YEREL GÜNDEM 21 ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU
KOORDİNASYON TOPLANTISI RAPORU
11 – 13 Nisan 2008, GepGenç Festivali, İstanbul
Yerel Gündem 21 (YG-21) Ulusal Gençlik Parlamentosu koordinasyon toplantısı 11 – 13
Nisan 2008 tarihlerinde Bilgi Üniversitesi‟nin düzenlediği GepGenç Festivali kapsamında
İstanbul‟da gerçekleştirildi. Toplantıya 45 gençlik
meclisinden 97 temsilci katıldı.
YG-21 Ulusal Gençlik Parlamentosu koordinasyon
toplantısı kapsamında 2008 Avrupa Kültürlerarası
Diyalog Yılı çerçevesinde 12 Nisan 2008 cumartesi
günü İstanbul Vali Yardımcısı Fikret Kasapoğlu,
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi
Yönetim Kurulu üyesi Asu Aksoy ve Habitat için
Gençlik Derneği üyesi Güler Altınsoy‟un
katılımıyla Kültürlerarası Diyalog’da Gençlerin
Rolü adlı bir panel gerçekleştirildi.
13 Nisan 2008 Pazar günü ise Yalova YG-21 Genel Sekreteri Gülgönül Bozoğlu, YG-21
Ulusal Gençlik Parlamentosu Danışma Kurulu temsilcisi Mehmet Sarıca ve Habitat için
Gençlik Derneği Başkanı Sezai Hazır‟ın katılımı ile Türkiye‟de Yerel Gündem 21 Yönetişim
Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri‟nin Yerelleştirilmesi kapsamında Yerel
Yönetimlere Gençliğin Katılımı ve YG-21 Ulusal Gençlik Parlamentosu adlı bir panel
gerçekleştirildi.
19 Mayıs Ataürk‟ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı haftası kapsamında 17 – 20 Mayıs
2008 tarihlerinde gerçekleştirilecek YG-21 Ulusal Gençlik Parlamentosu (UGP) IV. Genel
Kurulu‟na hazırlık niteliği taşıyan koordinasyon toplantısı kapsamında YG-21 UGP 19
Mayıs 2008 Genel Kurulu Hazırlıkları, YG-21 Ulusal Gençlik Parlamentosu
Kurumsallaşma Stratejisi ve Yerel Seçimlerde
Gençlerin Yerel Yönetimlere Katılımı Konulu
YG-21 UGP Kampanyası atölye çalışmaları
gerçekleştirildi.
GepGenç Festivali kapsamında festival alanında
kurulan standlarla gençlik meclisleri ve YG-21
Ulusal Gençlik Parlamentosu çalışmaları ve projeleri
diğer gençlik sivil toplum kuruluşları temsilcilerine
tanıtıldı.

11 Nisan 2008, Cuma
11 Nisan 2008 Cuma günü Bilgi Üniversitesi Santralİstanbul Kampüsü‟nde saat 17:00 –
19:00 arası YG-21 Ulusal Gençlik Parlamentosu Koordinasyon Toplantısı ile ilgili
bilgilendirme gerçekleştirildi.
Aynı gün toplantı katılımcıları Beyoğlu Öğretmenevi, Zeytinburnu Öğretmenevi ve Beyoğlu
Bristol Otel‟e yerleşti.

12 Nisan 2008, Cumartesi
Avrupa Kültürlerarası Diyalog Yılı kapsamında
gerçekleştirilen
“Kültürlerarası
Diyalogda
Gençlerin Rolü” adlı panele İstanbul Vali
Yardımcısı Fikret Kasapoğlu, Habitat için
Gençlik Derneği’nden Güler Altınsoy ve
İstanbul 2010 Program Koordinatörü Asu Aksoy
katıldı.
Moderatörlüğünü de yaptığı panelde Altınsoy,
kültürlerarası diyaloğu farklı düşüncelerin, farklı
kimliklerin bir arada bulunması, birlikte üretmesi ve
ortak proje yürütmesi olarak tanımladı. Altınsoy, bilgi ve iletişim teknolojilerinin
yaygınlaşması ile hızla artan kültürlerarası etkileşimin kültürlerarası diyalog ihtiyacını
beraberinde getirdiğini de ifade etti.
İstanbul Vali Yardımcısı Fikret Kasapoğlu, kültürlerarası diyalogda 2008‟in bir başlangıç
olduğunu belirtti ve bundan sonra da sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Kasapoğlu, gençlerin
AB konusunda sürece lider olarak entegre olması gerektiğini vurguladı. Valilik olarak Habitat
için Gençlik Derneği ortaklığında İstanbul‟da bir kapasite oluşturmaya çalıştıklarını ifade
eden Kasapoğlu, “verilen eğitimlerin hepsinin [AB ilkeleri temelinde] kamuda katılımcılığı,
demokrasiyi, insan hakları savunuculuğunu da beraberinde getireceğine inanıyorum” dedi.
AB projelerinin Türkiye kültürünü tanıması açısından çok önemli olduğunu da sözlerine
ekleyen Kasapoğlu, bu projelerde gençlerin yer almasının çok yararlı olacağına inandığını
çünkü gençlerin kültürlerarası diyalogda sürükleyici bir rolü olduğunu düşündüğünü belirtti.
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Yönetim Kurulu üyesi Asu Aksoy konuşmasına
yerel mekanizmaların işlerliğinin önemini vurgulayarak ve YG-21 Ulusal Gençlik
Parlamentosu çalışmalarını aktaran filmden çok etkilendiğini belirterek başladı. Aksoy,
yerelden başlayarak insanların sorunlarına sahip çıkmaları gerektiğini söyledi ve yerel
mekanizmalara katılarak ulusal karar alma süreçlerine katılımın önemli olduğunu dile getirdi.
İstanbul 2010‟un da yerelliğin öne çıkarılması bağlamında önemli bir örnek olduğunu belirten
Aksoy, İstanbul 2010‟u kentlilerin kendi geleceğini kentlilerle beraber kurgulayacağı bir proje
olarak tanımladı.
Aksoy, kültür başkenti projesinin Avrupa‟daki kültürel çeşitliliğin kendini yansıtması için
kurulmuş bir mekanizma olduğunu ve bu mekanizmanın kentlerin bir jüri önünde yarışarak,
kültürlerini herkese anlatmak için istekliliklerini ifade ettikleri bir süreç olduğunu dile getirdi.
Avrupa Birliği‟nin kültürlerarası barışı hedefleyen bir proje olarak nitelendiren Aksoy,

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi kapsamında İstanbul‟un tüm Türkiye ile
buluşacağını, Türkiye‟nin enerjisinin İstanbul‟da toplanacağını ve sonra da bu enerjinin
Avrupa ile buluşup etkileşim içine gireceğini söyledi.
İstanbul‟un dünya kültür başkenti olduğunu ifade eden Aksoy, İstanbul‟un Avrupa başkenti
olmasının Türkiye‟nin AB‟ye katılım sürecinde kendini göstermesi açısından çok önemli ve
gerekli olduğuna inandığını dile getirdi. Aksoy, İstanbul 2010 projesinde sadece belediyelerin
değil, kültür bakanlığı, valilik ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığını ve bu üçlü ortaklığın
çok önemli olduğunu ifade etti.
Habitat için Gençlik Derneği üyesi Güler Altınsoy
konuşmasına Habitat için Gençlik Derneği‟nin
Avrupa Gençlik Kartı Organizasyonu (EYCA)
ortaklığında yürüttüğü “Kültürlerarası Diyalog
Hakkında Gençlerin Düşünceleri” başlıklı
araştırmadan alıntılarla başladı. Bu araştırmaya
göre gençler, kültürlerarası diyaloğun toplumların
gelişmesinde ve farklı ülkeler ile iyi ilişkiler
kurulmasında önemli rol oynadığına inanıyor.
Kültürlerarası diyalogtaki önyargıların temelinde ise
bilgi eksikliği, tarihsel olaylar ve politik gelişmelerin
olduğu işaret ediliyor.
Altınsoy, kültürlerarası diyaloğun gelişmesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin de önemli rol
oynadığını ve bu teknolojiler sayesinde yerel düzeyde farklı görüşlerin buluşmasının mümkün
olduğunu belirtti. Habitat için Gençlik Derneği ve YG-21 Ulusal Gençlik Parlamentosu‟nun
kültürlerarası diyalogun geliştirilmesine yönelik çalışmalarına değinen Altınsoy, dokuz
Akdeniz ülkesinde gençlere bilişim teknolojileri alanında yeterlilik sağlamayı hedefleyen
Akdeniz Gençlik Teknoloji Kulübü (MYTecC) projesini bu konuda güzel bir örnek olarak
gösterdi. Projede Ortadoğu‟da siyasi çatışma içinde olan ülkelerden gençlerin günlük hayatta
birbirlerini ve birbirlerinin kültürlerini tanımalarının çok zor olduğunu, fakat bu proje
kapsamında bunun mümkün kılınabildiğini söyledi. Altınsoy, “Bu projenin uzun vadede
kültürlerarası diyaloğa ve bölge barışına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.
Panelin ardından YG-21 UGP 19 Mayıs 2008 Genel Kurulu Hazırlıkları, YG-21 Ulusal
Gençlik Parlamentosu Kurumsallaşma Stratejisi ve Yerel Seçimlerde Gençlerin Yerel
Yönetimlere Katılımı Konulu YG-21 UGP Kampanyası atölye çalışmaları gerçekleştirildi.
Atölye çalışmaları raporları 13 Nisan 2008 Pazar
günü tüm katılımcılarla paylaşıldı. Atölye
çalışmalarının çıktılarına bu raporun sonunda
ulaşabilirsiniz.
GepGenç Festivali kapsamında festival alanında
kurulan standlarla gençlik meclisleri, YG-21 Ulusal
Gençlik Parlamentosu çalışmaları ve projeleri diğer
gençlik sivil toplum kuruluşları temsilcilerine
tanıtıldı.

13 Nisan 2008, Pazar
Türkiye‟de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı
Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri‟nin
Yerelleştirilmesi Projesi kapsamında „’Yerel
Yönetimlere Gençliğin Katılımı ve YG-21 Ulusal
Gençlik Parlamentosu’’ adlı panele Habitat İçin
Gençlik Derneği Başkanı Sezai Hazır, Yalova
YG-21 Genel Sekreteri Gülgönül Bozoğlu ve YG21 Ulusal Gençlik Parlamentosu Danışma Kurulu
üyesi Mehmet Sarıca konuşmacı olarak katıldı.
Yerel Gündem 21 süreci ve gençlik çalışmaları konularında iyi derecede tecrübeli panelistler
deneyim ve gözlemlerini, sürece ilişkin tavsiyelerini belirttiler ve katılımcıların
değerlendirmeleri sonucu karşılaşılan soruları yanıtladılar.
Yalova YG-21 Genel Sekreteri Gülgönül Bozoğlu, Kent Konseyleri‟nin yasa ile garanti
altına alınması ile gençlerin korkularının azaldığını ve günümüz gençlerinin bu bağlamda çok
daha şanslı olduklarını belirtirken, bazı eksikliklerin ve bu eksikliklerin giderilmesi için
gerekli olan iletişim sürecinin altını çizdi. Gençlik Meclisleri‟nin gücünün gençler tarafından
iyi bilinmesi, özümsenmesi ve bunun ilgili kurum ve kişilere en iyi biçimde aktarılması
gerektiğini vurgulayan Bozoğlu, bu süreçte gençlerin Kent Konseyleri‟nden aldıkları gücü
kullanmak için üstlendiği sorumluluğun farkında olması gerektiğini ve kurumsallaşmaya
ağırlık vermenin önemini belirtti.
YG-21 Ulusal Gençlik Parlamentosu Danışma Kurulu üyesi Mehmet Sarıca ise bu süreç
içinde „gençlik meclisleri nasıl bir yapıya oturtulabilir ve kendilerini nasıl geliştirebilir‟
sorularına cevap verdi. Kurumsallaşmanın öneminden bahseden Sarıca, özellikle ekip
çalışmasının üzerinde durdu. “Konuya hakim olmak ve gençlik meclisinin ne işe yaradığını
bilip diğer kentlilere aktarmak gerekiyor. Başkalarını bilgilendirdikten sonra genişleme
sürecine giriyorsunuz. Bir kişinin yapacağı bireysel bir iş değil, ekip çalışmasıdır önemli
olan, güç bir arada hareket etmektir‟ yorumunu getiren Sarıca siyasete atılacak YG-21 Ulusal
Gençlik Parlamentosu temsilcilerine kent konseyleri sürecinden geçme, bu alanda deneyim
kazanma ve iyi uygulamaların içerisinde yer alma tavsiyesi verdi.
Habitat için gençlik Derneği Başkanı Sezai
Hazır, YG-21 Ulusal Gençlik Parlamentosu
temsilcilerini toplumu dönüştürme iddiası ve hedefi
olan ve bu hedefleri gerçekleştirmek için şimdiden
elini taşın altına koyan gençler olarak
değerlendirirken, kişinin tek başına toplumu
dönüştürmesinin mümkün olmayacağını belirtti ve
liderlik ile ekip çalışması üzerinde durdu. İyi bir
liderin en önemli özelliklerinin bir ekip içinde

çalışması, dolayısıyla etkilediği toplumu uygulama sürecine dahil etmesi, donanımlı ve bilgili
olması ve liderlik vasıflarına sahip olması olduğunu söyledi.
Hazır, 10. yılımızda çalışmaları değerlendirirken birçok başarıya imza atıldığının ancak
kurumsallaşma açısından daha hızlı yol alınması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda ilk
olarak kent konseylerinin kurumsallaşması, gençlik meclislerinin kendi içinde
kurumsallaşmanın doğru algılanması ve toplum olarak sistem dışı düşünmek gerektiğini
belirtti.
Sezai Hazır “bu çalışmalara ilk başladığımızda yasal mevzuat yoktu, sistem dışı bir yapılanma
geliştirdik; yasal mevzuata ihtiyaç duyduk ve başardık, şimdi de aynı süreç kurumsallaşma
için gerekli‟ dedi ve ekledi: “Kurumsallaşma ve sürdürebilirliğin geliştirilebilmesi için sistem
dışı düşünmek şart dedi.”
Gençlik temsilinin bir araç olduğunu belirten Hazır, amacın gençlik için çalışmalar yapmak ve
karar alma mekanizmalarında genç bakış açısını yansıtabilmek olduğunu belirtti. “Gençlik
meclisleri temsili yapılardır, amaç kent gençliğini bu sürece dahil etmektir” dedi.
Panelde katılımcıların sorularını yanıtlayan panelistler gençleri sivil toplum çalışmalarına
dahil etmenin önemi üzerinde durdu. Ayrıca özellikle belediyelerle ortak çalışma sürdüren
kent konseylerinin yetkilileri iyi iletişim yöntemleriyle bilgilendirmek ve onları da bu sürece
katmak konusunda panele katılan gençlere tavsiyeler verdiler.
Panelin ardından 12 Nisan 2008 cumartesi günü gerçekleştirilen YG-21 UGP 19 Mayıs 2008
Genel Kurulu Hazırlıkları, YG-21 Ulusal Gençlik Parlamentosu Kurumsallaşma
Stratejisi ve Yerel Seçimlerde Gençlerin Yerel Yönetimlere Katılımı Konulu YG-21
UGP Kampanyası atölye çalışmaları sonuçları paylaşıldı.

Atölye Çalışması I: YG-21 UGP 19 Mayıs 2008 Genel Kurulu Hazırlıkları
19 Mayıs öncesi yapılması gerekenler:
1. Genel kurulların yapılması
a. Genel kurullar en son 4 Mayıs 2008 tarihine kadar yapılacak.

b. 6 Mayıs 2008 tarihine kadar başvuruların yapılması
c. Delegelerin belirlenmesi ve atölye çalışmaları hakkında bilgilendirilmeleri,
süreç hakkında, daha öce yapılanlar hakkında bilgilendirilmesi
d. 6
Mayıs
2008
tarihine
kadar
Genel
Kurul
tutanaklarının
yollanması(fotoğraflarla birlikte)
2. 1 yıllık yerel çalışmalarla ilgili sunumlarının hazırlanması ve 10 Mayıs 2008 tarihine
kadar YK ya gönderilmesi. YKların da bölgesel çalışmalarla ilgili sunumların
hazırlanması
3. Genel kuruldan önce ortak bir basın açıklaması
a. Basın bülteninin oluşturulması(Hasan Uylaş – Hülya Ömür)
b. 13 Mayıs 2008 tarihinde tüm yerellerde ve ulusalda, aynı saatte ortak basın
bültenin yayınlanması.
c. Radyo spotunun hazırlanması
d. Gençlik Meclislerinin web sayfalarında YG-21 UGP logosu yer almalı
4. Meclislerin broşür, afiş, flama vb materyallerin hazırlanması ve genel kurula
getirilmesi.
5. Yerel ve Ulusal yöneticilerin Genel Kurula daveti
6. En iyi meclis ve YK adaylarının 1 – 10 Mayıs tarihleri arasında belirlenmesi.
7. Toplantı salonlarının ve meclis tören salonlarının ayarlanması

YEREL GÜNDEM 21 ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU
Genel Kurul Toplantısı Taslak Programı
17–21 Mayıs 2008
Başkent Öğretmen Evi, Ankara
17 Mayıs 2008 Cumartesi
Otele Girişler
19:00 – 20:00 Akşam Yemeği
20:30 – 22:00 Tanışma Toplantısı / Program ve atölyeler hakkında bilgilendirme
18 Mayıs 2008 Pazar
08:00 – 09:00 Kahvaltı
09:00 – 10:00 Açılış Konuşmaları / YG-21 UGP Tanıtım Filminin izlenmesi
YG-21 UGP Temsilcisi – Ahmet BATAT
Sadun EMREALP – YG-21 Ulusal Koordinatörü

TOBB
UNDP
10:00 – 10:30 Kahve Arası
10:30 – 13:00 Bölgesel Sunumlar (Ortak Bir şablon hazırlanacak, 10 dakika!), En iyi Meclis
ve YK Adaylarının Tanıtımı
13:00 – 14:00 Öğle Yemeği
14:00 –16:00 PANEL: Yerel Yönetimlerde Gençlik
Panelist Önerileri:

Can DÜNDAR
İsmet BERKAN
YK’dan bir kişi

16:00 – 16:30 Kahve Arası
16:30 – 18:00 Genel Oturum “Yeni Dönem Sosyal Projelerin Sunumu”
18:30 – 19:30 Akşam Yemeği
20:00

Genel Oturum: Atölye Çalışmalarının Belirlenmesi ve Girişler


2008–09 YG-21 UGP iş planı / - 19 Mayıs Bildirgesi



2009 Yerel Seçimlerde Gençlerin Yerel Yönetimlerine Katılımı



YG-21 UGP’nin Kurumsallaşma Stratejisi ve UGP Yönergesi



Kültürler arası Diyalogda Gençliğin Rolü (İstanbul 2010)



YG-21 UGP Tanıtım Stratejisi

19 Mayıs 2008 Pazartesi
08:00 – 09:00 Kahvaltı
09:00 – 10:30 Yuvarlak Masa Toplantısı (Binyıl Kalkınma Hedeflerinde Gençliğin Rolü)
(Genel Sekreterler davet edilirken her bölgeden olması önemli!
10:30 – 11:00 Kahve Arası
11:00 – 13:00 Atölye Çalışmaları
13:00 – 14:00 Öğle Yemeği
14:00 – 16:00 Atölye Çalışmalarının Sunumları
16:00 – 16:30 Kahve Arası
16:30 – 18:00 YG-21 UGP Yürütme Kurulu Seçimleri

18:00 – 19:00 Stantların Kurulması
19:00 – 20:00 Akşam Yemeği
20:30 – 21:30 19 Mayıs Resepsiyonu
21:30-...

En iyi Yerel Gençlik Meclisinin Açıklanması - Flama Töreni

20 Mayıs 2008 Salı
08:00 – 09:00 Kahvaltı
09:30 – 11:30 Meclis Tören Salonunda 19 Mayıs Bildirgesinin okunması
11:30 – 13:00 Anıtkabir Ziyareti ve Ayrılış
En iyi Gençlik Meclisi Kriterleri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Katılım
GK
Bilgi Paylaşımı
Web sayfası, bülten vb
Yönerge ve Meclis Yönergesi uyumu
19 Mayıs iş planı
Cinsiyet eşitliği

Seçim Yöntemi:
Jüri: Ortaklardan birer temsilci, Danışma Kurulu‟ndan bir temsilci (Mehmet SARICA)
– Bölgesinden aday olmamak şartıyla -

Atölye Çalışması II: YG-21 Ulusal Gençlik Parlamentosu Kurumsallaşma Stratejisi


Gençlik meclisleri, Kent Konseyleri ve
Genel Sekreterler arasındaki ilişki
o Gençlik
meclisleri
ve
Kent
Konseyleri
birbirini
bütünleyen
yapılardır. Bu nedenle Gençlik
Meclisleri Kent Konseyleri çatısı
altında özerk katılımcı ortaklıklardır.
o Genel Sekreterler, Kent Konseyi ve
Gençlik
Meclisi
çalışmalarının
kolaylaştırıcı unsurlarıdır. Gençlik
meclisi üyeleri Genel Sekreterler arasında iyi ilişkiler oluşturulmalıdır. Genel
Sekreterler, GM ve KK üzerinde ya da rakip değildir.
o Gençlik Meclislerinin etkinliği Kent Konseyi ve diğer çalışma meclislerinin
etkinliği ile doğru orantılıdır.

o Öneri: YG-21 UGP ulusal toplantılarına Kent Konseyi Genel Sekreterleri ve
Kadın Meclisi temsilcilerinin çağrılması


Gençlik meclisi çalışma yönergesi Kent Konseyi Genel Kurulunda
onaylanmalıdır / onaylanmamalıdır
o Gençlik Meclisleri yönergesi Kent Konseyi Genel Kurulunda onaylanarak
yürürlüğe girmelidir.
o Öneri: Kent Konseyi Yönetmeliğine “çalışma meclisleri çalışma usul ve
yöntemlerine ilişkin yönergelerini kendileri hazırlar, kent konseyi genel
kurulunda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer” maddesinin eklenmesi



Gençlik Meclisi Bütçesi
o Gençlik meclisleri çalışmaları için ihtiyaçlar başta belediyenin ayni katkıları
olmak üzere, sponsorluk ya da fonlar aracılığı ile karşılanmaktadır.
o YG 21 kenti olmayan ve 76. mad. Uyarıca kurulan Kent Konseylerine bağlı
gençlik meclislerinde nakit destek sıkıntısı bulunmaktadır.
o Öneri: Kent Konseyi yönetmeliğinde belediye desteği daha açık ve net bir hale
getirilmelidir.
o Öneri: Kent Konseyi, yıllık çalışma programı çerçevesinde yıllık bir proje ve
bütçe çıkartmalıdır. Çıkartılan bütçe Belediye Meclis kararı ile Kent Konseyi
çalışmaları için kullanılabilir hale gelir.



Gençlik Meclislerinde üye ve Yaş Profili – 30’a çıkmalı mı? Yerel çalışanların
kapasiteleri
o Gençlik meclislerinin büyük bir bölümü kişisel ilişkiler çerçevesinde
arkadaşlardan oluşmaktadır. Bu durum YG-21 UGP temel ilkelerine aykırıdır.
o 25 olan yaş sınırının 30‟ a çıkartılması öneri gençlik meclislerin yer alan
gençlerin kişisel kapasitelerinin yeterli seviyede olmaması nedeni ile
önerilmiştir.
o Yaş sınırının belirlenmesine yönelik çalışmaların bir sonraki toplantıda
geliştirilmesi önerilmiştir.
o Öneri: Saha koordinatörleri aracılığı ile her kentte belirli aralıklarla kapsamlı
ve detaylı Kişisel Kapasite Geliştirme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi.



YG-21 UGP ve gençlik meclisleri
arasındaki
ilişki;
YG-21
UGP
kararlarının
Gençlik
Meclislerinde
uygulanması
o YG-21 UGP yerelden ulusala
gelişen, gençlik meclisleri arasında
bir iletişim ağıdır.
o YG-21 UGP ve GM arasında tek
yönlü bir iletişim olmamalıdır. YG21 UGP ve GM arasında karşılıklı
bir etkileşim olmalıdır. YG-21 UGP
kararları tavsiye niteliğindedir.
o Öneri: YG-21 UGP olarak her yıl belirli temalar belirlenerek YG-21 UGP‟yi
oluşturan Gençlik Meclislerinin söz konusu temalar çerçevesinde faaliyet
yürütmesi sağlanabilir. Bu durum YG-21 UGP nin görünürlüğünü arttıracaktır.



YG-21 UGP Yapısı – Mevcut bölgesel seçime dayalı YK ihtiyaçlara yeterince
cevap veriyor mu?
o Yürütme kurulunun daha az sayıda ve profesyonel saha koordinatörleri ile
desteklenmiş olması önerilmiştir.



YG-21 UGP Web Portalı – www.ulusalgenclikparlamentosu.net
o YG-21 UGP Web portalı, yaşayan, canlı ve daha fazla bilgi paylaşımına olanak
veren bir yapıda olmalıdır. Bu hedef, ancak ve ancak yerel gençlik
meclislerinin yapmış olduğu çalışmalarının görsel materyallerinin paylaşımı ile
gerçekleştirilebilir.



Ulusal Gençlik Konseyi
o YG-21 UGP Ulusal Gençlik Konseyinin alt yapısını oluşturmaktadır.
o Gençlik Meclisleri, yerel düzeyde farklı kurum ve kuruluşları bir arada
barındırabilecek kurumsal temsiliyete ulaştığında bu yapıya siyasi partilerin
gençlik kollarının da dahil edilmesi gerekmektedir.

Atölye Çalışması III: Yerel Seçimlerde Gençlerin Yerel Yönetimlere Katılımı Konulu
YG-21 Ulusal Gençlik Parlamentosu Kampanyası
AMAÇ: Yerel meclislere gençlerin katılımı
HEDEF: Gençlerin yerel yönetimlerde yer alması
konusunda farkındalık kazandırılması
HEDEF KİTLE: Yerel halk, il başkanları, medya
SLOGANLAR:
 Gençken seçilmek istiyorum
 Gençlerin olmadığı listeye oy yok
 Yerel yönetimlerde genç yüzler
 Genç beyinler genç fikirler
 Genç fikirler dinamik meclisler
YG-21 UGP genel kuruluna kadar yapacaklarımız;
 Genel kurula kadar yereldeki belediye meclisi seçim sistemi işleyişinin araştırılması
 İl meclislerinin yaş ortalamasının araştırılması
 Belediye meclislerine katılım
YG-21 UGP genel kurulu sonrası yapılabilecekler;
 Gençlik etkinlikleri düzenlenip, imza kampanyası yapılması
 Belediye meclisleri, parti il başkanları, belediye başkan adayları ile gençlik meclisleri
buluşması
 Yasa değişikliği( uzun vadeli hedefler kapsamında)
 Web sitesinin kullanılması(anketler)
 Basın için röportajlar vtrler hazırlanması
 Siyasi parti il başkanları ile röportajlar
YG-21 UGP iş planı için öneri;







YG-21 UGP genel kurulunda belediye meclislerinin işleyişi ve seçimleri konusunda
bilgilendirmeye yönelik panel vb.
Ortak basın bildirisi
Gençlik meclisleri arası iletişimin sağlanması ve desteklenmesi
Ulusalar arası sürecin meclislere aktarılması, iyi örneklerle buluşma
Kadın meclisleri ile ortaklık

