikleri belediyelerle görüşerek
yardımcı olabilir),
10) Belediyelerde halkla ilişkiler daireleriyle görüşmelerin yapılması,
11) İl genel meclisi ve belediye meclis toplantılarında kampanyanın ve amaçlarının
dile getirilmesi,
12) 19 Mayıs haftasında belediye başkanları yerine bir gencin makama oturtulması
için girişimde bulunulması,
13) Üniversitelerde
* Gençlerin siyasete katılımı konusunda seminerlerin düzenlenmesi,
* Üniversite kulüpleriyle bağlantıya geçilerek kampanyayı tanıtıcı afişlerin ve diğer
materyallerin kampüslerde yer alması. ,
* Bahar Şenliklerde tanıtımların yapılması,
* Destek amaçlı akademisyenlerle görüşülmesi,
* YG-21 konusundaki derslerde kampanyanın konu edilmesi,
14) Yereldeki TV, radyo programlarına katılımın sağlanması ve gençleri destekleyen
radyolarda spotlarla tanıtımın yapılması, MTV ile bağlantıya geçip bir TV programı organize
edilmesi,
Kampanya için basın-TV çalışanları ve ünlüler ve iletişime geçebilecek kişiler şöyledir:
*Coşkun Aral- İz TV, Birgün Gazetesi ile iletişime geçerek spot filmlerimizi
yayınlatabiliriz. (Özdeş Özbay- NİLÜFER),
*UNFPA ile yürütülen Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı projesinde yer alan Koray
Candemir ve Defne Sarısoy’dan destek alınabilir,
*Meclis ile iletişim (Çağrı Pacin-BURSA),
*Milliyet, Radikal, Sabah-Ankara, İHA, DHA gibi gazeteler ve haber ajanslarıyla
iletişim kurulabilir ( Fırat Bilir- ŞIRNAK),
*Kampanyanın takibi Yürütme Kurulu tarafından yapılacak,
*Cumhuriyet Gazetesi- Başkent TV, Moğollar ile iletişim (Başak- ZEYTİNLİ),
*Olay TV ile iletişim (Elif Kaya),
*Emre Belözoğlu ile iletişim (Eyüp Üstdağ-KİLİS),
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*Emre Kongar ile iletişim (Gizem Yılmaz-BURSA),
3

Eylem:

•

Her ilden bir temsilcinin aynı ilin milletvekiliyle 21 Mayıs’taki oturumda buluşması,
21 Mayıs’ta TBMM’den oturum talebinin yapılması,
Bu etkinlik sırasında yerelde de çeşitli gençlik toplantılarının düzenlenerek yerel

desteğin sağlanması, tüm faaliyetlerde kampanya logolarının oldugu t-shirtlerin giyilmesi,
•

Siyasi partilerle görüşmeler,

Yerel düzeyde; (25 Nisan’dan itibaren)
• Her kentin, kendi yereline yönelik “Nasıl bir Gençlik Temsilcisi İstiyoruz?” adlı
belgeyi hazırlaması ve ilgili kurumlara gönderilmesi. Böylece o bölgedeki gençlerin
isteklerinin ifade edilmesi,
• 19 Mayıs Genel Kurul toplantısından önce yerelde siyasi parti merkezleri, valilik ve
belediyeler ile görüşmelerin yapılması,
Ulusal düzeyde; (19 Mayıs sonrası)
•

Gençlik kolları aracılığıyla siyasi parti genel merkezleriyle ve bürokratlar ile
görüşmeler,

•

UGP’yi temsil eden bir heyetin bu ziyaretleri gerçekleştirmesi,

Görüşme İçeriği:
*YG-21 UGP hakkında bilgilendirme yapılması (tanıtım paketi hazırlanması) ,
*YG-21 UGP Genel Kurulu sırasında hazırlanan “Nasıl bir Gençlik Temsilcisi
İstiyoruz?” başlıklı belgenin paylaşılması,
* Kampanya çalışmaların raporlanması (I. Aşama ve II. Aşamadaki yerel ve
ulusal çıktılar),
*Partilerin gençlik politikalarının öğrenilmesi,
E. Kampanya 2. aşama sonrası takip çalışması
(Seçmen listeleri açıklandıktan sonra):
•

Aday adayı listelerinin basına açıklanması ve genç aday adaylarının
istatistiğinin çıkartılması,

•

Kesin listeler açıklandıktan sonra her kentte her partiden aday olarak
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gösterilen gençlerin listelerini takip etmek,
•

2.3. Yerel

Meclise giren genç milletvekillerinin listesinin ilanı.

Gençlik

Meclislerinin

ve

Parlamentonun

Güçlendirilmesi için Yapılabilecekler- Atölye Çalışması
Bu atölye çalışmasında Kent Konseyi Yönetmeliği incelendi. Gençlik Meclislerinin durumu
ve görev tanımı yorumlandı. Daha sonra Sevil Gençlik Meclisleri Tüzüğü konusunda
eleştiriler ve çözüm önerileri tartışıldı. Ardından parlamentonun genel durumu hakkında bir
SWOT (GZFT) analizi yapıldı.
Atölye çalışmasının çıktıları aşağıdaki gibidir;
A.

Kent Konseyi Yönetmeliği

Gençlik Meclisleri’nin durumu ve görev tanımı
•

Belediyeden bağımsız olarak kurulmuş olan gençlik meclislerinin yönetmelik
kapsamında belediyelerin bünyesine girmeleri gerektiği belirtildi.

•

Gençlik Meclislerinin Kent Konseyi Yönetmeliği ile yasal dayanağa kavuştukları
ve ‘Meclis’ kelimesinin kullanılıyor olması kurumsallaşma adına önemli bir adım
olarak ifade edildi.

B.

Sivil Gençlik Meclisi Tüzüğü
•

Yerel Gençlik Meclisleri Tüzükleri SGM Tüzüğü ile ne kadar örtüşüyor?

Yaş aralığı Türkiye’nin genç nüfus aralığı göz önünde bulundurularak 15–26 arasında kalması
kararına varıldı.
•

Sivil Gençlik Meclisleri Tüzüğü ile yereldeki gençlik meclislerinin uyumu
konusunda;

Eleştiriler:
1

Temsilcilerin devam sorunlarının olması,

2

Belediye zaman zaman hedef kitleye ulaşmada engel teşkil etmesi,

3

Belediyelerin yönetmelik ile zorunlu hale gelen gençlik meclislerinin kuruluşunu
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kendi güdümünde oldukları siyasi parti gençlik kollarına vermeleri,
4

Fiziki donanım yetersizliği,

5

YG–21 hakkında bilgi eksikliği,

Çözümler:
1

Kentlerde gençlik meclislerinin iş planlarını oluşturmuş olmaları,

2

Üyeler arasında eşit sorumluluk dağılımı yapılması,

3

Sivil gençlik meclislerinin tanıtımının yapılması,

4

Kent konseyi yönetmeliği yasal dayanağı doğrultusunda kurumsallaşmak,

5

Mekan konusunda yerel yönetimler, kamu kurumları ve STK’lar ile ortaklıklar
geliştirmek, İl Gençlik Müdürlüğü ile iletişime geçilerek gençlik merkezleri
bünyesinde Yerel Gençlik Meclislerine mekân/fiziki donanım sağlanmasının
görüşülmesi,

6

Gençlik Meclislerinin temsiliyetlerinin demokratikleşmesi için sistemler oluşturması,

7

Tüm siyasi partilerin gençlik kolları ile eşit ilişkiler geliştirmek,

8

Gençlerin grup kültüründen çıkarak meclis olmaları,

9

İsimde SİVİL kelimesinin vurgulanması,

C.

Parlamentonun Genel Durumu

1

Swot Analizi
o Güçlü Yanlar
Her kentte bir gençlik yapılanması var,
Yasal bir dayanak var-Kent Konseyi Yönetmeliği,
Ulusal basında ve medyada yer alabiliyoruz-ancak daha fazla yer
almamız gerekiyor,
Tanınıyoruz, ancak güncel bilgileri sürekli yenilemek ve paylaşmak
gerekiyor,
Ortak paydada var olabilmek,
Kararların oybirliği önceliğinde alınması-uzlaşma kültürünün olması,
Farklı kentlerden gelen temsilcilerin toplantılara katılımının seçimlerle
belirlenmesi (Temsiliyetin iyi olması),
Ortak hareket edebilme,
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o Zayıf Yanlar
Bazı kentlerde bireysel çalışmalar oluyor,
Öneri: kentlerde tanıtım faaliyetleri ile UGP ve Gençlik Meclislerini net
bir şekilde ifade etmek gerekiyor, UGP filminin her tanıtımda kullanılması,
Ulusaldan yerele, yerelden ulusala bilgi akışının etkin olmaması,
Öneri: il temsilcilerinin bu konuda aktif olması,
Medyada ve basında YETERİNCE yer alamıyoruz,
Öneri: Bunun için basınla iyi ilişkiler geliştirmek, sürekli faaliyetler
hakkında bilgi göndermek, Ulusal TV kanallarında programlarına yer
alabilmek,
UGP’nin yasal bir dayanağının olmaması, tüzel bir kişiliğinin
olmaması,
Bilgi paylaşımı eksikliği,
Kurumsal temsiliyet eksikliği,
Öneri: Toplantıya katılan temsilcilerin kentlerine döndüklerinde alınan
kararları, yapılan çalışmaları diğer üyeler ve temsilciler ile paylaşması, tek
kişiye bağımlı yapıların olmaması, ekip çalışmasının yapılması ,
Toplantıya katılımın aynı kişiler tarafından olması ve/veya yeni
katılımcıların bilgilendirilmemesi,
o Tehditler
Gençlik Meclislerinin yapısının iyi algılanamaması,
UGP’nin gönüllülük bilincinden uzaklaşması,
Yapının tekelleşmesi,
Bireysel çıkarlar için bu yapılanmaya katılınması,
o Fırsatlar
Yerel Yönetimlerde sivil katılımı güçlendirmek,
Ulusal ve uluslararası karar-alma süreçlerine katılma fırsatı,
Nüfusumuzun genç olması,
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Gençliğin var olan sorunlarına yönelik çalışmalar yapılması, farklı
gençlere ulaşılması,
Sivil Toplum anlayışının önem kazanması,
Türkiye’nin seçim sürecine girmesi,
Türkiye’nin AB’ye giriş sürecinde olması,
Ulusal Ajans ile yakın işbirliği www.ua.gov.tr .

2.4. Gençlik

Politikaları

Yasa

Tasarısı’na

Katkılar-Atölye

Çalışması
Bu çalışmada bütüncül bir ulusal gençlik politikası oluşturulması konusundaki stratejiler,
Ulusal Gençlik Konseyi oluşturulması yolunda YG–21 Ulusal Gençlik Meclisi’nin rolü ve
bütüncül gençlik politikaları oluşturulmasına getirilen öneriler tartışıldı. Atölye çalışması
sonucunda eğitim, şiddet, istihdam, sosyal yaşam, gençliğin katılımı, kalkınma ve bilgiye
erişim konularında gençlik politikaları önerileri katılımcılarla paylaşıldı.
Oluşturulan metin aşağıdaki gibidir;
A.

Bütüncül Gençlik Politikası Oluşturulması

Bütüncül bir ulusal gençlik politikası oluşturulması ve bu politikaların uygulanmasında kamu
sektörünün yadsınamaz bir rolü bulunmaktadır. Özellikle çalışma alanlarında gençliğin yer
aldığı pek çok kamu kuruluşu bulunmaktadır. Bu kuruluşlar arasında koordinasyonu
sağlayabilecek, dinamik ve esnek bir çalışma yapısına sahip, uluslararası mevzuatları takip
eden, çözüm üretebilecek, kolaylaştırıcılık rolünü yerine getirebilen bir birim belirlenmelidir.
Avrupa Konseyi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Avrupa gençlik politikalarının
oluşumunda bir örneklik teşkil eden ortak yönetişim mekanizmasının bu birimde uygulanması
öngörülmektedir. Ortak yönetişim anlayışı hükümet temsilcileri ile gençlik örgütlenmelerinin
bir arada temsil edildiği bir yapıdır. Kurulması amaçlanan Ulusal Gençlik Konseyi
temsilcilerinin bu birimde aktif katılımı hedeflenmektedir.
Türkiye’de ulusal bir gençlik konseyinin oluşturulması süreci bir eylem planlaması
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çerçevesinde ele alınması gereken çok taraflı bir süreçtir. Yerel Gündem 21 Ulusal Gençlik
Parlamentosu oluşum stratejisi Ulusal Gençlik Konseyi yapısının oluşturulmasında iyi bir
örneklik teşkil etmektedir. Bu sürecin yerel düzeydeki örgütlenmeleri temel alan şeffaf,
katılımcı demokrasiye uygun bir anlayış içinde geliştirilmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir
kalkınmaya uygun olarak hayata geçirilmesi gereken bölgesel yönetim politikası ve Kent
Konseyi Yönetmeliği yaklaşımı bu anlayışla örtüşmektedir.
Ulusal Gençlik Konseyi’ne giden süreci belirleyecek eylem planının geliştirilmesi için ilgili
kamu kuruluşları, YG21 Ulusal Gençlik Parlamentosu, Sivil Yerel Gençlik Meclisleri, gençlik
alanında uzman kuruluşlar, gençlik sivil toplum kuruluşları, parti gençlik kolları ve ilgili
akademisyenlerin katılımıyla bir komisyonun oluşturulması gerekmektedir.
Bu ortak anlayış çerçevesinde;
1

Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları da kendi görev tanımlarını belirleyerek bu sürece
katkı koymalıdır.

2

Üniversite öğrenci konseylerinin demokratik yapılarının geliştirilmesi için, sorumluluk
alınması

3

Liselerde öğrenci birliklerinin güçlendirilmesi

4

Yerel

Gençlik

Meclisleri’nin

kurumsallaştırılması

ve

sürdürülebilirliğinin

sağlanması ve ortaklıklarının geliştirilmesi gerekmektedir.
Bu doğrultuda Yerel Gündem 21 Ulusal Gençlik Parlamentosu görev tanımını yerel
demokratik yönetişimin sağlanması için yerel gençlik platformlarının geliştirilmesi ve
aralarında koordinasyonun güçlendirilmesi olarak belirlemektedir. Bununla birlikte kamu
sektöründe de bu hedefle örtüşen çeşitli çalışmalara devam edilecektir.
Ulusal Gençlik Konseyi’nin diğer kamu kurumları ve gençlik örgütlenmeleri ile bilgi ve
deneyim

paylaşımını

kolaylaştıracak

Gençlik

Şurası’nın

aktif

hale

getirilmesi

öngörülmektedir.
YG21 Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun da aktif katılımı ile gerçekleştirilecek Gençlik
Şurası’na bütüncül gençlik politikaları önerileri aşağıda listelenmiştir.
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B.

Politika önerileri
1

EĞİTİM

•

Yaşam Boyu Eğitim hedeflenmeli. Bu amaç doğrultusunda eğitimcilerin eğitimi
planlanmalıdır– eğitim fakülteleri ve pedagoji / formasyon eğitimlerinin başarısı,

•

Eğitim sistemi – ezbere dayalı eğitim olmamalı, katılımcı olmalı ve ilköğretim, orta ve
yüksek öğrenim süreci birbirini tamamlayan bir yapıya sahip olmalıdır,

•

Erken yaşta kariyer seçimi yapabilme becerileri desteklenmeli– mesleki yönlendirme
ve özgürlük ortamı oluşturulmalıdır,

•

Ailenin rolü – bilinçlendirilmesi gereklidir (kariyer planlama ve eğitim),

•

Ara eleman ihtiyacı karşılanmalıdır – teknik liseler, meslek yüksek okullarının
güçlendirilmesi ve kişilerin bu okullara yönelmesi teşviki,

•

Okul dışı eğitim – öğretim - Örgün öğretimden yaygın öğretime geçişin
hızlandırılması gerekmektedir,

•

Eğitim sisteminde tutarlılık gerekmektedir – sürekli değişiklikler adaptasyonu
zorluyor – eğitim hükümet değil devlet politikası olmalıdır,

2

ŞİDDET

•

Basın ve medyanın şiddeti teşvik etmemesi gerekmektedir – yanlış reklam politikası
popüler kültürde negatif etki etmektedir (Örn. Çocuk pornosu),

•

Aile ve şiddet – ailenin, şiddetin oluşmasındaki rolü ve toplumsal baskının şiddeti
arttırması sorunu yaşanmaktadır,

•

İnternet ve şiddet – bilgisayar oyunları (Örn. Counterstrike),

•

Eğitimde şiddet – öğrenci kendini ifade edemeyince, eşitim katılımcı olmadıkça
kendini şiddetle ifade etmektedir,

•

İç Göç ve şiddet –rehabilitasyon,

•

Madde bağımlılığına dayalı şiddet,

•

İş yerinde şiddet,

•

Sporda şiddet,

•

Politika ve şiddet – siyasal kutuplaşma,

•

Gençlik enerjisinin kanalize edilememesi – gençlik örgütlenmeleri çözüm,
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3

İSTİHDAM

•

Özel sektör ve kamu kurumlarında staj programlarının geliştirilmeli – erken yasta staj
ve sorumluluk sahibi olmak – staj programlarının niteliği, kapasitesi, geçerliliği
arttırılmalı,

•

Eğitim ve istihdam – arz talep dengesi oluşturulmalı (uzmanlık ve is alanları çok
karıştı),

•

Mesleki yaz okulları açılmalı (Yaz okulları sadece spor etkinlikleri ve kamp olmamalı)
– ara eleman – mesleki eğitim seminerleri teşvik edilmeli,

•

Kişisel gelişim – liderlik, sunum teknikleri, raporlama vs bilgi ve becerisi arttırılmalı,

•

Dezavantajlı gençlerin istihdama katılımına öncelik verilmeli,

•

İş kur – yeteri kadar aktif ve interaktif değil, güçlendirilmeli,

•

Özellikle kalkınmada öncelikli olan bölgelerde yatırım için teşvik,

•

Gençlik ve girişimcilik – girişimcilik mekanizmalarının geliştirilmeli, destekler
arttırılmalı ve bilgiye ulaşım kolaylaştırılmalı,

•

Çok ortaklı yatırımların geliştirilmesinde gençlerin aktif rolü olmalı ,

•

Gençlerin girişime yönelik proje geliştirme ve yönetme becerileri / kapasiteleri
arttırılmalı,

•

Sertifikasyonun geçerliliğini arttırılmalı,

•

İs alımlarında güven ve şeffaflık sağlanmalı,

4

SOSYAL YAŞAM

•

Aidiyet bilincini arttırılmalı – toplumsal, kurumsal,

•

Gençlerin örgütlenmesi ve gencilik örgütlenmelerinin yönlendirmesi – daha
güçlenmeli,

•

Sosyal yasamda tercih – doğru yönlendirme – sosyal terazi olmalı,

•

Özel sektörün gençlerin sosyal hayata katılımdaki rolü artmalı (Sinema – genç
Turkcell),

•

STK’ların yönetim mekanizmalarındaki rolü güçlendirilmeli – gençlerin de STK’ların
yönetim mekanizmalarında aktif rol alması sağlanmalı,

•

Kırsal kalkınma ve sosyal katılım sağlanmalı,

•

Eğitim ve sınav sistemi gençlerin sosyal hayata katılımında engel teşkil etmesi
engellenmeli,

•

Kültürel etkinliklerin yerellerde arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı – okulların
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tiyatro kollarının güçlendirilmesine destek verilmeli,
•

Gençlik çalışmaları yerel kültür ile paralel olmalı,

•

Gençlik örgütlenmeleri arasında köprüler kurulmalı (yerel, bölgesel, ulusal,
uluslararası),

5

GENÇLİĞİN KATILIMI

•

Gençlik Meclislerinin yapılanması güçlendirilmeli ve kurumsallaşmalı,

•

Siyasete katılım – aktif siyasete katılımın önündeki önyargının asılması için çalışmalar
yapılmalı – sivil ve siyasi gençlerin uzlaşma kültürü arttırılmalı (Örn. Eğitim),

•

Siyasete katılım gençlere güven vermeli – toplumsal ve bireysel risk unsurları
kaldırılmalı,

•

Katılımın uygulanması – aile, okul – bilinç – gençlerin karar alma mekanizmalarında
yer alabileceğini bilip buna inanmalı (STKların rolü),

•

STKlara katılım – ailenin STKlara yaklaşımı olumlu olmalı (güvensizlik),

•

Kişinin kendi kararlarını kendisinin alamamasından doğan özgüven eksikliğine
yönelik projeler geliştirilmeli – kişisel gelişim eğitimleri,

6

KALKINMA

•

Bölgesel farklılıklar göz önünde bulundurularak kalkınma planları çıkarılmalı
(istihdama dayalı),

•

Kültür – değişen ve gelişen kavram: kültür –kültürü değiştiren gençler – kültürel
kalkınma planları geliştirilmeli,– kültürel farklılıklara saygı gösterilmeli,

7

BİLGİYE ERİSİM

•

Gençlerin bilgiye erişimi engellenmemeli – her şehirde bilgiye erişim ve girişim
merkezleri bulunmalı –SYGM’lerinin rolü,

3. UNFPA- Cinsel sağlık /Üreme Sağlığı Kampanyası Tanıtımı
Toplantının son oturumunda UNFPA( Birleşmiş milletle Nüfus Fonu) Üreme Sağlığı Proje
Asistanı Nazlı MORAL, Bileşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun amaçları çalışmaları ve
önümüzdeki dönem yürütülecek kampanya hakkında bilgi verdi.
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Sunumda; yapılan projelerde önceliğin neden gençlere ve kadınlara verildiği şöyle açıklandı:
1

Gençler nüfusun önemli bir grubunu oluşturmakta ve sayıları giderek artmakta,

2

İlk cinsel deneyim yaşı giderek küçülmekte,

3

İlk gebelik ve doğum yaşı düşük,

4

Korunma yöntemi kullanım sıklığı istenen düzeyde değil,

5

Türkiye coğrafi olarak HIV/AIDS hastalığının Dünya’da en hızlı yayıldığı bölgede
bulunmaktadır,

6

Türkiye’de HIV’in yayılım hızı gençler arasında erişkinlere göre 4 kat daha fazladır.

Global Savunuculuk Kampanyası yapılmasının amacı ise; “Gençleri cinsel sağlık ve üreme
sağlığı konularında bilgilendirerek ve güçlendirerek, güvenli davranışlar geliştirmelerini ve
haklarından faydalanmalarını sağlamak” olarak belirtildi.
Türkiye’de bu tür bir kampanya başlatmanın sebebi ise; “Gençlerin, güvenli ve sorumlu
davranışlarda bulunmaları ve haklarını daha iyi kullanmaları için cinsel sağlık üreme sağlığı
ve hakları konusunda bilgilendirmeleri ve yetkin kılınmaları” olarak açıklandı.
Kampanyanın aktiviteleri hakkında daha detaylı bilgi için www.birgenclikhikayesi.com
adresi ziyaret edilebilir.
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EK 1:

19 MAYIS GENEL KURUL TASLAK PROGRAMI

17 MAYIS 2007 18 MAYIS 2007
Perşembe
Cuma
Girişler
08:00-09:00
Kahvaltı
09:00-12:00
Açılış
UGP-Film
Gösterimi

19 MAYIS 2007
Cumartesi
08:00-09:00
Kahvaltı
09:00-11:00
Genel Oturum
Bölgesel Sunumlar

20 MAYIS 2007
Pazar
08:00-09:00
Kahvaltı
09:00-12:00
Atölye Çalışmalarına
devam

21 MAYIS 2007
Pazartesi
08:00-09:00
Kahvaltı
10:00-12:00
TBMM’de Bildirgenin
okunması

11:00-11:15
Kahve Arası
12:00-13:00
Öğlen Yemeği
13:00-15:00
PANEL: Gençliğin
Siyasete Bakışı ve
Siyasetin Gençliğe
Bakışı
15:00-15:20
Kahve Arası
15:20-17:00
PANEL (Devam)

12:00-13:00
Öğle yemeği
11:15-13:00
13:00-14:00
Genel Oturum
Yürütme
-Yeni Dönem Sosyal Seçimleri
Projelerin Sunumu
13:00-14:00
Öğle yemeği
14:00-16:30
Atölye çalışmaları

12:00-14:00
Anıtkabir Ziyareti
Yemek yok
14:00-…
Kurulu Ayrılış

14:00-14:15
Kahve Arası
14:15-19:00
Genel Oturum
Atölye Çalışmalarının
Sunumları

16:30-16:45
Kahve Arası
16:45-19:00
Atölye
Çalışmalarına
devam
19:30-20:30
Akşam Yemeği
21:00…
TanışmaBilgilendirme
Toplantısı

18:00-19:00
Akşam Yemeği
GENEL
OTURUM
Çalışma Gruplarının
Belirlenmesi

19:00-20:00
Akşam Yemeği
20:00-…
Sosyal Etkinlik veya
Yürütme
Kurulu
Seçimleri
Flama Töreni
Samsun -Törene katılım
Ankara –Balkanatolia (
konser)
23 00 canlı yayın

19:00-20:00
Akşam Yemeği
20:00-…
Serbest Zaman veya
Atölye
Çalışmaları
Sunumlarına Devam
/YOL!...
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EK 2:

TOPLANTI PROGRAMI

YEREL GÜNDEM 21
ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU
KOORDİNASYON TOPLANTISI
Yerelden Ulusala, Gençler Meclise
Bursa Buluşması
6 – 8 Nisan 2007, BURSA

6 Nisan 2007 Cuma
Otele Girişler
19:00 – 20:00

Akşam Yemeği

20:30 – 22:00

Tanışma Toplantısı

•

Program hakkında bilgilendirme

•

Çalışma Gruplarının Belirlenmesi

7 Nisan 2007 Cumartesi
08:30 – 09:30

Kahvaltı

10:00 – 11:00

Genel Oturum ve 19 Mayıs Genel Kurul Hazırlıkları (Gazi Belediyesi)

11:00 – 12:00

Cem MANSUR- Akbank Oda Orkestrası Daimi Şefi

12:00 – 12:45

Öğle Yemeği

13:00 – 13:30

Açılış Konuşmaları: Tayyare Kültür Merkezi
Murat BAŞLAR - Bursa YG 21 Gençlik Konseyi Başkanı
Gülgönül BOZOĞLU - UGP Yürütme Kurulu Üyesi
Tahsin BULUT - Bursa YG 21 Genel Sekreteri
Sadun EMREALP - YG 21 Ulusal Koordinatörü
Hikmet ŞAHİN - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

13:30 – 16:40

Panel – Gençlerin Yerel Yönetimlerde ve Parlamentoda Temsili
PANELİSTLER
Murat AKSOY
Yeni Şafak Gazetesi Yorum Editörü
Doç.Dr. Bekir PARLAK
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Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Hasan SOYGÜZEL
AB Politikaları Enstitüsü Başkanı
OTURUM BAŞKANI
Tahsin BULUT
Bursa Yerel Gündem 21 Genel Sekreteri
17:30 – 18:30

Atölye Çalışmaları

•

Mayıs Toplantısı organizasyon/ 10.Yıl Etkinlikleri

•

“Seçilmek İstiyorum” Kampanyası

•

Yerel Gençlik Meclislerinin ve Parlamentonun Güçlendirilmesi İçin Yapılabilecekler

•

Gençlik Politikaları Yasa Tasarısına Katkılar (Yalova)

18:30 – 19:00

Serbest Zaman

19:00 – 20:00

Akşam Yemeği

20:30

Yerel Etkinlik

8 Nisan 2007 Pazar
08:30 – 09:30

Kahvaltı

09:30 – 10:00

Genel toplantı

10:00 – 10:15

Kahve Arası

10:15 – 12:30

Atölye çalışmaları (Devam)

12:30 – 13:30

Öğle Yemeği

14:00 – 16:00

Atölye Çalışmaları (Devam)

16:00 – 16.30

Kahve Arası

16:30 – 18:30

Genel Oturum
UNFPA Cinsel Sağlık - Üreme Sağlığı Kampanyası Tanıtımı

19:00 – 20:00

Akşam Yemeği

9 Nisan 2007 Pazartesi
08:30 – 09:30

Kahvaltı

12:00

Otelden Ayrılış
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EK 3: KATILIMCI LİSTESİ
YEREL GÜNDEM 21 ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU
Koordinasyon Toplantısı
6-8 Nisan 2007, Bursa
Ad/Soyad

Kent

Kurum

E-Mail

AKDENİZ BÖLGESİ
Uğur BÜYÜKÇULCU

Isparta

ISPARTA GENÇLİK MECLİSİ

ugurbc@hotmail.com

Berk Özçelik

Mersin

Mersin yerel gündem 21

Tuba Nedime ELCİ

Hatay

Antakya YG 21 Genclik Meclisi

Mehmet Sarıca

Adana

YG-21 UGP

Emrah Yaşar

Osmaniye

çukurova Ünv. osmaniye yüksekokulu

emrah_ysr1903@hotmail.com

Pakize Süner

Adana

adana sivil gençlik meclisi

pakize_suner@hotmail.com

MUAMMER FATİH ÖZER Burdur

YG21 BURDUR BELEDİYESİ GENÇLİK MEC.

fatihozer70@yahoo.com

NİYAZİ ÇELEBİ

Burdur

YG21 BURDUR BELEDİYESİ GENÇLİK MEC.

niyazicelebi@yahoo.com.tr

Melek Erdem

Antalya

Antalya Kent Konseyi Gençlik Meclisi

erdemelek@hotmail.com

Ayşe Ceylan

Mersin

Tarsus YG 21 GM

aysheceylan@gmail.com

elci.tuba@hotmail.com

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
İdris AĞACANOĞLU

Hakkari

yg21 Hakkari gençlik meclisi

Fatma Betül KILIÇ

Muş

Muş Sivil Gençlik Meclisi

agacanoglu@hotmail.com
www.telefonum_dandik_benim@
hotmail.com

Canan ARAS

Kars

YG 21 KARS GENÇLİK MECLİSİ

canan_2910@hotmail.com

Şerif Hancı

Bitlis

Tatvan Gençlik Meclisi

serifhan@hotmail.com

Leyla Üçgül

Bitlis

Bitlis Gençlik Meclisi

Leyla_ucgul@hotmail.com

Ferhat Gök

Bitlis

Ulusal Gençlik Parlamentosu

Emre ÇOBAN

Van

Van Bld. Yerel Gündem 21

emrecoban65@hotmail.com

Yalçın Tek

Elazığ

UGP- YK

yalcintek@hotmail.com

Osman Gözükara

Elazığ

Elazığ Gençlik Meclisi

osmangozukara19@gmail.com

MURAT AYDIN

Erzincan

ERZINCAN GENÇLİK MECLİSİ

erkul24@hotmail.com

EGE BÖLGESİ
Ömer İnceoğlan

Denizli

DENİZLİ YG21 GENÇLİK MECLİSİ

o.inceoglan@hotmail.com

SERAP TURAN

Denizli

Denizli YG 21 Gençlik merkezi

serap--turan@hotmail.com

Onur DURUKAL

Aydın

avrupa Araştırmalar merkezi, nazilli YG21 onurdurukal@hotmail.com
Oluşumu,
avam@adu.edu.tr

Gonca Danış

İzmir/Karaburun

Karaburun Yarımadası Gençlik Mec.

karaburunci@yahoo.com

Mustafa KURU

Kütahya

yerel gündem 21

mkuru79@hotmail.com

Seçgin Eroğlu

Manisa

MANİSA YG 21 GENÇLİK MECLİSİ

muhalifcocuk@hotmail.com

Simay Kardeş

İzmir

YG 21 İzmir Çalışma Grubu

simaykardes@yahoo.com

Ata Atakul

Afyonkarahisar

kent konseyi gençlik meclisi

ata_atakul@mynet.com

Ayhan SOYFİDAN

Denizli

ugp
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Esra Erdem

Aydın

Kuşadası Yerel Gündem 21

esraerdem87@hotmail.com

Gürcan Özer

Aydın

Kuşadası Yerel Gündem 21

gurcan_ozer_hades7@hotmail.com

Rabia Çakır

Aydın

Yerel Gündem 21

rabiacakir77@hotmail.com
cakirabia@gmail.com

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Fatma Suvakçı

Adıyaman

Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi

Hüseyin YILDIZ

Batman

BATMAN GENÇLİK VEKÜLTÜREVİ

Fırat Bilir

Şırnak

Şırnak Gençlik
(GENÇ-DER)

EYUP ÜSTDAĞ

Kilis

GENÇLİK VE KÜLTÜR EVİ

eyupustdag@hotmail.com

ADİLE SÜLÜNTAY

Şanlıurfa

şANLIURFA gENÇLİK VE KÜLTÜR EVİ

adilecan@yahoo.com

UMUT SUVARİ

Diyarbakır

YG21 GENÇLİK MECLİSİ

umutyg21@hotmail.com

HASAN YILDIZ

Mardin

MARDİN GENÇLİK EVİ

mardingsgp@yahoo.com

Güllü Kocaman

Gaziantep

gaziantep gençlik ve kültür evi

aysegulkocaman4427@hotmail.com

Nevin Balık

Şırnak

Şırnak gençlik ve kültür evi

sirnakgsgp@yahoo.com

Servet Unal

Şırnak

Cizre

djservet@gmail.com

Çalışma

Grubu

suvakci_fatma@hotmail.com
huseyin.yildizz@hotmail.com
Derneği
firatbilir2005@yahoo.com

İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Ayhan ARSLAN

Çankırı

YG-21 UGP

ayhanarslan79@mynet.com

GÖKHAN BAHÇECİK

Kırşehir

KIRŞEHİRLİ DERNEKLER FEDERASYONU

gbahcecik@hotmail.com

Evrim Küçükodacı

Ankara

Bilkent Üniversitesi

evrim_k04@yahoo.com

Cafer YILDIRIM

Eskişehir

sivrihisar yerel gündem 21 gençlik meclisi

y_cafer@hotmail.com

M.Selçuk YILMAZ

Konya

Yerel gündem21 topluluğu

selcukyılmaz@hotmail.com

Gülşah Agunşah

Konya

Yerel gündem21 topluluğu

gulsah_yg21@yahoo.com

KARADENİZ BÖLGESİ
SERHAT İSPİRLİ

Tokat

TOKAT YEREL GENÇLİK MECLİSİ

serhatispirli@hotmail.com

Çağrı Somuncu

Tokat

TOKAT YEREL GENÇLİK MECLİSİ

1907.somuncu@gmail.com

Ulaş Tepe

Ordu

ordu gençlik meclisi

ulas_baskan@hotmail.com

Bengünur Söyleyen

Sinop

sinop yg-21 gençlik meclisi

BENgu3455@hotmail.com

Adem Uzun

Samsun

gazi belediyesi

gazigkm@hotmail.com

Miraç ÇAVDAR

Trabzon

Trabzon Gençlik Meclisi

thmrcl@gmail.com

Ali Osman Cerrahoğlu

Samsun

Samsun GM

ali_osman_cerrahoglu@mynet.com

Şenol Şenkal

Sinop

sinop yg-21 gençlik meclisi

MARMARA BÖLGESİ
Seda DOLGUN

Bursa/Nilüfer

Nilüfer Yerel Gündem 21

sleepingpill@hotmail.com

Ömer Şerif Turan

İstanbul/Z.Burnu Zeytinburnu Gençlik meclisi

omer_serif@hotmail.com

Melis IŞILDAK

Bursa

Bursa GençlikKonseyi

facia_virus@hotmail.com

Murat BAŞLAR

Bursa

Bursa Gençlik Konseyi

mbaslar@bayprojesi.org

Ayşe Kaptanoğlu

Bursa

Nilüfer yerel gündem 21

kaptanogluayse@yahoo.com

Hüseyin Avni Önder

Yalova

Yalova Yg 21 Genel Sekreterliği

huseyin.onder@yahoo.com.tr
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Özden İhtiyar

Yalova

Yalova YG 21 Genel Sekreterliği

ozdenihtiyar@hotmail.com

Halil Ülker

Yalova

Yalova Yg 21 Genel Sekreterliği

efrasyap77@hotmail.com

Gülgönül Bozoğlu

Yalova

Yalova YG-21 Gençlik Meclisi

gulgonulb@yahoo.com

İlknur Erdem

İstanbul

UGP

ilknur_erdem@hotmail.com

İbrahim Dündar

Çanakkale

yerel gündem 21

tomanbay_2004@hotmail.com

Sezer Ceyhan

Kocaeli

Kocaeli Bel. YG 21 Gençlik Mec.

sezerceyhan@hotmail.com

Melek Şahinoğlu

Kocaeli/Gölcük

Gölcük YG 21

meleksahinoglu@hotmail.com

Sinan Düzgün

Bursa

nilüferyerelgündem21

perspektif_s@hotmail.com

Ersel GÜNEŞ

Tekirdağ

Yerel Gündem 21 Çorlu

erselgunes@hotmail.com

Emre Varan

Tekirdağ

Yerel Gündem 21 Çorlu

y_green_b@hotmail.com

Pınar Canpolat

İstanbul

bakirkoy genclik meclisi

pcanpolat@hotmail.com

Tarkan Ellergezen

İstanbul

bakirkoy genclik meclisi

tarkannegezen@hotmail.com

Başak Aytaç

Balıkesir

Zeytinli Belediyesi Gençlik Hizmetleri

basakaytac@gmail.com

İzzet Nalbant

İstanbul/Beyoğlu gençlik meclisi

izzetnalbant@gmail.com

Ali Cenk Algun

Bursa/Nilüfer

UGP Danısma Kurulu

c_algun@hotmail.com

Serkan Aydın

Edirne

YG 21

serkan@kampusortam.com

Nurdan Yılmazbaş

Bilecik

Bilecik Gençlik Merkezi

Özdeş Özbay

Bursa/Nilüfer

Nilüfer YG-21

Çağrı Pacin

Bursa

ozdozbay@yahoo.com
cgrpcn@hotmail.com

Sezai Hazır

YFH

info@youthforhab.org.tr

Başak Demir

YFH

info@youthforhab.org.tr

Güler Altınsoy

YFH

info@youthforhab.org.tr

Elif Memiş

YFH

info@youthforhab.org.tr

Elif Kalan

YFH

info@youthforhab.org.tr

Hande Diker

YFH

info@youthforhab.org.tr

İlhan Ermiş

YFH

info@youthforhab.org.tr

Sait Çetin

YFH

info@youthforhab.org.tr

Hasan Ebcim

YFH

info@youthforhab.org.tr

Uğur Ergin

YFH

Yasin Sümer

YFH

info@youthforhab.org.tr

Anıl Saral

YFH

info@youthforhab.org.tr

Simla Yavaş

UCLG-MEWA

Sadun Emrealp

UCLG-MEWA

Ebru Şeremetli

VTR

Enis Rıza

VTR

Bahriye Kabadayı

VTR

info@youthforhab.org.tr

22

