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Toplantının Amacı 

Katılımcılık ilkesiyle yönetim anlayışına yön veren İzmir Büyükşehir Belediyesi 

tarafından düzenlenen bu toplantının temel amacı gençlerin ve gençlik çalışmaları yürüten 

kurumların nabzını tutarak “2022 Gençlik Stratejisi Eylem Planı” nı oluşturmaktır. 

Katılımcılık temelli bu toplantının özellikle gençlerden oluşan ve gençlik çalışmaları 

yürüten davetlilerle yürütülmesi kamu ve halk iradesi arasındaki yelpazenin daralması ve alınan 

kararların sürdürülebilir ve işlevsel olması anlamında çok önemli bir role sahiptir. Bu 

doğrultuda “Gençlik Kenti İzmir” vizyonuyla hareket eden İzmir Büyükşehir Belediyesi için 

gençlerin sesine kulak vermek, gençlerle birlikte karar almak ve “2022 Gençlik Stratejisi Eylem 

Planı” nı gençlerle birlikte oluşturma gerekliliği doğmuştur. 

Kısaca, toplantının asıl amacı katılımcılık ilkesiyle hareket etmek adına toplumların 

gençlik alanında tecrübe ettiği asıl problemleri belirlemek ve bu problemler çerçevesinde 

tartışmayı sürdürerek belirlenen sorunlar üzerine çözüm önerileri üretmektir. Toplantının son 

bölümünde tartışmalar esnasında ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri dikkate alınarak 

“2022 Gençlik Stratejisi Eylem Planı” nı oluşturulmasıdır. 

Toplantının Hedefi 

Toplantının hedefi, amaçta belirtildiği gibi, katılımcılık esasıyla gençlik çalışmalarına 

yönelik elde edilen verilerin işlenerek toplumsal fayda sağlayacak çıktılara dönüştürülmesidir. 

Bu toplumsal faydacı görüşün temelinde katılımcılık esasının olması etkilenenin özne olarak 

kabul edildiği bir üretim sürecine işaret etmektedir; bu üretim sürecinin etki alanının birebir 

muhatap kişisi olması toplantının uzun vadede gerçekleşecek hedeflerinden biridir ve 

katılımcılığın esas alınmasındaki öncelikli nedendir.  

Konuşulan konuların ve çözüm önerilerinin gençlik çalışmaları ile ilgilenen kurum, 

kuruluş ve kişilerle, yani şu an gençliği ilgilendiren sorunları birebir tecrübe eden bir kesim ile 

üretilmesi toplantı sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi kapsamında yapılan gençlik 

çalışmalarına yön verecek olan nihai belgenin hazırlanmasında önemli role sahiptir. Bu rol ise 

toplantının beklenen hedefi olan katılımcılık ilkesiyle oluşturulmuş ve toplumsal etki alanı 

geniş ve işlevsel olacak olan bir eylem strateji planının oluşturulmasında büyük önem 

taşımaktadır.   
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Kullanılan Yöntem ve İçerik 

Toplantıda katılımcı merkezli eğitim modelinde sıklıkla kullanılan “İstasyon Tekniği”1 

kullanılmıştır. 

Tekniğin kullanım gerekçeleri; 

 Katılımcılık esaslı bir teknik olmasından dolayı katılımcıların süreçte aktif yer alması, 

 Katılımcıların kişisel ilgi alanlarını ve yürüttükleri çalışmaları paylaşmasına 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. 

Katılımcılar, önceden planlanmış 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 belirlenmiştir. Her istasyonda kolaylaştırıcı ve raportör olarak İzmir 

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilgili konu başlığı alanında çalışmalar yürüten daire 

başkanlıkları ve müdürlüklerden personeller yer almıştır. 

Katılımcılar, “A-B-C-D-E-F” harfleri ile adlandırılan istasyonları sırasıyla bireysel 

tercihleri doğrultusunda değiştirmiştir. Değişimler esnasında bir önceki istasyondan farklı 

kişilerle bir araya gelmeleri sağlanmıştır. 

İstasyon Başlıkları; 

 Gençlerin Fiziksel ve Ruhsal Sağlığına Yönelik Yapılacak Çalışmalar 

 Gençlerin İstihdamına Yönelik Yapılacak Çalışmalar 

 Gençlere Yönelik Katılım Mekanizmaları 

 Gençlere Yönelik Destek Mekanizmaları  

 Gençlere Yönelik Kapasite Geliştirme Programları 

 Gençlere Yönelik Kültürel ve Sanatsal Faaliyet Programları 

                                                           
1 İstasyon Tekniği; başlanmış bir işe katkı sunma ya da başlanmış bir işi bitirme amacı taşıyan istasyon 
tekniğinde her istasyon farklı bir etkinliği/konuyu içermektedir. 
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Genel Sorun Tespitleri ve Çözüm Önerileri 

 

1. Gençlerin Fiziksel ve Ruhsal Sağlığına Yönelik Yapılacak Çalışmalar 

Amaç: Gençlerin ruhsal ve fiziksel olarak iyi olma halinin desteklenmesi 

a) Gençlere yönelik Psiko- Sosyal Destek Çalışmaları 

Amaç: Gençlerin sosyal ve duygusal yönden iyi olma halinin desteklenmesi 

b) Olumlu gençlik gelişimine yönelik destekleyici çalışmalar                                                                                                                                                                             

Amaç: Gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemek ve gençlere yönelik spor kültürünün 

yaygınlaştırılmasını sağlamak 

Bu istasyonun ana başlığı etrafında katılımcılar psikososyal destek çalışmaları, 

dezavantajlı gruplar, spor faaliyet alanları, eğitim ve erişilebilirlik gibi ana temalar üzerinde 

durmuştur. 

Yürütülen psikososyal destek çalışmaları içerisinde katılımcılığı artırmak adına, 

yapılacak faaliyetlerde Psikoloji, Sosyoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ve Sosyal 

Hizmetler Bölümü öğrencileri ve mezunları ile gönüllü faaliyetler yürütülmesi ve sahaya 

yönelik çalışmalar yapılması öneriler arasında yer almaktadır.  

Psikososyal Danışmanlık servislerinin yaygınlaştırılması ve danışmanlık veren kişi 

sayısının artırılması, danışmanlık hizmetinin mesai saatlerinin dışında da yapılması veya 

çevrimiçi olarak desteklenmesi ve psikodrama eğitimlerinin yapılması önerilmiştir.  

LGBTİ+ bireylerin kamusal alanda verilecek olan psikososyal destek çalışmalarına ön 

yargısız katılabilmesi ve güvenli alanın oluşturulabilmesi adına İzmir Büyükşehir 

Belediyesi’nin bu konuda çalışma yürüten sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışması 

konuşulmuştur. Ayrıca, odak grup çalışmasına genç mültecilerin ve dezavantajlı bireylerin 

dâhil edilmesi; bahsi geçen dezavantajlı gruplara ve alt kültürlere2 yönelik yapılacak olan 

çalışmalarda öznenin bizzat hedeflenen grup olması öneri olarak sunulmuştur.  

                                                           
2 Alt Kültür (Subculture), Hâkim (mainstream) kültür ile bağlantısını tam olarak koparmadan fakat önemli 
noktalarda ayrışmalar yaşayan bir grup insan. (Shildrick, Tracy “Youth Culture, Subculture And The İmportance 
of Neighbourhood” 2006 Vol 14(1): 61–74) 
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Spor faaliyetleri ile ilgili toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten turnuvaların yapılması 

katılım ve kapsayıcılığı artırmaya yönelik öneriler arasında yer almaktadır. Spor faaliyetlerinin 

planlamasına ek olarak, tematik kampların yaygınlaştırılması, belediye bünyesinde üniversite 

öğrencilerinden oluşan spor takımlarının kurulması, deniz sporlarının çeşitlendirilmesi ve 

yaygınlaştırılması ve e-spor konusunda çalışmaların başlatılması konuşulan konular arasında 

yer almaktadır. 

Eğitim çalışmalarında cinsel sağlık eğitimlerinde ilgili konularda çalışmalar yürüten 

sivil toplum örgütleriyle ortak çalışılması ve birlikte eğitimler düzenlenmesi gelen öneriler 

içerisindedir. Akran aktarım modelini yaygınlaştırmak ve mülteci gençlerle akran çalışması 

yapılması önerilmiştir. Diğer yandan, flört şiddeti eğitimlerinin verilmesi, cinsel sağlık 

eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve yürütülen eğitimlerin atölye teknikleri kullanılarak 

planlanması gelen öneriler ve talepler arasındadır.  

Erişilebilirlik açısından etkinliklere genel erişim problemi olduğuna dair dikkat çekilmiş 

ve bu konuda katılımcılar şunları önermiştir: Yapılan çalışmalarda öğrencilere ulaşabilmek için 

öğrenci toplulukları ve öğrenci konsey başkanları ile iletişimde olmak, belediyenin gençlik 

çalışmalarını tek bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmak ve tanıtmak, belediye 

bünyesinde yapılan tüm gençlik çalışmalarının tek bir müdürlük veya daire başkanlığı altında 

toplamak,  genç dostu hizmet modelinin yerelde yaygınlaştırılmak şeklindedir. 

Bu temaların yanı sıra gelen öneriler arasında, erken yaşta evlilik konusunda 

araştırmaların yapılması, HIV test merkezlerinin yaygınlaştırılması ve İzmir Büyükşehir 

Belediyesi ve sivil toplum örgütlerinin ortaklığının artırılması yer almaktadır. 

 

2. Gençlerin İstihdamına Yönelik Yapılacak Çalışmalar 

Amaç: Genç işsizliğin azaltılması, nitelikli iş gücünün açığa çıkartılarak kent ekonomisine 

katkı sağlanması, gençlerin iş bulma kapasitesinin güçlendirilmesi 

Bu istasyonun ana başlığı etrafında katılımcılar iş alanları ve iş alanlarına yönelik 

eğitimler, köy hayatı ve köy hayatının geliştirilmesi ve kooperatifleşme ile ilgili çalışmaların 

yapılması gibi ana temalar üzerinde durmuştur. 

Staj programları ve iş hayatına hazırlık eğitimleri gibi konularda belediyelerin daha 

kapsamlı çalışmalar yapması gelen öneriler arasındadır. Belediyenin stajyer kontenjanlarının 
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artırılması ve öncelikle meslek elemanlarına yönelik staj alanlarının genişletilmesi önerilmiştir. 

Üniversite öğrencilerine yönelik ve herkesin erişimine açık staj havuzu oluşturulması, iş 

alanlarına ve çalışma hayatına yönelik konularda bilgilendirici bir dijital ağ kurulması, 

stajyerlerin süreç içerisinde temel hakları ile ilgili bilgi alabileceği alanların oluşturulması, yeni 

mezun veya mezun olacak gençlere mülakat teknikleri ve Özgeçmiş (CV) hazırlama yöntemleri 

vb. eğitimlerin planlanması katılımcılar tarafından önerilmiştir. Yerel yönetimlerin proje bazlı 

istihdam alanları açması, bu alanların oluşturulma ve tanıtılma süreçlerini üniversiteler 

bünyesinde yürütmesi önerilmiştir. 

Gençlerin yeni nesil meslekler hakkında bilgilendirilmesi, belediyenin iş insanları ve 

mezunlar arasında aracı olarak bir köprü görevi üstlenmesi ve tarafları bir araya getirecek 

alanlar oluşturması konuşulmuştur. Katılımcıların önerileri arasında genç girişimcilere organik 

ve sürdürülebilir destekler sunulması, KOSGEB ve yerel yönetimler bünyesinde yapılan 

desteklerin daha uzun vadeli ve sürdürülebilir olmasına yönelik talepler yer almaktadır. 

Gençlerin ilgi alanlarına yönelik meslek kollarına yönelmeleri konusunda bilgilendirici 

çalışmalar yapılması konusunda konuşulmuştur. 

Karbon tutulumu ile ilgili çalışmaların yürütülmesi, disiplinler arası programların 

geliştirilmesi, sadece meslek eğitimlerine yönelik değil sürdürülebilirlik için de uygun hale 

getirilmesi ve sürdürülebilir destek politikalarının geliştirilmesi konuşulan konular arasındadır. 

Günümüzde küresel çapta tecrübe edilen problemler hakkında kentte gıda krizine karşı 

mücadele başlatmanın önemine ve iklim krizi ile ilgili sürdürülebilirlik çalışmalarının 

planlanmasının önemine vurgu yapılmıştır. Mevsimlik tarım işçiliğine yönelik programların 

oluşturulması ve bu doğrultuda tarım faaliyetlerine yönelik eğitimler uygulanması önerilmiştir.  

 

İstihdam alanında çeşitli çalışmalar yürüten Meslek fabrikasıyla ilgili öğrencilerin 

bilgilendirilmesi ve erişilebilirliğinin artırılması konuşulan konular arasında yer almaktadır. 

Köy hayatı ve köy hayatının geliştirilmesi amacıyla, gençlerin köy hayatına ve 

üretimine bağlanarak bu konulardaki farkındalık düzeylerinin artırılması, köylerde ve 

kooperatiflerde istihdam alanlarının oluşturulması, gençlerin tarımsal gıda üretimine 

yönlendirilmesi ve tarımsal faaliyetlerde uluslararası katılımın artırılmasıyla çok partnerli 

çalışmaların planlanması sunulan önerilerdendir. Eğitimlerin yerel düzeyde planlanması ve 

kırsalda yürütülen yaygınlaştırma çalışmalarının önceliklendirilmesi gelen öneriler arasındadır.  
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Kooperatifleşmeden ve kooperatiflerin önemine vurgu yapılmış, kooperatiflerin rolünün 

ve sunulan desteklerin artırılması, köy kooperatiflerinin yerleşim alanı ve istihdam alanı haline 

getirilmesi adına çalışmaların planlanması ve kadın kooperatifçiliğinin köylere daha fazla nüfuz 

etmesi konuşulanlar arasındadır. 

Kapsayıcı çalışmaların yürütülmesi amacıyla tüm çalışmaların dezavantajlı bireylerin 

hassasiyetlerini gözeterek planlanması, LGBTİ+ bireyler için güvenli çalışma ortamları sunan 

iş alanları oluşturulması ve yerel yönetimlerin kentte alternatif beslenme şekillerini gözeterek 

vejetaryen/vegan mutfağını yaygınlaştırma çalışmaları yürütmesi sunulan önerilerdendir. 

Çalışma hayatına katılan dezavantajlı bireylere(özel gereksinimli birey, mülteci vb.) ve çalışma 

arkadaşlarına yönelik uyum programlarının oluşturulması talep edilmiştir. 

Erişilebilirlik konusunda ise yerel yönetim temsilcilerinin öğrenci kulüpleriyle 

iletişiminin artırılması ve öğrenci kulüpleri aracılığıyla gençlik çalışmalarının tanıtılmasının 

yararlı olacağı konuşulmuştur. Öğrenci kulüpleriyle ortak çalışmaların planlanması talep 

edilmiş, gençlerin belediye bünyesinde sunulan desteklerle ilgili bilgi alabileceği yönlendirici 

bir mekanizma oluşturulması önerilmiştir.  

Yürütülen çalışmaların görünürlüğünün artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla 

yapılan çalışmaların ve yürütülen projelerin kısa filmlerinin yapılması ve kamuyla paylaşılması 

gelen öneriler arasındadır.  

 

3. Gençlere Yönelik Katılım Mekanizmaları 

Amaç: “Aktif Yurttaşlık” hakkında bilgi sahibi olma ve süreci anlama, ortak akıl ve 

demokratik süreçlere katılım, düşünme teknikleri, bilgi teknolojilerini kullanma becerisi, 

medyaya katılma, etkileşim ve tartışma becerileri, gönüllülük faaliyetlerine katılım gibi 

faaliyetlerle gençlerin katılım yollarının çeşitlendirilmesi 

Bu istasyonun ana başlığı etrafında katılımcılar üniversite öğrencilerinin karşılaştığı 

sorunlar, tarımsal üretim, dijitalleşme, görünürlük, erişilebilirlik ve kapsayıcılık gibi ana 

temalar üzerinde durmuştur. 

Katılımcılar öğrenci toplulukları, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerin işbirliği 

içerisinde aktif çalışmalar yürütmesi gerektiğini belirtmiştir. Üniversite bünyesinde ilgili kişiler 

ile bağlantı kurulması, ortak çalışmalar planlanması ve sorunlar karşısında sivil toplum 

kuruluşlarının köprü görevi görmesi önerilmiştir. Üniversite bünyesinde çalışmalar yürütülmesi 
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ile ilgili sorunlarla karşılaşıldığında ise katılımcılar üniversite dışında öğrenci gruplarının bir 

araya getirilmesi gerektiğini ya da üniversite dışında etkinlikler planlayarak öğrenci gruplarıyla 

bir araya gelinebileceğini söylemiştir. Öğrencilerin, temel yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamada 

güçlük çekmelerinden dolayı gençlik çalışmalarına ve genel etkinliklere katılımlarının düşük 

olmasına dikkat çekilmiştir. Çeşitli gerekçelerden kaynaklı eğitimine devam edemeyen 

gençlere yönelik hak temelli eğitimlerin planlanması ve hak ihlalleri konusunda bilinçlendirme 

çalışmalarının yapılması önerilmiştir. Yapılan çalışmaların İzmir yerelindeki tüm 

üniversitelerde yaygınlaştırılması önerilmiştir. Üniversite mezunu gençlerin bilgilendirilmesi 

ve yönlendirilmesi amacıyla ortak bir akademi oluşturulması, bu yapıya öğrenci temsilcilerinin 

dâhil edilmesi ve farklı içeriklerde eğitimlerin planlanması önerilmiştir. 

Türkiye genelinde son yıllarda artan üniversite öğrencilerinin barınma sorunları 

karşısında çeşitli tartışmalar yürütülmüş, Çiğli bölgesinde kiraların yüksekliğinden ve 

öğrencilerin barınma ile ilgili sorunlar yaşadığına dikkat çekilmiştir. Bunun yanı sıra yurtların 

ne kadar kapsayıcı olduğu gündeme getirilmiş ve yurtların LGBTİ+ bireyleri kabul etmediği 

bilgisi paylaşılmıştır. 

Gönüllülük faaliyetlerinin tarımsal üretim süreçlerine dâhil edilmesi ve yerelde 

yaygınlaştırılması önerilmiştir. “Çimen Ev Projesi”3 temel alınarak İzmir’deki gönüllülere 

farklı fırsatlar sunulması önerisi getirilmiştir. 

Covıd-19 Pandemi süreci kapsamında gelen önlemler ve kısıtlamalardan dolayı dijital 

süreçlerin takip edilmesi ve yürütülen çalışmaların bu bağlamda revize edilerek 

dijitalleştirilmesi gerektiği söylenmiştir.  

Yürütülen çalışmaların görünürlük faaliyetlerinin yetersiz olduğuna dikkat çekilmiş, 

katılımcıların çoğunluğu gençlik çalışmalarından haberdar olmadığını belirtmiştir. Bu konuda 

gençlik merkezlerinin yaygınlaştırılması ve görünürlüğünün artırılması amacıyla sivil toplum 

örgütleriyle birlikte bir ağ kurulup duyurularının yapılması ve alternatif araçlarla (mail, mesaj 

vb) gençlerin bilgilendirilmesi önerisi paylaşılmıştır. Belediyeye ait olan sosyal medya 

hesaplarının, haber kanallarının ve mail adreslerinin daha aktif ve efektif kullanımı önerilmiştir. 

                                                           
3 Çimen Ev Projesi; Roman Hakları Derneği tarafından İstanbul Elmadağ’da; çocukların bulundukları sosyal 
ortamlarda (okul, mahalle, vb.) sosyo ekonomik nedenlerden dolayı yaşadıkları ayrımcılığın sonucu zarar 
görmüş özgüvenlerini desteklemek ve okul devamsızlığını önlemek amacıyla kurulmuştur ve Ocak 2016 
tarihinden beri çalışmalarını sürdürmektedir. 
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Gençlere yönelik oluşturulan alanların erişilebilirliğine dikkat çekilmiş, mekânların 

yetersizliğinden bahsedilmiş ve çok amaçlı kullanıma uygun alternatif alanların 

oluşturulmasının gerekliliği vurgulanmıştır. Gençlerin katılımcısı olduğu alanların 

artırılmasının önemi vurgulanmış, Havagazı Gençlik Yerleşkesi içerisinde iç bürokrasiden 

uzak, gençlerin kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir alan açılarak farklı formatlarda açık 

formların düzenlenmesi talebi sunulmuştur. Gençlerin karar mekanizmalarına doğrudan 

katılımı adına gençlerin ilgi alanlarına göre yönlendirilmesi ve bu noktada karar mekanizmasına 

katılım sağlaması ve gençlik meclisinin açılması önerilmiştir.  

Gençlik çalışmalarının kapsayıcılığını artırmak adına farklı içeriklerle farkındalık 

projelerinin yürütülmesi, çeşitli eğitimlerin planlanması ve üniversitelere yönelik oluşturulan 

programlara dâhil edilmesi önerilmiştir. Okul döneminde sıklıkla karşılaşılan akran 

zorbalıklarından dolayı bu eğitimlerin önemi vurgulanmış, engellilik alanında yürütülen 

farkındalık çalışmalarının kapsamının ve hedef kitlesinin genişletilmesi önerisi paylaşılmıştır. 

Bu alanda çalışmalar yürüten yerel yönetim birimlerinin görünürlüğünün ve erişilebilirliğinin 

artırılmasının gerekliliği vurgulanmış, çalışmalar esnasında öznenin, tıpkı bu toplantıda 

gençlerin olduğu gibi, katılmasının önemi vurgulanmıştır. Macaristan’da yapılan farkındalık 

festivali benzeri festivallerin yapılması ve Dijital Genç İzmir Platformu’nda bu tarz yurtdışı 

kaynaklı bilgilerin bulunacağı bir havuz oluşturulmasına yönelik öneriler sunulmuştur.  

Farklı etnik köken ve kültürlerden gelen gençlere yönelik yerel yönetimler ve kent 

konseyleri bünyesinde bilgi ve danışmanlık alabilecekleri yapıların oluşturulması önerilmiş ve 

belediye hizmetlerinin ne kadar kapsayıcı olduğu tartışılmıştır. 

Üniversite öğrencilerine yönelik uygulanan yemek dağıtımının devamlılığının 

sağlanması, yemek dağıtımının kapsamının genişletilip gençlik merkezlerinde de aynı 

uygulamanın yapılması ve gençlik merkezlerinin imkânlarının artırılması önerilmiştir.  

 

4. Gençlere Yönelik Destek Mekanizmaları  

Amaç: Gençlerin sosyal ve yaşamsal ihtiyaçlarına yönelik destek mekanizmalarının hayata 

geçirilmesi 

a) Gençlere Yönelik Maddi Destek Çalışmaları                                                                                                               

Amaç: Gençlerin acil ve yaşamsal ihtiyaçlarına yönelik desteklerin sağlanması 

b) Gençlere yönelik Sosyal Destek Çalışmaları  
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Amaç: Gençlerin farklı ihtiyaçlarına yönelik destek mekanizmalarının hayata 

geçirilmesi 

Bu istasyonun ana başlığı etrafında katılımcılar iletişim sorunları, ayni ve nakdi destekler, 

görünürlük, kapsayıcılık, erişilebilirlik, eğitim ve sürdürülebilirliğin artırılması gibi ana temalar 

üzerinde durmuştur.  

İletişim sorunları karşısında üniversite öğrencilerinin sorunları üzerine işbirliklerin 

artırılması, yerel yönetimler ve öğrenci topluluklarını temsilen tespit komisyonlarının 

kurulması ve planlamalarda ortaklaşa çalışılması önerisi geliştirilmiştir. Öğrenci kulüpleri ve 

ilgili sivil toplum örgütleri ile iletişime geçilip gençlere yönelik oluşturulan hizmetlerde birlikte 

çalışılması gerektiği vurgulanmıştır. 

Gençlere yönelik destekler bünyesinde,  İstanbul Beşiktaş Belediyesi’nin uyguladığı yemek 

projesine benzer bir projenin planlanması ve uygulanması, hali hazırda devam eden yemek 

dağıtımlarının hafta sonunu da kapsaması, desteklerin görünürlüğünün artırılması, gençlerin 

yaranabileceği çok amaçlı kullanım mekânlarının artırılması (spor, etüt salonları vb) ve barınma 

sorunu karşısında yurtların açılması/kapasitelerinin genişletilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. 

Üniversitelerde ya da yakın çevresinde hijyenik kadın pedi dağıtımlarının yapılması ve hijyenik 

kadın pedi matiklerin konması konuşulan konular arasındadır. 

Görünürlüğün artırılması amacıyla dijitalleşmenin önemi vurgulanmış ve “gencizmir” 

bünyesinde yapılan etkinliklerin dijital ortama taşınması gerektiğinin altı çizilmiştir. 

Hizmetlerin görünürlüğünü artırmaya yönelik ilgili sivil toplum örgütleriyle ortak network 

ağlarının oluşturulması ve bu sayede duyuruların yaygınlaştırılması önerisi geliştirilmiştir. 

Yapılan ve yapılması planlanan tüm etkinliklerin kapsayıcılığının, nitelik ve niceliklerinin 

artırılması gerektiği vurgulanmıştır. Kapsayıcılık konusuna ek olarak, sığınmacı ve mültecilere 

yönelik gıda ve süt yardımlarının artırılması, işitme engelli bireylerin bulunduğu ailelere 

yönelik işaret dili eğitiminin tüm ilçelerde yaygınlaştırılması ve eğitime erişimi olmayan ve 

istihdam edilemeyen gençlerin gençlik çalışmalarına daha fazla dâhil edilmesi talep edilmiştir.  

Farklı temalarda farkındalık çalışmalarının planlanması, gençlere yönelik madde 

bağımlılığı konusunda koruyucu/önleyici çalışmaların yürütülmesi,  mülteci ve sığınmacı 

gençler için erken yaşta ve zorla evliliklere yönelik eğitimlerin ve seminerlerin planlanması, 

toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine eğitimler ve seminerler düzenlenmesine yönelik öneriler 

geliştirilmiştir. 
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5. Gençlere Yönelik Kapasite Geliştirme Programları 

Amaç: Gençlerin bilgi ve becerileri artıran, tutumlarını etkileyen ve çalışma pratiklerini 

olumlu yönde geliştiren hizmetlerin ilgili sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde sunulması 

Bu istasyonun ana başlığı etrafında katılımcılar görünürlük, katılımcılık, kapsayıcılık, 

erişilebilirlik, yerel yönetimler ve diğer kurumlar arasındaki iletişim problemi ve istihdam gibi 

ana temalar üzerinde durmuştur.  

Yürütülen çalışmaların görünürlüğü açısından yerel yönetimlerin yaptığı etkinliklerle ilgili 

duyuruların yetersiz olduğu vurgulanmış, belediyenin ilgili birimlerinin sosyal medya 

kullanımının yetersiz kaldığı ifade edilmiştir. 

Kapasite geliştirmeye yönelik ulusal ve uluslararası programlara (Erasmus Plus vb.) 

katılabilecek çok fazla genç olduğu ancak konuyla ilgili bilgilendirme ve iletişim eksikliği 

olduğu belirtilmiştir.  

Oluşturulan program ve etkinliklerin çeşitliliğinden ve fazlalığından bahseden katılımcılar, 

“Etkinliklerin, öznelerin ihtiyaç analizlerine göre mi şekillendiği?” konusunu irdelemişlerdir.  

Kapsayıcılık konusunda farklı görüşler ortaya atılmıştır. Örneğin, merkezde yapılan 

faaliyetlerin çepere doğru ilerlemesi gerekliliğinin önemi vurgulanmış ve İzmir Yüksek 

Teknoloji Enstitüsü (İYTE) gibi şehir merkezinin dışında kalan okullarda eğitim alan gençleri 

kapsayacak etkinliklerin düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Gençlere yönelik spor 

faaliyetlerinin artırılması gerektiği, kapsamlı cinsellik eğitimlerinin yapılmasının önemi ve 

LGBTİ+ bireyler, roman bireyler ve mülteciler konusunda yapılan ayrımcılıklara ilişkin 

çalışmalar yürütülmesi ve kapsayıcılığın geliştirilmesi hakkında konuşulmuştur. Genellikle 

üniversite öğrencilerine yönelik yapılan etkinliklerin revize edilerek kapsamının genişletilmesi 

ve lise öğrencilerine yönelik de yapılması talep edilmiştir.  

Erişilebilirlik açısından yaşanan sorunlara yönelik ise ilgili üniversite temsilciliklerinin, 

öğrenci topluluklarının ve sivil toplum örgütlerinin iletişimlerinin ve işbirliklerinin 

artırılmasının gerekliliği vurgulanmıştır. Bilgiye ve hizmete erişim noktasında yapısal sorunlar 

hakkında konuşulmuş ve yerel yönetim bürokrasisinin iletişime ket vurduğuna dikkat 

çekilmiştir. Gençlik çalışmalarının bir bünyede toplanmasıyla muhatabın tek bir müdürlük veya 

bölüm olması önerisi sunulmuştur.  

İstihdam alanına yönelik kapasite geliştirilmesi amacıyla  “endüstriyel dağcılık” gibi yeni 

işkollarına yönelimi artırmanın gerekliliği, gençlik çalışmalarının köylere ve kırsala 
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ulaştırılması gerektiği, iş kolları konusunda çalışacak kooperatiflerin artırılmasının ve 

desteklenmesinin gerekliliği, yurt dışındaki gençlerle ortak gençlik kamplarının yapılmasının 

yararlı olacağı ve proje yazma eğitimlerinin yaygınlaştırılması gibi öneriler sunulmuştur. 

Özellikle genç girişimci bireylerin “melek yatırımcılarla” bir araya getirilmesi gerektiği önerisi 

istihdam alanında konuşulan konular arasındadır. 

Etkinliklerin zamansal ve mekânsal anlamda genişletilmesi ve daha fazla paydaşla ortak 

çalışılarak planlanması gerektiği kapasite geliştirmeye yönelik sunulan öneriler arasındadır. 

 

6. Gençlere Yönelik Kültürel ve Sanatsal Faaliyet Programları 

Amaç: Gençlerin kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi 

Bu istasyonun ana başlığı etrafında katılımcılar dezavantajlı olma, ayrımcılık, eğitim, 

görünürlük, katılımcılık, kapsayıcılık ve erişilebilirlik gibi ana temalar üzerinde durmuştur. 

Dezavantajlı gruplara yönelik kültürel ve sanatsal faaliyetlerin önceliklendirilmesi, kent 

çeperinde ki mahallelere yönelik alternatif programlar oluşturulması önerilmiştir. Ayrımcılığa 

uğrayan gruplara yönelik yapılan çalışmalarda öznelerin katılımlarının önemsenmesi, etkinlik 

ve programların bir arada oluşturulmasına ve birlikte uygulanmasına yönelik öneriler 

geliştirilmiştir. Yerelde tiyatro çalışmalarını artırmaya yönelik aileler ile iletişime geçilmesi, 

köylerde daha fazla sosyal ve kültürel çalışmaların yapılması önerilmiştir. 

Çocuk ve gençlere yönelik kütüphanelerin kurulması,  Aziz Nesin Matematik Köyü benzeri 

temalarda eğitim köyleri oluşturulması, farklı içeriklerle eğitim programlarının uygulanması 

(grafiti, tiyatro, geleneksel sanatlar ve dijital sanatlar vb.) eğitim faaliyetleri konusunda yapılan 

öneriler arasındadır.  

Görünürlük ve erişilebilirlik ile ilgili aktif sosyal medya kullanımının önemi vurgulanmış, 

yerel yönetimlerin ilgili birimlerine erişilebilirlik durumu konuşulmuştur.  

Yıl içinde yapılacak etkinlikler için planlama sürecinde toplumun fikrini almak adına 

anketler yapılması yapılacak faaliyetlerin daha nitelikli olması adına önerilmiştir. Sivil toplum 

örgütlerinin düzenlediği etkinliklere yerel yönetimlerin destekleyici pozisyonda olmasının ve 

katılımlarının önemi vurgulanmıştır. Sivil toplum örgütleriyle ortak çalışma alanları yaratılması 

ve özne temelli çalışan bir karar mekanizmasının oluşturulmasıyla yapılan çalışmaların daha 

anlamlı olması gerektiği gelen öneriler arasındadır. 
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Kapsayıcı programların oluşturulması amacıyla Sinematek bünyesinde oluşturulan 

içeriklere LGBTİ+ Onur Ayı4 temalı filmlerin dâhil edilmesi önerilmiştir. Kütüphanelerde 

dijital kaynakların ve LGBTİ+ ile ilgili kaynakların kısıtlılığı konusunda çalışmalar yapılması 

gerektiği söylenmiştir. Kapsayıcılık ve kültür ilişkisi irdelenirken ise mültecilerin kendi 

dillerini ve kültürlerini yansıtacak kültürel ürünlerle kültürel aktivitelere davet edilmesi öneriler 

arasındadır.  

Tiyatrolar için askıda bilet kampanyası yapılması da kültür sanat faaliyetleri için belirtilen 

öneriler içindedir. Kültürel etkinliklere öğrencilerin kimlik kartıyla ücretsiz katılımı öneriler 

arasında belirtilmiştir. Belediyenin genç sanatçılar ve tecrübeli sanatçıların tanışması için köprü 

görevi görmesi kültür ve sanata destek konusundaki önerilerdendir. Sanat kooperatifleri 

kurulması, dijital sanatların gelişimi ve üretimi için bir dijital stüdyo açılması gelen talepler 

arasındadır. Avrupa gençlik projeleri kapsamında yurt dışı ile ortak projeler yapılması 

önerilmiştir. Erasmus Avrupa Birliği Programı ile gelen öğrencileri gençlik etkinliklerine 

katılımlarının artırılması talep edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transseksüel ve Queer (LGBTQ), Onur Ayı, her yıl Haziran ayında Manhattan'daki 
1969 Stonewall Ayaklanmaları' nı onurlandırmak için kutlanan etkinlikler bütünüdür. ... Stonewall 
Ayaklanmaları da ABD'deki eşcinsellerin haklarını edinmeleri için bir devrim noktasıdır. 
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Tartışma ve Sonuç 

Gençlik alanında çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleri, öğrenci toplulukları, ilgili yerel 

yönetim temsilcileri ve aktivistlerin bir araya gelerek ortak akıl ve değerlendirmeler ile yön 

verdikleri toplantıda, gençlerin karşılaştıkları problemler, gençlere yönelik destek 

mekanizmaları ve kapasite geliştirme programları konuşulmuş ve çeşitli çözüm önerileri 

geliştirilmiştir. Bu bağlamda genel olarak; 

 Gençlere yönelik yürütülen çalışmaların görünürlüğünün artırılması, 

 Gençlere yönelik yürütülen çalışmaların erişilebilirliğinin sağlanması, 

 Gençlere yönelik yürütülen çalışmaların kapsayıcı olması, 

 Gençlere yönelik yürütülen çalışmalarda katılımcılık ilkesinin gözetilmesi, 

 Gençlere yönelik yürütülen çalışmaların planlanma sürecinde iş birlikteliklerin 

geliştirilmesi ve ilgili yapılarla iletişim ağının oluşturulması, 

 Bürokratik yapının kurumsal düzlemde sistematikleşmesi adına tüm gençlik 

çalışmalarının planlanma ve yürütülme süreçlerinin tek bir birim altında toplanması, 

 Gençlere yönelik yürütülen çalışmaların dijitalleşmeye entegre edilmesinin gerekliliği  

vurgulanmıştır. 

Toplantının genel çıktıları “2022 İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Stratejisi Eylem 

Planı” nın oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. 
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Toplantı Katılımcı Listesi 

1 AIESEC 

(Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales) 

2 Ateş Böceği Derneği 

3 Avrupa Birliği ve Gençlik Çalışmaları Öğrenci Topluluğu 

4 Bakırçay Üniversitesi - Genç Kızılay Bakırçay  

5 Buca Kent Konsey 

6 Celal Bayar Üniversitesi-Görev Bende Topluluğu 

7 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 

8 Dokuz Eylül Üniversitesi - IEEE 

(The Institute of Electrical and Electronics Engineers ) 

9 Ege Çağdaş Eğitim Vakfı 

10 Ege Girişimcileri Destekleme Eğitim Proje Derneği 

11 Ege Teknoloji ve Başarı Vakfı 

12 Ege Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü 

13 EGİAD 

(Ege Genç İş İnsanları Derneği) 

14 Geleceği Paylaş Platformu 

15 Genç Eşitlik Platformu 

16 Genç Fikirler Derneği 

17 Genç İşi Kooperatif 

18 Genç Kızılay 

19 Genç LGBTİ+ Derneği 

20 Gençİz Medya Derneği 

21 Havva Kadın Komitesi 

22 İstanbul Ekonomi ve Araştırma 

23 İVME Hareketi 

24 İZİKAD 

(İzmir İş Kadınları Derneği) 

25 İzmir Alaybey Lions Eğitim İhtisas Kulübü 

26 İzmir Bulut Öncü Gençlik Merkezi  

27 İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı  
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28 İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

29 İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı  

30 İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü 

31 İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Dairesi Başkanlığı  

32 İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı  

33 İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı  

34 İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi 

35 İzmir Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

36 İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 

37 İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşeri İletişim Merkezi 

38 İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü 

39 İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Ekonomisi ve Yenilikçi Endüstriler Şube 

Müdürlüğü  

40 İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Etkinlik ve 

Organizasyon Şube Müdürlüğü 

41 İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü 

42 İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü 

43 İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma 

Şube Müdürlüğü 

44 İzmir Demokrasi Üniversitesi Fakülte Temsilciliği 

45 İzmir Demokrasi Üniversitesi Girişimcilik Topluluğu 

46 İzmir Engelsiz Sanat Derneği 

47 İzmir İnşaat Mühendisleri Odası 

48 İzmir Kalkınma Ajansı 

49 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Avrupa Birliği Ve Gençlik Çalışmaları 

50 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Müzik Topluluğu   

51 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı 

52 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Topluluğu 

53 İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulu 

54 İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi 

55 İzmir Kent Konseyi Sekretaryası 

56 İzmir Mağara Araştırma Derneği 

57 İzmir Ticaret Odası 
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58 İZSİAD 

(İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği) 

59 Karşıyaka Kolektif Girişimcilik Merkezi, Startup Market 

60 Makine Medya 

61 Momentum 

62 Pİ Gençlik Derneği 

63 Roman Toplumu Gençlik Eğitim ve Kalkınma Derneği 

64 Romanlar Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği 

65 S.S. BisiKoop Bisikletliler Hizmet ve Dayanışma Kooperatifi 

66 S.S. İzmir Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi 

67 S.S. İzmir Eğitim Kooperatifi 

68 S.S. Karşıyaka Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi 

69 S.S. Platformizmir Hizmet ve Dayanışma Kooperatifi 

70 
Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği  

71 Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği 

72 SODEV Genç 

73 Sosyal Sorumlulukta Kalite Derneği 

74 SÜGEP Akademi 

75 Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği 

76 TEGEV 

(Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) 

77 Tobb İzmir Girişimcilik Kurulu 

78 Turuncu Dernek 

79 Türkiye Raporu  
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Görseller 
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