YEREL GÜNDEM 21
ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU
19 MAYIS HAZIRLIK TOPLANTISI
23-24 Nisan 2004, Tarsus

TOPLANTI RAPORU
22 Nisan Perşembe akşamı katılımcıların girişleri ardından Yerel Gündem 21 Programının bugüne kadar olan çalışmaları
hakkında tüm katılımcılara bilgi verildi ve toplantı programı anlatıldı.
Buna göre;
Yerel Gündem 21 Programının yapısı anlatılarak yeni katılımcıların konu
hakkında bilgilendirilmesi sağlandı. Programın uygulanmasında gelinen nokta ve
oturumlar boyunca konuşulacak çalışma grubu konuları tartışıldı. Toplantı
boyunca düzenlenecek atölye çalışmalarından beklenen sonuçlar görüşüldü. 19
Mayıs toplantısı için, 300 gençlik delegesinin her ilden en az 1 milletvekili olmak
üzere toplam 60 milletvekilini getirmesi hedeflendi. 19 Mayıs’ta medyanın
rolünün kesin bir şekilde belirlenmesi gerektiğinin altını çizen katılımcılar, gençlik meclisleri ve onlara destek veren belediye
başkanları ve/veya valilere ödül verilmesi fikrini benimsediler. Ayrıca, 19 Mayıs toplantısında kurucu meclis temsil sisteminin
ve delege seçim kriterlerinin atölye çalışmalarında kararlaştırılmasına karar verildi. Diğer yanda, her Yerel Gündem 21
kentinin bir yıl içinde en az bir proje fikri geliştirmesinin önemi vurgulandı.

23 Nisan Cuma
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeni ile Tarsus Kaymakamlığı tarafından düzenlenen resmi törene
katılındı, törenden sonra oturuma başlandı.
Açılış konuşmaları:
Abdülhamit Erguvan, Tarsus Kaymakamı
Burhanettin Kocamaz, Tarsus Belediye Başkanı
Sadun Emrealp, Yerel Gündem 21 Ulusal Programı Ulusal Koordinatörü
Faruk Yalnız, Tarsus Kent Konseyi Başkanı
Osman Akalın, Tarsus Gençlik Meclisi Başkanı
Sunuş: Avrupa Yerel Gençlik Platformları İletişim Köprüsü Semineri
13-16 Mart’ta İstanbul’da düzenlenen “Avrupa Yerel Platformları İletişim Köprüsü” adlı toplantıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.
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Buna göre;
Bu toplantının amacı, Türkiye’deki çeşitli kentlerdeki gençlerle Avrupa’daki
gençleri bir araya getirip ortak sorunlar karşısında işbirliği ağı kurup, bundan
sonraki aşamada beraber çözüm önerilerine gidilmesi olmuştur. Toplantıya
Avrupa ülkelerinden İtalya, Romanya, Litvanya, İsveç, Danimarka, Slovenya,
Bulgaristan, Finlandiya, Hollanda ve Türkiye olmak üzere 5 Avrupa Birliği
üyesi ve 5 aday ülke katılmıştır. Türkiye delegasyonu ise Bursa, İzmir,
Tarsus, Bolu ve Şanlıurfa illeri yerel gençlik meclisi ve gençlik çalışmaları
temsilcilerinden oluşmuştur. Her ülke kendi yerelindeki gençlik meclisi
yapılarını tanıtmıştır. Toplantı sonucunda, Hollanda, Türkiye, İsveç ve Slovenya ülkelerinin gençlik gruplarının desteğiyle
katılımcı ülkeler arasındaki takipten sorumlu bir izleme komitesi oluşturulmuştur. Ayrıca bu ülkeler arasındaki yerel gençlik
meclislerinin iletişimini sağlamak için web sitesi oluşturma kararı alınmıştır. Bu web sitesi Yerel Gündem 21 kentlerinin
geliştirdikleri projelere konu, ortak, finansman bulmaları açısından son derece yararlı olacaktır. Böylece Türkiye Yerel
Gündem 21 kentleri, gençlik değişim programları uygulamak için bilgi sahibi olacak ve uluslar arası iletişim ağını
genişletecektir.
1.

Oturum: Sivil Gençlik Meclislerinin Durum Değerlendirmesi

İlk oturumda Yerel Gündem 21 illerinin mevcut sorunları tartışıldı. İllerden gelen anketlerin sonuçları değerlendirildi. Buna
göre dikkati çeken başlıklar; temsil, etkinlik türleri, finansman, çalışmaların duyurulması, yerel yönetimler ve diğer ortaklarla
ilişkilerin geliştirilmesi, gönüllü katılımcılar, süreklilik, deneyim paylaşımı ve kurumsallaşma oldu. Yerel gençlik
çalışmalarında sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi için bazı öncelikli ilkelerin göz önünde bulundurulması gerektiği
kararlaştırıldı.
Bunlar;
Yapılan faaliyetlerin düzenli olarak raporlanması.
Sürece yeni katılan illerin çalışmalarının daha fazla desteklenmesi.
Bilgi toplama formları göz önünde bulundurularak çalışmaların değerlendirilmesi
Yerel gençlik meclisleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi.
Gençlik meclislerinin karar almada uzlaşmayı esas almaları.
Çeşitli kentlerin bölgelerindeki durum değerlendirmelerinin ardından, yalnızca 8 ilin gençlik meclisi tüzüğüne sahip olduğu ve
bunlardan da 5 il meclisinin bu tüzüğü onayladığı hatırlatıldı. Yerel Gündem 21 Ulusal Gençlik Parlamento’sunun tüzük ve
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kurumsal yapısının nihai haline getirilmesi gerekliliğinin altı çizilip, tüzüğün

yerel yönetimlerin onayına tabi tutulup

tutulmayacağı konusunda karar verilmesi gerektiği belirtildi. Tüm çalışmalarda Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile işbirliği
içinde olmanın sağlanan kurumsal destek açısından önemi vurgulandı.
Her ili temsil eden katılımcıların sürekliliğinin sağlanamaması ve yerelde
deneyim paylaşımının yetersizliği ulusal toplantılarda YG 21 UGP
sürecini yavaşlatmaktadır. Bu nedenle toplantılar için gelen kişilerin
gençlik meclisleri tarafından seçilmesi ve toplantıların sonrasında
gençlik meclislerine rapor sunmaları gerekmektedir. Böylelikle hem bilgi
paylaşımı hem de katılımcıların denetlenebilmeleri sağlanmış olacaktır.
Toplantı katılımının kişiye bağımlı olmaması demokratik bir işleyiş
açısından önem taşımaktadır.
Bilgilerin internet ortamından paylaşımlarının %10 gibi düşük bir rakamda kaldığı açıklanmış ve internet ortamından daha
fazla yararlanılması gerektiğinin altı çizilmiştir. Yerel yönetimler ve diğer ortaklarla ilişkilerin değerlendirilmesinde en fazla
belediyeler ile ilişkilerin geliştirildiği görülmüştür. Ancak, halen büyük kentlerdeki gençlik meclislerinde üniversite
konseylerinin, lise ve üniversite öğrenci birlikleri ve kulüplerinin temsil edilmiyor oluşunun altı çizilmiştir. Bu konuda sosyal
sorumluluk bilincinin geliştirilip, yerel gençlik meclisi üyelerinin arttırılması ve geniş gençlik kitlelerine ulaşması için yoğun
çaba harcanması gerektiği ve yeni katılımcılar için planlı bir görev paylaşımı yapılması kararlaştırılmıştır.
2.

Oturum: 19 Mayıs Toplantısı Yol Haritası

Bu oturumda, 19 Mayıs toplantısına kısa bir zaman kaldığı göz önünde bulundurularak bu süre içerisinde yapılması
gerekenler ana hatlarıyla belirlenmiştir.
Buna göre;
Gençlik Parlamentosuna katılacak temsilciler demokratik bir şekilde seçilmelidir:
Katılımcıların temsil ettikleri kurumlar tarafından seçilmeleri ve bunu belgelemeleri gerekmektedir. Eğer ilde bir gençlik
meclisi yok ise derhal oluşturulacak, bu dönemde gençlik meclisi oluşturulamayan illerden gelen temsilciler YG21 UGP 19
Mayıs 2004 toplantısına “kurucu parlamenteri” statüsünde katılacaklardır.
Yerel düzeyde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmelidir:
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Yerel gazete, dergi ilanları ve çeşitli kampanyalar ile lobi grupları oluşturularak yaygın reklam çalışmaları yapılmalıdır.
Toplantının ardından bir hafta içinde bütün illere afiş ve dokümanlar gönderilecektir. 19 Mayıs 2004 toplantısına kadar her
kentin Yerel Gündem 21 Ulusal Gençlik Parlamentosu sürecinden haberdar edilmesi gerekmektedir.
Yerelde kamu bilgilendirme faaliyetleri sürdürülmelidir:
Ulusal Gençlik Parlamentosunun tüm çalışmalarının valilik, belediye, kaymakamlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına
duyurulması için toplantılar düzenlenmelidir.
Hangi ilin kaç kişi ile temsil edileceği belirlendi.
Yerel Gündem 21 İl Genel Sekreterleri 19 Mayıs toplantısına davet edilecektir.
Ulusal toplantılara katılan gençlik temsilcilerinin, toplantılara gelmeden önce yerel toplantılar yaparak yereldeki gençlerin
düşüncelerini ulusal toplantıya yansıtmaları sağlanmalıdır.

23 Nisan Cuma akşamı 4 çalışma grubu oluşturulmuştur.
Çalışma Grupları:
1.

19 Mayıs Toplantısı Programı:

19 Mayıs toplantısı süresince toplam 5 atölye çalışması yapılması gerektiğine karar verildi. Program, 16 Mayıs’ta basın
toplantısıyla başlayacaktır. İkinci gün, açılış konuşmalarından sonra YG21 UGP’nin yapısı ve tarihsel oluşum süreci
sunulacak, UGP temsilcileri tanıtılacaktır. Öğleden sonra çalışma gruplarına ayrılan temsilciler, YG21 UGP kolaylaştırıcı
kurulunun statüsünün belirlenmesi ve çalışma ilkelerinin oluşturulması, YG21 UGP’nin bir yıllık çalışma planının belirlenmesi
konuları üzerinde çalışacaklardır. Üçüncü günde ortak bir taahhütnamenin imzaya sunulması gerekmektedir. Ayrıca 18
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Mayıs’ta Sivil Gençlik Meclisi Tüzüğü, Ulusal Gençlik Konseyi oluşumu sürecinde UGP’nin rolü ve yerel bazda lobi ve
kaynak geliştirilmesi için izlenecek yol haritaları belirlenecektir. 19 Mayıs 2004 YG21-UGP toplantısının son gününde ise
YG21 UGP kuruluş bildirgesinin ilan edilip okunmasının ardından Türkiye’de Bütüncül Bir Gençlik Politikasının
Oluşturulması konulu bir panel düzenlenecektir. Toplantı sonunda düzenlenen resepsiyonda en iyi proje ve çalışmalara ve
de gençlik çalışmalarını en çok destekleyen belediye/valiliklere ödül verilecektir.
2.

Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun Çalışma Yapısı:


19 Mayıs toplantısına katılacak delegelerin üzerinde tartışması için çalışma grubu tarafından ulusal gençlik
Parlamentosu çalışma ilkeleri ve yapısı konusunda bir taslak doküman hazırlanmıştır.

YG-21 Ulusal Gençlik Parlamentosu İlkeleri
Şeffaflık:
Parlamentonun temelini oluşturan yerel gençlik meclisleri arasında şeffaflık esas alınmalıdır.
•

Temsil edilme:

Gençlik meclisleri yerel yönetişim sürecindeki karar alma mekanizmalarında yerel gençlik adına söz sahibi olan temsili
yapılar olmalıdır.
•

Gönüllülük:

Sürdürülebilir kalkınma için gençlerin gönüllülük bilincine sahip olmaları öncelikli ilkelerimizdendir. Yerel gençlik
meclisinin görevlerinden biri de kendi kentlerinde gönüllülüğü teşvik etmek olmalıdır.
•

Bireysel Kapasite Gelişimi:

Gençliğin bireysel kapasite gelişimini sağlayacak eğitsel ve sosyal içerikli çalışmalar, Yerel Gündem 21 gençlik
çalışmalarını hızlandırarak yerel gençliğin sesini yükseltecek ve her türlü politika oluşturma sürecinde gençlik
boyutunun da dikkate alınmasını sağlayacaktır. Bu çalışmalar, gençliğin sosyal sorumluluğunu arttırmayı
hedeflemektedir.
•

Sosyal Sorumluluk:
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Kentsel sorunların artarak farklılaştığı bu dönemde, gençlerin çevrelerindeki sorunları sahiplenerek çözüm önerileri
sunması, uygulama süreçlerine ve sonuçların takibine etkin katılımı sosyal sorumluluk duygularının gelişimini
sağlamaktadır.
•

Kentlerin yaşam kalitesinin arttırılması:

Kentlerin yaşam kalitesinin arttırılmasında önemli bir toplumsal grup olan gençliğe düşen rol büyüktür. Yerel gençlik
meclisleri kentsel ve kırsal kalkınma politikalarına gençlik bakış açısı kazandıran öneriler geliştirmeli ve görüşlerini yerel
yönetimlere sunmalıdır.
•

Sürdürülebilirlik :

Gençlik meclislerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurumsallaşma bir zorunluluktur. Aynı zamanda, yerel
gençlik meclisleri arasındaki iletişim ağının güçlendirilmesi “sürdürülebilirlik” ilkesine dayanır.
•

Yönetişim:

Yerel gençlik meclisleri iyi yönetişim ilkesi doğrultusunda, yerel ortaklarla işbirliği içinde olmalı, kent kararlarının
alınması ve uygulanması süreçlerinde kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunmalıdır.
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YEREL GÜNDEM 21 ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU GENEL KURULU
Her ilin kurumları tarafından seçilmiş bir temsilcinin oluşturduğu bir yapıdır. Parlamentonun en üst kurumsal yapısıdır.
Görev tanımı :
Yerel Gündem 21 Ulusal Gençlik Parlamentosu Genel Kurulu (YG-21 UGP GK) yerel gençlik platformlarının üzerinde
oluşan, yerel gençlik platformları çalışmalarını yönlendiren dikey bir yapı değildir. YG-21 UGP GK, yerel gençlik
platformlarının çalışmalarında esas alacakları genel politikaların tavsiye niteliğinde belirlendiği, ulusal düzeyde ortak
politikaların oluşturulduğu, yerel gençlik platformları arasında bir deneyim paylaşımı ve iletişim platformudur.
Kolaylaştırıcı Grup
YG-21 UGP GK’nu oluşturacak yerel gençlik meclis temsilcilerinin sürekli bir araya gelmesi mümkün olamayacağından,
Yerel Gündem 21 Programı hedeflerinin hayata geçirilebilmesi için UGP kapsamında kolaylaştırıcı bir yapı oluşturulması
gerekmektedir.
Yerel Gündem 21 Ulusal Gençlik Parlamentosu Kolaylaştırıcı Grubu, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nın aldığı
karar doğrultusunda, NUTS sistemi ile tanımlanmış 13 bölgeden her bölgenin kendi içinden seçeceği kurumların
temsilcilerinden oluşacaktır.
YG-21 ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU KOLAYLAŞTIRICI GRUBUNDA YER ALACAK TEMSİLCİLERİN
KRİTERLERİ
Yerel Gündem 21 Ulusal Gençlik Parlamentosu Kolaylaştırıcı Grubunda Kamu tarafından tanınan, Gençlik Meclisini
oluşturmuş veya İllerde Meclis oluşturma aşamasında önemli bir mesafe kaydetmiş, en az iki gençlik kurumunu bir araya
getirmiş platform temsilcileri yer alabilir.
Kurum kriterleri;
•

Yerelde en az 2 farklı kurumun belirli ilkeler çerçevesinde bir araya gelerek temsili organlarını seçtiği gençlik
platformu olması,

•

Kent düzeyinde gençlik ile ilgili alınan kararları etkileyebiliyor olması;
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•

YG-21 Ulusal Gençlik Parlamentosu strateji geliştirme toplantılarına katılım sürekliliğini sağlamış olması (en az 2
toplantı),

•

Kamu kuruluşları tarafından kabul edilebilirliği.

Kurumlardan Kolaylaştırıcı Gruba Önerilecek Temsilcilerin Kriterleri;
•

Liderlik özelliği taşıması,

•

Ulusal toplantılara katılımının sürekliliği (Eskişehir’den itibaren en az 2 toplantıya katılım),

•

Ulusal ve/veya uluslararası toplantılara katılım sonrasında yerel gençlik platformuna ve yerel yönetimlere bilgi
aktarımını sağlamış olması ve yerelde yaptığı çalışmaları ulusal iletişim ağında paylaşıyor olması.

Gençlik meclisleri olan kentler kurucu meclis olarak, gençlik meclisleri olmayan kent temsilcileri de kurucu üye olarak Ulusal
Gençlik Parlamentosu’nda yer alacaklardır.

KOLAYLAŞTIRICI GRUP GÖREV TANIMI:
Oluşturulacak kolaylaştırıcı grup, YG-21 Ulusal Gençlik Parlamentosunun kurumsal bir yapıya kavuşması sürecinde YG-21
Programı 3. aşamasında belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesi için yerel gençlik meclislerinin yaygınlaştırılması ve
kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.
Yerel gençlik meclisleri Kolaylaştırıcı Grubu temsili bir yapı değildir.
Görevleri;
•

Yerel gençlik meclislerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi,

•

Gençlik çalışmaları başlatılmamış olan illerin YG-21 sürecine dahil edilmesi,

•

Ulusal düzeyden yerele, yerelden ulusal düzeye bilgi aktarılması,

•

Yerel gençlik meclisleri arasında koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi,

•

Uluslararası gündemin yakından takibi ve gündeme katkıda bulunulması,

•

Yerel gençlik meclisleri ile hükümet, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve diğer toplumsal gruplarla ortaklıkların
kurulmasına destek sağlanması,

•

Gençlerin kapasitelerinin geliştirilmesi için eğitim programları düzenlenmesine katkıda bulunmasıdır.
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GENÇLİK PARLAMENTOSU KOLAYLAŞTIRICI GRUBUNUN HABİTAT VE GÜNDEM 21 GENÇLİK DERNEĞİ İLE
OLAN İLİŞKİSİ:
Kolaylaştırıcı Grup, Yerel Gündem 21 Programı 3. aşaması çalışmalarında Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneğinin
birikim ve deneyiminden yararlanarak sürecin etkinliği için işbirliğinde bulunacaktır.

YG-21 ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU KURULUŞ TOPLANTISI
19 MAYIS 2004 toplantısına İllerden katılacak genç delegeler aşağıdaki sisteme göre belirlenecektir.

İL MERKEZİ NÜFUSU*

TEMSİLCİ SAYISI

İL SAYISI

TOPLAM

0 - 200.000

2

30

60

200.000 üzeri

3

34

102

Büyükşehirler

4

13

52

İzmir

5

1

5

Ankara

7

1

7

İstanbul

9

1

9

Yerel Gündem 21 ilçeleri

1

10

10

TOPLAM

245

NÜFUS

İLLER

0 - 200.000

Amasya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane,
Hakkari, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Muş, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sinop,
Tunceli, Uşak, Bayburt, Karaman, Bartın, Ardahan, Iğdır Yalova, Karabük, Kilis,
Düzce

200.000 – 500.000

Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aydın, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ,
Giresun, Isparta, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Ordu, Rize, Sivas, Tekirdağ,
Tokat, Trabzon, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Kırıkkale, Batman, Şırnak,
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Osmaniye, Balıkesir, Manisa, K.Maraş, Ş.urfa
Büyükşehirler

Bursa, Adana, Gaziantep, Konya, İzmit, Antalya, Diyarbakır, Mersin, Kayseri,

(İstanbul-Ankara-İzmir

Eskişehir, Samsun, Erzurum, Adapazarı

hariç)



İllerden katılım esas alınmasına rağmen, Yerel Gündem 21 Programı’na dahil olan kentlere bir kişilik temsiliyet
verilecektir.



Temsiliyet sisteminde kız - erkek eşitliği aranacaktır.



Ankara’ya gelecek olan il delegasyonları oluşturulurken farklı kurumların temsil edilmesine özen gösterilmelidir.



Gençlik Meclisini oluşturan gruplardan en az 2 farklı gençlik kurumunun mecliste yer alması ve

temsil etmesi

esas alınacaktır.


Temsiliyette sıkıntı yaşanan illerin temsiliyetinin sağlanmasında il valiliklerinden destek alınacaktır.



Toplantıya katılacak gençlik temsilcilerinin kurumlarından bu toplantıya katılabilecekleri ve kurucu üye
olabileceklerine dair yazı gerekmektedir.



Gençlik STK’ları, Üniversite Öğrenci Konseyleri, Siyasi Parti temsilcileri ve yurtdışındaki Türk Öğrenci Dernekleri
gözlemci olarak davet edilecektir.

19 MAYIS YG-21 ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU KURULUŞ TOPLANTISI ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN
HAZIRLIKLAR

Yerel bazda her kentte yapılacaklar:


Yazılı ve görsel basın için basın bülteni dağıtılacak.



Toplantı afişleri (toplu taşıma araçları, mağazalar, cafeler, sosyal mekanlar, sinemalar, dershaneler, liseler,
üniversiteler, iş ve işçi bulma kurumları ve gençlik spor il müdürlüklerinin panoları vb.) dağıtılacak.



Ortak bir broşür hazırlanıp tüm yerel kurumlara dağıtılacak.



VTR tarafından hazırlanmış olan Yerel Gündem 21 Ulusal Gençlik Parlamentosu tanıtım filmi yerel medyada
gösterilecek.



Yerel radyo ve televizyonlarda konu ile ilgili bilgilendirme programları yapılacak.
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Lise ve üniversite idarelerinin, öğrencilerini bilgilendirmek amacıyla oluşturdukları e-mail grupları var ise bunlar
aracılığıyla YG21-UGP süreci ile ilgili bilgilendirme yapılacak.



Internet ortamındaki diğer yaygın e-gruplara e-mail yoluyla toplantı duyurusu gönderilecek.



Üniversite ve lise gazetelerinin basın-yayın birimleriyle iletişim kurulacak ve internet üzerinden gazete forumlarında
lobi yapılacak.



İlgili internet adresinden (www.tbmm.gov.tr) her ilin milletvekillerinin e-mail adreslerine ulaşılıp YG21-UGP ve 19
Mayıs toplantı süreçleri üzerine bilgilendirme yapılacak.



Milletvekillerini bilgilendirmek için irtibat bürolarıyla bağlantı kurulacak ve resmi davetiye gönderilecek.



Yereldeki STK’lara 19 Mayıs toplantısı ve YG21–UGP süreci ile ilgili gerekli bilgilendirme yapılacak.



Ulusal gazetelerin bölge eklerine ve yerel gazetelere tanıtım broşürlerinin eklenecek.

Yerelin inisiyatifine bağlı olarak gerçekleştirilebilecek alternatif faaliyetler:


‘Aynı anda her yerde’ sloganından hareketle tüm yerel radyo ve televizyonlarda eş zamanlı ortak bilgilendirme
programları yapılması



Üniversite rektörleri ve il milli eğitim müdürlükleri ile bağlantı kurularak sürece dair bilgilendirme yapılması



Gençlik meclislerinin lise ve üniversitedeki temsilcileriyle bağlantı kurulacak.



Yaratıcı ve dikkat çekici reklam kampanyalarının oluşturulması



Halka açık paneller düzenlenmesi



Belediye tarafından faturalara YG21-UGP tanıtım broşürlerinin eklenmesi

Ulusalda yapılması düşünülen faaliyetler ise şu şekildedir:


Yazılı ve görsel basında etkili olan isimlerle bağlantı kurulması.



Radikal Gazetesi’nin Radikal 2 ekinde bulunan ‘Gençlerden’ sayfasına tanıtım makalesi hazırlanması.



Ortak bir basın bülteninin hazırlanıp dağıtılması.



VTR tarafından hazırlanan YG21-UGP tanıtım filminin ulusal kanallarda yayınlanması.



Ulusal TV de bu konu ile ilgili olarak program yapılması.



19 Mayıs YG 21 Ulusal Gençlik Parlamentosu toplantısı için yapılan tüm hazırlıklar arşivlenecek ve tüm parlamento
üyeleri ile paylaşılacaktır.
24 Nisan Cumartesi
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Sunuş: Uluslararası Gündem
Uluslararası Gündemle ilgili katılımcılar bilgilendirildi. Bu toplantının amacının, aynı zamanda Türkiye’de çeşitli kentlerdeki
gençlerin uluslararası gündemden haberdar olup, katılımlarını sağlamak olduğu belirtildi. Toplantıda, Dünya Gençlik
Festivali, Dünya Kent Forumu, Hollanda Gençlik Konseyi Gençlik İstihdam Projesi ve AB’ye Giriş Sürecinde Gençlik Katılımı
(Bulgaristan-Türkiye) hakkında bilgilendirme yapıldı. Buna göre, Dünya Genç Forumu 13-17 Eylül 2004 tarihleri arasında
Barcelona, İspanya’da gerçekleşecek. Forumu düzenleyen kuruluş, BM İnsan Yerleşimleri Programı ve Barselona
Belediyesi ve gençlik paralel etkinlikleri düzenlenecek. Hollanda Gençlik Konseyi Gençlik İstihdamı Projesi kapsamında biri
Türkiye’den olmak üzere 18-26 yaş arası 5 genç finanse edilecek. AB’ye Giriş Sürecinde Gençlik Katılımı Toplantısı
kapsamında Bulgaristan’da Bulgar ve Türk gençlerin katılımıyla gençlik katılımını arttırmak ve eylemler üzerine eğitim
verilecek.
1.

Oturum: Genç girişimcilik

Alexander Würtz ve Natalie Klein , Almanya’da sivil toplum çalışmaları yapan “Globe” ile Türkiye’de Yerel Gündem 21
çalışmaları arasında iletişim ve ortaklıkların kurulmasını amaçlayan bir sunum yaptılar. Buna göre; Globe, Almanya’da
istihdam ve göç üzerine uluslararası projeler yürütmekte olan, özellikle Ürdün ve Mısır’da aktif olarak faaliyet gösteren bir
organizasyondur. Gençlik ve istihdam konularında Türkiye Yerel Gündem 21 gençlik meclisleri ile işbirliği yapmak
istediklerini belirten Globe temsilcileri, yerel gençlik meclisleri ile birlikte ortak proje geliştirmek için ilk adımı attıklarını,
bundan sonra Türkiye’den gelecek ortaklık çerçevesindeki projeleri değerlendirmeye başlayacaklarının altını çizdiler.
2.

Oturum: Sosyal Riski Azaltma Projesi

Oturumda “Sosyal Riski Azaltma Projesi - Yerel Girişimler” adlı panel yer aldı. Oturumun panelisti T.C. Başbakanlık Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu Yerel Girişimler Koordinatörü Ali Kapucu konuşmasına projenin 2001 yılında kriz
sonrası oluşan toplumsal etkileri hafifletmek için başlatıldığını söyleyerek başladı. Yerel girişimler alt bileşenleri olan gelir
getirici, küçük ölçekli alt-projeler, kısa süreli eğitim-üretim projeleri, geçici istihdam olanakları ve sosyal alt yapı ve hizmet
merkezlerinin kuruluş ve geliştirilmesi ve bunların uygulama süreçleri tanıtıldı. Başvuru süreçleri ve saha koşullarına uygun
ve desteklenebilir nitelikte projeler hazırlanmasında dikkate alınan kriter ve öncelikler vurgulandı. Sosyal Riski Azaltma
Projesi Yerel Girişimler bileşenine başvuran projelerin mevcut durumu, karşılaşılan zorluklar ve istatistiksel veriler irdelendi.
Son olarak, yerel girişimlerde gençler ve gençlik için mevcut ve muhtemel proje konuları belirtilerek Ali Kapucu tarafından
yazışma örnekleri sunuldu.Aynı şekilde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu ile Yerel Gündem 21 Programı
arasındaki İş Birliği Protokolü hazırlandığı konusunda bilgi aktardı.
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25 Nisan Pazar

Sonuç Bildirgesi ve Değerlendirme
1. gün akşamı oluşturulan çalışma gruplarının ve 2. gün “UGP’nin Çalışma Yapısı”, “19 Mayıs Toplantı Programı” ve “19
Mayıs Toplantısı için Lobi ve Duyurum Çalışmaları” oturumlarında alınan kararlar incelendi. Toplantı çıktıları tartışılarak
öneriler ve katkılar alındı. 19 Mayıs Toplantısı’na giden süreçte yol haritası belirlenmesi için bir sonuç bildirgesi
hazırlanmasına karar verildi. Toplantının sonunda, alınan tüm kararlar tekrar okunarak gözden geçirildi, gerekli düzeltmeler
yapılarak illerden ve kentlerden gelen YG 21 temsilcilerinin onayına sunuldu. Sonuç bildirgesi tüm katılımcılar tarafından oy
birliği ile karara bağlandı.

