1. AÇILIŞ
54 kentten 100 gencin katılımıyla Elazığ’da
gerçekleştirilen Yerel Gündem 21 Ulusal
Gençlik
Parlamentosu
Koordinasyon
Toplantısı’nın açılış konuşmaları Elazığ Vali
Yardımcısı Kadir Balaban, Elazığ Belediye
Başkan yardımcısı Resul Şahin , Fırat
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fikret
Tümen, Elazığ Yerel Gündem 21 Genel Sekreteri
Rahim Aladağ ve Ulusal Gençlik Parlamentosu
Temsilcisi 8. Bölge Kolaylaştırıcısı Kenan
Doğan tarafından yapıldı.

2. KAMU REFORMU YASA TASARISINA GENÇLİĞİN KATKISI VE
GENÇLİK MECLİSLERİNİN KURUMSALLAŞMASINA YÖNELİK
PRATİK ÖRNEKLER
Kolaylaştırıcılığını Habitat ve Gündem 21
Gençlik Derneği Başkanı Sezai Hazır’ın yaptığı
panele İç İşleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel
Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Yardımcı,
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Genel Sekreter
Yardımcısı Tunay İnce, Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Cenk, Tokat
Gençlik Merkezi Müdürü İbrahim Tahran,
Çanakkale Birinci Bölge Kolaylaştırıcısı Yücel
Martin konuşmacı olarak katıldılar.
Panelde genel olarak Türkiye’nin genç nüfusunun çok fazla olmasına karşın halen bütüncül
bir gençlik politikasının olmadığının altı çizildi. Ayrıca bu durum karşısında devletin ve
AB’nin bundan sonraki yaklaşımlarının ne olacağına ve nasıl bir politika uygulanacağına
değinildi.
Mustafa Yardımcı – İç İşleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü
Konuşmasının başlangıcında gençlik ile ilgili değişim sürecinden bahsetti. Ayrıca Türkiye
Kamu Reformu Yasa Tasarısı ile yerel yönetimlerin gelişmesini, gençlerin, kadınlarınve diğer
ilgi gruplarının da yönetime katılması (yönetişim) tartışmalarının başladığı ve Belediyeler
Kanunu ilede STK ların düşüncelerinin alınmasının zorunluluk haline geldiğini anlattı.” Daha
sonra bu yasanın gerçekten de bir reform niteliği taşıdığını ve yönetişim ilkesini
benimsediğini söyledi. Ayrıca İç İşleri Bakanlığı’nın da “İl Özel İdare Yasası” ile kanuni
engelleri kaldırarak STK’nın önünü açan bir sistem kurmaya çalıştığını belirtti.
Mustafa Cenk – Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Şube Müdürü
Konuşmasının başlangıcında “Önceki dönemlerde gençlik çalışmaları deyince akla sadece
gençlik kamplarının geldiğini, Gençlik ve Spor Bakanlığı içerisinde sporun gençlik teriminin
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önüne geçtiğinden bahsetti. Daha sonra Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarını
anlattı ve yeni hazırlanan yasa tasarısı hakkında bilgi verdi..” Son olarak da “artık gençlik
çalışmalarının gençlik kamplarının dışına çıkarak, eğitime yönelik projeleri de içine alması
gerektiğini, ayrıca bu tip çalışmalara yerelin de dahil edilmesini ve bunların bütçesinin de
devlet tarafından karşılanması gerektiğini” söyledi.
İbrahim Tarhan –Tokat Gençlik Merkezi Müdürü
Tokat’ın YG-21 sürecine girmesinin ardından bir takım değişikler olduğundan ve kendi
gençlik meclislerinin oluşumundan bahsetti.Ayrıca bundan sonra gençlik çalışmalarının hız
kazanacağını ve değişik projelerle gençliğin gelişimine katkıda bulunacaklarını söyledi. Bu
bağlamda devletin artık sivil toplum kuruluşlarıyla, derneklerle, mahalli idarelerle birlikte
hareket ettiğini ve gençlerin artık çok büyük sorumlulukları olduğunu söyledi.
Tunay İnce – Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Genel Sekreter Yardımcısı
Adaylık sürecinde olan Türkiye’ye ,AB’nin mali yardımlarında ve bu mali yardımların nasıl
kullanılacağından bahsetti,özellikle Bilişim sektörü ve kurumsallaşmaya yönelik çalışmaları
anlattı.Bu arada
üye ülkelere sağlanan mali yardımların daha yüksek olduğuna
değindi.Ayrıca AB ye girmemizin insanca ve refah içinde yaşamak için ve hesap verebilen,
katılımcı, açık, insan haklarını önde tutan bir sistemle yönetilmek için gerekli olduğunu
söyledi.
Yücel Martin - UGP Çanakkale Birinci Bölge Kolaylaştırıcısı
Yücel Martin başlangıçta Çanakkale’de olan değişim sürecinden, gençlik projelerinin ve
organizasyonlarının varlığından bahsetti. Bu süreçte konserler, turlar, çeşitli toplantılar,
belgesel gösterimler gibi çalışmalar yapıldığını belirtti. Ayrıca bölge olarak ulusal
toplantılarda deneyim kazanıldığına ve kent içinde de kapasite geliştirmeye yönelik
çalışmalar yapıldığına, ek olarak da yurtdışında ne gibi çalışmaların olduğunun araştırıldığına
değindi. Son olarak da gençlik meclislerinden bahsederek bölgelerindeki gençlikle ilgili tüm
kurumlarla görüşüldüğünü ve desteklerinin alındığını belirtti.
Daha sonra panelde soru-cevap bölümüne geçildi. Konya temsilcisi Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Cenk’e “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü olarak
gençliğe verilecek desteklerden birinin de onlara çalışmalarını yürütecek ofis temin etme
olabilir mi?” diye bir soru yöneltti. Mustafa Cenk ise bu konuda yasal bir engel bulunmadığını
belirtti.
Başka bir katılımcı ise İç İşleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü
Mustafa Yardımcı’ya “Yasalarda birçok değişiklik olduğunu fakat vali ve belediye
başkanlarında bu bilincin nasıl oluşturulacağı?” sorusunu yöneltti. Mustafa Yardımcı ise
geleceğin vali ve belediye başkanlarının sizler olduğunu dolayısıyla bu bilinçte yetiştiğini
söyledi.

3. II. OTURUM:
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ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU’NUN ÇALIŞMALARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLERİYE YÖNELİK ADIMLAR
Bu oturum üç bölüm halinde gerçekleştirildi. İlk bölümde oturum katılımcıları mevcut durum
değerlendirmesi gerçekleştirildi, ikinci bölümde yerelde ve ulusal ölçekte yaşanılan sorunlar,
üçüncü bölümde ise beklentileri ortaya kondu.

3.1. MEVCUT DURUM
Mevcut durum değerlendirmesinde katılımcılar
öncelikle
kentlerinde
gerçekleştirdikleri
çalışmaları aktardırlar.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisi
tarafından özellikle sokak çocuklarının yeniden
topluma kazandırılması yönünde projeler
geliştirdiklerini dile getirildi. Projede sokak
çocuklarının periyodik olarak bu merkezlere
alınıp, çeşitli eğitimler ve psikolojik
rehabilitasyon sonrası çocukların toplumla
yeniden buluşmasının sağlanması hedefleniyor.
Bitlis temsilcisi kentte YG-21 çalışmalarının devam ettiğini ve halkın yavaş yavaş olumlu
tepkiler vermeye başladığını belirtti. Ancak kamu kurumları ile ortaklıklarda YG-21’in tam
olarak anlaşılamamasından kaynaklanan sorunlar olduğu dile getirildi.
Kütahya temsilcisi tarafından YG-21 gençlik çalışmalarının 3 aydan beri yeni bir yapılanma
içerisine girdiğini belirtti. Bu süreçte gençlik meclisi tüzüğünün belediye meclisi tarafından
onaylandığını dile getirdi. Ayrıca kentte üniversite, bazı kulüpler ve AB Eğitim Bürosu ile
ortaklıkların geliştirildiğini ve çalışmaların beraber yürütüldüğü belirtildi. Ayrıca “Genç
Kütahya” projesinin başlatıldığı dile getirildi.
Çanakkale temsilcisi tarafından YG-21 kapsamında gençlerin sorunlarına yönelik 2000
kişiye anket düzenlediklerini ve anketler sonucunda belirlenen sorunların yavaş yavaş
çözülmeye çalıştıkları söylendi. Ayrıca bu sorunların çözümü için kentte konferans ve
panellerin düzenlendiği belirtildi. Belgesel film gösterimleri, üniversite ve lise gençlerinin
oluşturduğu fotoğraf ve resim sergisi, yetiştirme yurdunda ücretsiz etüd çalışmaları, konserler,
zihinsel engelliler yaz okulu yüzme kursunda eğitmenlik, ücretsiz Latin dansı kursları, grup
içi iletişim-ingilizce-gönüllülük eğitimleri, Bozcaada ve Gökçeada eğitim kampları, sokak
şenliklerinde Romanyalı gençlerle izci kampı ve bahçıvanlık kursları gibi aktiviteler aracılığı
ile Çanakkale’de gençlere ulaşıldı. Ayrıca gençlik meclisi için bir tüzük oluşturulması
çalışması gerçekleştirildi.
İstanbul Bakırköy ilçesi temsilcisi YG-21 gençlik çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen
konserler ve Zafer Bayramı şenlikleri etkinlikleri ile YG-21’in yerelde tanıtımının
gerçekleştirildiğini dile getirdi. Ayıca kitap toplama kampanyası gerçekleştirdiklerini ve
toplanan kitapların doğu illerindeki okullara gönderildiğini belirtti. Bakırköy’de özellikle
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kimsesiz ve tinercilerin kullanımına açık çamaşırhane ve duş sistemlerinin kurulduğunu iletti.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortaklıkların geliştiği dile getirildi.
Elazığ temsilcisi YG-21 gençlik çalışma grubu olarak iyi bir ekibin oluşturulduğunu, proje
yazma konusunda yerelde deneyimli bir gencin yönlendirmesiyle gençlik projesi yazdıklarını
ve kabul edildiğini dile getirdi. Ayrıca YG-21 Bilgilendirme ve Fırat Üniversitesi’nde
öğrencilere gençlik projeleri ile ilgili bilgilendirmenin yapıldığını belirtildi. YG-21’in kentte
daha fazla benimsenmesini sağlamak için bayanlara okuma yazma ve sağlık eğitimleri, halk
oyunları ve tiyatro çalışmaları ile çocuk yurduna ve düşkünler yurduna düzenli ziyaretler
gerçekleştirildiği dile getirildi.
Antakya temsilcisi kentte öncelikle gençlik
çalışma gurubu kurduklarını söyledi. Haziran
2005’te
bir
Eylem
1
projesi
gerçekleştireceklerini ve kentteki gençlere
yapacakları anketle belirlenecek ekonomik
açıdan zayıf olan gençlere bu projede öncelik
verileceğini dile getirdi. Ayrıca YG21kapsamında engellilere yönelik çalışmaların
da başlatıldığı belirtildi.
Şanlıurfa Gençlik ve Kültür Evi temsilcisi
Güneydoğu
Anadolu
Bölgesi’nde
yerel
yönetimlere katılım sağladıklarını ve Güney doğu Anadolu’da 7 ilde gençlik evi
kurulduğunu belirtti. Gençlerin sosyal kapasitesinin gelişimine yönelik çalışmalar yaptığını,
konser, tiyatro, resim sergisi, müzik kursları, İngilizce ve bilgisayar kursları düzenlendiğini
belirttiler. Hedef kitle olarak sosyal ve ekonomik yönden kısıtlı olan gençleri belirlediklerini
ve bu gençlere paneller ve seminerler aracılığı ile bilgilendirme yapıldığı belirtildi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 3 tane Eylem 1 projesinin gerçekleştirildiğini ve
önümüzdeki dönem için gençlik projeleri için yapılan 10 başvurudan 9’unun kabul edildiği
iletildi.
Çorum / İskilip YG-21 temsilcisi belediye ile ilişkilerinin güçlendiğini ve bu bağlamda YG21 gençlik çalışmalarının gerçekleştirileceği bir mekan sağlandığını belirtti. Ayrıca kitap
toplama kampanyası aracılığı ile pek çok köy okuluna kitap gönderildiği dile getirildi.
Edirne temsilcisi YG-21’in kentte tam olarak anlaşılamamasından dolayı bazı sorunlar
yaşandığını dile getirdi. Trakya Üniversitesi bünyesinde 40 üyesi bulunan YG-21
Topluluğu’nun kurulduğunu belirtti.
Isparta temsilcisi YG-21’in kentteki kamu kurumlarınca benimsenmeye başlandığını ve
projeye dahil olma konusunda ileride adımlar atılacağını belirtti. Ayrıca Eylem 5 ve SRAP
projesi yazıldığını, bu kapsamda gençlik merkezi oluşturmak istendiğini dile getirdi.
Kırklareli temsilcisi belediye tarafından YG-21’in desteklendiğini ve AB ilgili çalışmalarda
da valilikten destek alındığını belirtti. Ayrıca bedensel engellilere yönelik basketbol
turnuvalarının düzenlendiğini, fidan dikme kampanyaların yürütüldüğünü ve gazete çıkarmak
için çalışmalara başlandığını dile getirdi.
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Çankırı temsilcisi YG-21 kapsamında gerçekleştirilen 1 aylık çalışma sonrasında önemli bir
aşama kaydettiklerini ve bir Gençlik merkezi kurulduğunu belirtti.
Manisa temsilcisi YG-21 çalışmaları kapsamında sokak çocuklarının topluma
kazandırılmasına ilişkin bir rehabilitasyon projesi gerçekleştirdiklerini belirtti. Ayrıca kentte
diyabet ile ilgili seminer düzenlendiğini ve sağlık taraması yapıldığını dile getirdi. Maddi
durumu kötü olan gençlere çeşitli kurslar düzenlendiğini, park ve orman düzenlenmesine
ilişkin çalışmalar yapıldığı belirtildi.
Yalova temsilcisi YG-21 gençlik çalışmaları kapsamında Eylem 5 /9 projesi uyguladıklarını
belirtti. Ayrıca 6 ilde STK’lardan seçilecek temsilcilere Eylem 1,2,3,5 eğitimi verileceğini
dile getirdi.
Tarsus temsilcisi kentteki kamu kurumlarıyla ortaklıkların geliştirildiğini ve YG-21
çalışmalarının yürütüleceği geniş kapasiteli bir ofis kurulduğunu belirtti. Yerel medya ve
basınla ilişkilerinin iyi olduğunu, bu nedenle YG-21’in kentte çok iyi tanındığını dile getirdi.
Ayrıca konferanslar, seminerler, eğitimler ve farklı sosyal aktivitelerle gençlerin kapasitelerini
geliştirici faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

3.2.
ULUSAL
SORUNLAR

GENÇLİK

PARLAMENTOSU’NUN

YAŞADIĞI

Yerel ve ulusal ölçekte yaşanan sorunlar
genel olarak şu şekilde dile getirildi:
-

Yerelde kamu kurumları ile YG21’in
tam
olarak
anlaşılamamasından kaynaklanan
sorunlar,

-

Yerelde
oluşturulan
gençlik
platformlarının çalışma grupları
arasında ortak çalışma kültürünün
henüz tam olarak oluşmaması,

- Yerelde
gençlere
yönelik
gerçekleştirilecek kapasite arttırıcı eğitim faaliyetlerinin eğitmen yetersizliği nedeniyle
gerçekleştirilememesi,
-

Yerelde ve ulusal ölçekte YG-21’in tam olarak tanıtılamaması ve iletişim sorunları,

-

Gençlik meclislerinin tam olarak kurumsallaşma sürecini tamamlamamış olmaları ve
gençlik meclislerinde aktif üye sayısının azlığı,

-

Yerelde gerçekleştirilen gençlik projelerinde yerelde yapılan çalışmaların tam olarak
anlatılamaması,

3.3. İLERİYE YÖNELİK ADIMLAR VE UGP’NİN BEKLENTİLERİ
Yerel ve ulusal ölçekte ileriye yönelik adımlar ve beklentiler şu şekilde dile getirildi:
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- Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun kurumsallaşması için yerel gençlik meclislerinin o
kentteki tüm gençliği temsil eder nitelik kazanması,
- Gençlerin yerel ve ulusal ölçekte politika üretmede ve karar alma mekanizmalarında
daha etkin roller üstlenmeleri,
- Ulusal
Gençlik
Parlamentosu’nun
yaptırım gücünün doğru kurgulanması,
Yerel Yönetimlerin gençlik
çalışmalarını daha fazla desteklemelerinin
sağlanması.

4. ATÖLYE ÇALIŞMALARI
Bu bölümde eş zamanlı olarak “19 Mayıs
Toplantı Programı”, “UGP’nin Çalışma
Yapısı” ve “19 Mayıs toplantısı için Lobi ve
duyurum Çalışmaları” konulu üç farklı atölye
çalışması gerçekleştirildi.

4.1 19 MAYIS TOPLANTI PROGRAMI
Bu atölye çalışması sırasında aşağıdaki taslak toplantı programı önerildi.
19 MAYIS ULUSAL GENÇLİK PROGRAMI TASLAK PROGRAMI
16 MAYIS 2005-PAZARTESİ
Girişler
20:00 Akşam Yemeği
21:00 Toplantı programı Hakkında Bilgilendirme
17 MAYIS 2005-SALI
09:30-10:30 Panel-Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Gençliğin Rolü
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-12:30 Panel-Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Gençliğin Rolü
12:30-13:30 Öğle Yemeği
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13:30-14:30 Panel-Ulusal Gençlik Konseyi’ne Giden Yolda Yapılması Gerekenler
14:30-15:00 Kahve Arası
15:00-16:45 Panel-Ulusal Gençlik Konseyi’ne Giden Yolda Yapılması Gerekenler
17:00-18:00 Atölye Çalışmaları Konusunda Ön Bilgilendirme ve Gruplara Ayrılma
*Yeni Belediyeler yasası ve Yerel Yönetimlerde Gençlik meclisleri
*2005-2006 Yılı UGP İş Planı
*UGP’nin Tüzüğü
19:30-20:30 Akşam Yemeği
18 MAYIS 2005-ÇARŞAMBA
09:30-11:00 Atölye Çalışmaları
*Yerel Yönetimlerde Gençliğin Rolünün Aktifleştirilmesi
*2005-2006 Yılı UGP İş Planı
*UGP Tüzüğü
11:00-11:15 Kahve Arası
11:15-12:30 Atölye Çalışmaları
*Yerel Yönetimlerde Gençliğin Rolünün Aktifleştirilmesi
*2005-2006 Yılı UGP İş Planı
*UGP Tüzüğü
12:30-13:30 Öğle Yemeği
14:00-15:30 Atölye Çalışmaları
*Yerel Yönetimlerde Gençliğin Rolünün Aktifleştirilmesi
*2005-2006 Yılı UGP İş Planı
*UGP Tüzüğü
15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-17:15 Atölye Çalışmalarının Değerlendirilmesi
17:15-17:30 Kahve Arası
17:30-19:30 UGP’nin Yürütme Kurulu’nun Genel Seçimlerinin Yapılması
19:30-20:30 Akşam Yemeği
21:00-22:00 UGP Destek Ödülleri –Konser
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19 MAYIS PERŞEMBE
09:00-10:30 Gençlik Meclisleri Sunumları
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-12:30 Gençlik Meclisleri Sunumu
12:30-13:30 Öğle Yemeği
14:00-15:30 Açılış
Program Sunuşu ve Tanıtım Filmi Gösterimi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cumhurbaşkanı
TBMM Başkanı
Başbakan
Ana Muhalefet Partisi Başkanı
M. Ali Şahin (Devlet Bakanı)
Gençlik ve Spor genel Müdürü
Keçiören Belediye Başkanı
Sadun Emrealp
Habitat ve Gündem 21 Derneği
Keçiören Gençlik Meclisi
UGP Temsilcisi (Ömer ÇELİK)

15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-17:00 Oturum - Yerel Yönetimlerde Gençlik Meclisleri ve Başarılı Örnekler
17:00-17:15 Kahve Arası
17:15-18:15 Oturum - Yerel Yönetimlerde Gençlik Meclisleri ve Başarılı Örnekler
19:00-20:00 Akşam Yemeği
20:30 19 Mayıs Resepsiyonu
20 MAYIS CUMA
11:00-13:00 Yerel Gündem 21 Ulusal Gençlik Parlamentosu TBMM Ziyareti ve Sonuç
Bildirgesinin Okunması
13:30-15:00 Anıtkabir Ziyareti ve Çelenk Töreni

4.2 UGP’NİN ÇALIŞMA PLANI VE YAPISI
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Bu atölye çalışması sonucunda aşağıdaki veriler ortaya konmuştur.

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU(UGK)’NUN 2005-2006
YILLARI ARASINDAKİ ÖNGÖRÜLEN YAPISI
UGP’NİN ORGANLARI
1.
2.
3.
4.

Genel Kurul
Ulusal Koordinasyon Kurulu
Yürütme Kurulu
Danışma Kurulu

1.GENEL KURUL (GK)
Parlamentonun en üst karar alma organıdır. YG-21 UGP GK yerel gençlik platformlarının
üzerinde oluşan yerel gençlik platformları çalışmalarında yaptırımı olan 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.
a.Genel kurul kimlerden oluşur?
YG 21 UGP Genel Kurulu her ilin nüfus yoğunluğuna göre belirlenmiş delegelerinden, kadın
erkek eşitliği göz önüne alınarak seçilmiş temsilcilerinden oluşur. (SGM olan illerde meclisler
tarafından seçilmiş delegelerden, UGP il temsilcisinin olduğu yerlerde yapılacak olan gençlik
zirvesi sonucu seçilecek delegelerden, SGM ve UGP il temsilcilerinin olmadığı illerden kamu
tarafından onaylanmış delegelerden oluşur.)
b.Yaş
15 – 25 yaş arasında olmak (2006.19 mayıs tarihine kadar olmak kaydıyla 30 yaş sınırına
gelen delegelerin yönetimlerde yer alması için en az 1 yıl YG-21 çalışmaları içinde yer
almış olması gerekmektedir. )
2. KOORDİNASYON KURULU
Koordinasyon Kurulu genel kurul toplantısında alınan kararların yerelde uygulanması ve
bilgi paylaşımının sağlandığı, genel kurulda belirtilen hedeflere ulaşmak için politikaların
geliştirildiği organdır.
Koordinasyon Kurulu il delegelerinin seçtiği il temsilcilerinden ve UGP Yürütme
Kurulu’ndan oluşur.
3.YÜRÜTME KURULU
DPT NUTS III sistemine göre her bölgedeki il delegelerinin kendi içlerinden seçtiği bir
kurum temsilcisinden oluşur. Bölge temsilcisinin yürütme kurulu toplantılarına katılamaması
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durumunda -bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi sahibi olması kaydıyla- il temsilcilerinden
birini vekil olarak tayin eder.
Yürütme Kurulu bir karar organı değildir. Genel Kurul’da ve Koordinasyon Kurulu’nda
alınan kararların yerelde hayata geçirilmesi ve iletişimin sağlanması için kolaylaştırıcılık
misyonunu üstlenen organdır.
Yürütme Kurulu üyesi olmanın kriterleri
•
•
•

Yerelde bir gençlik meclisi oluşturmuş,
Kurumsallaşmaya yönelik ortaklıklar geliştirmiş,
Üye yapısı içerisinde farklı kurumlardan temsiliyet sağlamış kentlerden aşağıdaki
kriterlere uygun olan kişiler Yürütme Kurulu üyeliğine aday olabilir:
•
En az 2 UGP toplantısına katılmış,
•
Kolaylaştırıcılık misyonunu yerine getirebilmesi için gerekli teknik altyapıya
(ofis, telefon, faks, internet v.b.) sahip olan,
•
Çalışmalara yeterli zaman ayırabilecek ve kurumları tarafından
desteklendiklerine dair resmi bir yazıya sahip olan kişiler aday olabilir.

4.DANIŞMA KURULU
Danışma Kurulu karar alma organı değildir. Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun politikalarının
üretilmesinde ve çalışmalarının kolaylaştırılmasında destekleyici ve gerektiğinde bilgisine
başvurulan organdır.
Danışma Kurulu üyeleri gençlik politikalarıyla ilgili ve alanlarında uzman olan kişilerden
oluşmak kaydıyla Genel Kurul tarafından seçilir.Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği ve
IULA –EMME den bir temsilci danışma kurulunun doğal üyesidir.
UGP Genel Kurulu Kaç Kişiden Oluşur?
YG-21 ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU KURULUŞ TOPLANTISI
19 MAYIS 2004
belirlenecektir.

toplantısına İllerden katılacak

İL MERKEZİ NÜFUSU*

TEMSİLCİ
SAYISI

0 - 200.000
200.000 üzeri
Büyükşehirler
İzmir
Ankara
İstanbul

3
4
6
8
13
26

genç delegeler aşağıdaki sisteme göre

İL SAYISI

TOPLAM

30
34
13
1
1
1
TOPLAM

90
136
78
8
13
26
351
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NÜFUS
0 - 200.000

200.000 – 500.000

Büyükşehirler
(İstanbul-Ankaraİzmir hariç)

İLLER
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
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, Osmaniye, Balıkesir, Manisa,
K.Maraş, Ş.urfa
Bursa, Adana, Gaziantep, Konya, İzmit, Antalya, Diyarbakır, Mersin,
Kayseri, Eskişehir, Samsun, Erzurum, Adapazarı

YG-21 ilçeleri olan iller, temsilcilerini belirlerken bu ilçelerin temsilcilerini de eklemek
durumundadır.
Bölge kolaylaştırıcıları parlamentonun doğal delegeleri olarak toplantıya katılırlar.

YG-21 ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU İLKELERİ
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:
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.
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•

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.
YG-21 UGP KOLAYLAŞTIRICI GRUP GÖREV TANIMI
Kolaylaştırıcı Grup, YG21 Ulusal Gençlik Parlamentosunun kurumsal bir yapıya kavuşma
sürecinde YG21 Programı 3. aşamasında belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesi için yerel
gençlik meclislerinin yaygınlaştırılması ve kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.
Kolaylaştırıcı grup üyeleri seçildikleri bölgeyi temsil etmez, ancak bu bölgelerdeki gençlik
meclislerinin çalışmalarını kolaylaştırıcı bir misyon yüklenir. Kolaylaştırıcı grup üyeleri aynı
zamanda Genel Kurulu oluşturan 81 il, Yerel Gündem 21 kentleri ve kolaylaştırıcı grup
temsilcileri arasında dır.

4.3 19 MAYIS TOPLANTISI İÇİN LOBİ VE DUYURUM ÇALIŞMALARI
Yerel Düzeyde yapılması gereken çalışmalar:
•

Gençlik Meclisi olmayan illerde yerel gençlik meclisi yapısı temelinde (Tokat ve
Çanakkale örneği göz önüne alınarak) Sivil Gençlik Meclisleri’nin oluşturulması ve
19 Mayıs delegelerinin seçilmesi.

•

Yerel gençlik meclisleri olan illerde genel kurulların toplanarak 19 Mayıs
delegelerinin seçilmesi ve seçim tutanaklarının ( katılımcı listesi ve toplantı kararları )
30 Nisan 2005 tarihine kadar bir nüshasının Habitat ve Gündem 21 Gençlik
Derneği’nin ofisine, bir nüshasının da Ankara’ya getirilmesi.

Lobi ve Duyurum faaliyetleri
1. Yerel televizyon ve radyolarda konuyla ilgili haber ve tartışma programlarının
yapılması.
2. TV ve radyo spotlarının hazırlanarak sürekli olarak televizyonlarda ve radyolarda
yayınlanmasının sağlanması.
3. Halka ve özellikle gençlere yönelik UGP ve YG-21 tanıtım toplantılarının yapılması.
4. Yerel gazetelerde basın bildirilerinin ve haberlerin yayınlanması.
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5. Yerel düzeyde tüm gençlik ile ilgili çalışma yapan kişi, kurum, hemşeri dernekleri,
milletvekilleri, o kentin bürokrat ve iş adamlarının dahil olduğu bir yerel e-grup
oluşturularak, çalışmalar hakkında düzenli bilgilendirmenin yapılması.
6. Belediye başkanlarının, valilerin, rektörlerin, il milli eğitim müdürlüklerinin,
gençlik spor il müdürlüklerinin ve kentte yaşayan diğer diğer önemli kişilerin
düzenli ziyaret edilmesi ve lobi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.
7. Yerelden gönderilen maillerin altına gönderen kişinin otomatik imza atması ve UGP
temsilcisi olduklarının altının çizilmesi .
8. Tüm yazışmaların altına – ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU 19 Mayıs ta
Ankara’da toplanıyor – ibaresinin yazılması.
9. Yerelde afiş ve broşürlerin hazırlanarak halkın ve özellikle gençlerin sürekli olarak
gittiği yerlere asılması.
10. Bölge kolaylaştırıcıların koordinasyonunda her bölgede en az 1 bölgesel toplantının
yapılması.
11. Okul meclisleri ve il öğrenci meclis başkanlarına ulaşılarak, gençlik zirvesine ek
olarak toplanacak olan 22 Nisan 2005’te gerçekleştirilecek Türkiye Öğrenci Meclisi
öncesi bilgilendirme yapılması.
12. Üniversite öğrenci konseyi başkanlarının bilgilendirilmesi.
13. Mecliste temsil edilen siyasi partilerin il düzeyinde bilgilendirilmesi.
14. Gençlik Spor İl Müdürlükleri kapsamında kurulan gençlik merkezlerinin
bilgilendirilmesi.
15. Gazetelere, dergilere, televizyonlara, köşe yazarlarına ve tv yorumcularına düzenli
bilgi akışının sağlanması.
16. Yerel gazetelerle anlaşılarak dağıtım sırasında gazetelerin eki niteliğinde bir broşür
hazırlanarak dağıtımının sağlanması
17. Yerelde üniversitelerin, belediyelerin web sayfaları, haber portalları vb. web siteleri
aracılığıyla duyurum yapılması.
18. Hazırlanan afişlerin kentteki tüm toplu taşıma araçlarına ve billboardlara asılması.
19. Yerele özgü festivallerde ve şenliklerde stand açılması ve benzeri tanıtım
etkinliklerinin yapılması.
20. GSM hatlarının kullanılarak sms mesaj gönderilmesi.
21. Yerelde sponsorlar bulunarak tişört bastırılması.
22. Gençlerin kullanabileceği özellikte eşantiyon ürünlerinin basılıp, dağıtılması.
23. Ankara’da ve çeşitli illerde 19 Mayıs öncesi tanıtım amaçlı bir konserlerin
düzenlenmesi.
ULUSLARARASI BOYUT:
Uluslararası çalışmalar yürütülen tüm kuruluşlara ve tüm Avrupa ülkelerinin gençlik
konseylerine ofis tarafından düzenli bilgilendirilme maillerinin atılması ve bu metinin tüm
yereldeki tüm kentlerle paylaşılması. Yerelde ise tüm uluslararası çalışma yapan kentlerin tüm
proje ortaklarıyla ve dahil oldukları tüm e-mail mail gruplarıyla hazırlanan bu metnin
paylaşılması.
Erken ayrılan katılımcılar nedeniyle atölye çalışmalarının sunumu, değerlendirmesi ve karar
süreci aşağıda yer alan katılımcılarca gerçekleştirilmiştir.

13 ŞUBAT 2005 ATÖLYE ÇALIŞMALARI SUNUMU VE
DEĞERLENDİRİLMESİNDE YER ALAN KATILIMCILAR
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Adana
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı/Doğubeyazıt
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara/Çankaya
Ankara/Keçiören
Antakya
Aydın
Aydın/Kuşadası
Batman
Bingöl
Bitlis
Bitlis
Bursa/Nilüfer
Çanakkale
Çankırı
Çorum/İskilip
Diyarbakır
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Elazığ
Elazığ
Elazığ
Elazığ
Elazığ
Elazığ
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Gümüşhane
Isparta
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul/Beşiktaş
İzmir
Karabük
Karaman
Kars

Remziye Kozan
Mehmet Sarıca
Yeşim Süzer
Mustafa Dener
Mehmet Tunç
Artuğ Gürdal
Doğacan Ferah
Tunay İnce (ABGS)
Mehmet İsmet Bayraklı
Ömer Çelik
Ahmet Sözer
Yusuf Tetik
Rabia Çakır
Zeki Özhan
Sıddık Erdoğan
Ferhat Gök
Veysi Oruk
Ali Cenk Algün
Yücel Martin
Ayhan Arslan
Erhan Kaba
Muhtesim Öğer
Bişar İçli
Serhat Sirekbasan
Nazan Yılmaz
Belgin Babar
Mürüvvet Aslıpek
Şazimed Seçgin
Cafer Yıldırım
Vedat Taşdemir
Rahim Aladağ
Gülşen Sungur
Rahmi Elibol
Ahmet Katıksız
Serdar Zavrak
Hüseyin Bali
Gündoğan Şahinöz
Fatih Çetin
Suat Temur
Yenal Sümertaş
Gülcan Korkmaz
Murat Şenol
Serkan Uzmen
Dursun Seferoğlu
Halil Gökür
Berha Timar
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Kayseri
Kırklareli
Kilis
Kocaeli/Gölcük
Konya
Kütahya
Malatya
Malatya
Manisa
Mardin
Mardin
Muş
Nevşehir/Ürgüp
Samsun
Siirt
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tarsus
Tokat
Tunceli
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak

Abdullah Aslan
Seda Gül
İbrahim Lofçalı
Osman Odabaş
Hakan Giray Bulut
Ayhan Soyfidan
Murat Kılınç
Gülçin Eren
Ömer Durak
Hasan Yıldız
Fırat Kaya
Kadir Şahin
Barış Terzioğlu
Mehmet Zeki Bayraklı
Özgür Ögetürk
Erdal Kızkapan
Meltem Üçler
Nazime Altürk
Kaan İsmail Karadağ
Ferhat Dal
Erdoğan Elaldı
Emre Çoban
Özden İhtiyar
Erhan Eker
Hasan Kuzucanlı
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