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TOPLANTI RAPORU
Ülkemizde genç nüfus grubunu oluşturan 19 -24 yaş grubunun 2004 yılında ülke nüfusu içindeki payının %11,4
olması beklenmektedir. Bununla beraber gençlik politikalarının hazırlık ve uygulama aşamasında gençliğin söz
sahibi olamaması, planlama, karar alma ve uygulama
süreçlerinden uzak kalması, kendi aralarında örgütsüz
olmaları ve kültürel alışverişi sağlayamamaları gençlerin
başta hükümet olmak üzere diğer tüm ortakların karşısına
eşit ortak olarak çıkmalarını engellemekte ve gençlikle ilgili
politikaların hayata geçirilmesi konusunda ciddi sorunlar
oluşturmaktadır.
Bu sorunların aşılması gençliğin bir ortak olarak kabul
edilmesi gerektiğinin altını çizen, Türkiye Hükümeti’nin de
altına imza attığı pek çok uluslararası antlaşmaların
uygulanabilir hale gelmesinin sağlanması ve gençlerin katılım
bilincinin geliştirilmesi ile mümkündür. Gençlerin yerel ve
ulusal düzeyde eşit ortaklar olarak kabul edilmesi Türkiye’de daha şeffaf, hesap verebilir, ortaklığa dayalı iyi
yönetişim kültürünün yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacaktır.
Bu çerçevede Yerel Gündem 21 Programı kapsamındaki yerel gençlik platformları arasında Yerel Gündem 21
Ulusal Gençlik Parlamentosu ismiyle ulusal bir ağ oluşturulmuş
bulunmaktadır.
Yerel
Gündem
21
Ulusal
Gençlik
Parlamentosu, ulusal düzeydeki gençlik politikalarının ve
programlarının belirlenmesinde, hazırlanmasında ve etkin olarak
hayata geçirilmesinde gücünü yerel gençlik platformlarından alan,
demokratik ve sivil katılıma dayalı Türkiye Ulusal Gençlik
Konseyi’ne giden yolda bir temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda
başlatılan dinamik ve katılımcı süreç kapsamında Türkiye Yerel
Gündem 21 Programı MATRA-Şeffaflık için Yerel
Ortaklıklar ve İşbirliği Ağı Oluşturmada Kadınların ve
Gençlerin Rolünün Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde 1922 Şubat 2004 tarihlerinde İzmir’de “Gençlik için Gençlerle”
isimli toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya 54 ilden 127 gençlik temsilcisi katılmıştır. Katılımcılar Yerel Gündem 21
Gençlik Meclisleri, Gençlik Evleri, Gençlik Çalışma Grupları ve Üniversite Öğrenci Konseyleri temsilcilerinden
oluşmuştur.
Türkiye’de bütüncül bir gençlik politikası oluşturulmasında ilgili kamu kuruluşları ve uluslararası kuruluşlara
düşen sorumluluklar tartışılmıştır. Bu çerçevede düzenlenen panellere T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C.
Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, T.C. İçişleri Bakanlığı
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi, T.C. Yüksek Öğretim Kurumu

adına Dokuz Eylül Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği ve
Dünya Bankası Türkiye Ofisi’nden temsilciler katılmıştır. Bunun
yanında Osmangazi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Fırat
Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi,
Sabancı Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci Konseyi
temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen panelde üniversite öğrenci
konseylerinin Yerel Gündem 21 gençlik çalışmalarına katılımı ve
Türkiye’de bütüncül bir gençlik politikası oluşturulmasında öğrenci
konseylerinin rolü tartışılmıştır.
Toplantının sonuç bildirgesinin oluşturulması amacıyla bir Taslak
Komitesi oluşturulmuştur. Taslak Komitesinin hazırladığı sonuç bildirgesi taslağı toplantının üçüncü günü
tartışılmış ve gerekli düzenlemelerden sonra kabul edilmiştir. İlgili
doküman ekte yer almaktadır.
Toplantıya basın kuruluşları da büyük bir ilgi göstermiştir. 18 Şubat
günü konu ile ilgili İzmir TV’de 1,5 saat süren özel bir program
gerçekleştirilmiştir. 19 Şubat günü toplantı ile ilgili bir basın
toplantısı düzenlenmiş bu toplantıya yerel ve ulusal basın
kuruluşları temsilcileri katılmıştır. Radikal Gazetesi ve NTV
toplantıları
takip
etmiş
ve
katılımcılarla
röportajlar
gerçekleştirilmiştir.
Toplantı ile ilgili raporu, sonuç bildirgesini, sonuç bildirgesi imzalarını
www.youthforhab.org.tr/tr/ugp/izmir/izmir.htm adresinde bulabilirsiniz.
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SONUÇ BİLDİRGESİ
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.
T.C. Başbakanlık DPT Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) Avrupa
Birliği’nin ilgili programlarının koordinasyonunda bu amaca uygun bir birim olarak ortaya çıkmaktadır.
Türkiye’de ulusal bir gençlik konseyinin oluşturulması süreci bir eylem planlaması çerçevesinde ele alınması
gereken çok taraflı bir süreçtir.
Bu sürecin yerel düzeydeki örgütlenmeleri temel alan şeffaf, katılımcı demokrasiye uygun bir anlayış içinde
geliştirilmesi gerekmektedir.
Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinde hayata geçirilmesi gereken bölgesel yönetim politikası ve Kamu
Yönetimi Temel Kanun Tasarısının adem-i merkeziyetçi yaklaşımı bu anlayışla örtüşmektedir.
Ulusal Gençlik Konseyi’ne giden süreci belirleyecek eylem planının geliştirilmesi için kamu kuruluşları, üniversite
öğrenci konseyleri, gençlik alanında uzman kuruluşlar ve ilgili akademisyenlerin katılımıyla bir komisyonun
oluşturulması gerekmektedir.
Komisyon çalışmalarına paralel olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ile bu sürecin
yerelleştirilmesi için ortak bir anlayış geliştirilmelidir.
Bu ortak anlayış çerçevesinde
•

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

•

Üniversite öğrenci konseylerinin demokratik yapılarının geliştirilmesi için, sorumluluk alınması

•

Liselerde öğrenci birlikleri yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi

•

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 çalışmalar ve imkanlar
bulunmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında 13 Ocak 2004 tarihinde imzalanan protokolle
başlatılan okullarda demokrasi kültürünü yerleştirmeyi, seçme-seçilme deneyimini kazandırarak demokrasiyi
tabana yaygınlaştırmayı amaçlayan “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi” bu çalışmalardan
biridir.
Bu çalışmayı Yerel Gençlik Meclislerinin vazgeçilmez bir parçası olan liseler öğrenci birliklerinin oluşturulması
yolunda önemli bir aşama olarak görmekteyiz.
Yerel Gençlik Meclisleri çalışmalarında elde edilen birikimin Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi ile
bütünleştirilmesini umuyoruz.
Yerel Gündem 21 Ulusal Gençlik Parlamentosu bünyesinde yer alan yerel gençlik platformlarının bu projenin
hayata geçirilmesi sürecinde aktif ve kolaylaştırıcı rol oynaması projenin hedeflerine ulaşması açısından önemli
olduğunu düşünmekteyiz.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan gençlik merkezleri ve Müdürlük tarafından düzenlenen gençlik
kampları da bu süreçle ilişkilenmelidir.
Bahsedilen gençlik merkezlerinden ve gençliğe ayrılan kaynaklardan yararlanma hakkı, yerel düzeyde gönüllü
çalışan tüm gençlik platformlarının ortak kullanımına açık olmalıdır. Bu gençlik merkezlerindeki programların
belirlenmesinde yerel gençlik platformlarıyla ortak bir anlayış geliştirilmelidir.
Gençlik kampları, düzenlendiği yerlerde yaşayan gençliğin kapasitesinin geliştirilmesinde önemli bir potansiyele
sahiptir. Ancak bu kampların yerel ortaklıklarla gerçekleştirilmemesi bu tür etkinlikleri verimsiz kılacaktır. Bu
kampların yerel gençlik platformlarıyla işbirliği içinde düzenlenmesi gençlerin organizasyon deneyimini ve ortaklık
bilincini artıracaktır.
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi’nin Gençlik programlarını tanıtmak amacıyla düzenlediği
eğitim toplantıları çerçevesinde yerel gençlik platformlarına verdiği önemi takdir etmekteyiz. Bu süreçte yerel
gençlik çalışmaları büyük bir ivme ve motivasyon kazanmıştır. Türkiye’nin gençlik programından tam üye sıfatıyla
yararlanması ve dolayısıyla proje başvurularının çoğalması yerel gençlik kapasitesini güçlendirecektir.
Uluslararası Kuruluşların Süreç içindeki Rolü:
2000 Yılı ve Ötesinde Dünya Gençliği için Eylem Programı, Avrupa Birliği Gençlik Üzerine Beyaz Kitap ile
Gençlerin Bölgesel ve Yerel Yönetimlere Katılımı Avrupa Şartında da yerele odaklı gençlik politikalar sürdürülebilir
kalkınmanın ana ekseni olarak vurgulanmaktadır.
Başta bu belgeler olmak üzere gençlikle ilgili uluslararası kararların tabandan yukarı bir anlayış içinde
uygulanmasında Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların katkısı göz
ardı edilemez. Ancak bu katkılar gençlik politikalarının belirlenmesinde müdahaleci değil kolaylaştırıcı bir yöntem
izlenmelidir. Bunun yanında uluslararası kuruluşların ülke stratejilerinin oluşturulması sürecine gençlik
organizasyonları dahil edilmelidir.

