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Başkent Gençlik Meclisi, 1992 Rio Yeryüzü Zirvesi ile başlayan ve Türkiye’de “Yerel
Gündem 21” olarak bilinen sürdürülebilir gelecek için demokratik katılımın yolunu açan
sürecin somut bir çıktısıdır. Ankara’da yaşayan 15-30 yaş aralığındaki tüm gençlerin bir
araya gelip kendini ve kentini geliştiren yerelden var olan problemlere yerel katılımcılık
yoluyla çözümler üreten gençlerin yaşamın her alanında güçlenmesini sağlayan
mekanizmalar bütünü Başkent Gençlik Meclisi suretine bürünmüştür. Başkent Gençlik
Meclisi, siyaset üstü konumu ile Ankara’daki tüm gençlerin din, dil, ideoloji, siyasi kimlik
gibi farklılıkları kendi potasında özgül ağırlıklarıyla var olmasını sağlayan herhangi bir
siyasallaşma eğilimine girmeden kent yönetiminin gençleştirilmesi ve gençlik
politikalarının gençler tarafından belirlenmesi gayesi ile kurulmuştur. Kuruluşunda
herhangi bir karar alıcı mekanizma öncü olmamış ve tamamen gençlerin talepleri
doğrultusunda Ankara Kent Konseyi ile gençler arasında sürdürülen ortak akıl çabaları
neticesinde Ankara’nın tüm genç kesimlerini kapsayan bir gençlik birlikteliğidir.
Başkent Gençlik Meclisi, Gençlerin yaşama aktif katılımını sağlamanın araçlarını gençler
tarafından oluşturulmasını temel ilke olarak benimsemektedir. Gençlerin katılımına
olanak sağlanırken hangi araçların aktifleştirilmesine yönelik geliştirilen politikalar ve
demokratik katılım süreçlerinin işlemesi bakımından etkili olduğu düşünülmektedir.

MİSYON

#GENÇLERİNSÖYLEYECEKLERİVAR

#SÖZGENÇLERİN!

Başkent Gençlik Meclisi'nin kuruluşunu, amaçlarını ve çalışma ilkelerini kapsar. Başkent
Gençlik Meclisi; Ankara gençliğinin sivil toplum kimliğini ifade eder. Gönüllülük esasına
dayalı olarak çalışır. Yerel, ulusal ve küresel konularda, gençlerin fikir belirtebilmelerini,
çözüm üretebilmelerini sağlar ve karar alma mekanizmalarına katılımlarını güçlendirir.
Başkent Gençlik Meclisi, Ankara Kent Konseyi bünyesinde kurulan bir bileşendir. Başkent
Gençlik Meclisi; ayrımcılık yapılmaksızın, gençlerin, meclis çatısı altında yaratılan uzlaşma
ortamında, kentimizin öncelikli sorunlarının belirlenmesine, sürdürülebilir gelişmenin
temelini oluşturacak politikaların üretilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunur.

VİZYON
Başkent Gençlik Meclisi, yaşamın her alanında gençlerin güçlendirilmesine odaklanırken
aynı zamanda toplumsal kurumların gençleştirilmesi vizyonuna sahiptir. Sosyal, siyasal ve
ekonomik dinamiklerin gençlerin katılımı ile sürdürülmesini sağlamak amacıyla katılımcı
yönetim, katılımcı bütçe ve aktif yurttaş ilkelerine sahip olan Başkent Gençlik Meclisi,
gençlerin sorumluluk alıp kente katılımını sağlamak için faaliyetler gerçekleştirir.
Gençlerin organizasyonu ile genç politikaların oluşturulması ve karar alıcı mekanizmaları
harekete geçirmeyi benimser.
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#SÖZGENÇLERİN!

İlk etapta gençlik çalışma grubu etrafında bir araya gelen gençler yaklaşık bir buçuk yıl
boyunca düzenli faaliyet yürüterek Ankara’da yaşayan 15-30 yaş arasındaki gençlerin
tamamına açık bir platform olarak inşa sürecine başladı. Gençlik çalışma grubu olarak
başlanılan süreç üzerinden geçen 18 aylık süre zarfında gençlerin kent konseyi felsefesini
sahiplenmesi ile birlikte ortak akıl yaklaşımının kurumsallaşmasını yönelik çalışmalar
yapıldı. Katılımcılığı şeffaf bir biçimde icra edilmesi için genel kurul tarihinden 20 gün
önce hem Ankara Büyükşehir Belediyesi basınında hem Kent Konseyinin duyuru
portallarında hem de gençlik çalışma grubunun sosyal medya ve ağ gruplarında ilan
edilerek tüm gençler davet edildi.
30 Ocak 2022 tarihinde saat: 11:00’de Ankara Ticaret Odası Meclis Salonunda 600 delege
ve bir o kadar da misafirin katıldığı 1000’i aşkın coşkulu bir kalabalık ile gençlik meclisi
genel kurulu gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra
büyükşehir belediyesi daire başkanları da genel kurula katıldı. Ankara Kent Konseyi
Başkanı Halil İbrahim Yılmaz Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ve yürütme
kurulu üyelerinin yanında Ankara Kent Konseyi bünyesinde bulunan meclis ve çalışma
gruplarından da yoğun katılım gerçekleşti. Genel Kurulda gençlik meclisi başkanı ve 34
yürütme kurulu üyesi seçilerek gençlik meclisinin kuruluşu tamamlandı.
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FAALİYETLER

FAALİYETLER
PANDEMİ VE GENÇLİK FORUMU
Dünyamızı etkisi altına alan Covid19 salgını insanların sağlıklarını
tehdit etmiş, ölümlere sebep
olmuştur. Bununla birlikte sosyal
hayatın içerisinde krizler meydana
gelmiş.
Toplumsal
hayatın
devamlılığını sağlayan etkenlerin
zarar görmesine neden olmuştur.
Krizlerden etkilenen dezavantajlı
gruplardan bir tanesi ise genç
nüfustur.
Zararların
değerlendirilmesini yapılabilmesi,
toplumsal hayatın devamlılığını
sağlayabilmek amacıyla “Pandemi
ve Gençlik” toplantısı yapmayı
planlamış bulunmaktayız.

Bu toplantı ile sosyolojik ihtiyaç ve
eylem analizleri yapılması hususunda
eğitim, sağlık, sivil toplum, istihdam,
sosyoloji, psikoloji alanlarında mevcut
durum değerlendirmesinin yanında
eylem planlarının zeminini oluşturmak
için bir irade ortaya konulması
hedeflenmiştir.
Toplantıya
Ankara
Kent
Konseyi
bünyesinde yer alan çalışma gruplarının
katılımını sağlamanın yanında alanında
uzman
isimlerin
davet
edilmesi
planlanmaktadır. Çalışma gruplarının
davetini kent konseyi aracılığıyla diğer
uzmanları ise gençlik meclisi çalışma
grubu
olarak
ayarlamayı
düşünmekteyiz. Bunun yanında gençlik
meclisi çalışma grubundan 10 tane
üyenin katılımı gerçekleştirilecektir.

FAALİYETLER
1-2 HAZİRAN GENÇLİK ÇALIŞTAYI
13 TEMMUZ GENÇLİK BULUŞMASI
Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi belirlenen beş farklı
tema etrafında Ankara’da gençleri ilgilendiren problemleri
tespiti ve aynı zamanda çözümlerin ortaya çıkartılacağı bir
çalışma tasarlamıştır. Birleşmiş Milletlerin belirlediği
sürdürülebilir gelecek yaklaşımında üzerinde durulan
yurttaş katılımının gerçekleşmesi açısından genç katılımın
teşvik edilmesi gerekmektedir. Yine Avrupa Konseyinin
gençlik politikalarında genç bakışın teşvik edilmesi
hususunda ortaya koymuş olduğu ilkelerin Ankara
yerelinde
uygulanması
çalışmamızın
en
önemli
gerekçesini oluşturmaktadır. Ankara’da yaşayan gençlerin
gençlik politikalarında aktif katılımının sağlanması,
gençlik bilincinin tesis edilmesi, günümüzde Ankara’da
yaşayan gençlerin mustarip olduğu problemlerin genç
perspektifi ile tespit ve çözümleri noktasında iradenin
ortaya konulması 1-2 Haziran Gençlik Çalıştayının temel
motivasyonunu oluşturmaktadır.

FAALİYETLER
ORYANTASYON FAALİYETLERİ
2 Eylül 2021 Nasıl Bir Gençlik Meclisi: Genç’Sen Karar Ver
22 Ağustos 2021 Gençlik Meclisi Taşınma Toplantısı
6 Ağustos 2021 Türk Tarih Müzesi ve Parkı Oryantasyon Gezisi
2 Temmuz 2021 187. Geleneksel Kiraz Buluşması
27 Haziran 2021 Zoom Toplantısı
Başkent Gençlik meclisi düzenli aralıklarla oryantasyon
buluşmaları gerçekleştirmektedir. Bu oryantasyon buluşmaları
temel olarak Ankara’da yaşayan gençlerin gençlik dayanışması,
sivil toplum bilinci ve “gençlik meclisi” mantığının tanıtılması
amacını taşımaktadır. Öte yandan, oryantasyon etkinlikleri
gençlik meclisine yeni katılmış olan kişilerin gençlik meclisinde
daha aktif bir şekilde bulunmalarını sağlar, gençlerin birbirlerine
karşı herhangi bir şekilde ortaya çıkabilen ön yargıları azami
düzeye indirmeyi amaçlar. Gençlerin farklılıklara saygı,
dezavantajlara duyarlı, kentine sahip çıkan, dayanışma bilincini
artırmak üzere tanışma oyunları ve serbest kürsü etkinlikleri
gerçekleştirmektedir. Oryantasyon buluşmaları her 50 yeni üye
kaydı ile gerçekleştirilir ve gençlik meclisinin ilk 6 ayına
mahsustur.

FAALİYETLER
ORYANTASYON FAALİYETLERİ ZOOM TOPLANTILARI

FAALİYETLER
ANKARA KADIN LİDERLER ZİRVESİ
Başkent Gençlik Meclisi 6-7 Kasım tarihleri arasında Ankara
Ticaret Odası’nda Kadın Liderler Zirvesi gerçekleştirmiştir.
Zirvede, alanında uzman kadınlar yaptıkları meslekte
karşılaşılan cinsiyet tabanlı zorlukları ve bu zorlukları nasıl
aştıklarını; gerçekleştirdikleri başarıları nasıl yaptıklarını
katılımcılara anlatarak deneyim aktarımı
gerçekleştirmişlerdir. AISEC derneğinin de katılım
gösterdiği zirvede savunma sanayiden kamuya, eğitimden
girişimciliğe kadar geniş bir yelpazede konuşmacılar
ağırlayan Başkent Gençlik Meclisi, iş dünyasındaki cinsiyet
eşitsizliğini ön plana çıkardı ve istihdam konusunda
gençlere tavsiye olabilecek fikirlerin gün yüzüne
çıkabileceği bir platform yaratılmasına öncülük etti.

FAALİYETLER
ÜNİVERSİTE ANKARA’DA OKUNUR PROJESİ
SAHA FAALİYETİ: AŞTİ STANT FAALİYETİ
A’DAN Z’YE ANKARA KULLANIM KLAVUZU
Başkent Gençlik Meclisi, 27 Eylül – 6 Ekim tarihleri arasında Ankara’da üniversite okumaya
gelen öğrencilere hem merhaba demek hem de yaşanan barınma sorunu sırasında
akranlarına şehre ilk geldiklerinde yardımcı olabilmek için Ankara’nın otobüs terminali AŞTİ’de
stant kurdu. Bu stantla birlikte hem Başkent Gençlik Meclisi’nin hem de Ankara gençliğinin
dayanışmacı kültürünü ön plana çıkarmayı hedeflenmiştir. Bu stantla birlikte şehre ilk kez
gelen gençler akranları tarafından karşılanmış olup, ilk gelindiğinde yaşanılan o yabancılık ve
bilmezlik ortamının yaşanılmaması sağlamaya çalışılmıştır. Eylül ayında patlak veren barınma
krizine karşı da Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği şeklinde hareket eden Başkent
Gençlik Meclisi, “Üniversite Ankara’da Okunur” sloganı çerçevesinde barınmadan dolayı
başkente gelen gençlerin eğitim haklarından mahrum olmamalarını sağlamıştır.
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ANITKABİR

ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ

Cumhuriyetimizi bize armağan eden
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlandığı
yer genelde Ankara’ya gelindiğinde ilk ziyaret edilen
yerdir. Ankara’nın en önemli sembollerinden biridir.
Anıtkabir’in yapılması için malzemeler farklı bölgelerden
gelmiştir, 42 tonluk lahit mermer Osmaniye’den,
sarı taş Çankırı’dan getirilmiştir. Birçok bölümü bulunan
Aslanlı Yol, Tören Meydanı, Mozole Bölümü ve Müze
gibi birçok farklı bölümü bulunan Anıtkabir’in girişinde
yer alan Barış Bahçesi ise barışı simgelemesi için yapılmıştır ve bu bahçe için çeşitli ülkelerden
çiçekler getirilmiştir. Bu çiçeklerin hangi ülkelerden geldiği ve türleri hakkındaki bilgileri yol boyunca
karşılaşacağınız tablolardan inceleyebilirsiniz.

Ankara’da, Anadolu’nun arkeolojik eserlerini
sergileyen ve dünyanın sayılı müzeleri arasında yer
alan bir müzedir. Başlangıçta sadece Hitit dönemine
ait eserlerin sergilendiği müze, daha sonra diğer
uygarlıklara ait eserlerle zenginleşmiş ve Hitit Müzesi
olmaktan çıkıp, Anadolu Medeniyetleri Müzesi hâline
gelmiştir. Ayrıca, Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1997
yılında Avrupa’nın en iyi müzesi seçilmiştir.

Başkent Gençlik Meclisi
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ÇENGELHAN RAHMİ KOÇ MÜZESİ
Rahmi Koç Müzesi, tarihi bir yapı olan 16. yüzyıldan kalma
Çengel Han’ın içerisinde. 2005 yılında Koç Vakfı tarafından
onarılan ve müze hâline getirilen yapı, Ankara’nın ilk
sanayi müzesidir. Ankara Kalesi ana giriş kapısının hemen
karşısında, eskiden At Pazarı olarak anılan mevkide
yer alan müze iki ana binadan oluşmaktadır: Çengelhan
ve Safranhan. Beş yüz yıla yakın bir süre önce inşa
edilmesine rağmen günümüze kadar ayakta kalabilen
Çengelhan, Ankara'nın hanlar bölgesinde özgünlüğünü bugüne kadar koruyabilen ender
yapılardandır. Safranhan’ın ise 1511 yılında yaptırıldığı ve tipik bir Anadolu kervansarayı olarak
kullanıldığı bilinmektedir. Ankara’da sof ticaretinin bitmesinden sonra önemini yitiren Safranhan
Osmanlı Devleti’nin son dönemleri ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında cezaevi olarak kullanılmıştır.

ANKARA KALESİ
Altındağ İlçesinde bulunan tarihi bir kaledir. Çeşitli
medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve binlerce yıllık
tarihi olan Ankara, Ankara Kalesi etrafında gelişmeye
başlamış bir kent. Yapılan restorasyonlar ve çeşitli
düzenlemeler başta turistler ve fotoğrafçılar olmak
üzere her geçen gün daha fazla insanı kendine çekiyor.
Kalenin çevresindeki yokuşlar, en az Kaleiçi kadar
ilgi çekici. Antikacı ve bakırcılar arasında dolaşmak,
fotoğraf çekmek, satılan ilginç şeyleri incelemek çok keyifli.
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FAALİYETLER
GENÇ DOSTU ŞEHİRLER KONGRE VE SERGİSİ
SAHA ÇALIŞMASI: STANT FAALİYETİ
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve T.C
Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde
24-25 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen
"Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi",
yerel yönetim unsurlarından belediyeler
başta olmak üzere büyükşehir ve ilçe
belediyeleri, kent konseyleri ve farklı
bölgelerden gelen gençlik merkezleri ile
yerelde genç dönüşüm planının ortaya
konulduğu önemli kongrelerden biridir.
ATO Congresium Kongre ve Sergi
Merkezi’nde gerçekleşen Kongre’de yer alan
onlarca belediye ve bakanlık kurumu
arasında yerini alan Başkent Gençlik Meclisi,
sergideki tek sivil gençlik yapılanması
olarak dikkat çekmiştir.

Gençlik alanında sivil
katılımcılığı ve aktif
yurttaşlığı gençlik ölçeğinde
temsil etmesiyle büyük bir
önem kazandı.
Ayrıca kent içinde alınan
kararların toplumcu ve
kapsayıcı bir anlayışla
yürütülmesine önem veren
AKK ile Başkent Gençlik
Meclisi, katılımcılarının yerel
politika oluşturma
süreçlerinde aktif rol aldığı
çalışmaları Kongre boyunca
sergilemiş ve yerelde genç
dönüşümün başarılı
örnekleri arasında sergide
büyük bir ilgiyle
karşılanmıştır.

FAALİYETLER
SÖZ MECLİSTEN İÇERİDE
"Söz Meclisten İçeride”; Başkent Gençlik Meclisinin gençlerin birikim, bilgi, fikir üretme,
düşünme, kendilerini ifade etme düzeylerini geliştirmeyi amaçlayan bir etkinlik
serisidir.
Etkinliğin ilk serisinde Başkent Gençlik Meclisi temel olarak üniversitelerin doğasına
ilişkin, aslında nasıl bir organizasyon yapısı olduğuna ilişkin üniversitelerden çeşitli
akademisyenlerin katıldığı bir seminer şeklinde Nedir Bu Üniversite & Üniversite
Okuma Halleri başlığı ile hayata geçirilmiştir. Öte yandan bu etkinlik, bir gencin
üniversite hayatı boyunca geçirdiği süreyi nasıl etkin ve verimli geçirebileceğine ilişkin
akademisyen tavsiyeleri içermektedir.

FAALİYETLER
SÖZ MECLİSTEN İÇERİDE #1
16 EKİM 2021 “NEDİR BU ÜNİVERSİTE & ÜNİVERSİTE OKUMA HALLERİ”

Üniversite sadece bir eğitimi kurumu mudur? Bireyin yaşamını
şekillendiren yapı organizmaları ile birlikte yaşamın içinde olan
üniversitenin yaşamın dışında ele alınması ne kadar doğrudur.
Farklı disiplinlerden yaşamın farklı yerlerinden farklı fikirleri
olan uzmanlarla birlikte Üniversite ve yaşamı konuşuyoruz.

FAALİYETLER
SÖZ MECLİSTEN İÇERİDE #2
25 ARALIK 2021 “GENÇLİK POLİTİKALARINDA GENÇ AKIL”

Söz Meclisten İçeride serisinin ikinci etkinliği olan “Gençlik Politikalarında Genç Akıl”
etkinliği ise bir gençlik politikasının neleri içermesi gerektiğine yönelik gençlerin
fikirlerine ve taleplerine odaklanmaktadır.

FAALİYETLER
SÖZ MECLİSTEN İÇERİDE #3
3- 23 ŞUBAT 2022 “DİJİTAL DÜNYA HALLERİ: BİLİNMEYEN EVRENDE GENÇ OLMAK”

Yeni dünya düzeninde e-ticaret, bulut tabanlı teknolojiler, endüstri 4.0 ve 5.0’ın
getirdikleri/getirecekleri yeniliklerin neler olduğunun konuşulduğu, bu yeniliklere gençlerin
farkındalık ve adaptasyon sürecine dair bir oturum olacak. Alt başlıklar olarak, Metaverse,
Blockchain, NFT, sanal para, e-ticaret girişimciliği üzerine teknik detaylarda boğulmadan,
genel fikir oluşturacak düzeyde bir anlatım planı beklenmektedir. Katılımcılarımızın bu
konular/süreçler hakkında fikir edinmeleri ve kendilerinin yorumlayabilme, araştırabilmeleri
için bir ön birikime sahip olabilmesi amaçlanmaktadır.

FAALİYETLER
SÖZ MECLİSTEN İÇERİDE #4
4- 12 MART 2022 “EKO-İKLİM’E GİDERKEN: GENÇ İKLİM ELÇİLERİ”

Başkent Gençlik Meclisi'nin sürdürülebilir bir gelecek için başlattığı Söz Meclisten
İçeride gençlik rüzgarının dördüncü esintisinde 30-31 Mart'ta ATO Congresium'da
gerçekleşecek olan Eko İklim Zirvesi öncesi ön oturumu için Kuşcağız Aile Yaşam
Merkezinde bir araya geldik.
Eko İklim'e giderken katılımcı genç iklim elçileri ile iklim değişikliğine karşı doğa dostu
fikir aktarımları yaptığımız ve "Eko İklim Gençlik Manifestosu" oluşturma gündeminde
iklim değişikliği ve gençlik politikaları üzerine konuşutuğumuz bir etkinlik
gerçekleştirdik.

FAALİYETLER
SÖZ MECLİSTEN İÇERİDE #5
15 HAZİRAN 2022 GENÇ KATILIM GENÇ YÖNETİM İLE "KENT YÖNETİMİNİ
GENÇLEŞTİRMEK"

Ankara Büyük Şehir Belediyesi ile karara bağlanarak harekete geçtiğimiz ve gençler tarafından
oluşturulan başkentin ilk Yerel Gençlik Eylem Planı için katılımcı bir kent ve gençlik politikaları
oluşturmak adına bu faaliyeti organize ettik.
Konuşmacı akademisyenler, "KENT YÖNETİMİNİ GENÇLEŞTİRME" konusunda sürdürülebilir ve
uyarlanabilir kentler oluşturmak için gençlerin katılımının güçlendirilerek gençleşen yönetim
sistemlerinin değişim ile mümkün olacağı vurgusu yaptılar. Etkinlikte uyarlanabilir kent atölyesi
simülasyon çalışmaları ile katılımcı gençlerin kent yönetiminde katılımcılığı canlandırılmış oldu.

FAALİYETLER
BAŞKENT GENÇLİK
MECLİSİ KENT SAHNE

Başkent Gençlik Meclisi Kent
Sahne - Tiyatro Ekibimizin
Yeni Gelen Gençlere
Söyleyecekleri Var!

FAALİYETLER
BAŞKENT GENÇLİK MECLİSİ KENT SAHNE
Başkent Gençlik Meclisi olarak gençlerin sanatsal ve kültürel alanda aktifliğini artırmak adına
Kent Sahneyi gençlerin imkanına sunmak için adım attık ve 15-30 yaş aralığında tiyatroya ilgisi
olan herkesin katılımına açık tuttuk. "Kent Sahne" ile eğitimler, haftanın iki günü olacak şekilde
dönem boyunca devam etti.

FAALİYETLER
BİR GENÇLİK VAKASI
Nedir?
Ankara’da yaşayan gençlerin genç olmaya dair ilgilendiği her şeye dokunan bir etkinlik
serisidir. Başkent Gençlik Meclisi tarafından Ankara’da bulunan tüm üniversite öğrencilerini
bir araya getireceği kültür, sanat, akademi ve spor faaliyetlerinin tüm gençler tarafından
organize edileceği bir gençlik dayanışma hareketidir. Her üniversitede yapılması planlanan
faaliyetlerin öğrenciler tarafından organize edildiği ve gerekli desteğin Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından verileceği “Gençlerin Gençler İle” yürüteceği bir süreçtir.
Ne hedefliyoruz?
Başkent, hali hazırda 500 bini bulan üniversite / lise öğrencisi ve %20.1 genç nüfus ile
Türkiye’nin genç illeri arasında yer almaktadır. Fakat biz gençlerin birbirlerine erişebilmesi
hususunda mekânsal zorluklar mevcuttur. Başkentteki tüm gençlerin bugünümüzü ve
yarınımızı şekillendirecek genç akla ihtiyacı vardır. Başkentte yaşayan gençler olarak hem
gençlik politikalarımızı beraber belirleyelim hem de sanat, kültür, akademi ve spor
faaliyetlerimizi birlikte yapalım. İmkan yoksa yaratalım, eksik varsa düzeltelim ve Genç
Dostu Başkent unvanını hep birlikte inşa edelim. Bunu birlikte başaracağımıza inancımız
olduğu için bu projeyi başlattık.

FAALİYETLER
BİR GENÇLİK VAKASI
4 MART HACETTEPE GENÇLİK FESTİVALİ

FAALİYETLER
BİR GENÇLİK VAKASI
ODTÜ EDS216 DERSİ-AKRAN DAYANIŞMASI İLE ULUSLARARASILAŞIYORUZ

ODTÜ Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Dr. Serap Emil’in müfredatını tasarladığı EDS216
(Okul dışı ortamlarda öğrenme) kodlu derste hem uluslararası hem de Türkiye'de yaşayan
öğrencilerin konfor alanlarından çıkabilmesi, farklı kültürler ile etkileşime girebilmesi ve dil
becerilerinin geliştirebilmesi amaçlanmaktadır. Tasarlanan bu ders kapsamında farklı İngilizce
seviyelerinden 20 Başkent Gençlik Meclisi üyesi yer alacaktır. Etkinlik beş aşamadan
oluşmaktadır, etkinlik 12 Mayıs'ta yapılacak Çalıştay ile başlayacaktır. Ardından tanışma
toplantısı ile Başkent Gençlik Meclisi üyeleri, uluslararası öğrenciler ve dil bariyerinin
aşılmasında kolaylaştırıcı rolü üstlenecek ODTÜ öğrencileri tanışmışlardır. Ardından yapılacak
etkinlikler ile dersin amacı olan kültürler arası etkileşim faaliyetleri gerçekleşmiştir.

FAALİYETLER
30-31 MART EKONOMİ VE İKLİM ZİRVESİ
KAMPÜS MEYDAN: GENÇLİĞİN İKLİM PRATİKLERİ: KUŞAKLARARASI ADALETSİZLİK VE
KATILIMCILIK
“İklim Değişikliği” ve “Yeşil Dönüşüm” konularında küresel düzenlemelere en doğru şekilde
ve hızla hazırlanmak, iklim değişikliği ile mücadele ve ekonomiye etkisinin en aza
indirilmesi için "Ortak Akıl" oluşturmak amacıyla 30-31 Mart tarihleri arasında ATO
Congresium’da gerçekleşen zirvede Ankara, dünyanın ilk ekonomi ve iklim değişikliği
fuarına da ev sahipliği yapmış oldu.

FAALİYETLER
30-31 MART EKONOMİ VE İKLİM ZİRVESİ

FAALİYETLER
30-31 MART EKONOMİ VE İKLİM ZİRVESİ
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ALT ÇALIŞMA GRUPLARI:
KATILIMCILIĞI ARTTIRMAK

BAŞKENT GENÇLİK MECLİSİ
ÇALIŞMA GRUPLARI

Nedir ?

Çalışma Grupları

Başkent Gençlik Meclisi Çalışma Grupları
başkentte kültür, kariyer, farkındalık, kent
bilinci, araştırma ve gelişme, istatistik-veri
alanları üzerine konuşmak, tartışmak ve dahası
proje üretmek üzere gençler tarafından
organize edilen alt gruplardır.
Bu alt çalışma alanları Başkent Gençlik
Meclisinde gençlerin bu alanlardaki mevcut
durumlarını iyileştirmek üzere açılmış Gençlik
Meclisi bileşenlerinden oluşan gruplardır.

Sosyal Farkındalık Çalışma Grubu
Kariyer ve İstihdam Çalışma Grubu
Sürdürülebilir Kent ve Tasarım Çalışma Grubu
İklim, Çevre ve Doğa Çalışma Grubu
AR-GE İnovasyon Çalışma Grubu
Lise Çalışma Grubu
Kültür Ve Sanat Çalışma Grubu
İstatistik ve Veri Bilimi Çalışma Grubu

Sosyal Farkındalık
ÇALIŞMA GRUBU

Nedir ?

Kapsamları

Faaliyet Projeleri

Sosyal faydayı esas alıp, empatik bir yaklaşım ve sosyal sorumluluk
bilinciyle hareket edilerek, toplumda dezavantajlı görülen gruplar ve
sorunlar için gençlerin katılımlarıyla sosyal sorumluluk projelerinin/
çözümlerinin üretildiği çalışma grubudur.
- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma kurum ve kuruluşlarıyla ortak etkinlik
düzenlenme
- İnsan Hakları ile ilgili farkındalık yaratacak seminerler düzenleyip, projeler
üretme
- Hayvan Hakları ile ilgili farkındalık yaratacak projeler üretme ve barınak
ziyaretleri düzenleme
- Yaşlı Bakım Merkezi ziyaretleri düzenleme
- Dezavantajlı gruplar için projeler üretme ve seminerler düzenleme
- Çevre/Su Kirliliğini önlemeye yönelik projeler üretme
Otizmli Bireyler için Farkındalık Çalışması, Şizofreni Hastalığını Atlatmış
Bireylerin Topluma Adapte Olmasında Kolaylaştırıcı Olma Farkındalık
Çalışması, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Çalışmalarıı, Afad ve Akut
ile Gençlere Arama, Kurtarma ve İlkyardım Eğitimi Çalışması, Üniversitelerdeki
Sokak Hayvanlarına Mama Yardımı Projesi, Gençler ile Birlikte Köy Okulu
Boyama Projesi.

Sosyal Farkındalık
ÇALIŞMA GRUBU

Kariyer ve İstihdam
ÇALIŞMA GRUBU

Nedir ?

Kapsamları

Faaliyet Projesi

Kuruluş amacı gençlerin yaşadığı sorunların başında gelen işsizliğe
ortak akıl ilkemiz doğrultusunda çözümler üretebilmektir. Staj
sürecinden iş aramadaki sorunlara; mesleki alanda tecrübe aktarımına
olanak sağlayan eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi gibi bir çok
konuda faaliyet göstermekteyiz.

•İş bulma sürecinde karşılaşılan zorluklara karşı çözüm üretmek
•Gençlerin kendilerini geliştirecekleri eğitimleri planlamak ve
erişilebilir kılmak
•Mevcut işe alım politikalarını takip etmek ve gerekli değişiklik
önerilerini hazırlamak
•Staj sürecinde yaşanan sorunlara çözümler üretmek

6-7 Kasım Ankara Kadın Liderler Zirvesi

Kariyer ve İstihdam
ÇALIŞMA GRUBU

Sürdürülebilir Kent ve Tasarım
Çalışma Grubu

Nedir ?

Kapsamları

Faaliyet Projesi

"Sürdürülebilir Kent ve Tasarım” çalışma grubu kentlerin tasarımlarını
ve yerleşim planlarını öğrenmeyi; kent üzerine çalışmalar yapan kişileri
yakından tanımayı; kentle ilgili çalışmalar yapmayı hedefleyen bir alt
çalışma grubudur. Çalışma alanı başta Başkent Ankara’dan başlamak
üzere; kentin önemli görülen “yapıtaşlarından” kentte atıl duruma
düşmüş tüm yapılara kadar geniş bir yelpazeye sahiptir.

- Kentte atıl durumdaki yerleri tespit edip bu mekanlar üzerine iyileştirme
çalışmaları yapmak
-Başkentte Kent Gezileri organize edip bu gezilerde mekanların işlevlerini,
tasarımlarını, konseptlerini ve daha bir çok unsurunu gözlemleyip bunun
üzerine kent günlükleri oluşturmak
-Sürdürülebilir yaşam alanları planlamak bunlarla ilgili yarışmalara
etkinliklere katılıp düzenlemek

-Ankara Kent Atölyeleri
-Ankara Kültürü ve Kent Çalışmaları

Sürdürülebilir Kent ve Tasarım
Çalışma Grubu

İklim, Çevre ve Doğa
ÇALIŞMA GRUBU

Nedir ?

Kapsamları

Faaliyet Projesi

Doğa ve çevre hassasiyetini ön plana alıp özellikle gezegenimizin
son birkaç yüzyıldır mücadele ettiği iklim krizinin sorun alanlarını
tespit edip çözümler üreten; kentin ekolojik hassasiyetini
yükseltmek için gençlerin katılımlarıyla etkinlikler organize eden ve
projeler üreten bir çalışma grubudur.
-Kentin iklim değişikliğine uyumu için projeler üretir ve raporlamalar
yapar.
-Gençlerin iklim değişikliği, çevre ve buna bağlı konularda
kapasitesinin arttırılması için eğitimler ve seminerler düzenler.
-Çevre koruma, çevre duyarlılığı gibi konularda uygulamalı olarak
katılımcı etkinlikler düzenler.
-Doğa ve hayvan hakları alanlarında çalışan sivil toplum kuruluşları ile
dayanışma içinde hareket eder.

5 Aralık Dünya Gönüllüler Gününde Sürdürülebilir Çevre İçin Sorumluluk
Zamanı

İklim, Çevre ve Doğa
ÇALIŞMA GRUBU

Kültür Ve Sanat
ÇALIŞMA GRUBU

Nedir ?

Kapsamları

Faaliyet Projesi

Kültür sanat çalışma grubu olarak gençliğin de sanatın içinde yer alması
gerektiğinin ve kültürün koruyucusu olduğunun farkında olarak
çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Gençliğin sanata olan ilgisini arttırmak ,
gençlik arasında kültürün önemini vurgulamak için çeşitli etkinlikler
düzenlemekteyiz. Bu sebeple çalışma grubu olarak bizim sloganımız,
Gençliğin sanata ulaşırken yaşadığı zorluğun ve kültürel değerlerin devamı
olduğunun farkındayız. Yaşadığımız zorlukları en aza indirmek bizim elimizde.
-Kültürel miras alanlara çeşitli geziler ve bilgilendirici turlar düzenlemek.
-Sanat alanında gerçekleşen faaliyetlerin ulaşımını gençler için
kolaylaştırmak.
- Sanat alanında çeşitli yeni oluşumlar kurarak gençliği sanatla buluşturmak
(Kent Sahne, yeni oluşturulabilecek Gençlik Senfoni orkestrası gibi)
-Gençler için çeşitli workshoplar ve eğitimler düzenleyerek kültür sanat
alanında daha çok gencin yer alabilmesini sağlamak.

Ankara Kültürü ve Kent Çalışmaları

İstatistik ve Veri Bilimi
ÇALIŞMA GRUBU

Nedir ?

Kapsamları

Faaliyet Projesi

Ankara’ya ve gençlere ait bilgilerin belirli yöntemlerle toplanmasına
veriler arasındaki ilişkilerin analiz edilerek Ankara’da ekonomik sosyal,
kültürel ve idari hizmetlerin genç odaklı yapılması adına çalışmalar
yapmaktadır.

-İstatistik ve Veri Bilimi konusunda bilgilendirme ,eğitim çalışmaları
gerçekleştirmek
-İstatistik ve Veri Biliminin yerel yönetimde kullanılmasını sağlamak
-Başta Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi olmak üzere bütün
Ankara Gençliğinin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda çalışmalar
gerçekleştirmektir.

Gençlerin yurtdışına çıkma durumlarının tespiti araştırması ve yerel yönetim
programına tavsiye kararında bulunulması
Kentte bulunan üniversitelerin yeşil alanlarının yeterliliğinin araştırılması
Gençlerin temel alışveriş ihtiyacının belirlenmesi için yüz temel ihtiyacın
belirlenmesi çalışması

İstatistik ve Veri Bilimi
ÇALIŞMA GRUBU

AR-GE İNOVASYON
ÇALIŞMA GRUBU

Nedir ?

Kapsamları

Faaliyet Projesi

İsminden aldığı yetkinlikle her türlü araştırma geliştirme ve inovasyon adı
altında,kentin ve gençlerin bilgi dağarcığını artırmak amacıyla sistematik olarak
sürdürülen yaratıcı çalışmalar ve bu bilginin yeni uygulamalar yaratmak için
kullanılmasını sağlar.

-Her alanda yenilik ve değer katan “inovasyon” kelimesine ve olabiliritesi yüksek
realist fikirlere bağlı kalarak projeler üretmek
-Kentimizde mevcut olan sistemlere genç ve yenilikçi fikirler geliştirmek
-Olağan halde sürdürülen projelere genç bir bakış açısı katmak
-Kentimizde bizler için yaşamı zorlaştıracak projelere bir “genç eli” değdirerek
her kesimin bu rahatlatıcı yeniliklerden faydalanmasını sağlamak
-Ve AR-GE İnovasyon’a bağlı kalarak yapılacak bir çok proje..

Toplu taşımanın daha cazip kılınılması için çeşitli fikirler projelendirildi. Bunlar
arasında belediyenin şu anda uygulamakta olduğu öykümatikler yerleştirme ve
banliyö hattı olan Başkentray'da öğrenci Ankarakart abonmanının geçerli olması yer
aldı. Aynı zamanda metro istasyonlarının atıl kısımlarının kütüphaneye çevrilmesi
konusu da projelendirildi.

Lise

ÇALIŞMA GRUBU
Nedir ?

Kapsamları

Faaliyet Projesi

Amacımız; gençliğin çok büyük bir paydaşı olan liselilerin Başkent Gençlik
Meclisi’nde aktif rol oynamasını sağlamak, liselilerimize daha prestijli ve
kendilerini geliştirebilecekleri bir sosyal ortam sağlamak ve kent çalışmalarımızda
en genç nesil olan biz liselilerin fikirlerinden yararlanabilmek.

-Gençlik Meclisi'nin liseler nezdinde aktifliğini sağlamak
-Liselilerin önce kendi arasında sonra üniversitelilerle kuracağı sosyal bağları
sağlayıp güçlendirmek
-Kent çalışmalarında liselilerin aktif rol oynamasını sağlamak
-Liselilerin öğrenimi, gelişimi ve gelecek planlaması için etkinlikler düzenlemek.

Kaygını Yönet, Sınavı Kazan Çalıştayı

Lise

ÇALIŞMA GRUBU
Kaygını Yönet, Sınavı Kazan Çalıştayı
Bu çalışma; yakın zamanda merkezi sınavlara girecek olan gençlerin, sınava yönelik
duygularına farkındalık kazandırmak ve sınav kaygısı durumuna ilişkin çeşitli önleme ve
müdahale uygulamalarının akranları ile beraber farklı alanlardan uzmanlar eşliğinde
deneyimlemesini amaçlamaktadır.
Çalışma içeriği duygusal farkındalık, kaygı duygusunun oluşumu, günlük stresörlerimiz,
sınav kaygısına yönelik çeşitli baş etme becerileri, stres ve kaygıyla baş etmede yararlı
olabilecek egzersizler, beslenme alışkanlıklarının duygu durumuna etkileri gibi
başlıklardan oluşmaktadır.

#BAŞKENTİNGENÇAKLI

YEREL GENÇLİK EYLEM PLANI

YEREL GENÇLİK EYLEM PLANI
28 Nisan ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Yerel Gençlik Eylem Planı Duyuru Programı

Türkiye’de her alanda yaşanan son dönem
istikrarsızlık toplumun tüm kesimlerini doğrudan
veya dolaylı bir biçimde etkilemiştir. Krizden ve
pandemiden etkilenme verileri göz önünde
bulundurulduğunda Türkiye’de gerek merkezi
idare gerek ise de yerel idarelerin gençlik alanında
politika yapabilme dirençlerinin zayıf olduğu
görülmektedir. Bu direncin artırılması için spesifik
alanlarda ihtiyaç analizleri yapılarak politika
belgesinin hazırlanması gerekmektedir. Bu politika
belgeleri sonucunda istenilen alanda eylem
planlarının oluşturulması somutlaşmaktadır.
Gençlik alanında yapılan faaliyet ve etkinlikler
1970’lerdeki kamu yönetim anlayışlarının yansıması
olarak karşımıza çıkmaktadır. Değişen dünyada
değişen paradigmaları yakından takip edebilmek
için özellikle genç nüfus dinamiklerinin göz
önünde
bulundurulması
gerekmektedir.
Bu
bağlamda Ankara Büyükşehir Belediyesinin hali
hazırda mevcut olmayan gençlik eylem planını
oluşturmak
bu
çalışmanın
amacı
olarak
belirlenmiştir. Bu çalışmada strateji belgesinin
temel dinamikleri göz önünde bulundurularak
Ankara Gençlik Eylem Planı hazırlanacaktır.

Gençlik
Eylem
Planı
hazırlamak için ilk etapta
mevcut durum analizlerinin
yapılması
ikinci
olarak
gençlere yönelik sosyolojik
ihtiyaç analizinin çıkarılması
üçüncü
olarak
politika
belgesinin hazırlanması son
olarak elde edilen veri ve
deneyimleri gençlik eylem
planı hazırlama noktasında
kullanılması gerekmektedir.
Ankara BB Gençlik Eylem
planın hazırlanması bütüncül
bir yaklaşım gerektirdiği için
birden
fazla
daire
başkanlığının sürece dahil
olması
gerekmektedir.
Öncelikler kısa, orta ve uzun
vade
eylem
planlarının
hazırlanması elzemdir

#BAŞKENTİNGENÇAKLI

#BAŞKENTİNGENÇAKLI

