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Sevgili arkadaşlar,
1997 ylnda dokuz kentle başlayan ve bugün 53’ü bulan Yerel Gündem 21 gençlik meclisleri giderek
tüm ülkeyi kapsyor. Kuşadas’nda düzenlemiş olduğumuz toplant bir kez daha doğruluyor ki,
geleceğin mirasçs olan gençler olmadan hiçbir ulusal ve uluslararas sözleşmenin hayat bulma şans
yoktur. Türkiye Yerel Gündem 21 Program’nn dünyadaki en iyi uygulamalardan biri olmasnn
nedenlerinden biride, gençlerin karar alma mekanizmalarna katlm konusunda yerelde atlan çok
büyük admlardr.
Türkiye’de yerel demokratikleşmenin bir arac olan Yerel Gündem 21 Program’nn tüm ülkede
yaygnlaşmas ve geliştirilmesinde gençlerin önemli görevleri var. Çünkü, tüm dünyada, yerel
ortaklklarn geliştirilmesi ve yerel katlmn sağlanmas konusunda önemli kararlarn alndğ bir
dönemde, gençlerin karar alma mekanizmalarnda yer almasna yönelik düzenlemeler henüz istenilen
düzeyde değildir. Ülkemizde de 18–30 yaşlar arasnda yaklaşk 13 milyon genç olmasna rağmen
bunlar henüz seçilme hakkna sahip değildir.
Avrupa Birliği’ne tam üye olmay önüne en büyük hedef olarak koyan ülkemizdeki uyum yasalar,
henüz gençlik ile ilgili düzenlemeleri içermemektedir. İlgili Birleşmiş Milletler sözleşmeleri ve Avrupa
Gençlik Şart ülkemiz tarafndan da kabul edilmesine rağmen, hazrlanan yeni yasa tasarlarnda bu
konuda gerekli düzenlemeler istenilen düzeyde değildir. Devletin henüz bütüncül bir gençlik politikas
oluşamamştr. Gençliğin yerel düzeyde dağnk ve örgütsüz olmas, var olan gençlik STK’larnn da
üretkenliklerinin olmamas ve ben merkezci düşünme yaplar, yerel girişimlerin gelişmesi önünde engel
teşkil etmektedir.
Bütün bunlarn yannda, temelleri 1997’de atlan ve bugün gelişerek tüm ülkeyi kucaklayan Yerel
Gündem 21 Program ile birlikte, ulusal bir iletişim ağ oluşturulmuş, politikalarn belirlenmesinde
merkezden yerel yerine yerelden merkeze doğru şekillenmektedir. Gençler kendileri ile ilgili
düzenlemelerde önemli katklar koymaya başlad. Bunun en önemli göstergelerinden biri 19 Mays
2003’te 70 ilden gençlik liderlerinin hazrlamş olduğu 19 Mays Gençlik bildirgesinin Avrupa
Konvansiyonu’na sunulmas ve TBMM’nde okunmasdr. Ayn şekilde 2324 Ağustos 2003’te Antalya’da
düzenlenen ‘Kamu Yasa Tasarsna Katk’ toplantsnda 30 ilden gençlerin katlmyla katklar hazrland.
Bütün bunlar da gösteriyor ki gençler, kurumsal düzenlemeler yapldkça ve kendilerine güvenildikçe
ülkenin geleceği için görev alamaya hazrdrlar.
Bilindiği üzere Kuşadas Toplants’nn ana başlklarn Yerel Gündem 21 Gençlik Parlamentosu
çalşmalarnda yer alan gençlerin talepleri ve önerileri çerçevesinde belirledik. ‘Avrupa Birliği
Ölçütlerinde Proje Yazm’ başlğn AB’ye üyelik sürecinde, ksa ve uzun vadede gençlerin yararlanacağ
bir konu olduğunu göz önüne alarak seçtik. İçeriğini, AB’nin tantmn da içeren bütünsel bir
yaklaşmla, eğitmenlerimizle birlikte oluşturduk. Birleşmiş Milletler Binyl Bildirgesi’nin önceliklerinden
biri olan ‘Bilgi Teknolojilerinin Etkin Kullanm’ üzerine eğitimlerin ise Türkiye’nin bu alanda gelişmiş
ülkelerle arasndaki teknoloji açğnn kapatlmas amac için küçük bir adm olacağn düşündük. Bu
eğitim, birçok kentten gelen gençlik liderinin iletişim kurmasn ve bilgi paylaşmalarn sağlamş, ulusal
bir bakş açsnn oluşmasna önemli katklar koymuştur.

Başta bu toplantnn yaplmasna büyük katklar olan Kuşadas Yerel Gündem 21 Genel Sekreterliği’ne
ve Kuşadas Belediyesi’ne, Yerel Gündem 21 Strateji Grubu üyelerine, Yerel Gündem 21 Ulusal Komite
üyelerine ve eğitimcilere teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. İnanyoruz ki, 19 Mays’ta temellerini
attğmz Gençlik Parlamentosu, 19 Mays 2004’te kurucular kurulunu toplayarak Ulusal Gençlik
Konseyi’nin temellerinin atacaktr. Yerel girişimlerin geliştirilmesini önüne hedef koyan Habitat ve
Gündem 21 Gençlik Derneği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerini devam
ettirecektir.
Sezai Hazr
Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği Başkan

BİRİNCİ GÜN 08.09.2003
İlk olarak Yerel Gündem 21’in (YG21) ortaya çkş ve Türkiye’deki sürecin başlangc ele alnmştr.
Buna göre, 1992’de Rio’da gerçekleştirilen Yeryüzü Zirvesi’nde ortaya çkan Gündem 21 kavram, 1996
Habitat II Zirvesi’nde de ele alnd. Yerel Gündem 21 uygulamas Türkiye’de 1997 ylnda dokuz pilot
kentte başlad. Bu say günümüzde 53’e ulaşt. 2002’de Johannesbourg’da düzenlenen Dünya
Sürdürülebilir Kalknma Zirvesi’nde Türkiye’deki Yerel Gündem 21 uygulamas örnek olarak gösterildi.
Türkiye’de YG21 uygulamasna örnek olarak, Aydn Kent Meclisi’nin örgütleniş biçimi tantlmştr. Bu
ilde ilk etapta 220 kuruluşun temsilcilerinden oluşan bir kurucu konsey oluşturulmuştur. Kentte önemli
saylan sektörler (mevcut durumda 15 sektör) belirlenmiş, her sektör için bir komite seçilmiştir. Arama
toplantlar (beyin frtnas) düzenlenerek her sektörün ana başlklarndan oluşan “master planlar”
hazrlanmştr. Bu planlarn amac kentin geleceğine yönelik stratejilerin düzenli olarak ortaya konmas
olmuştur. Arama toplantlar ile yerel yönetimle merkezi yönetimin görüşleri alnmakta ve bir oydaşma
sağlanmaktadr. Daha sonra ise her sektör altnda 10 adet çalşma grubu oluşturulup rapor
komisyonlar seçilmekte. Sektör toplantlarnda, özel bir yönetmeliği olan sektör kurultaylarna gidecek
delegeler belirleniyor. Kurultaylar, master planlarn revize edip onaylyor. Daha sonra ise 20 kişilik bir
Sektör Konseyi seçiliyor.
Kent kurultay ise bu sektör konseylerinin toplamndan oluşuyor (20 x 15 = 300 kişi). Bu kurultay
master planlarn son kez gözden geçiriyor. Beş yl için yaplacaklar ise bu planda yer alyor. 40 kişilik
bir Kent Konseyi seçiliyor. Bu süreç her beş ylda bir tekrarlanyor.
Sektör Konseyi ve Kent
Konseyi bir yl içinde onaylanan master planlarndan yerel yönetime ve merkezi yönetime karş
sorumludur. Master planlarna aykr hareket edildiğinde Kent Konseyi tüzüğündeki müeyyideler
uygulanmaktadr.
Kent konseyinin aldğ kararlar şöyle gruplanr:
* Teşekkür kararlar
* Temenni kararlar
* Tavsiye kararlar
* Talep kararlar
* Uyar kararlar
* Protesto kararlar
Bu kararlar kurucu konseye gönderilir.
Yerel Gündem 21 ve Gençlik:
İllerden gelen temsilcilerin yerelde yaplan çalşmalar özetleyen sunumlar dinlendi. Bilgisayar
ortamnda yaplan sunuşlara buradan ulaşabilirsiniz.
Adana
Adana YG 21 çalşmalar Mays 2003’te başlad. İki ayda bir yaymlanan bir dergi çkartld ve Gençlik
Evi kuruldu. Burada film gösterimleri, sanatç, şair ve yazarlarla söyleşiler düzenlenmektedir. Ayn
zamanda Adana Gençlik Meclisi Tiyatro Grubu tarafndan tiyatro gösterileri, kültürel etkinlikler
yaplmakta ve çeşitli kurslar (satranç, resim, bağlama, gitar ve tiyatro) sunulmaktadr. Tüm bu
çalşmalarn amac gençlerin birlikte çalşmalarn sağlamak olarak özetlenmektedir.
Adyaman
Adyaman Gençlik ve Kültür Evi, Güneydoğu Anadolu Gençlik için Sosyal Gelişim Program kapsamnda,
çalşmalarna Nisan 2002’de başlamştr. Adyaman’da etkin bir rolü vardr, valilik ve belediye tarafndan
desteklenmektedir. Sosyal amaçl çalşmalar yürütülmekte, üniversite hazrlk kurslar (%25 başar),
resim kurslar (%10 başar) ve ebru kurslar verilmektedir. Önümüzdeki aylarda Nemrut Festivali
düzenlenmesi planlanyor.
Afyon

Afyon’da dokuz meclisten oluşan Yerel Gündem 21 Kent Konseyi 1998’de kuruldu. Bu dokuz meclis
arasnda en aktifi olan Gençlik Meclisi, 19 Mays Gençlik Parlamentosu’ndan sonra Uşak gençlik grubu
ile işbirliği karar ald. Tantm amacyla Gençlik Bülteni adyla bir gazete çkartld. 30 Ağustos’ta sokak
basketbol turnuvas düzenlendi.
Ankara, Yenimahalle
Yerel Gündem 21 çalşmalar Mays 2003’te başlatld ve bir ay sonra da Gençlik Konseyi kuruldu. 255
kişinin katldğ bir Yaz Okulu düzenlendi. Güzel sanatlar, diksiyon ve tiyatro kurslar verildi. Eylül
2003’te bir piknik, gençlik şenliği ve HipHop Festivali düzenlendi. YG 21 hakknda bir bilgilendirme
paneli yapld. Önümüzdeki günlerde bir Gençlik Meclisi yayn projesinin gerçekleştirilmesi
düşünülüyor. Ayrca gençlik merkezleri kuruluyor.
Antakya
Düzenli olarak dergi çkartlmaktadr.
Antalya
19 Mays Gençlik Parlamentosu’ndan sonra Ağustos 2003’te bir gençlik kamp düzenlendi ve bu kampta
çeşitli etkinlikler ve bilgilendirmeler yapld. ‘Yerel Yönetimler Yasa Tasarsna Gençliğin Katks’
toplants 2324 Ağustos 2003’te Antalya’da yapld. Altn Portakal Film Festivali’nde gençlik filmlerinin
de yaynlanmas için girişimler sürmektedir. Gençlik Evi için yer bulundu. Gelecek yaz uluslararas bir
yaz kamp düzenlenmesi planlanyor.
Aydn, Kuşadas
19 Mays Gençlik Parlamentosu sonras Gençlik Meclisi tüzüğü oluşturma çalşmalar başlatld ve
Gençlik Merkezi açlmasna çalşlyor.
Babaeski
YG 21 çerçevesinde şu aktiviteler düzenlendi:

Nazm Hikmet şiir resitali,

Uyuşturucu madde bağmllğ ile mücadele için bilgilendirme,

Basketbol, voleybol, İngilizce, bilgisayar, satranç kurslar,

Çevre temizlik kampanyalar,

Yağlboya tablo resim sergisi,

Halktan sağlanan yardmlarla 28 üniversite öğrencisine dokuz ay boyunca burs verildi.
Dershanelerden ücretsiz kurs sağland,

Tiyatro kolu 3 oyun sergiledi ve toplam 12000 kişiye ulaşld,

Esnafn katksyla atk kağt toplama kampanyas yapld,

ÖSS snav kaygs konferans düzenlendi.
Bitlis
Bitlis’te YG21 çalşmalar 19 Mays Gençlik Parlamentosu’ndan bir ay sonra başlatld. “Yeni Bin Ylda
Geleceğe Gülümseyen Kent” sloganyla yola çkld. Etkin bir tantm yaplmas ve farkl bir yaplanmaya
gidilmesi düşünülüyor. Kent Konseyi’nde yedi tane birleştirilmiş grup var. Bir ay içinde gençlik meclisi
kurulacak. Hedef proje ise “Bilim Kent” projesi.
Bolu
Bolu Yerel Gündem 21 2001’in sonlarnda başlad. İlk zamanlarda bu süreç yeterince iyi anlatlamad ve
kavranamad. Bu amaçla kamplar düzenlendi fakat ortak bir platform oluşturulamad. Doğal afetlerle
ilgili uluslar aras bir yaz kamp yapld ve bu kampn sürece önemli katklar oldu.
Burdur
19 Mays Gençlik Parlamentosu’ndan sonra çeşitli konularda tartşma toplantlar düzenlendi. Ayrca
kültürel ve sanatsal etkinlikler yapld. Bunlarn arasnda resim sergileri, Çarşamba konserleri ve tiyatro
gösterileri (“Komşu Köyün Delisi” adl oyun) saylabilir.
Bursa

1 Eylül 2003’te bilgilendirme toplants yapld. Yeni bir tiyatro ve dans grubu oluşturuldu. Youth
Program Eylem 5 kapsamnda İtalya’daki bir toplantya yedi gencin katlm sağlanmştr.
Bursa, Gemlik
YG 21 çalşmalar Gemlik’te bir senedir yürütülmektedir. Bir Gençlik Evi bulunmaktadr. İmkanlarn çok
elverişli olmamasna rağmen mali destek olmadan da önemli faaliyetler gerçekleştirilmiştir. “Dünden
Bugüne Gemlik” konulu bir sergi açld. Tiyatro gösterisi yapld. Ayrca bir temizlik kampanyas yapld.
Bursa, İznik
YG 21 çalşmalar 19 Mays Gençlik Parlamentosu’ndan b,r süre önce başlad. Karşlaşlan en büyük
sorun katlmn çok az olmas. Tarih konusunda bilinçlendirme amacyla çini kursu, restorasyon
çalşmalar, yüzme ve yelken kurslar, tiyatro kursu (çocukgençyetişkin) düzenlendi.
Bursa, Nilüfer
Nilüfer Gençlik Grubu olarak etkinlikleri sürdürmede karşlaşlan sorunlardan bahsedildi.
Çankr
YG21 çalşmalar 19 Mays Gençlik Parlamentosu’ndan sonra başlad. Valilik Gençlik Evi açlmas
konusunda destek vermiştir. Sportif ve kültürel faaliyetler düzenlendi.
Çanakkale
Gençlik Meclisi ilke kez Ağustos 2003’te toplanmştr. Deprem konusunda bilgilendirme stantlar
kuruldu. 1. Sokak Şenlikleri yapld. Gönüllülerin katlmyla engelliler için bir yaz okulu gerçekleştirildi.
Üçüncü toplant STK temsilcilerinin katlmyla yaplacaktr.
Denizli
YG 21 çalşmalar 1998’de başlad. Sportif ve kültürel aktivitelerin yan sra Belediye Meclisi tarafndan
Gençlik Meclisi tüzüğü onayland. Her kademeden katlmn olduğu YG 21 yönetişim grubu oluşturuldu.
Bir engelliler grubu ve 200250 üyeden oluşan bir kadn grubu kuruldu. Çocuk grubu kurulmas da
onayland. Fakir bir mahallede en fakir 100 aile belirlendi ve bu ailelerin sorunlarna yönelik bir anket
yapld. Gençlik Meclisi şu anda yeni bir yaplanmaya gidiyor.
Diyarbakr
YG 21’in tantm için çalşmalar yaplmakta. 512 gencin katlmyla bir anket çalşmas düzenlendi. Yerel
Gündem 21 Gençlik Parlamentosu ve Kamu Yasa Tasarsna Gençlerin Katklar toplantlarnn sonuçlar
gençlerle paylaşld. Gelecekte yaplmas amaçlanan çalşmalar ise Gençlik Evi’nin açlmas, seminerler
düzenlenmesi, cinsellik konusunda ve bulaşc hastalklarla ilgili eğitimler düzenlenmesidir.
Güneydoğu Anadolu Gençlik için Sosyal Gelişim Program kapsamnda açlan Diyarbakr Gençlik Evi ise
Valiliğin desteği ile Aralk 2001’de açld. Şu anda 2000 üyesi bulunmakta. Gençlik Evi’nden gençler
CISCO Yerel Network Akademisi eğitiminden yararlanmakta. Ayrca bir kütüphane oluşturuldu. Resim
sergisi ve konserler düzenlendi. Üniversiteye hazrlk kurslar verildi. Son olarak EUROMED ‘Kültür ve
Sanat Yolu ile Sürdürülebilirlik’ konulu değişim program Diyarbakr’da yapld.
Düzce
Kültürel ve sosyal etkinlikler, eğitici kurslar ve farkl kurum ve kuruluşlarn ad altnda şenlikler
düzenlendi. Bu kentte yerel yönetimden fazla bir katk gelmemektedir.
Eskişehir
Kentte YG 21 henüz başlatlmad, ancak üniversiteler program destekliyor. “Sağlkl Şehirler Projesi”
çerçevesinde şehir profili ve gençler, kadnlar, dezavantajllar ve STK’lardan oluşan hedef kitle
belirlendi. Ayn zamanda, kentli olma bilincinin hzlandrlmas ve çevre, sağlk, eğitim konusunda
bilgilendirme yaplmas için Gönüllü Gençlik Grubu oluşturuldu. Projeleri üniversite öğretim görevlileri
yönlendirmekte.
Giresun
19 Mays Gençlik Parlamentosu’ndan sonra Gençlik Evi kuruldu.

Iğdr
Çalşmalara ilk kez katlmakta.
Isparta
Kentte henüz YG 21 süreci başlamamştr.
İskenderun
Kentte henüz YG 21 süreci başlamamştr.
Kastamonu
Kastamonu’da gençlik politikalarna ilgi oldukça az. YG 21 kişisel çabalar dşnda yürütülemiyor. Sadece
sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere katkda bulunuluyor. Gençlerin eğitim seviyesinin düşük olmas
bir diğer sorun.
İzmir
İzmir YG 21’in güçlü bir yapya sahip olmadğn belirtmiştir. Dezavantajl gençler, proje koordinasyonu,
kent altyaps ve sorunlar ve Olimpiyat 2005 tantm konulu alt gruplar oluşturulmakta. Eylül 2003’te
Ege kylarn uluslararas temizleme kampanyas, Ege Sanayi ve İşadamlar Derneği’nin peydaş olarak
Ekim sonunda bir organizasyon, STK’lar fuar, 2005 Üniversite oyunlar düzenlenecektir. Ayrca Avrupa
Gençlik Festivali’ne katlnacaktr. Birçok ulusal ve uluslararas kamp düzenlenmesi planlanmakta.
İzmir, Foça
YG 21 çalşmalarnn amac ky balkçlğn geliştirmek ve foklarn korunmas olarak özetlenmiştir.
2000’den beri Uluslararas Rastgele Festivali Foça’da düzenleniyor.
İzmir, Ödemiş
Ödemiş’te YG21 çalşmalar 1999 ylnda başlad. Birçok çalşma komisyonu oluşturuldu. ÖSS için
rehberlik eğitimine başland. 5 Haziran 2003’te çevre konferans düzenlendi. Şiir dinletileri yapld.
İzmir, Karaburun
Yerel Gündem 21 çalşmalar 1997’de başlad. Gençlerin topluma karş duyarllğn arttrmak, karar
mekanizmalarn katlmn arttrmak amaçland. Fotoğraf sergileri, yerel şenlikler, müzik etkinlikleri
düzenlendi, el sanatlar çarşs açld, söyleşiler düzenlendi, Akdeniz foku ve su kirliliği ile ilgili eylemler
düzenlendi, bir kitaplk oluşturuldu. Nisan 2003’te kurulan YG 21 Evi’ne katkda bulunuldu. Gençlik ve
Kültür Evi Projesi, anket projeleri bulunmakta.
İzmit
İzmit’teki ksa vadeli hedefler Ekim ay içerisinde gençlik meclisi oluşturmak, Kocaeli Üniversitesi
gençlik konseyi ile ortak çalşma yapmak ve yeni projeler oluşturmaktr.
Kars
Gençlik Konseyi oluşturuldu, tiyatro, halk ve klasik müzik etkinlikleri düzenlendi. Kadn ve gençlik evi
için mekan aranmaktadr. Bir tarihi binay restore edilmesi için finansal destek gerekmektedir.
Kayseri
Erciyes Gençlik Ofisi’nin YG 21 amaçlaryla örtüşen bir vizyonu bulunmaktadr. 19 Mays Gençlik
Parlamentosu sonras Kayseri’nin YG 21’e dahil olmas için çalşmalara başland. Şu anki projeler
arasnda atk kağt değerlendirme projesi, tüm resmi daireler ortaklğ ile ylda 90 öğrenciye 8 ay burs
sağlanmas bulunmaktadr.
Konya
YG 21 çalşmalar Aralk 2003 ylnda kurulan öğrenci kulübü olarak faaliyet göstermekte. Etkinlikler
arasnda halk oyunlar topluluğu, gezi faaliyetleri, ‘Yaşasn Türkçe’ projesi kapsamnda iş yerlerine ödül
verilmesi, Radyo Uni’de ve bahar şenliklerinde YG 21 tantm olmuştur. Hedefler ise Konya’da bir YG
21 zirvesi yapmak, Gençlik Meclisi’ni kurmaktr.
Kütahya

Gençlik Evi’nin kurulmas için yerel yönetimden için söz alnmş durumda. Pilot bölgede iki aylk
ebeveyn okulu oluşturuldu. Ksa vadede liseler bünyesinde bilgilendirme yaplacak, seçime dayal bir
grupla Gençlik Meclisi oluşturulacak. Üniversite bülteninde kendilerine ayrlan bir köşe bulunmakta.
Ayrca AB’ye giriş sürecinde bir eğitim kursu planlanyor.
Malatya
Şu konularda çalşmalar yürütülmekte:
· Müzik, tiyatro, izcilik, halk oyunlar, dans, satranç, spor konusunda faaliyetler,
· Kyafet toplama kampanyas,
· Bilişim teknolojisi konulu panel,
· Pilot okullarda ağaçlandrma,
· Malatya’nn eski resimlerinin sergilenmesi,
· Huzurevi ve yetiştirme yurdu ziyaretleri,
· Dünya Engelliler Günü kutlamas,
· Turizmi geliştirme amaçl seminer,
· 23 Nisan kent kurultay,
· Meydan ağaçlandrma,
· STK’lar için bilgilendirme toplants,
· 8 gencin ÖSS’ye hazrlk için ücretsiz kursa gitmesi sağlanmştr.
Mardin
Mardin’de YG21 ksa bir süre önce başlamştr. Tantm amaçl şapka ve tshirt dağtm yapld.
Çocuklar için sağlk taramas kampanyas düzenlendi. Çevre, genç, çocuk ve kadn grubu oluşturuldu.
Gençlik grubunun çalşmalar sürmekte.
Güneydoğu Anadolu Gençlik için Sosyal Gelişim Program kapsamnda kurulan Mardin Gençlik Evi ise
üniversiteye hazrlk kurslar sağlad ve % 70 başar sağland. Tiyatro grubunun çalşmalar ve resim
atölyesi sürüyor. Sanat merkezi açld. Kurulan serigrafi atölyesi gençlere bir gelir kaynağ
oluşturmakta.
Nevşehir, Kapadokya
Kapadokya’nin en önemli sorunlarndan biri kendilerini turizm sektörüne adamş olmalar. Bu yüzden
okuma oran çok düşük seviyelere inmiştir. Gençlik çalşmalar gençleri okumaya yönlendirmek,
Göreme’deki genç kzlarn dil kurslarna katlmn teşvik etmek olmuştur. Ayrca Belediye ortaklğ ile
tiyatro kursu açlmştr.
Sinop
YG 21’le 19 Mays Gençlik Parlamentosu’nda tanşld. Valilik çalşmalara onay vermiştir. Eylül 2003’te
çalşmalarn hzlanmas amaçlanyor.
Sivas
YG21 Gençlik Meclisi henüz yok, ancak çalşmalara başlayacak.
Şanlurfa
Güneydoğu Anadolu Gençlik için Sosyal Gelişim Program kapsamnda açlan Gençlik Evi’nde üniversite
hazrlk kurslar, ÖSS rehberliği, ağaçlandrma kampanyas, halk oyunlar ve müzik çalşmalar yaplan
etkinlikler arasnda. 1 Haziranda EUROMED Eylem 1 başvurusu yapld.
Uşak
Yaz Okulu’nun ardndan Afyon ile ortak çalşmalara başlanacak.
Trabzon
Trabzon’u tantan bir slayt gösterisi yapld. Trabzon Gençlik Meclisi’nin çalşmalar genelde çoğunluğun
istekleri göz önünde tutularak geçekleştirildi. Trabzon’daki gençlik sorunlar anlatld.
Yalova
Yaplan çalşmalarn tantldğ slayt gösterisi yapld.

Bu sunuşlarn ardndan Yerel Gündem 21 Ulusal Komitesi ve Strateji Grubu Yaz Okulu’ndaki gençlerle
bir sohbet toplants düzenlenmiştir. Yaplan konuşmalarn özeti aşağda verilmiştir.
YG21 Ulusal Komitesi Gençlerle Buluşuyor:
Jacob Simonsen (Birleşmiş Milletler Kalknma ProgramUNDP Türkiye Daimi Temsilcisi):
UNDP olarak Yerel Gündem 21 ve gençlik çalşmalarn destekliyoruz çünkü katlm olmadan demokrasi
gelişemez. Katlmn bir bölümü de sivil toplumun “gerçek” katlmdr. Demokrasi ancak eğitilmiş ve
aktif kişilerin katlmyla gelişir. Bizim yardmlarmz ulusal önceliklerle bağlantldr. Türkiye’nin
Sürdürülebilir Kalknma Zirvesi’nde örnek olarak gösterilmesi Türkiye’deki süreçlere verdiğimiz desteğin
önemini göstermekte. YG 21 Program ancak Türkiye tarafndan finanse edilebilir hale gelince
sürdürülebilir olacaktr.
Fikret Toksöz (YG21 Baş Danşman ):
Türkiye’nin kültürü açk, demokratik, katlmc bir yapy desteklemiyor. Bürokrasinin de kendi
gelenekleri var. Hukukun genel ilkeleri bir işe yaramyor. Sadece, herhangi bir konuda bir kanunun var
olup olmadğna baklyor. Dernekler kanunu da demokratik bir yapy engelliyor. İçişleri Bakanlğ
dernekleri bir güvenlik sorunu olarak ele alyor. Bir dernek kurmak için ilgili bakanlardan izin almak
gerekiyor. Sivil toplumda kadnlar, gençler ve çocuklardan oluşan iç dinamiklerle, dş dinamikler göz
önüne alnmaldr. Bu süreçte DPT’ye de önemli görevler düşmektedir.
DPT temsilcileri:
DPT olarak yllk programlar ve beş yllk planlar hazrlanmakta. Özel ihtisas komisyonlar
oluşturulmakta. Amaç katlm sağlamak. 1997’de DPT, YG21 projesini kabul etmiştir . Ulusal Gündem
21 projesi YG 21’in başarsna ulaşamad. DPT hükümete danşmanlk yapan bir kurumdur. Şu anda
İzmir İktisat Kongresi üzerine çalşmalar yaplmakta.
Sadun Emrealp (Yerel Gündem 21 Program Koordinatörü):
Bugüne dek yaplanlar çok büyük çabalarla gerçekleştirildi. Belediye bürokrasisinin YG21’e uyumlu hale
getirilmesi ise bir süreçtir. Bu bir öğrenme sürecidir. Gençlik yaplar başka yaplarn üzerine kuruluyor.
Mücadeleye ve bilgilendirmeye devam edilmelidir. Tantm eksikliği olduğu konusunda hemfikiriz.
Sezai Hazr (Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği Başkan):
Birçok kentte gençlik meclisleri kişiselleştiriliyor. Bizce en uygunu gençlik meclisinin kendi temsilcisini
seçmesi ve genel sekreterin bilgisi dahilinde toplantlara katlmn sağlanmasdr.
YG21 strateji grubu:
Strateji grubu üyeleri bürokrasinin Yerel Gündem 21 konusunda eğitilmesi, gençler arasnda bilgi
paylaşmnn aksatlmamas gerektiği ve kapasite geliştirmenin önemi üzerinde durmuşlardr. Ayrca
Genel Sekreterlerin görevleri hakknda bilgi verilmiştir. Türkiye’deki Yerel Gündem 21 uygulamalarnn
kurumsal yapsnn oluşturulmas gerektiği ve özellikle Gençlik Meclislerinin birer yerel ortak olduklar,
bu yüzden izole olmak yerine çeşitli gruplarla işbirliği içinde olmalar gerektiği vurgulanmştr. Gençlik
Meclisleri, Türkiye'de bütüncül bir gençlik politikasnn temel taşlar olmaya adaylardr.
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AB Temelleri / AB Yolunda Türkiye:
İlksen Hilal Dara (AB Genel Sekreterliği):
Özet: ABGS, AB’ye giriş sürecinde kurulmuştur. Kurumlar aras koordinasyon ihtiyac, 1999 ylnda
yaplan Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin adaylğnn kesin olarak açklanmasyla daha da belirgin hale
geldi. ABGS her kamu kuruluşundan gerekli bilgileri toplayarak AB’ye iletir ve proje takibi yapar.

Adaylk statüsü açklandktan sonra AB Komisyonu bir katlm ortaklğ belgesi (KOB) oluşturarak
bunu aday ülkelere sunar. Bunlar, AB’nin aday ülkelerden beklentileridir. Burada yazlan maddelerin
gerçekleşme süreci ise aday ülkelerin oluşturduğu ulusal programa yansr.

Acquis communautaire (müktesebat): AB’nin kurulduğu tarihten bu yana bütün yazl belgelerini
(anlaşmalar, sözleşmeler, kararlar) kapsayan bir külliyat.

İlerleme raporlar:Aday ülkenin verdiği sözleri yerine getirip getirmediği araştrlr.
8 Mart 2001: Türkiye için ilk KOB
24 Mart 2001: Türkiye için ilk Ulusal Program (iyi niyet beyan, somut tarihler yoktur)
12 Haziran 2003: 2. KOB
24 Temmuz 2003: II. Ulusal Program (daha somut, müktesebatn tamamna yönelik)
Türkiye’nin müzakere tarihi alamamasnn sebebi, siyasi kriterleri tamamlamamş olmasdr.

Kriterler:
 Siyasi kriterler (hepsi ksa vade)
 Ekonomik kriterler (ksa ve orta vade)
 Müktesebatn üstlenilebilmesini sağlayan kapasiteye sahip olunmas
Yerel Gündem 21’in öncelikleri de bu beklentilerle uyuşuyor. Örneğin yoksulluğun giderilmesi,
sürdürülebilir bir çevre, vs. AB’ye uyum için ksa vadede bir strateji belirlenmesi istenen konular, bitki
ve hayvan sağlğ mevzuat, ulaştrma, sosyal politika ve istihdam, çevre, telekomünikasyon ve bilgi
teknolojileridir.
Türkiye’de çkarlan kanunlarn uygulamaya konulmasnda baz aksilikler yaşanmaktadr. Bu kanunlarn
uygulamaya konmasn kolaylaştrmann bir yolu da toplum bilincini geliştirmektir. Toplumun AB’ye
entegrasyonunu sağlamak için meslek sahiplerini karşlkl tannr duruma getirmek gerekir. Bunun yolu
ise eğitim seviyesinin yükseltilmesinden geçer.
Toplumsal katlmn AB müktesebatnda ayr bir başlk altnda ele alnmamş olmasna rağmen, her
başlk altnda bu konuya değinilmesi konuya verilen önemi göstermekte. Bu kriterler bir dayatma
olarak değil görülmemeli, bunlar hayata geçirme konusunda gönüllü davranlmal.

Zerrin Toprak:
Ersin Kalaycoğlu:
Özet: AB kurumlarndaki karar mekanizmalar konusunda bilgi vermiştir. Türkiye’nin AB üyeliği temsil
konusunda köklü değişiklikler getirecektir. Örneğin Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye’ye ait olacak
sandalye says şu anki birçok üyeninkinden farkl olacaktr. Bunun için, 2000 ylndaki Nice Zirvesi’nde
sandalye saylar aday ülkeleri de kapsayacak şekilde 12 yl için belirlenmiştir. Bu saymda Türkiye
hesaba katlmamştr.
AB’nin bir Hristiyan Kulübü olup olmadğ tartşmasna yer verilmiştir. 70’lerde Tütkiye’deki çkar
gruplarnn AT’ye yaklaşmlarndan ve şu anki görüşleriyle farkllklarndan bahsedilmiştir.
2000 ylnda AB bünyesinde “İyi Yönetişim” hakknda bir Beyaz Kitap sunuldu. Bu belgeye göre,
yönetilenler kararlar hakknda bilgi sahibi olmaldr. Oysa müktesebat bir çok Avrupa vatandaş
tarafndan anlaşlamamaktadr. Beyaz Kitap’a göre siyasete katlmn da yaygnlaştrlmas gerekir.
Bunun için yeterli güvence verilmelidir. Hesap vermede de rahat olunmas gerekir. Karar ise, optimum
bir maliyette ve optimum bir katlmla alnmaldr. Bu konuda etkinliği sağlamak amacyla
“yerindenlik” (subsidiarity) prensibi uygulamaya konmuştur. Uygulama konusunda dikkat edilmesi
gereken iki nokta vardr:


Hangi sorundan hangi kurumun sorumlu olduğuna kim karar verecek?



Bu konudaki uyuşmazlklar nasl çözülecek?

Agnes Vandavelde (AB Komisyonu Türkiye Temsilciliği Proje Koordinatörü):

ÜÇÜNCÜ GÜN 10.09.2003
Ulusal Ajans:
Fatih Türkmen, Gençlik Programlar Genel Koordinatörü
Nevzat Yavuz, Eylem 3 Uzman
Tacettin Güneş, Eylem 2 Uzman
Konuyla ilgili www.dpt.gov.tr/ulusalajans ve http://www.ua.gov.tr sitelerini ziyaret edebilirsiniz.
Gençlik Programlar’nn amaçlar ne olabilir sorusuna katlmclardan gelen yorum ve yantlar şöyledir:
 AB gençlik konusuna giderek daha fazla önem vermektedir,
 Yaşlanan Avrupa nüfusu gençlikle geleceğini garanti altna alyor,
 Gençleri Avrupa seviyesine getirmek, kültürler aras öğrenmenin yolunu açmak hedeflenmektedir,
 İmkanlar kstl gençlere ulaşmaya çalşlmaktadr,
 Tüm gençlere eşit frsatlar sağlanmaldr,
 Avrupallk bilinci oluşturmaya çalşlmaktadr,
 Gençleri tüketici olmaktan üretici olmaya yönlendirme hedeflenmektedir,

DÖRDÜNCÜ GÜN  11.09.2003
Bilgi Toplumu ve Türkiye
Katlmclar:
Murat İnce, T.C. Başbakanlk Devlet Planlama Teşkilat Bilgi Toplumu Dairesi
Can Balkan, Bilişim Şehri Yalov@ Proje Direktörü
Behçet Envarl, Türkiye Bilişim Vakf

Özel sektörde bilişime bir örnek:
Deniz Sungurlu CISCO Systems’n bu konuda yaptğ çalşmalar bir slayt gösterisiyle tantt.
www.cisco.com.tr

Kent yönetiminde bilgi teknolojilerinin etkin kullanm (Behçet Envarl, Türkiye Bilişim
Vakf):
BEŞİNCİ GÜN – 12.09.2003
Çatşma Yönetimi, Deniz Kite  İstanbul Ticaret Üniversitesi
Liderlik, Ebru Özgen  Marmara Üniversitesi

