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    Katılımcılık ilkesiyle yönetim anlayışına yön veren İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin

2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planlama çalışmalarında da yer verildiği gibi kentin

aidiyeti, dezavantajlı topluluklar ve bunun yanında kadınlar, gençler, çocuklar bizim

öncelikli alanlarımızdır. 

      Bir şehrin gelişiminde, şehrin dünya kenti olmasında, kadınların gençlerin, çocukların

ve öznelerin aktif bir şekilde rol alması gerektiğini düşünüyoruz. Başkanımız Sayın Tunç

Soyer’in ve biz gençlik çalışanlarının katılımcılık ve kapsayıcılık ilkelerine verdiği önemle

Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü ve belediyemizin ilgili birimleri

aracılığıyla gençlere yönelik çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Gençlerle birlikte düşünmek,

planlamak, üretmek ve uygulamak, ortak akılla hareket etmek bizim en büyük gücümüzü

oluşturmaktadır. Gençlik çalışanları olarak bizler bu yöntemden besleniyor, gençlerin bu

süreçlerde aktif rol almasından büyük memnuniyet duyuyor, gençlik hakları ve politikaları

alanında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda “Gençlik Kenti İzmir” vizyonuyla

hareket eden İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gençlik katımının sağlandığı,

gençlerle birlikte kararların alındığı, gençlik stratejilerinin ve gençlik politikalarının

üretildiği süreçler yürütülmektedir. “2026 Avrupa Gençlik Başkenti” başvurumuz ise

yürüttüğümüz çalışmaların bir parçasını oluşturmaktadır. 

        Avrupa Gençlik Başkenti başvuru süreci, unvanın kazanılması ve sonraki süreçlerin

hepsini çok değerli buluyor her aşamasının İzmirli gençlere, kentimize ve hatta ülkemize

gençlik alanında çok önemli katkılarının olacağını düşünüyoruz. Bu amaçla bir araya

gelmeyi, birlikte üretmeyi ve ortak duygu ve düşüncelerle yan yana durmayı önemsiyoruz.  

       Başvuru yöntemini ve süreci birlikte düşünmek ve planlamak üzere çağrımıza karşılık

vererek “İzmir Gençlik İnisiyatifleri Buluşması” na katılımları için gençlere, gençlik

çalışanlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve ilçe belediye temsilcilerine çok teşekkürler. 

    Umuyoruz ki kamusal alanın paydaşları ile birlikte üreterek 2026 Avrupa Gençlik

Başkenti unvanını alacak, çok daha güzel ve önemli çalışmalara birlikte imza atacağız.

Gençlerle bugünü birlikte yaşayacak geleceğimizi yine birlikte tasarlayacağız…

Sevgilerle.

Pelin AKBAŞ

Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı
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[ 1 ]  Avrupa  Genç l i k  Başken t i ;  Avrupa  Genç l i k  Fo rumu  ta ra f ı ndan  2009 ' dan  be r i
Avrupa  şeh i r l e r i ne  b i r  y ı l l ı ğ ı na  ve r i lmekted i r .  Seç i l en  ş eh i r  bu  sü rede  genç l e r l e
i l g i l i  kü l tü re l ,  s o sya l ,  s i yas i  ve  ekonomik  yaşam ve  ka lk ınma  p rog ramın ı  o r taya
koyma  f ı r sa t ı  e l de  e tmekted i r .

GİRİŞ
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 14

Ocak 2023 tarihinde Tarihi Havagazı Fabrikası Fikrimiz A Blok’ta “İzmir Gençlik

İnisiyatifleri Buluşması” gerçekleştirilmiştir.

11.30 – 15.30 saatleri arasında İzmir gençlik stratejilerini, gençlik politikalarını,

Avrupa Gençlik Başkenti başvuru sürecini ortak paydada konuşmak üzere 28

Sivil Toplum Kuruluşu ve 10 İlçe Belediyesini temsilen toplamda 58 katılımcı ile

“Kent ve Gençlik” başlığı altında bir araya gelinmiştir.

TOPLANTININ AMACI
İzmir Büyükşehir Belediyesi, katılımcılık ilkesiyle yönetim anlayışına yön veren

ortak aklı ön planda tutarak gençlik hakları ve gençlik politikaları alanında

çeşitli çalışmalar yürütmektir. “2026 Avrupa Gençlik Başkenti”[1] unvanı için

başvuru süreci başlatılmış, yürütülen çalışmaların ve başvurunun gençlerle

birlikte oluşturulması amaçlanmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda kamusal alanın

bugünün paydaşları ile birlikte yeniden yapılandırılması için yapılan çalışmaların,

gençlerden oluşan ve gençlik çalışmaları yürüten katılımcılarla hayata

geçirilmesine dikkat edilmektedir. Bu durum, kamu ve halk iradesi arasındaki

yelpazenin daralması ve alınan kararların sürdürülebilir ve işlevsel olması

bakımından çok önemli bir noktadadır. Bu doğrultuda “Gençlik Kenti İzmir”

vizyonuyla hareket eden İzmir Büyükşehir Belediyesi için gençlik katılımının

sağlandığı, gençlerle birlikte kararların alındığı, gençlik stratejilerinin ve gençlik

politikalarının üretildiği süreçler yürütülmektedir.

Toplantının genel amacı; katılımcılık ilkesiyle hareket etmek adına toplumların

gençlik alanında tecrübe ettiği asıl problemlerin belirlenmesi ve bu problemler

çerçevesinde tartışmayı sürdürerek belirlenen sorunlar üzerine çözüm

önerilerinin üretilmesidir. Toplantının son bölümünde tartışmalar esnasında

ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri dikkate alınarak gençlerden oluşan bir

çalışma grubunun kurulması ve bu grup ile yıl boyunca yürütülecek farklı

çalışmalarla “2026 Avrupa Gençlik Başkenti” başvuru metninin oluşturulmasıdır.



TOPLANTININ HEDEFİ
Toplantının hedefi, katılımcılık ilkesiyle yönetim anlayışına yön veren ortak akıl ön

planda tutularak gençlik hakları ve gençlik politikaları alanında çeşitli çalışmalar

yürütülmesidir. Bu amaçla başvuru süreci başlayan “Avrupa Gençlik Başkenti”

unvanı hazırlıklıları için çeşitli çalışmalar yürütülmesi gerekmektedir.

Öznelerin(gençlerin) diyaloğunun sağlanması, kent ve gençlik durum analizinin

yapılması, yerel gençlik stratejilerinin belirlenmesi için sorun tespitlerinin

yapılması ve çözüm önerilerini geliştirilmesi, paydaşlık ilişkilerinin güçlendirilmesi

ve “2026 Avrupa Gençlik Başkenti” başvurusu için gençlerden oluşan bir çalışma

grubunun oluşturulması toplantının temel hedeflerini oluşturmaktadır.

SAAT İÇERİK

11.30-12.00

Tanışma 

Neden Buradayız?

Açılış Konuşmaları

Genel Programın Paylaşımı 

12.00-13.00

Gençlik Gündemi ve Kentin Gençlik Stratejisi

Gençlik Durum Analizi ve İhtiyaçlar

Grup Çalışmaları

Ara

13.30-15.30

Sorun Tespitleri ve Çözüm Önerileri

Paydaşları Belirleme ve Roller

Geleceğe Dair Öneriler

GENEL PROGRAM AKIŞI



Mehmet Anıl Kaçar 
(İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes� Sosyal Projeler Da�re Başkanı)

Toplantının başlangıcında moderatör tarafından sunum tekniği
kullanılarak toplantının genel hedeflerine ve sürece dair bilgiler
paylaşılmış, gençlik gündemi ve kentin gençlik stratejisi, yerelde
ve ulusalda mevcut gençlik politikaları aktarılmıştır. Programa
sırayla İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanı
Mehmet Anıl Kaçar, İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı
İsmail Ferhat Kaplan, Gençlik Çalışanı Can Ercebe ve Gençlik
Örgütleri Forumu- GoFor- Genel Koordinatörü Hasan Oğuzhan
Aytaç’ın açılış konuşmaları ile devam edilmiştir. Ardından
istasyon tekniği kullanılarak grup çalışmaları yapılmıştır. Genel
değerlendirmelerin ardından program tamamlanmıştır.

KULLANILAN YÖNTEM VE
İÇERİK

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sorumlu olunan alanların aktarımının
ardından bugün bu toplantıya katılım sağlayarak kamusal alanın paydaşları
olduğu için gelen katılımcılara teşekkür edilmiştir. Avrupa Gençlik Başkenti
hazırlık sürecinde Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan
sekretaryanın genel yapısına ve işleyişine dair bilgiler aktarılmıştır.

Gençlik çalışmalarının aktif ve gönüllü katılımı ile ortak akıl ve katılıma
önem vererek alanların birlikte iyileştirilmesi ve sorumluluğun birlikte
alınmasının amaçları olduğu belirtilmiştir. 

Yerelde gençlik politikaları metnini paydaşlarla birlikte üretmenin gerekliliği
ve gençlik çalışmalarının kente birlikte yayılabileceği söylenerek 2025
Avrupa Gençlik Başkenti sürecine dair kısa bilgi paylaşımın ardından İzmir
Gençlik Belediyesi örneği ile Avrupa Gençlik Başkenti 2026 başvuru süreci
kapsamında bilgi paylaşımında bulunulmuştur.

AÇILIŞ KONUŞMALARI



İsma�l Ferhat Kaplan 
(İzm�r Kent Konsey� Gençl�k Mecl�s� Başkanı)

İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi bünyesinde sorumlu olunan alanların
aktarımının ardından 2025 Avrupa Gençlik Başkenti sürecindeki rolleri
arttırarak 2026 Avrupa Gençlik Başkenti sürecinde İzmir gençliğinin
temsiliyetinde kolaylaştırıcılık sorumluluğunu üstlendikleri bilgisi
paylaşılmıştır. 2026 Avrupa Gençlik Başkenti unvanı başvuru sürecinde sivil
toplum örgütleri, öğrenci toplulukları, Gençlik Belediyesi, İzmir Büyükşehir
Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile birlikte yer alacakları iletilmiştir.

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Can Ercebe 
(Gençl�k Çalışanı)

Gençlik Politikaları ve Türkiye’ de Güncel Durum: Doğru ve evrensel
gücün harekete geçmemesi ile imza altına alınmış, uygulanabilir bir
gençlik politika metninin olmaması ve katılımcılık ve diğer değer
yargılarla bezenmiş bir gençlik politikasının olmaması konularına
değinilmiştir. “Bu toplantıda sizlerin, yani özne olan grubun, gençlerin
kaybedecek çok şeyi var. Gençlerin bugünlerini kurgularken kaybedecek
çok şeyi var. O nedenle bu toplantı “Kaybedecek Çok Şeyi Olanların”
toplantısı” sözleri ifade edilmiştir.
Kent, Kamusal Alan, Ortak Akıl, Ortak Yaşam ve Yeniden Düzenleme:
Gençlere dair kentte tartışmalar yürütülürken, kararlar alınırken gencin
(öznenin) rolü ve yeniden düzenleme kısmında da gencin (öznenin) aktif
rol alması ve karar alması, üretmesi ve süreci yürütmesi gerektiği
aktarılmıştır.
Bir Aracı: “Avrupa Gençlik Başkenti”: Yerelde bir şeyleri çözüme
ulaştırmanın aracı ve kolaylaştırıcısı olarak Avrupa Gençlik Başkenti
unvanının ve karar alıcılara etki etmenin önemli vurgulanırken Avrupa
Gençlik Başkenti ile öznenin (gencin) temel haklarının korunması,
savunulması, ilgili mekanizmaların hayata geçirilmesi kolaylaşacağı
bildirilmiştir.
Avrupa Gençlik Başkenti Nedir? : Bu unvan ile neler olduğu ve ne gibi
değişiklikler gerçekleştiği aktarılmıştır.

Avrupa Gençlik Başkenti başvuru sürecinde sorumlu olunan alanların
aktarımının ardından yerelde ve ulusalda yürütülen gençlik çalışmalarına dair
kısa düşüncelerin paylaşımı yapılmıştır. Gençlik Çalışmalarına dair ortak bir
politika metninin olmamasına ve bu sebeple tabanın boş olmasına dikkat
çekilmiştir.

Sunum boyunca ele alınan konu başlıkları ise;



Türkiye Gençlik Örgütleri Forumu (Go-For)
Türkiye’de gençlik çalışmalarının ve politikalarının gelişimi konusunda sivil yapıların
katkısı çok sınırlı düzeyde olmuştur. Gençlik Örgütleri Forumu ise gençlik politikalarının
oluşum süreçlerine gençlik örgütlerinin aktif katılımını sağlamak üzere yola çıkmıştır. Bu
yapı, evrensel standartlarda bir gençlik politikasının kamu ve sivil toplum eş güdümüyle
yasal güvence altına alınmasını ve uygulanmasını savunuyor. Gençlik Örgütleri Forumu,
hak temelli gençlik politikasının hem kamu hem de sivil toplum kuruluşları tarafından
daha iyi anlaşılmasını ve böylelikle etkisini arttırmayı hedefliyor.

Türkiye’de hak temelli çalışmalar yapan gençlik örgütlerini aynı yapı altında bir araya
getirerek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmekte olan Gençlik Örgütleri Forumu’nun en
önemli rolü evrensel standartlarda olan gençlik politikalarının altyapısının oluşabilmesi
için farkındalık yaratmak; gençlerin haklarını ilgili platformlarda savunmak ve üyesi
olan ve olmayan gençlik örgütlerinin, öğrenci topluluklarının kapasitesini geliştirmeye
çalışmakta ve bir ağ olarak etkisini arttırmak için çaba göstermektedir.

Hasan Oğuzhan Aytaç 
(Gençl�k Örgütler� Forumu-GoFor- Genel Koord�natörü) 

Türkiye Gençlik Örgütleri Forumu (Go-For), Avrupa Gençlik Forumu ve Avrupa
Gençlik Başkenti başlıklarında bilgilendirme yapılmış, Hasan Oğuzhan Aytaç
sözlerini aşağıda yer aldığı şekilde aktarmıştır:

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Avrupa Gençlik Forumu
Avrupa Gençlik Forumu, gençlik örgütleri
tarafından bağımsız olarak kurulmuştur.
100'den fazla ulusal gençlik konseyinden
ve gençlik örgütlerinin federasyonu olan
uluslararası gençlik STÖ’lerinden meydana
gelmektedir. Bütün Avrupa'da ortak
çıkarlarını temsil etmek için örgütlenmiş
genç insanları bir araya getirmektedir.

Avrupa Gençlik Forumu, genç insanların
Avrupa'yı ve içinde yaşadıkları toplumları
şekillendirmeye aktif biçimde katılmaları
ve bugünün dünyasında Avrupa
vatandaşları olarak genç insanların yaşam
koşullarını iyileştirmek adına
yetkinleştirilmeleri için çalışmaktadır.

Avrupa Gençlik Başkenti
Avrupa Gençlik Forumu hedefleri
doğrultusunda, Avrupa Gençlik Başkenti
enstrümanlardan sadece birisidir. “Gençlik
Katılımının Anaakımlaştırılması”
amaçlanmıştır.

Türkiye’ de sivil toplum alanında
demokrasiyi savunan kişiler Avrupa
değerlerini oldukça önemsiyor. Avrupa
ekosisteminin bir parçasıyız ancak
süreçler bizi bunun dışına itiyor

Türkiye’ye Avrupa Gençlik Başkenti ünvanının verilmesi; 
Türkiye gençlik alanının Avrupa ekosistemi ile uyumlu
çalışmasını kolaylaştıracaktır.

İzmir’e Avrupa Gençlik Başkenti ünvanının verilmesi ;
2025 AGB başvurusunda İzmir finali gördü. Bu yolu
gitmek bile çok keyifli, çok anlamlı. O yolun
sonuçlarından biride bu çemberin oluşması aslında.
(Bugünkü toplantıdan bahsedilmektedir) Bu katılımı
kamusal kültüre ve politikaya dönüştürmek temel
amaçlarımızdan.



AÇILIŞ KONUŞMALARI
Can Ercebe 
(Gençl�k Çalışanı)

Teknik Bileşenler: Avrupa Gençlik Forumu, Ulusal Gençlik Konseyi (Go-For),

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi

Organik Bileşenler-Neden İzmir? : Gençlik Örgütleri, Gençlik Meclisi, Gençlik

İnisiyatifleri, Gençlik Belediyesi, Üniversiteler/Kulüpler, Gençler İçin Çalışan

Sivil Toplum Örgütleri, Gençlik Kamu Kurumları

Toplantının Hedefleri: Öznelerin Diyaloğu, Kent ve Gençlik Durum Analizi,

Avrupa Gençlik Başkenti Stratejisi, Roller, Öneriler

Hasan Oğuzhan Aytaç’ın ardından Can Ercebe ‘teknik bileşenler, organik
bileşenler, toplantının hedefleri’ başlıkları üzerinden sunumuna devam etmiştir.

ALT GRUP ÇALIŞMALARI

Toplantının �k�nc� aşamasında alt çalışma

grupları �le �stasyon uygulamasına

geç�lm�ş,  kent�n gençl�k durum anal�z�n�n

yapılması ve �ht�yaçlarının bel�rlenmes�

�ç�n “SWOT” anal�z� yapılmıştır.

SWOT ANALİZİ

Katılımcılık esaslı bir teknik olmasından dolayı katılımcıların süreçte aktif
yer alması,
Katılımcıların kişisel ilgi alanlarını doğrultusunda yürüttükleri
çalışmaların paylaşılmasına olanak tanıması,
Küçük grup tartışmalarına alan açarak konunun özelleştirilmiş bir alanda
daha derinlemesine irdelenmesi,
Gün boyunca süren çalışmalarda katılımcılara bedensel hareket edebilme
alanı tanıması,
Katılımcılar arası iletişimi ve işbirliğini güçlendirmesi şeklindedir.

Bu amaçla katılımcı merkezli eğitim modelinde sıklıkla kullanılan “İstasyon
Tekniği” kullanılmıştır.

Tekniğin kullanım gerekçeleri;



ALT GRUP ÇALIŞMALARI
Katılımcılar, SWOT analizinin içerdiği başlıklar altında oluşturulan
istasyonlara; eşit temsiliyetleri gözetilerek eşit sayılarda dâhil olmuştur.
Gruplar oluşturulurken birbirinden farklı özelliklerde, farklı çalışma alanlarına
sahip kişilerin bir araya getirilmesine dikkat edilmiştir. Grupların heterojen
yapılarda oluşturulması amaçlanmıştır. İstasyonlardaki çalışma süreleri,
çalışmanın içeriğine ve günün genel programına göre 20 dakikayı
geçmeyecek şekilde belirlenmiştir. Her istasyonda kolaylaştırıcı ve raportör
olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı
bünyesinde oluşturulan ''Avrupa Gençlik Başkenti Hazırlık Sekretaryasında" 
 yer alan personeller yer almıştır. Grupların, tüm istasyonları ziyaret etmesinin
ardından çalışma grupları büyük grupta sunumlarını yapmış ve bu bölüm
tamamlanmıştır. 

Katılımcılar tarafından; kentin gençlik durumunun analizi bağlamında Güçlü
Yanları, Zayıf Yanları, Fırsatlar, Tehditler başlıkları ile alt gruplarda
tartışmalar yürütülmüştür. İstasyonlardaki fikirler raportörler tarafından not
edilmiştir.

Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar

Fırsatlar Tehd�tler

Demografik,
Politik, Sosyo-
Politik, Katılım,
Coğrafi
Ekonomik
Kültürel, Sosyal
Alt-yapı

Demografik,
Politik, Sosyo-
Politik, Katılım,
Coğrafi
Ekonomik
Kültürel, Sosyal
Alt-yapı

Demografik,
Politik, Sosyo-
Politik, Katılım,
Coğrafi
Ekonomik
Kültürel, Sosyal
Alt-yapı

Demografik,
Politik, Sosyo-
Politik, Katılım,
Coğrafi
Ekonomik
Kültürel, Sosyal
Alt-yapı



Demografik,

Genç nüfus oranı,
Üniversite şehri olması (10 üniversite)
Nitelikli gençlik nüfusunun oranı
İzmir’in bilinci yüksek bir toplumsal yapısının olması

Politik, Sosyo-
Politik, Katılım,

İzmir’in dinamik ve sürdürülebilir bir şehir olması
Türkiye’deki 3. büyük kent olması
Sosyo-kültürel olarak Avrupa ülkelerine yakınlık, aynı değer sistemini
paylaşması
Kamusal alanların varlığı (niteliği, etkin kullanılabilir, erişebilir)
Gençlerin çalışabileceği STÖ’lerin fazlalığı ve desteği
Demokratik katılım ve demokratik değerlerin olduğu ve benimsendiği bir
şehir olması
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eylem planlarının (Sürdürülebilir Enerji
ve İklim Eylem Planı ve Yerel Eşitlik Eylem Planı) olması
İzmir Kent Konseyi’nin güçlü ve kapsayıcı olması (sivil toplum
açısından)
Kurumların (Kamu-STK-Akademi) işbirliğine açık olması
Mekânların erişilebilirliğine yönelik politikalar ve eylemlerin olması
(kırmızı bayrak projesi, engelsiz plajları, bisiklet dostu kent)
Engelli bireyleri de kapsayan çalışmaların yapılması

Coğrafi

İklimi ve coğrafyası itibariyle etkileşime olanaklar sağlıyor olması (doğa,
biyoçeşitlilik)
Tarıma elverişli alanlarda gençlerin katılımına açık etkinliklerin
yapılması
Sahil kentlerine ve tatil beldelerine yakınlığı
Türkiye’nin en önemli liman kentlerinden biri olması

Ekonomik
Ekonomisinin çok yönlü olması, turizm kenti olması ve birden çok
sektörü (tarım, ticaret, sanayi) barındırıyor olması
Ulaşım ücretlerinin gençler için uygun olması (toplu taşıma)

Kültürel, Sosyal

İzmir’in demokrasinin beşiği olması, tarihi dokusunun olması ve buna
önem verilmesi(Efes, Agora, Akropol, Smyrna, Birgi, Şirince)
Kentin, gençlerin kendini geliştirebileceği çeşitli imkânları barındırıyor
olması
Belediyelerin gençlik projelerinin, gençler için İzmir’i daha yaşanılır bir
kent haline getirmesi
Farklı branşlarda spor alanlarının çeşitliliği (e-spor için bir alan olması)
Sosyo-kültürel projelere gençlerin ücretsiz erişimi için belediyelerin
destek sağlanması

Alt-yapı
Ulaşım imkânlarının öğrencilere uygun olması(kapsayıcılığı),
Merkezlerinin daha güvenilir olması
Bisikletli ulaşım teşvikinin olması

Güçlü Yanlar



Demografik, Kentteki yaşlı nüfusun fazla olması, genç katılımının önünde engel olması

Politik, Sosyo-Politik,
Katılım,

Kent yönetim mekanizmalarında bulunan kişilerin yaş ortalaması yüksek, genç sayısının
çok az olduğu düşünülmesi
Karar alma mekanizmalarında genç temsiliyetinin düşük olması
Bürokratik engellerin alınan kararların hayata geçirilmesini geciktirmesi
Gençlerin kendilerine saygı duyulmadığını düşünmesi
Gençlere yönelik etkinliklerin bütçe bazında az olduğunun düşünülmesi
Şehir içinde dezavantajlı bölgelerde yaşayan gençlerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların
az olması, çalışmaların merkezi lokasyonlarda gerçekleşiyor olması
Kültürel tabakalaşmanın keskinliği, kent kültürünün homojen dağılmaması
Kentte sadece gençlik çalışmaları yürüten STK sayısının az olduğunun düşünülmesi
İzmir’de özel sektör gençleri desteklememesi
Belediyelerin yeterince şeffaf olmadıklarının düşünülmesi
LGBTİ+ ler şehirde diğer şehirlere göre daha aydın bir şehir olmasına rağmen kamusal
alanlarda görünürlüklerinin bu insanlar için devlet politikalarının yetersizliği nedeniyle az
olması
İzmir’de muhalefet partisinin yerel yönetimde olması nedeniyle devlet yatırımlarının
düşük olması
Mülteci çocuk ve gençlerin dil bariyeri nedeniyle eğitime erişiminin zorluğu ve mültecilere
yönelik okullarda ayrımcılık olması
Engelli gençlerin, eğitim başta olmak üzere haklarına erişimi önünde engeller olması
Kayıt dışı çalışan gençlerin sağlık sisteminden faydalanamaması

Coğrafi Çevre kirliliğinin; hava, körfez, su kirliliğinin yüksek olması

Ekonomik

Üniversiteli gençlerin barınma olanaklarının azlığı, kiraların yüksek olması
İstihdam olanaklarının düşük olması, var olan olanakların gençlerin haklarını yeterince
karşılamıyor olması
Gençlerin kentte iş imkanlarının az olması
İzmir’de staj için sektörel çeşitliliğinin çok az olması
Staj imkanlarının yüksek oranda ücretsiz olması

Kültürel, Sosyal

Gençlere yönelik imkanların yeterince hedef kitleye ulaşmıyor oluşu: Şehirle ilgili
gençlerin yararlanabileceği imkan duyurularının az yapılması, ilan, reklam, sosyal medya
ve iletişim kanallarından yeterince yayınlanmaması nedeniyle gençlerin imkanlardan
haberdar olamaması
Gençlerin, şehirde gerçekleşen gençlere yönelik çalışmaları yeterince takip etmemeleri
Şehirde yapılan toplantı ve etkinliklerin gençlerin müsaitlik durumuna göre
planlanmaması
Kültür olanaklarının her kesimden gencin erişimi için eşit olmaması (fırsat eşitliği
önündeki engeller)
Şehirde sosyal alanların (park/yeşil alan) yetersizliği

Alt-yapı

Kentin ilçelerine ulaşım imkanlarının kısıtlı olması
Deniz ulaşımının yeterli olmadığı hatta çok az olduğu, bazı limanların atıl olması
Toplu ulaşımın yetersizliği, sayı olarak azlığı (Özellikle hafif raylı sistemlerini kullanan
kişi sayısındaki artış)
Geç saatlerde ulaşım imkanlarının az olması
Gençlerin bir araya gelebileceği kamusal alan (Havagazı Fabrikası, Aşık Veysel gibi )
sayısının azlığı
Engelli bireyler için şehirde erişilebilirlik imkanlarının yeterli olmadığı, toplantı,
organizasyon ve ulaşım açısından engelli bireylerin çok fazla göz önünde
bulundurulmadığı
Bazı üniversitelerin kent merkezinden çok uzak olması nedeniyle ulaşım kısıtlılıkları

Zayıf Yanlar



Demografik,
İzmir’de üniversite sayısının fazla olması nedeniyle, çok kültürlü genç
nüfusun artması

Politik, Sosyo-
Politik, Katılım,

Düşünce özgürlüğüne önem verilmesi, İzmir’in gençler için yaşanılabilir
bir şehir olması
İzmir’in sosyo-kültürel çeşitliliği
Gençlik Belediyesi gibi yenilikçi bir katılım mekanizmasını hayata
geçiriyor olması
İzmir’in iyi bir imajının olması – 2022 Avrupa ödülünün alınmış olması,
Avrupa ülkelerinin İzmir’i tanıyor ve biliyor olması
Diğer şehirlere ve belediyelere kıyasla çalışanlarında cinsiyet eşitliğinin
önemle dikkate alınması
2025 Avrupa gençlik başkenti sürecinde ‘‘finale” çıkılması
İzmir’in sahip olduğu tarihsel ve kültürel birikim (İzmir iktisat kongresi
gibi)
Geçmişten miras aldığı kültürü koruyabilmesi
Farklılıklara saygının kentin kültürel ve tarihi kimliğinde var olması

Coğrafi

İzmir’in denizleri ve plajları gençler için kenti ilgi çekici kılması
Uygun bir iklimin olması (coğrafi faydası) (Akdeniz çanağı)
Belediye’nin “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu
Bisiklet yollarının artması
Yenilenebilir enerjiye dönük çalışmaların olması

Ekonomik

Belediyenin gençlere katkı sağlaması
Öğrencilere ücretsiz yemek imkanı, sosyal belediyeciliğin olması
Liman kenti olması nedeniyle barındırdığı ekonomik ve turistik
fırsatların çeşitliliği

Kültürel, Sosyal

Ücretsiz etkinlik ve fırsat eşitliğinin olması, sosyo-kültürel projelere
gençlerin ücretsiz erişimi için belediyelerin destek sağlanması
Etkinlik ve sosyal çeşitlilik bakımından İzmir’in elverişli olması
Belediyelerin ve valiliğin Erasmus projelerinin olması
Yerel yönetimlere ait gençlik merkezlerinin aktif olması
Kamusal alandaki özgürlüğün varlığı (kordon, çok çeşitliliğin
desteklenmesi)
Kent kütüphaneleri (Halkın kültürel ihtiyaçlarının ve beklentilerinin
yüksek olması)
Enternasyonal fuarı (kamusal alan+tarih+kültür)

Alt-yapı
Gençlere yönelik ulaşım imkanlarına yönelik çalışmalara verilen önemde
artış olması(bisiklet yolları, scooter vb)

Fırsatlar



Demografik,

İzmir’in aldığı iç ve dış göçün artması
Nüfus artış hızı
Uyuşturucu kullanımı (kullanım yaşının düşmesi, kentte üretim
merkezlerinin fazla oluşu)
Hatalı politikalar sonucu mülteci nüfusunun artması

Politik, Sosyo-
Politik, Katılım,

Gelecek kaygısı ve umutsuzluk sebebi ile gençlerin katılım
motivasyonunun azlığı
Siyasi kaygıların varlığı
İfade özgürlüğünün azlığı
Yaşa dayalı ayrımcılığın yaşanması
Kamusal hizmetlerden faydalanma konusundaki farkındalığın azlığı
Genç işsizliğin varlığı
Türkiye – Yunanistan ilişkileri
Gençler ile kurulan temasın samimi olmaması, gençlerin
araçsallaştırılması
Merkezi hükümet ve yerel yönetim arasındaki siyasi çatışma, siyasi
kutuplaşma yaşanması
Gelecek kaygısı

Coğrafi

Şehrin deprem hattında olması
İklim değişikliğinin tarıma negatif etkisi
Aliağa’daki tersaneden yayılan çevresel atık tehditleri
Yüksek sanayileşme bölgelerinin kirliliğe etkisi

Ekonomik

Artan genç yoksulluğu
Enflasyon artışları ile orantılı yoksullaşma yaşanması
Öğrencilerin; yeterli beslenme, seyahat ve sosyal ihtiyaçlarını
karşılayacak gelirden gitgide daha fazla mahrum olmaları
Ustalık, çıraklık veya kalfalık gibi zanaatkârlık işlerinde genç
istihdamının ve buna yönelik ekonomik açılımların azlığı
İstihdam fırsatlarının azlığından kaynaklı nitelikli iş gücünün göç etmesi
Gençlerin kayıt dışı çalıştırılması ve sosyal güvenlik haklarından
mahrum kalmaları
Gençlere verilen çalışma ücretlerinin azlığı
Konut fiyatlarında artış olması

Kültürel, Sosyal

Öğrenme ve sosyalleşmenin genellikle dijital ortamda gerçekleşmesi
Kentin bazı kesimlerinde suç oranının fazla oluşu ve bölgesel güvenlik
sorunları
Barınma sorunundan kaynaklı kentin cazibe merkezi özelliğini yitirmesi
Akdeniz rehaveti (katılım ve üretime dair isteksizliği, tembelliği anlatan
bir tamlama)

Alt-yapı
Yetersiz altyapı
Çarpık kentleşme

Tehd�tler
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ÖNCELİKLİ SORUN ALANLARI
VE İHTİYAÇLARIN
BELİRLENMESİ, 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN
GELİŞTİRİLMESİ
Toplantının bu bölümünde katılımcıların, önceden oluşturulmuş konu başlıkları
etrafındaki farklı tartışmaları yürütmesi planlanmıştır. Bu amaçla bir önceki
bölümde kullanılan İstasyon Tekniği kullanılmaya devam edilmiştir. 

İstasyonlardaki çalışma süreleri, çalışmanın içeriğine ve günün genel programına
göre 20 dakikayı geçmeyecek şekilde belirlenmiştir. Her istasyonda kolaylaştırıcı
ve raportör olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı
bünyesinde oluşturulan ''Avrupa Gençlik Başkenti Hazırlık Sekretaryasında'' yer
alan personeller yer almıştır.

Ardından katılımcıların, bir önceki bölümde oluşturdukları sorun tespitleri ve
ihtiyaçları üzerinden çözüm geliştirmeleri amaçlanmıştır. Katılımcılar, konu
başlıkları kapsamında oluşturulan istasyonları bireysel tercihleri doğrultusunda
ziyaret etmiş ve katkı sağlamışlardır.

Katılımcılar; öncelikli sorun alanları ve ihtiyaçların belirlenmesi, çözüm
önerilerinin geliştirilmesi konusunda yer alan Yönetimsel Katılım, Sosyal ve
Kültürel (Eğitim), Çevresel ve Doğal, Ekonomik (İstihdam),  Özgürlük başlıklarında
alt gruplarda tartışmalar yürütmüşlerdir. İstasyonlardaki fikirler raportörler
tarafından not edilmiştir.

En fazla konuşulan konulardan beliren anahtar kelimeler; donanımlı ve fazla
genç nüfus, üniversite şehri, demokratik katılım, kamu-stk-akademi işbirliği,
toplu ulaşımın gençler için ulaşılabilirliği olarak raporlanmıştır.

En fazla konuşulan konulardan beliren anahtar kelimeler; istihdam, göç alması,
ulaşım, gençleri bir araya getiren kamusal alanların azlığı, kentteki tüm
gençleri kapsayıcı çalışmanın azlığı olarak raporlanmıştır.

En fazla konuşulan konulardan beliren anahtar kelimeler; düşünce özgürlüğü,
fırsat eşitliği, sosyokültürel çeşitlilik, gençlik STÖ’leri, Belediyenin gençlere
desteği,toplumsal cinsiyet eşitliği, demokrasi beşiği, Cittaslow olması olarak
raporlanmıştır.

En fazla konuşulan konuşulan konulardan beliren anahtar kelimeler; genç
yoksulluğu, barınma, beslenme sorunu ve genç işsizliği olarak raporlanmıştır.



Yönetimsel 
(Katılım)

Sorun Alanları ve İhtiyaçlar
Demokratik katılım kültürünün gelişmemiş olması
Kamu ve özel sektörde kurum kültürünün gelişmemiş olmasından kaynaklı liyakat eksikliği ve
gençlerin güven sorunu
Yerelden özele örgütlü bir mekanizmanın olmaması
Üniversite yönetimlerinin karar alma mekanizmalarında öğrencilerin söz hakkının olmaması

Çözüm Önerileri
Kamu kurumları ve STK iş birliği ile sivil katılıma dair eğitim programları oluşturulmalı
Denetleme mekanizmalarının sıkılaştırılması 
Yerel yönetimlerde yasal mevzuatın düzenlenmesi
Her kurumda gençlik alanında çalışacak özel birimlerin kurulması
Kamu, özel sektör ve sivil hareketin ortaklaşması
Gençlik oluşum tanımlarının ve alanlarının net olarak belirlenmesi
Gençlik çalışanı tanımının net olarak çerçevelenmesi
Hak temelli eğitimlerin yaygınlaştırılması
Mahalli örgütlenmelerin sağlanması
Gençlerin yönetim mekanizmalarına katılımını kolaylaştıracak imkânların sağlanması
Dijital olanakların herkes için uyumlaştırılması

Sosyal ve
Kültürel 
(Eğitim)

Sorun Alanları ve İhtiyaçlar
 

Engelli gençlerin toplumsal hayata katılımı ile ilgili ihtiyaçları
Eğitimde fırsat eşitliği (suça itilmiş gençler, azınlıklar, mülteci gençler)
·Ebeveyni engelli, kendisi engelli olamayan gençlerin sosyal kültürel ihtiyaçları
Şehir içindeki ulaşım
Gençlerin mobilitesi 
Vize sorunu (yurt dışı)

Çözüm Önerileri
 

Engelli bireylerin kullanımına uygun fiziksel düzenleme, işaret dili ile eğitim, özel ihtiyaçlı
gençler için eğitim müfredatı oluşturulması
Aktif yurttaşlık
Ücretsiz kültür sanat etkinlikleri
Kuluçka merkezi (teknoparklar) sayısının arttırılması
Gençlik kooperatifleri
Ulaşımın ücretsiz olması ya da daha erişilebilir hale gelmesi
Gençlik merkezlerinin sayısının arttırılması (uygun ücretli veya ücretsiz olması)
Festivallere ulaşılabilirlik
Gençlerin mobilitesi için fon, burs… imkanlarının sağlanması
Genç dostu alanların arttırılması (güvenlik, internet, oturma alanı, ders çalışma ortamı,
sosyalleşme alanları,)

Çevresel ve
Doğal

Çözüm Önerileri
 

Tek kullanımlık ürünlerin kullanımını azaltmak
Doğal alanın tahribatına yönelik planlama yapmak
Kentteki körfez ve çöp sorunlarına yönelik çözümler geliştirmek
Yeşil alanları arttırmak
Vatandaşa yönelik sıfır atık eğitimini sağlamak
Eko-tarım uygulamalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak
Körfezdeki balık türlerinin ve oksijenin azalmasını önleme çalışmaları yapmak
Vahşi sulamayı ve bilinçsiz tarımı önlemek
Hayvanlara bakım veren mekanizmaları geliştirmek
Hava kirliliğini önlemek
Kompost yapılacak alanlar yaratmak
Güneş enerjisinin kullanımı
Yağmur sularının değerlendirilmesi
Yenilebilir enerji kaynaklarını kullanmak
Bisiklet kullanımını teşvik etmek



Ekonomik
(İstihdam)

 

Sorun Alanları ve İhtiyaçlar

Kredi imkânlarının sınırlılığının iş kurma ve işe atılımları engellemesi 
Ekonomik zorlukların insanların hayal gücünü sınırlaması (yurt dışı seyahatlerde bulunamaması) 
Sigortasız çalışma
Piyasanın altında çalıştırılması
Barınma imkânları
Ücret adaletsizliği
Deneyim hiyerarşisi ile gençleri güçsüzleştirilmesi

Çözüm Önerileri

Gençlere mikro-kredi imkânları sağlanması ve gençlerin genç iş insanlarının [Ege Genç İş İnsanları Derneği
(EGİAD)] imkânlarından faydalandırılması
Sigortasız çalışmaları denetleyecek “Denetleme Komisyonları ”nın kurulması
İş kurma, meslek edinme kredilerinin verilmesi 
Sendikalaşma, kooperatifleşme (gençlere yönelik)
Kamu sektöründe öğrencilere yarı zamanla iş imkânı sunulması
Yapılan projelerde basının desteği alınması
Barınma sorununun çözülmesi (genç kontenjanlı sosyal konutlar, yurtlar)
İş yerlerine genç çalıştırmak için teşvikler verilmesi
Gençlik çalışanlarının artırılması ve desteklenmesi (niteliksel, nicel ve ekonomik)
Bölgesel istihdam ofislerinin artırılması
Eşit işe eşit ücret
Ücretli staj
İşe alımda yaş ayrımcılığı yapılmaması
Liyakat
Üniversite-özel sektör işbirliği geliştirilmesi (burs ve iş imkânı)
Part time iş imkânlarının artırılması
Girişimcilik merkezlerinin artırılması

Özgürlük

Sorun Alanları ve İhtiyaçlar

Düşünce ve ifade özgürlüğü; İzmir diğer şehirlere göre daha esnek olmasına rağmen gençler düşünce
özgürlüğü açısından kendilerini ifade etmekte kısıtlandıklarını düşünüyorlar.
Ekonomik Özgürlük; İzmir ‘deki cazibe merkezlerinde fiyatların yüksek olması gençlerin dışarıya çıkmasını
ve sosyalleşmesini zorlaştırıyor. Çözüm olarak Belediyelerin cazibe merkezlerindeki sosyal tesislerinin
(Bostanlı-Yasemin Cafe vb.) artması talep ediliyor.
Ulaşım Özgürlüğü; Akşam belli saatlerden sonra ulaşımın olmaması insanların sosyalleşme, toplantı katılım
ve hareket etme gibi alanlardaki özgürlüğünü kısıtlıyor.
İnanç Özgürlüğü; farklı inançlara mensup kişiler inançlarını ve kimliklerini dile getirme konusunda
kendilerini özgür hissetmiyor.
İbadet merkezlerinin sayısının yeterli olmaması sorun teşkil ediyor. Dini ibadet merkezlerinin (örn: kilise ve
havraların) kültürel etkinlerde kullanılması nedeniyle özgürce ibadet edememe sorunu yaşanıyor.
Kadın Özgürlüğü; kadınlar mahalle baskısı yaşıyor: Aile ve toplumdan gelen baskı nedeniyle kadınlar
giyinme konusunda kendilerini özgür hissetmiyor. 
Kadına çok fazla rol yüklendiğinden kadınların çalışma özgürlüğü engelleniyor. Erkeğin iznini alması
gerekiyor ve kadınlar için çalışma alanlarının da az olması iş bulma imkânını azaltıyor. 
Kadınlar çocuk sahibi olduktan sonra bakma sorumluluğu kadına yüklendiğinden çalışamıyorlar.
Kadınların erkeklerle kurdukları iletişim nedeniyle çirkin şekilde yaftalanıyor. (Örn: güler yüzlü kurulan karşı
cinsle iletişim nedeniyle kötü etiketlenme yaşanıyor.)
Lgbti+ Özgürlüğü; LGBTİ etkinliklerine devlet idareleri tarafından izin verilmiyor, ifade biçimlerine imkan
sağlanmıyor, doğrudan engellenme yaşıyorlar. Toplum baskısı nedeniyle kendilerini saklamak zorunda
kalıyorlar.

Çözüm Önerileri

Ekonomik Özgürlük; belediyelerin cazibe merkezlerindeki sosyal tesislerinin (Bostanlı-Yasemin Cafe vb.)
artması talep ediliyor.
Ulaşım Özgürlüğü; çözüm için ulaşım seferlerinin saat aralığının genişletilerek optimize edilmesi öneriliyor.
İnanç Özgürlüğü; devlet politikasının tek din ve tek mezhep üzerinden yürütülen politikasını değiştirmesi
gerekiyor.
Lgbti+ Özgürlüğü; LGBTİ lerin daha görünür kılınması ve gerekiyor.



PAYDAŞLARI BELİRLEME VE
ROLLER 
Toplantının bu bölümünde katılımcılara, Avrupa Gençlik Başkenti 2026 başvuru
sürecinde farklı konu başlıklarında destek verebilecek, gençlik politikalarına
katkı sağlayabilecek gençlerden oluşan (18-30 yaş) bir içerik ekibinin
oluşturulacağı bilgisi paylaşılmış ve katılım çağrısı yapılmıştır. 
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1Ç'de Yeni Gelenler

GENEL DEĞERLENDİRME
VE KAPANIŞ
Gençlik alanında çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleri, öğrenci toplulukları,
ilgili yerel yönetim temsilcileri, kent konseyi gençlik meclisi, gençlik belediyesi ve
aktivistlerin bir araya gelerek ortak akıl ve değerlendirmeler ile yön verdikleri
toplantıda, paydaşlar bir araya gelerek iletişim kanalı oluşturmuştur. 

Program boyunca farklı yöntem ve teknikler uygulanmış, küçük çalışma
gruplarıyla tartışmalar yürütülmüştür. Kullanılan yöntemler aracılığıyla İzmir
özelinde kent ve gençlik analizi gerçekleştirilmiş, öncelikli sorun alanları ve
ihtiyaçlar belirlenmiş ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar tüm
katılımcıların katkıları ile gerçekleştirilmiştir. Avrupa Gençlik Başkenti Ünvanının
İzmir için önemi, gençlik çalışmalarına ve gençlik politikalarına sağlayacağı
katkılar paylaşılmıştır. 

2026 Avrupa Gençlik Başkenti başvurusunun ortak bir düzlemde dâhil olmak
isteyen tüm kuruluşlarla birlikte, katılımcı bir model ile gerçekleştirilmesi
gerektiğinde hem fikir olunmuştur. 

Sonuç olarak, “2026 Avrupa Gençlik Başkenti” başvuru sürecinde aktif olarak yer
almak isteyen gençlerden oluşan bir çalışma grubu kurulmuş ve bu grup ile yıl
boyunca gençlik alanında çeşitli çalışmalar yürütülmesi kararlaştırılmıştır.



 

KURUMLAR KURUMSAL YAPI

AİESEC Gençlik Örgütü

AKTİF-İZ GENÇLİK Gençlik Örgütü

COSMOS YOUTH DERNEĞİ Gençlik Örgütü

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME TOPLULUĞU Gençlik Örgütü

EGE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI Gençlik Örgütü

EGE ÜNİVERSİTESİ TARIM TOPLULUĞU Gençlik Örgütü

ENGELSİZ SANAT DERNEĞİ Gençlik Örgütü

GENÇLİK ÖRGÜTLERİ FORUMU (GOFOR) Gençlik Örgütü

İZMİR GENÇLİK BELEDİYESİ Gençlik Örgütü

İZMİR KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ Gençlik Örgütü

Pİ GENÇLİK DERNEĞİ Gençlik Örgütü

SAĞLIKTA GENÇ YAKLAŞIMLAR DERNEĞİ Gençlik Örgütü

SALT GENÇLİK DERNEĞİ Gençlik Örgütü

SİVİL YAŞAM DERNEĞİ Gençlik Örgütü

SOSYAL İKLİM DERNEĞİ Gençlik Örgütü

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI Gençlik Örgütü

ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ BUCA ŞUBESİ Gençlerle Çalışan STÖ

DÖRT MEVSİM YAŞAM BOYU ÖĞRENME DERNEĞİ Gençlerle Çalışan STÖ

İZMİR EĞİTİM KOOPERATİFİ Gençlerle Çalışan STÖ

TOPLANTIYA KATILAN KURUMLAR



 

KURUMLAR KURUMSAL YAPI

İZMİR MUSEVİ CEMAATİ VAKFI Gençlerle Çalışan STÖ

KARŞIYAKA SOROPTİMİST DERNEĞİ Gençlerle Çalışan STÖ

PANCAR DERNEĞİ Gençlerle Çalışan STÖ

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ Gençlerle Çalışan STÖ

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE GİRİŞİMCİLİK
DERNEĞİ

Gençlerle Çalışan STÖ

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Gençlerle Çalışan STÖ

TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI Gençlerle Çalışan STÖ

BERGAMA BELEDİYESİ Kamu/Belediye

BUCA BELEDİYESİ Kamu/Belediye

FOÇA BELEDİYESİ Kamu/Belediye

GAZİEMİR BELEDİYESİ Kamu/Belediye

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kamu/Belediye

KARABAĞLAR BELEDİYESİ Kamu/Belediye

KARŞIYAKA BELEDİYESİ Kamu/Belediye

KONAK BELEDİYESİ Kamu/Belediye

NARLIDERE BELEDİYESİ Kamu/Belediye

ÖDEMİŞ BELEDİYESİ Kamu/Belediye

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ Kamu/Belediye

TOPLANTIYA KATILAN KURUMLAR



 

AD SOYAD GÖREV İLGİLİ BİRİM

Can ERCEBE Moderatör Gençlik Çalışanı

Cenk ÖZ Moderatör
İzmir Büyükşehir Belediyesi

Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube
Müdürlüğü

Can BİNGÖL
Kayıt Masası

İzmir Büyükşehir Belediyesi
Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube

Müdürlüğü

Ecem PAYÇU Kayıt Masası
İzmir Büyükşehir Belediyesi

 Kadın Çalışmaları  Şube Müdürlüğü

Dilan DEMİR
Raportör

İzmir Büyükşehir Belediyesi
Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube

Müdürlüğü

Çisem ILGAR Raportör
İzmir Büyükşehir Belediyesi

Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube
Müdürlüğü

Çiğdem KUMOVA Raportör
İzmir Büyükşehir Belediyesi

Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube
Müdürlüğü

Berfin EGELİ
Raportör

İzmir Büyükşehir Belediyesi
Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube

Müdürlüğü

Zeynep AKYOL
Raportör

İzmir Büyükşehir Belediyesi
Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube

Müdürlüğü

Alkımçağ YILDIZ Raportör
İzmir Büyükşehir Belediyesi

 Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü

Serkan ÜNALAN Teknik İşler
İzmir Büyükşehir Belediyesi

Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube
Müdürlüğü

GÖREV ALANLAR



 

AD SOYAD GÖREV İLGİLİ BİRİM

Barış GÖKÇE Teknik İşler
İzmir Büyükşehir Belediyesi

Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube
Müdürlüğü

Arda ACAR Sosyal Medya
İzmir Büyükşehir Belediyesi

Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube
Müdürlüğü

Yeliz UZUN Yardımcı Personel
İzmir Büyükşehir Belediyesi

Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube
Müdürlüğü

Volkan BAT Yardımcı Personel
İzmir Büyükşehir Belediyesi

Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube
Müdürlüğü

Soykan AKKAYA

Basın Metninin
Oluşturulması ve

Görsellerin
Ulaştırılması

İzmir Büyükşehir Belediyesi
Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube

Müdürlüğü

GÖREV ALANLAR



GÖRSELLER



GÖRSELLER



İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
OCAK 2023, İZMİR
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