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Bu yayının içeriği Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT Üsküp Misyonu’nun görüş ve
düsüncelerini yansıtmamaktadır.
Tüm hakları saklıdır. Bu yayının içeriği, eğitim amaçlı ve diğer ticari olmayan amaçlarla kullanılabilir
ve çoğaltılabilir, ancak her çoğaltmada Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Ajansı ve
AGİT Üsküp Misyonu kaynak olarak belirtilmelidir.

Bu El Kitabı’nın hazırlanmasında katkı sağlayan herkese, özellikle sağladıkları destek, güven,
faydalı tavsiyeler ve ipuçlarından dolayı Gençlik Katılımı ve Gençlik Politikaları Yasası Çalışma
Grubu Koordinatörü sıfatıyla eski Milletvekili Ivana Tufekcik'e, çalışma grubunun diğer üyeleri:
KMC Başbakanı Gençler ve Gençlik Politikaları Özel Danışmanı Gyorgi Tasev’e,; KMC Başbakanı
Çalışma ve Sosyal Politikalar Özel Danışmanı Milan Zivkovik’e; Yerel Özyönetim Birimleri Birliği
İcra Müdürü Duşitsa Perişik’e; Gençlik ve Spor Ajansı Eski Müdürleri: Maryan Spaseski ve Darko
Kaevski’ye ve Gençlik ve Spor Ajansı eski çalışanları: Zoritsa Stamenkovska, Ana Manasieva ve
Evgeniya Yanakieska’ya teşekkürlerimizi sunarız.

Toplumda değişiklikleri yapan ve toplumu ileriye taşıyan gençlerdir.
Demokratik, kapsayıcı ve müreffeh toplumlar inşa etme süreci
gençlerle başlar ve gençlerin sosyal eylemin tüm alanlarında aktif
olarak yer almaları gerekir.
Gençlik Katılımı ve Gençlik Politikaları Yasası, ülkede ilk kez hem
ulusal hem de yerel düzeyde gençlik kategorisini, gençlik örgütlenme
biçimlerini ve gençlik katılımını tanımlamaktadır. Gençlere daha iyi bir
yaşam standardı sağlamak amacıyla tüm gençlik politikaları, fikirleri
ve çözümleri, gençlerle birlikte şeffaf ve kapsayıcı bir süreç içinde
yürütülmeye devam edecektir.
Yerel Gençlik Konseyleri gençlerin sesi olacak ve bunların aracılığıyla gençler, yerel özyönetimlerle
diyalog başlatma ve sorunlarını ve çıkarlarını açıkça tartışma fırsatı bulacaktır.
Gençlik ve Spor Ajansı, gençlere en büyük kurumsal desteği sağlamaya ve kapasitelerini
artırabilecekleri, aktif olabilecekleri ve sosyal süreçleri yönlendirebilecekleri kendilerine özel bir
toplum yaratma konusunda ortak olmaya devam edecektir.
Gençlik ve Spor Ajansı olarak, gelecekleri ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin geleceği için
gençlerin sesinin duyulması için destek vermeye ve kapılarımızı açmaya devam ediyoruz. Cesur ve
yenilikçi fikirleriyle gençler, modern, demokratik, ilerici ve herkes için eşit bir toplum inşa etme
sürecinde aktif katılım sağlayarak, her hükümetin daima tetikte olan gözlemcisi olarak kalmalıdırlar.
AGİT Üsküp Misyonu’nun gençlik sektörünün geliştirilmesi ve gençlik katılımının teşviki için sürekli
olarak sağladıkları desteklerinden dolayı teşekkür eder, gençlere özel topluluklar inşa etmek
adına işlevsel ve aktif Yerel Gençlik Konseyleri oluşturma doğrultusunda, gençlere, Yerel Gençlik
Konseyleri üyelerine, Belediye Başkanlarına, Belediyelere, idari görevlilere ve gençlik kuruluşlarına
yararlı bir araç ve rehber teşkil edecek olan bu El Kitabının mükemmel bir işbirliğinden ortaya
çıktığı için memnuniyetimi ifade etmek istiyorum.
Naumçe Moysovski,
Gençlik ve Spor Ajansı Müdürü
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Gençler, her toplumda değişimin önemli taşıyıcılarıdır. AGİT'in kurucu
belgesi olan 1975 Helsinki Nihai Senedi, toplumları kapsamlı güvenliğe
doğru taşıyan genç kadın ve erkeklerin olumlu rolünü vurgulamaktadır.
Son yıllarda, gençlerin kendilerini ilgilendiren konuları ele alırken
masada bir yeri olması gerektiği konusunda bir fikir birliği oluşmuştur.
Gençlik katılımını güçlendirmek; gençlerle ve gençler için çalışmak;
gençlik perspektiflerini politika diyaloğuna entegre etmek için
fırsatlar yaratmak, mevcut ve gelecekteki AGİT başkanları için
öncelikli alanlardır.
AGİT Üsküp Misyonu olarak bizler de bu alanda aktif olarak çalışıyor ve gençlerin katılımını
artırmanın yollarını bulmada hükümeti, belediye yetkililerini ve gençlik kuruluşlarını destekliyoruz.
Kilit paydaşlarımızdan biri olan Gençlik ve Spor Ajansı ile birlikte, hem gençler hem de belediye
yetkilileri için yararlı ve pratik bir kaynak olduğuna inandığım bu El Kitabını sunmaktan memnuniyet
duymaktayım.
Büyükelçi Klemens Koya,
AGİT Üsküp Misyonu Başkanı
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GİRİŞ
Bu El Kitabı, Yerel Gençlik Konseylerinin genç üyeleri ve belediye çalışanları için hazırlanmış olup,
Yerel Gençlik Konseylerinin kurulması ve işleyişine yönelik bir kılavuz gorevini görür. El Kitabı, Kuzey
Makedonya Cumhuriyeti belediyelerinde işlevsel bir Gençlik Konseyinin kurulması konusunda
pratik ipuçları, adımlar ve aynı zamanda tavsiyeler içermektedir.
Bu El Kitabını hazırlama süreci, 2017 yılında Gençlik ve Spor Ajansı ve AGİT Üsküp Misyonu'nun
ortak bir faaliyeti olarak başladı. Bu El Kitabını hazırlamaya başlamanın amacı, Yerel Gençlik
Konseyi üyelerinin oluşumu, işleyişi, seçimi, görevleri, görev süreleri, Yerel Gençlik Konseyi
üyelerinin çalışma kapsamları ve aynı zamanda yeni üyenin seçilmesi halinde tüm çalışmaların
devir-teslim sürecini yürütme hususunda tek düzen bir yaklaşım sunmaktır. Bu doğrultuda,
yazarların geçmişte birkaç belediyede Yerel Gençlik Konseyleri ile çalışma deneyimlerinin yanı
sıra, 2017 yılında AGİT Üsküp Misyonu, iyi uygulamaları ve halihazırda kurulmuş olan YGK'ların
işleyişindeki zorlukları (örneğin, bazı YGK’larda üyelerin görev süresi dört yıl, bazılarında ise
iki yıdı) belirlemek amacıyla bu El Kitabı’nın yazarları ile birlikte kırk belediyeye saha ziyaretleri
gerçekleştirdi. Bu arada, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Konseyi, Ocak 2020'de Gençlik Katılımı
ve Gençlik Politikaları Yasasını kabul etti. Yerel Gençlik Konseyleri El Kitabı, Gençlik Katılımı ve
Gençlik Politikaları Yasası ile uyumlu olup, El Kitabı’nın önceki içeriği 2020 yılı boyunca yazarlar
tarafından revize edilmiş ve uyarlanmıştır.
Etkili gençlik politikaları geliştirmede ve kurumlarla birlikte karar almada gençlerin katılımının
desteklenmesi, gençlere daha iyi bir yaşam sağlamak ve toplumun demokratik kapasitesini
güçlendirmek anlamında önem arz etmektedir. Daha iyi ve daha güvenli bir dünya yaratma
konusunda gençlerin katılımını çözümlerin bir parçası olarak gördüğümüz için gençler aktif olmalı
ve kendilerine belirli görevler verilmelidir!
Yerel Gençlik Konseyi, birçok belediye için belediyede ve yerel toplumda gençlik katılımını artırmayı
amaçlayan yeni bir zorluktur. Gençlerin ihtiyaçları ve karşılaştıkları zorlukların tespit edilmesi,
bunların gençlerle işbirliği içinde çözülmesi ve gençlere uygun hizmetlerin sağlanması, gençlerin
ilerlemesini ve gelişimini teşvik ederken toplumdaki rollerini de güçlendirir. Gençlik örgütlenme
biçimleri, ülkedeki birçok belediyede mevcuttur ve gençlik politikaları alanında yeterli bilgi ve
deneyime sahiptir. Bu nedenle, belediyelerin Yerel Gençlik Konseylerini oluşturma ve dönüştürme
sürecine ve aynı zamanda gelecekteki işleyişine, çalışmalarına ve karar alma süreçlerine gençleri
dahil etmeleri gerekmektedir.
Yerel Gençlik Konseyi'nin başarılı bir şekilde çalışabilmesi için, yerel çevreden gençlerin özel
ihtiyaçları, gereksinimleri ve çıkarlarının dikkate alınması önemlidir. Bu nedenle, her belediye
bu süreci gençlerin gerçek ihtiyaçlarına ve yerel çevrenin doğasında bulunan özelliklere göre
uyarlamalı ve cinsiyet, etnik köken ve siyasi yönelimden bağımsız olarak gençlerin katılımını teşvik
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etmelidir. Öte yandan, daha iyi bir toplum inşa etmek adına gençler, kendi çıkarları doğrultusundaki
durum ve zorlukların ortak faydalarını ve ihtiyaçlarını temsil etmelidir. Aktif bir organ olarak Yerel
Gençlik Konseyi, gençlere yönelik olmalı ve onların çıkarlarını temsil etmelidir. Belediye ayrıca,
Yerel Gençlik Konseyi'nin kurulması ve çalışmasında idari birimlerin ve Belediye Konseyinin
desteğini sağlamalıdır.
Etkili bir Yerel Gençlik Konseyi'nin kurulması, gençlerin yerel düzeydeki politika oluşturma
süreçlerine katılımına, toplumdaki konumlarının iyileştirilmesine ve toplumun gelecekteki liderleri
olarak gençlerin kapasite geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Öte yandan, gençler için bu,
aktif vatandaşlık pratiği yapmalarını, belediye bünyesindeki gençlerin sorunlarının çözümüne
katılmalarını ve çevredeki tüm vatandaşlar için daha iyi bir gelecek inşa etmelerini sağlayacak
motive edici bir adım olacaktır.
Bu El Kitabı, yerel gençlik kuruluşlarından bugüne kadar birikmiş olan deneyimler, bilgiler ve
öğrenilen dersler üzerine ekleme yaparak, uygulanmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırmak ve yerel
düzeyde gençlerin katılımını desteklemek adına Gençlik Katılımı ve Gençlik Politikası Yasası’na
dayanmaktadır. İlgili yasada veya mevcut tüzüklerde tanımlanmamış olan adımları, bu El Kitabı’nın
yazarları Gençlik ve Spor Ajansı ile işbirliği içinde tanımladıkları tavsiyelerle tamamlayarak,
gelecekteki Yerel Gençlik Konseyleri’nin kuruluşu ve çalışmaları konusunda daha net bir görünüm
ve yol haritası sağlamayı amaçlamaktadır.
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GSA

Gençlik ve Spor Ajansı

KMC

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

AGİT

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

AB

Avrupa Birliği

BM

Birleşmiş Milletler

UNDP

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

UNICEF

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu

NDI

Uluslararası Demokratik Enstitüsü

GKGPY

Gençlik Katılımı ve Gençlik Politikaları Yasası

YGK

Yerel Gençlik Konseyi

GK

Girişim Kurulu

YGM

Yerel Gençlik Meclisi

SD

Sivil Dernek

AGF

Avrupa Gençlik Forumu
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TERİMLER
Gençler, 15 ile 29 yaş aralığında olan kişilerdir.
Gençlik politikası, gençlerin tam potansiyellerine ulaşmaları için ihtiyaçlarını karşılamak
üzere alınan bir dizi önlem ve faaliyeti ifade etmektedir.

Gençlik katılımı, gençlerin yaşamlarını doğrudan veya dolaylı olarak şekillendiren politika ve
programlara katılmasını ve ortak kararlar almasını sağlayan süreci ifade etmektedir.

Gençlik çalışması, kişisel, sosyal ve toplumsal potansiyellerin tamamını ve topluluğun
yaşamına aktif katılımlarını elde etmek için gençlerin otantik gelişimini destekleyen organize ve
sistematik bir eğitim sürecini ifade etmektedir.

Gençlik çalışanları,

örgün ve yaygın öğrenme yoluyla kişisel ve sosyal gelişimlerini
destekleyen faaliyetler uygulayarak gençlerle çalışma yeterliliğine sahip nitelikli bireyleri ifade
etmektedir.

Gençlik organizasyonu, Dernekler ve Vakıflar Yasası uyarınca tescil edilmiş, en yüksek

karar alma organının en az üçte ikisini 15-29 yaşları arasındaki gençlerin oluşturduğu ve hedefleri
ve faaliyetleri tanımlanmış ve gençlerin çıkarlarını teşvik etmeyi amaçlayan herhangi bir kuruluşu
ifade etmektedir.

Gençlik kuruluşu, Dernekler ve Vakıflar Yasası uyarınca, programında yer alan amaçlar

ve faaliyetlerin bir bölümü gençlerin çıkarlarını teşvik etmeyi amaçlayan, gençler tarafından
yönetilmeyen herhangi bir tescilli kuruluşu ifade eder.

Gençlik şemsiye kuruluşları, gençlerin belirli ilgi alanlarındaki ortak hedeflere ulaşmak
için birleşen gençlik organizasyon biçimlerinin üyesi olan kuruluşları ifade eder.

Ulusal Gençlik Stratejisi, gençlik politikalarının geliştirilmesi ve gençlerin çıkarlarının
desteklenmesi için orta vadeli hedefler ve öncelikler belirleyen ve bunların gerçekleşmesi yönünde
örgütsel, mali ve idari önlemleri belirleyen stratejik bir belgeyi ifade etmektedir.

Yerel Gençlik Stratejisi,

Ulusal Gençlik Stratejisi uyarınca, gençlik politikalarının
geliştirilmesi ve yerel düzeyde gençlerin çıkarlarının desteklenmesi için orta vadeli hedefler ve
öncelikler belirleyen ve bunların gerçekleşmesi yönünde örgütsel, mali ve idari önlemleri belirleyen
stratejik bir belgeyi ifade etmektedir.
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Yerel Gençlik Konseyi (YGK), Belediyedeki çeşitli organizasyon biçimlerinin genç

temsilcilerinden oluşan ve yerel özerk yönetime gençlerin ilgisini çeken konularda danışmanlık ve
temsil rolüne sahip bir yerel özyönetim organıdır.

Yerel Gençlik Meclisi (veya Yerel Gençlik Konseyi Meclisi), YGK üyelerin

seçimini yapan Yerel Gençlik Konseyi'nin bir organıdır. Gençlik Meclisi’ne, gençlik organizasyonları,
gençlik kuruluşları, siyasi gençlik kolları, öğrenci kuruluşları ve diğer gençlik dernekleri üye olabilir.

Girişim Kurulu (GK), Belediye tarafından kurulmamışsa, bir Yerel Gençlik Konseyi kurma

konusunda Belediyeyi desteklemekle yükümlü olan, belediyedeki çeşitli gençlik organizasyonlarından
oluşan bir organdır. GK, YGK'nin kuruluşuna gençlerin katılımını sağlama amacıyla tek seferlik
kurulur ve YGK’nin kuruluş toplantısından sonra feshedilir.

Gençlik Görevlisi, kurumun yetkisi dahilinde gençleri ilgilendiren konuları koordine etmek,

uygulamak ve izlemek adına Gençlik Ofisinin çalışmalarından sorumlu kişidir. Gençlik Görevlisi,
devlet idare organları, belediyeler, Üsküp Şehri kapsamındaki belediyeler ve Üsküp Şehir
Belediyesi tarafından atanır.

Gençlik Ofisi, yerel düzeyde gençlerin birincil erişim noktasıdır. Belediyeler, Üsküp Şehri
kapsamındaki belediyeler ve Üsküp Şehir Belediyesi tarafından kurulur ve gençlere yönelik
çalışmaları koordine etmektedir.

Gençlik Merkezi, gençlerin refahını, gençlerin kişisel, sosyal ve mesleki yaşamlarının

gelişimini, gençleri ilgilendiren önemli bilgileri ve gençlerin yaşamlarının diğer yönlerini iyileştiren
programların hazırlandığı ve uygulandığı yerdir.

Kadınlar ve erkekler için eşit fırsatlar, kamu ve özel sektörün tüm alanlarında kadın

ve erkeklerin eşit katılımını, tüm hakların kullanılmasında ve sosyal gelişime katkıda bulundukları
gibi, bu gelişmeden kaynaklanan sonuçlardan eşit faydalar sunan bireysel potansiyellerinin
geliştirilmesinde eşit statü ve muamele sağlama ilkesinin teşvik edilmesi anlamına gelmektedir.

Cinsiyet eşitliği, kadın ve erkeklerin farklı davranışlarına, arzularına, ihtiyaçlarına saygı

duyulması, dikkate alınması, değer verilmesi ve eşit şekilde desteklenmesini ifade etmektedir. Bu,
haklarının, sorumluluklarının ve fırsatlarının erkek ya da kadın olarak doğmalarına bağlı olmayacağı
anlamına gelir. İnsan hakları ve sosyal adalet ilkelerine dayanmaktadır. Cinsiyet eşitliğinin ve
kadınların güçlendirilmesinin, yoksulluk ve güvensizlik gibi temel kaygıları ele almak ve sürdürülebilir
insani gelişmeye ulaşmak için gerekli olduğu açıktır.

Cinsiyet perspektifi, herhangi bir siyasi alan / faaliyetteki cinsiyet farklılıkları, ihtiyaçları ve
çıkarlarının bir görünümüdür.

12
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Cinsiyet eşitliğini ana plan ve politikalara yerleştirme yaklaşımıtoplumsal cinsiyet eşitliği (Gender mainstreaming), kadın ve erkek

arasındaki eşitliği teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla politika oluşturma, benimseme, uygulama,
izleme ve değerlendirme sürecinin her aşamasında cinsiyet perspektifinin bütünleştirilmesi
anlamına gelir.

Cinsiyet uçurumu, sosyal hayatın herhangi bir alanında kadın ve erkekler arasında ortaya
çıkan ve katılım, erişim, haklar, ücretler ve faydalar ile ilgili olan boşluktur1.

1

Cinsiyet Eşitliği Stratejisi (2013 – 2020)
http://morm.gov.mk/wp-content/uploads/2018/03/Strategija-2013-2020.pdf (erişim tarihi Kasım 2020)
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1.

KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ’NDE
GENÇLİK POLİTİKASI
1.1 Yasal çerçeve

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde uzun süre gençlik örgütlenmesini, gençlik katılımını ve ulusal
ve yerel düzeyde gençlik politikalarını düzenleyen yasal çerçeve yoktu. Ocak 2020'de, Gençlik
Katılımı ve Gençlik Politikaları Yasası ("KMC Resmi Gazetesi", No. 10/2020) ilk kez kabul edildi.
Bu yasa ile gençler, kendilerini etkileyen politikaların oluşturulmasına katılımlarını garanti altına
alan yasal bir çerçeve ve mekanizmalar sağlamıştır.
Gençlik Katılımı ve Gençlik Politikaları Yasası'nın (GKGPY) amacı, gençlerin ihtiyaçları ve
çıkarlarından yola çıkarak çok sektörlü bir yaklaşımla her düzeyde gençlik politikalarının
oluşturulmasını ve uygulanmasını sağlamaktır. GKGPY, gençlerin karar alma süreçlerine katılımını
güçlendirmenin yanı sıra gençler için politikalar oluşturmayı, gençlere aktif bilgi sağlamayı,
gençlerin çıkarlarını teşvik etmeyi ve korumayı, gençlerin önemi ve sosyal rolleri konusundaki
farkındalığı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Yasa aynı zamanda gençlerin karar alma ve politika
oluşturma sürecine katılımını desteklemek ve ulusal ve yerel düzeyde yapılandırılmış bir diyaloğu
teşvik ederek gençlerin örgütlenmesini desteklemek ve geliştirmek doğrultusunda nesiller arası
ortaklıkları tanıtmayı amaçlamaktadır. Gençlerin kişisel, mesleki ve sosyal gelişimini teşvik etmek
için gönüllülüğü, gençlik aktivizmini ve gençlik çalışmalarını teşvik etmek de yasanın önemli bir
amacıdır. GKGPY'nin uygulanmasından Gençlik ve Spor Ajansı yetkilidir.2
GKGPY'da gençlerin yaş aralığı 15-29 olarak tanımlanmıştır. GKGPY 'daki gençlik örgütlenme
biçimleri şu şekilde düzenlenmiştir: gençlik kuruluşları, gençlik organizasyonları ve gençlik
şemsiye kuruluşları; GKGPY ayrıca siyasi gençlik kolları, lise ve üniversite öğrenci kuruluşları ve
diğer gençlik derneklerini de tanımaktadır. GKGPY, gençlik çalışmalarını tanımakta olup, gençlik
çalışanını tanımlar.
GKGPY cinsiyet açısından tarafsızdır ve eşitlik, ayrımcılık yasağı, çok kültürlülük, kültürlerarasılık
ve gençlerin aktif katılımına dahil olma, etnikler arası katılım, gençler arasında sorumluluk ve
dayanışma ve gençlik politikalarının tasarımı ve uygulanması konusunda kurumlar arası işbirliği
olmak üzere, sekiz ilkeye3 dayanmaktadır.
KMC, ulusal ve yerel düzeyde gençlerin ihtiyaç ve çıkarlarıyla ilgilenmenin yanı sıra gençleri karar
alma süreçlerine entegre etme konusundaki kararlılığını açıkça ifade etmiştir. Bu nedenle GKGPY,
gençlerin yetkili makamların temsilcileriyle birlikte Hükümeti, ulusal gençlik politikalarının ve gençlik
2
3
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http://ams.gov.mk
Gençlik Katılımı ve Gençlik Politikaları Yasası (KMC Resmi Gazetesi, no.10/2020), Madde 5
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faaliyetlerinin uygulanmasında danışmanlık ve denetçi rolüne sahip olacak Gençlik Politikalarından
sorumlu Ulusal Danışma Kurulunu kurmakla yükümlendirmiştir.
Hükümet, Eylem Planı içeren, Gençlik ve Spor Ajansı tarafından hazırlanan ve beş yıllık süre için
geçerli olacak Ulusal Gençlik Stratejisini kabul etmekle yükümlüdür. Belediyelerin ayrıca, beş yıllık
Yerel Gençlik Stratejileri ve Eylem Planları kabul etmeleri ve Yerel Gençlik Konseyleri, Gençlik
Ofisleri ve Gençlik Merkezleri kurmaları gerekmektedir.
Ayrıca, devlet organları ve yerel özyönetim birimleri, Gençlik Ofisi, Yerel Gençlik Konseyi'nin
çalışmalarından ve aynı zamanda Kurumun, yani Belediye’nin yetkileri kapsamında gençlerle
ilgili tüm konuları koordine etmek, uygulamak ve izlemekten sorumlu olacak bir gençlik görevlisi
atamak zorundadır.
GKGPY ile öngörülen tüm faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli finansmana ilişkin hükümler
açık ve net olup, gençler için KMC Bütçesinden ulusal düzeyde % 0,3 oranında, yerel düzeyde ise
yılda % 0.1 oranında fon tahsis edilmektedir.
Gençlik Katılımı ve Gençlik Politikaları Kanunu'nun kabul süreci, koordinatörlüğünü Milletvekili
Ivana Tufekcik'in yaptığı KMC Meclisi bünyesinde faaliet gösteren Gençlik Sorunları ve Politikaları
Kulübü'nün4 (2016-2020 yılı görev süresi)5 bir girişimi olarak 2018 yılında başladı. Bu konudaki
siyasi irade ve fikir birliği, Meclis’teki tüm siyasi partiler ve üst düzey yetkililer tarafından açıkça
ifade edildi. GKGPY'nin benimsenmesine yönelik sürecin kapsayıcı ve kapsamlı olması, yani
paydaşların dahil edilmesi amacıyla, milletvekilleri, hükümet yetkilileri ve gençlik organizasyonlarının
temsilcilerinden oluşan üçlü bir Çalışma Grubu oluşturuldu. Tüm paydaşların aktif katılımı ile son
derece şeffaf ve kapsayıcı bir şekilde gerçekleşen GKGPY taslağı hazırlama sürecinin tamamı
AGİT Üsküp Misyonu tarafından desteklenip, çalışma toplantılarına Kulüp faaliyetlerinin destekçisi
olarak NDI de katılım sağladı.
GKGPY’nin iki yıllık hazırlık döneminde, Çalışma Grubu 20'den fazla toplantı düzenlemiş olup,
185'den fazla genç erkeğin ve 123 genç kadının olmak üzere 300'den fazla gencin katılımıyla
bölgesel toplantılar6 düzenlenmiştir. Engelli gençlerin GKGPY’nin içeriğine aşina olmaları amacıla
AGİT Üsküp Misyonu tarafından desteklenen yasanın sesli versiyonu hazırlandı.

4
5
6

Kulübün çalışmaları NDI tarafından desteklenmektedir
Gençlik Sorunları ve Politikaları Kulübü’nün üyeleri şu milletvekilleri idi: Ivana Tufekcik, Meri Lazarova, Agim Shakiri, Kostadin
Kostadinov, Nevena Stamenkovska, Slagyana Mitovska, Betianie Kitev, Nola Ismailoska-Starova ve Teuta Bilali
2018 ve 2019 yıllarında aşağıdaki şehirlerde toplantılar düzenlendi: Kumanovo, Kruşevo, Prilep, Bitola, Kiçevo, Ohrid,
Skopje, Strumitsa, Ştip, Kavadartsi, Tetovo ve Struga
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1.2 Stratejik çerçeve
İkinci Ulusal Gençlik Stratejisi (2016 - 2025)7 aslında gençlerin konumu, ihtiyaçları ve çıkarlarını
sistematik olarak ele alma çabalarının bir devamı niteliğindedir. Süreç, Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği içinde Gençlik ve Spor Ajansı tarafından yönetilmiş ve bu
stratejinin geliştirilmesi, gençlik sektöründen 500'den fazla paydaşın katılımıyla dört çalışma
grubu aracılığıyla kapsayıcı ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ulusal Gençlik Stratejisi (2016 - 2025), gençlerle ilgili konuları
doğrulayan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti tarafından onaylanan uluslararası belgelere
dayanmaktadır.
Ulusal Gençlik Stratejisi’nin dört stratejik önceliği vardır:
1. Daha iyi bir yaşam standardı ve kaliteli yaşam için eşit fırsatlar sağlamak;
2. Temel hak ve özgürlüklere saygı gösterilmesi ve korunması ve farklı kategorilerdeki gençlerin
sistematik entegrasyonu ve etkileşimi için koşullar yaratmak;
3. Gençleri, onları etkileyen politika ve kararların izlenmesine ve uygulanmasına dahil etmek için
fırsatlar yaratmak; ve
4. Kaliteli eğitime ve diğer kişisel ve mesleki gelişim biçimlerine eşit erişim hakkı sağlamak.
Tüm müdahaleler aşağıdaki dokuz alana bölünmüştür:
1. Gençlerin katılımı
2. Gençlerin bilgilendirilmesi
3. Yerel gençlik çalışmaları
4. Eğitim
5. İstihdam ve istihdam öncesi destek
6. Kültür
7. Spor
8. Sağlık
9. Yaşam kalitesi
Stratejinin
uygulanmasına
yönelik
Eylem Planı 2017 yılında kabul edilmiş
olup, planda dokuz alanın tamamında
belirli faaliyetlerin uygulanması için son
tarihler, beklenen sonuçlar, göstergeler,
faaliyetlerin taşıyıcıları ve faaliyetlerin
uygulanması için ilgili kurumlar tarafından
sağlanan fonlar öngörülmüştür.
7
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GKGPY'ye göre Ulusal Gençlik Stratejisi ve Eylem Planları Hükümet tarafından 5 yıllık bir
süre için kabul edilmektedir.

http://mladi.ams.mk/documents (erişim tarihi Aralık 2020)
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Gençlik ve Spor Ajansı bünyesinde8 gençlere özel bir bölüm faaliyet göstermektedir. Gençlik
Bölümü, ülkedeki genç nüfusun ilgi alanları ve ihtiyaçları ve KMC'nin gelişiminde gençliğin rolünün
tanınması ile ilgili faaliyetleri hayata geçirmektedir. Gençlik ve Spor Ajansı (2016 - 2025) Ulusal
Gençlik Stratejisini uygulamaktadır.
Gençlik Bölümü görevlerini ve sorumluluklarını iki birim üzerinden yerine getiriyor:
• Gençlik Politikası ve Eğitim Birimi:
– Gençlerin psiko-fiziksel gelişimiyle ilgili sorunları izler, inceler ve işler ve onların geliştirilmesi
için önlemler önerir;
– Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ulusal Gençlik Stratejisini hazırlama sürecine katılır;
– Gençlerin sosyal statüsü ve çeşitli örgütlenme biçimleriyle ilgili durumları izler ve bunların
tanıtımı için önlemler önerir;
– Bağımlılık, fuhuş, suç ve diğer sosyopatolojik olayların önlenmesi ve bunlarla mücadele ile ilgili
konuları izler, inceler ve işler ve bunların üstesinden gelmek için önlemler önerir;
– Özellikle öğrenciler olmak üzere gençlerin standartlarıyla ilgili konuları izler ve inceler ve
iyileştirilmeleri doğrultusunda önlemler önerir;
– Gençler arasında işsizlik ile ilgili sorunları izler ve
inceler ve bunların üstesinden gelmek için önlemler
önerir;
– Gençlerin ve derneklerinin faaliyetlerini teşvik eden ve
yardımcı olan programların finanse edilmesine ilişkin
kriterler önerir ve hazırlar ve bunların uygulanmasını
izler;
– Analizler, detaylandırmalar, incelemeler, bilgiler, raporlar
Avrupa Gençlik Kartı’nı
ve diğer malzemeleri hazırlar, raporları toplar vs.
• Avrupa Entegrasyonu ve Gençler Arasında
Uluslararası İşbirliği Birimi:
– Gençler arasındaki uluslararası işbirliğini önerir,
planlar ve teşvik eder;
– Avrupa Konseyi'nin gençlik konularıyla ilgili faaliyetlerini
izler ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin dahil olduğu
organlara aktif olarak katılır;
– Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ulusal Gençlik
Stratejisini hazırlama sürecine katılır;
– Diğer organlar ve kurumlar tarafından hazırlanan
ve önerilen gençlik alanında uluslararası işbirliği
programları hakkında fikir verir;
8

duydunuz mu?

Avrupa Gençlik Kartı, 15-29 yaş
arası gençlere farklı kategorilerde
indirim ve avantajlar sunan bir
karttır. Kart, gençlere Avrupa
çapında seyahat etme, yeni kişilerle
tanışma ve yeni arkadaşlar edinme
fırsatı veriyor. Avrupa Gençlik
Kartı, Gençlik ve Spor Ajansı'nın bir
projesidir.

Daha fazla bilgi için:
http://mladinskakarticka.mk/

www.ams.gov.mk/za-agencijata/sektori/sektor-mladi (erişim tarihi Kasım 2020)
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– Gençlik alanında ikili ve çok taraflı işbirliği için belgeler önerir ve hazırlar ve bunların
uygulanmasını izler;
– Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin üye olduğu uluslararası örgütler ve bölgesel işbirliği
biçimleri hakkında raporlar ve bilgiler hazırlar;
– Uluslararası kuruluş ve vakıfların programlarında gençlerle ilgili olan alanlarda doğan
çalışmaları hayata geçirir;
– Uluslararası işbirliği alanında analizler, detaylandırmalar, incelemeler, bilgiler, raporlar ve
diğer malzemeleri hazırlar; ve
– Meri mevzuata uygun diğer yetkinliklere sahiptir.
Gençlik Bölümü, Yerel Gençlik Konseylerinin çalışması ve işleyişi ile ilgili tüm belediyelerden yetkili
kişilerle iletişim ve koordinasyon halindedir.

1.3 KMC’de cinsiyet eşitliği
Gençlik katılımının ve gençlik politikası oluşturmanın dayandığı yasal çerçevenin yanı sıra, cinsiyet
eşitliği ve ayrımcılığa karşı korunma ile ilgili meriyette olan hukuk normlarına değinmek önem
arz etmektedir. Yerel özyönetim birimleri ve ulusal devlet kurumları, her iki yasada da proaktif
bir role sahiptirler, öyle ki erkekler ve kadınlar arasında cinsiyet eşitliğini sağlamak için koşullar
yaratmalı ve ayrımcılığı önleyen mekanizmalar kurmalıdırlar. Bu nedenle, el kitabının bu bölümü,
yerel gençlik konseylerinin çalışmalarında toplumsal cinsiyet eşitliğin dahil edilmesinin önemi,
YGK’lar tarafından hangi şekillerde ele alınabileceği, YGK'nin kendi çalışmalarında toplumsal
cinsiyet eşitliğini sağlamak için nasıl proaktif olabileceği ve bu şekilde çalışmalarında ayrımcılığı
hangi şekilde önleyebileceği hususlarını bizlere daha da yakınlaştıracaktır.
Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler düzenlemelerinden yola çıkarak Kuzey
Makedonya Cumhuriyeti, cinsiyet boyutu ve perspektifinin tüm yasalarda, ülkenin üstlendiği tüm
düzenlemeler, konular ve faaliyetlerde yer alması gerektiği doğrultusunda, cinsiyet eşitliği politikalarını
çok sektörlülük prizmasından görmektedir. Bu, belediyeler de dahil olmak üzere devlet organlarının
tüm faaliyet ve politikalarının, uzun vadeli cinsiyet eşitliğini sağlama hedefi ile ülkede toplumsal
cinsiyet eşitliğini iyileştirmeye yönelik unsurlar ve önlemler içermesi gerektiği anlamına gelir.
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde cinsiyet eşitliği ile ilgili temel yasa, 2012 yılında kabul edilen
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Yasası’dır9,10. Bu yasa, belediyeler tarafından cinsiyet eşitliğini sağlamak
için tedbirler almak için çerçeve sağlar. Bu nedenle, belediyeler ve kendi organları olarak yerel
gençlik konseyleri, belediyelerinde cinsiyet eşitliğini sağlamak için önlemler alma fırsatına sahiptir.
İlaveten, ilgili yasa ile, tüm devlet kurumlarında ve belediyelerde cinsiyet eşitliğinden sorumlu
olacak koordinatörler öngörülmüştür. Belediyelerdeki bu koordinatörler, halihazırda kurulmuş
9 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Yasası (Resmi Gazete sayı 06/2012, 166/2014)
10 Bu El Kitabının yazılması ve yayınlnması sırasında Çalışma Grubu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Yasasında yapılacak değişiklikler
üzerinde çalışmaktadır. Adı gelecekte değişebilir, ancak bu el kitabını okurken en son haline bakınız
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bir sistemdir ve yerel özerk yönetim birimlerinin sistematikleştirilmesinin bir parçasıdır11. İkinci
önemli belge, ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik faaliyetler ve önlemler
anlamında rehberlik eden ve yerel özerk yönetim birimlerinin dahil olduğu (2013-2020) dönemine
ait Cinsiyet Eşitliği Stratejisidir12.
Bu belgeler, Yerel Gençlik Konseylerinin üyeleri ve belediye idaresi çalışanları için önem arz
etmektedir, çünkü her şeyden önce günlük çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğini tesis
etmede nasıl proaktif olunacağı ve gösterileceğine ilişkin yasal çerçeveyi ve temeli sağlamaktadır.

1.4 Gençlik katılımında sosyal içerme
Ulusal Gençlik Stratejisi’nin (2016 - 2025) temel ilkelerinden biri sosyal içerme ilkesidir.
Gençlerin sosyal süreçlere dahil edilmesinin tam olarak ne anlama geldiğini anlayabilmek için,
önce eşitliğin ve ayrımcılığın ne olduğunu bilmek gerekir. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ndeki
ulusal mevzuatın yanı sıra uluslararası yasal düzenlemelere göre, ayrımcılığın yasaklandığı eşitlik
ilkesi hüküm sürmektedir.
„Eşitlik, tüm insanların eşit olduğu, yani sahip oldukları tüm hak ve özgürlüklerinin kullanımında ve
gerçekleştirilmesinde eşit olduğu bir ilkedir.“13
Bir kişi veya bir grup, erkek ve / veya kadın, sahip oldukları özel bir özellik nedeniyle tüm vatandaşlar
için yasal olarak güvence altına alınmış olan belirli bir hak veya özgürlüğü kısıtlandığında ayrımcılığa
uğramıştır. Ayrımcılık, o kişi veya grubun tüm hak ve özgürlüklerden herkes gibi eşit şekilde
yararlanamamasıyla sonuçlanır.
Ayrımcılığa neden olan ve "ayrımcılık temelleri" olarak adlandırılan özel nitelikler şunlardır: ırk, ten
rengi, köken, milliyet veya etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, marjinal bir gruba ait
olma, dil, vatandaşlık, sosyal köken, eğitim, din, dini, siyasi veya diğer inanç, engellilik, yaş, medeni
durum, mülkiyet durumu, sağlık durumu, kişisel durum ve sosyal durum vb.
Bu nedenle, tüm gençler, kişisel özelliklerine (cinsiyet, milliyet veya etnik köken, engellilik, ten rengi,
köken, eğitim, sosyal statü, dini veya siyasi inançlar, vb.) bakılmaksızın aktif olarak toplumda politika
oluşturma ve karar verme süreçlerine katılma hakkına sahiptir.
Bununla birlikte, aktif gençlik katılım hakkı yasalarca garanti altına alınmış olmasına rağmen,
uygulamada tüm gençlerin bu hakkı eşit şekilde kullanması için hiçbir koşulların bulunmaması
11 YGK’lerdeki koordinatörler ve koordinatör yardımcıları listesini şu adreste bulabilirsiniz
https://www.mtsp.gov.mk/content/xslx/%D0%95%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B8%20
%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/ELS%20koordinatori%20i%20komisii%20mail%20adresi%20tel.br.%20(3).xls
12 (2013-2020) dönemine ait Cinsiyet Eşitliği Stratejisini şu adreste bulabilirsiniz
http://morm.gov.mk/wp-content/uploads/2018/03/Strategija-2013-2020.pdf (erişim tarihi Kasım 2020)
13 Ayrımcılığa Karşı Önleme ve Koruma Yasası, madde 4. (“KMC Resmi Gazetesi” sayı 258/2020)
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mümkündür. Bu nedenle, YGK'ler tüm gençlerin kapsanmasını veya dahil edilmesini sağlayacak
şekilde çalışma yükümlülüğüne sahiptir.

1.5 Gençlik politikalarına yönelik Avrupa
yönergeleri ve standartları
Gençlik katılımı ve gençlik politikası, Avrupa kurumlarının ve uluslararası kuruluşların çalışmalarında
uzun süredir mevcuttur. KMC'deki gençlik politikaları, çeşitli Avrupa kurumları tarafından
belirlenen kılavuz ilkeler ve standartlarla büyük ölçüde uyumlu olup, bunları uygulamakta veya
hedef görmektedir.
Avrupa Konseyi kapsamında gençlik politikaları, gençlik bölümünün yönetim - yapısı üzerinden
tanımlanır. Özel tavsiyelerin ve eylem planlarının geliştirildiği ana strateji, Ocak 2020'de kabul
edilen 2030 Gençlik Sektörü Stratejisi’dir14. Avrupa Konseyi Gençlik Politikasının amacı, gençlerin
toplumun her alanında tam bir rol oynamaları amacıyla gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikler
geliştirmelerini sağlayacak eşit fırsatlar ve deneyim sağlamaktır.15
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinden çıkan bir diğer önemli belge, 1992
yılında kabul edilen ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti tarafından onaylanan Gençlerin Yerel ve
Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Avrupa Şartı’dır. Şart, gençlerin karar alma ve politika
oluşturma süreçlerine ve dolayısıyla yerel gençlik stratejilerinin tasarlanması süreçlerine yerel
katılım hususuna büyük önem vermektedir.

Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen "KENDİNİZİ İFADE EDİN! - "Gençlerin Yerel ve Bölgesel
Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Şartı El Kitabı"’na göre, gençlik katılımı sadece gençlere değil, aynı zamanda dahil oldukları bölgedeki kuruluşlara / kurumlara ve topluluklara da çok somut ve gözle görülür faydalar sağlayabilir. El Kitabında ek faydaların yanı sıra, gençlik
katılımı için zorluklar ve yerel düzeyde gençlik katılımı hakkında ek bilgiler yer almaktadır.
Makedonca için bağlantı: https://rm.coe.int/have-your-say-manual-mk/168072a38a
Arnavutça için bağlantı: https://rm.coe.int/have-your-say-manual-alb/168072a389

Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Şartının
önsözünde aşağıdaki tanım yer almaktadır: “Herhangi bir topluluğun demokratik yaşamına
14 CM/Res(2020)2 on the Council of Europe youth sector strategy 2030
15 CM/Res(2008)23 on the youth policy of the Council of Europe
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katılmak, bu unsurlar önemli olsa da, oy kullanmaktan veya aday olarak yarışmaktan çok daha
fazlasıdır. Katılım ve aktif vatandaşlık, daha iyi bir toplum oluşturmaya katkıda bulunmak için
kararlara katılma ve bunları etkileme hakkına, araçlara, alana, fırsata ve gerektiğinde desteğe
sahip olmak ve eylemlere ve faaliyetlere katılmak anlamına gelir.“
Avrupa Birliği'nin, gençlik politikaları konusunda AB işbirliği için bir çerçeve oluşturan kendi gençlik
stratejisi vardır. Strateji, 2019 - 2027 dönemine aittir. Strateji üç kilit kelimeye dayanmaktadır:
katılım, gençleri birbirine bağlamak ve güçlendirmek.16
Önümüzdeki dönemde gençlik politikalarının ve programlarının hangi yöne doğru hareket etmesi
gereken genel bir çerçeve ve plan sağlayan AB Gençlik Stratejisi dışında, belirli program politikaları
da vardır. Bunlardan biri Avrupa'da eğitim, öğretim, gençlik ve sporu desteklemek için oluşturulan
Erasmus + programıdır.
Erasmus + programı, ulusal ajansların yanı sıra doğrudan Avrupa Komisyonu tarafından
uygulanmaktadır. Üsküp merkezli Ulusal Avrupa Eğitim Programları ve Hareketlilik Ajansı17, Kuzey
Makedonya Cumhuriyeti'nde eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki Avrupa programlarının
tanıtımı ve uygulanması üzerinde çalışıyor.
Avrupa Gençlik Forumu (AGF), ulusal temsilci kuruluşlardan ve uluslararası gençlik kuruluşlarından
oluşan Avrupa düzeyindeki en büyük birlik ve temsilci organdır. Gençlik Politikası Şartı’nda (1998),
Avrupa gençlik politikasını, gençlere yönelik, gençlerle birlikte ve gençlerin ihtiyaçlarından doğan,
sektörler arası, entegre bir politika olarak tanımlar. 2017 yılında, gençlik politikası oluşturmada 8
kalite standardını tanımlayan bir yayın geliştirildi.18
Kalite standartlarını tanımlayarak, Avrupa Gençlik Forumu aslında ideal durumun ne olması
gerektiğini açıklamaktadır. Bu, gerçek durumu değerlendirmek ve standartları karşılamak
için üzerinde çalışılması gereken belirli yönleri belirlemek üzere bir mekanizma sağlar. Gençlik
politikalarının durumu ve aynı zamanda onlarla ne tür bir değişikliğe ulaşmak istendiği hakkında
daha net bir kavram elde etmek amacıyla öz değerlendirme sürecinden geçmekte (sayfa 52)
yardımcı olabilirler.

16 https://europa.eu/youth/strategy_en (erişim tarihi Aralık 2020)
17 https://na.org.mk/
18 A Toolkit on Quality Standards for Youth Policy; European Youth Forum
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Gençlik Politikası’nın kalitesine ilişkin sekiz standart şunlardır:
İnsan haklarına dayalı
gençlik politikasına
yaklaşım19

Kanıta dayalı gençlik
politikası

Katılımcı gençlik politikası

Çok düzeyli gençlik
politikası

Stratejik gençlik politikası

Gençlik politikası
kaynaklarının mevcudiyeti

Gençlik politikasında
siyasi taahhüt ve hesap
verebilirlik

Sektörler arası
gençlik politikası

1.6 Gençlik katılımı
Katılım, demokratik bir toplumda aktif vatandaşlığın temel bir unsurudur. Gençlik katılımı, gençleri
yaşamlarını etkileyen süreçlere, kurumlara ve kararlara dahil etmek demektir. Gençlik katılımı
kendi başına bir amaç değil, gençlerin yaşamlarında olumlu bir değişim sağlamanın ve daha iyi
bir toplum inşa etmenin bir yoludur. UNICEF katılımı bir insan hakkı olarak görmektedir ve bu
nedenle Çocuk Hakları Sözleşmesi20 çocukların katılım hakkını vurgulamaktadır. Sözleşmenin 12.
maddesine göre, tüm çocuklar görüşlerini ifade etmekte özgür olmalıdır.
Gençlik Katılımı ve Gençlik Politikaları Yasası'na göre, “gençlik katılımı, gençlerin doğrudan veya
dolaylı olarak gençlerin yaşamlarını şekillendiren politika ve programlara katılmasını ve ortak
kararlar almasını sağlayan bir süreçtir.“
Aktif katılım yoluyla, gençler kendi gelişimlerinde ve toplumlarında önemli bir rol oynama
gücüne sahip olurlar. Katılım, gençlerin hayati yaşam becerilerini öğrenmelerine, insan hakları
ve vatandaşlık bilgilerini geliştirmelerine ve olumlu sivil eylemi teşvik etmelerine yardımcı olur.
Etkili bir şekilde katılmak için gençlere bilgi, eğitim ve medeni haklarına erişim gibi uygun araçlar
sağlanmalıdır.

19 European Youth Forum “POLICY PAPER ON YOUTH RIGHTS” 2012
20 https://www.unicef.org/northmacedonia/media/1806/file/MK_CRC_1990_MK.pdf (Erişim tarihi Kasım 2020)
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1.7 Gençlik politikası
Gençlik Katılımı ve Gençlik Politikaları Yasası'nda verilen tanıma göre, “gençlik politikası, gençlerin
tam potansiyellerine ulaşmak için ihtiyaçlarını karşılamak üzere alınan bir dizi önlem ve
faaliyettir“.
Gençlik politikası, özellikle gençler için veya gençleri dahil etmenin önemli olduğu diğer sektörlerle
ilgili olarak oluşturulabilir. Aynı zamanda gençlik politikaları, gençlerle ilgili olan diğer sektörlerdeki
politikalarda da bulunabilir (örneğin eğitim, çalışma ve sosyal politika). Gençlik politikası, tüm
gençlere yönelik tedbirler veya programlar içerebilir, ancak aynı zamanda ekonomik açıdan
savunmasız veya kırsal alanlarda yaşayan gençler gibi belirli genç gruplara yönelik tedbirleri de
içerebilir.
Gençlik politikasının temel yaratıcıları olan kamu kurumlarının yanı sıra, gençlik politikasının
bildirilmesi, geliştirilmesi ve uygulanmasına dahil edilebilecek diğer aktörler arasında, yerel gençlik
konseyleri, gençlik organizasyonları, resmi olmayan gençlik grupları, gençlik çalışanları, gençlik
araştırmacıları, gençler, okullar, öğretmenler, işverenler, sağlık personeli, sosyal hizmet uzmanları,
medya ve diğerleri yer almaktadır.
Yerel gençlik politikaları, ulusal politikaların aksine, belirli bir belediyedeki gençlerin ihtiyaçlarına
daha doğrudan hitap edebilir. Gençlerin katılımının, sürecin en başından, yani gençlik politikasının
başlatılmasından, planlanmasından, hazırlanmasından, uygulanmasından, izlenmesinden ve ayrıca
politikaların değerlendirilmesinden çok önemli olduğunu vurguluyoruz.
Yerel gençlik politikasının amacı, yerel topluluktaki gençlerin sosyal konumunu iyileştirmenin yanı
sıra yerel kurumlar ve belediye tarafından uygulanacak önlemleri belirlemektir. Politika, gençlerin
ihtiyaçlarını karşılamak adına mevcut durumu belirler ve hedefleri ve amaçları tanımlar. Gençlik
politikası, sosyal akışlarda tükenmez ve önemli bir kaynak olarak gençlerle ilgili demokratik ve
siyasi sistemin gelecekteki eylemleri için pratik bir temel haline gelir.
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2.

YEREL GENÇLİK KONSEYLERİ
2.1 Yerel Gençlik Konseyi’nin rolü

Yerel Gençlik Konseyi, belediyedeki çeşitli organizasyon biçimlerinin genç temsilcilerinden oluşan
ve yerel özerk yönetime gençleri ilgilendiren konularda danışmanlık ve temsicilik rolüne sahip yerel
özyönetim organıdır.
Yerel gençlik konseyinin, belediyede konseyi temsil eden ve yerel özerk yönetimin gençlik görevlisi ile
iletişimi sürdürmekten sorumlu olan Başkanı ve Başkan yardımcısı vardır.
Yerel gençlik örgütlenmesi ve katılımı ilk kez Gençlik Katılımı ve Gençlik Politikaları Yasasında
düzenlenmekte ve garanti altına alınmaktadır. Bu konuyu düzenleyen yasal hükümler, Yerel Gençlik
Konseylerinin çalışmalarıyla ilgili geçmiş deneyimlerin yanı sıra, bu alandaki öğrenilen dersler ve
deneyimler, araştırmalar ve gözlemler ile ilgili paydaşlar arasındaki tartışmaların bir sonucudur.
Yerel gençlik katılımı, GKGPY’nin birkaç maddesinde düzenlenmiş olup, Yerel Gençlik Konseylerinin
kuruluşunu ve çalışmasını düzenleyen kilit maddeler madde 16, 17 ve 18’dir.
Her belediye, gençlerin yaşamlarını ve konumlarını iyileştirmek doğrultusunda çalışacak bir Yerel
Gençlik Konseyi kurmakla yükümlüdür.
Yerel Gençlik Konseyi'nin görevini yerine
getirebilmesi için, bir Yerel Gençlik Konseyi
kurma kararına dayanarak belediyenin
tüzüğünde değişiklik yapması gereken,
belediyelerin bir parçası olarak (organı)
kurulur. Bu karar, Belediye Meclislerinin
belediyelere danışma organları olarak özel
organlar kurma konusunda karar alabildiğini
öngören Gençlik Katılımı ve Gençlik
Politikaları Yasası’nın 16. maddesine, Yerel
Özerk Yönetim Yasasının 36. maddesine ve
Belediye Tüzüklerine dayanarak alınabilir.
Yerel Gençlik Konseyi ile ilgili maddeler
Belediye Tüzüğünde mevcut olması
halinde, bunların Gençlik Katılımı ve Gençlik
Politikaları Yasasına uygun olup olmadığı
kontrol edilmelidir. Yerel Gençlik Konseyi'nin
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Yerel
Gençlik
Konseyinin
belediyelerde danışmanlık ve
temsilcilik rolü vardır. Yerel
Gençlik Konseyi temsilcileri
belediyeler nezdinde gençlik
meselelerini gündeme getirir,
yerel gençlik stratejisi ve
bunun uygulanması için eylem
planı
hazırlama
sürecine
katılır, belediye meclislerinin
gündemine maddeler önerir,
belediyeler önünde gençlerin
lehine danışmanlık ve temsilcilik
faaliyetleri gerçekleştirir.
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potansiyel üyeleri, Gençlik Katılımı ve
Gençlik Politikaları Yasası ile uyumlu
olmaması durumunda, bunların yasaya
uyumu sağlanmalıdır.

2.2 Yerel Gençlik
Konseyi’nin yapısı
Yerel Gençlik Konseyi, gençlerin farklı
örgütlenme biçimlerinin temsilcileri olan
üyelerden oluşur, bunların yanı sıra, Başkan
ve Başkan yardımcısı vardır. Her belediyede
toplam YGK üye sayısı farklıdır – tek sayı
olmalı, beş kişiden az olmamalı ve Belediye
Meclisi üyelerinin üçte birinden fazla
olmamalıdır. Yerel Gençlik Konseyi üyeleri,
kendi aralarından Başkan ve Başkan
yardımcısı seçerler.
Yerel Gençlik Konseyleri, belediyede çalışan
tüm ilgili gençlik örgütlenme biçimleri
temsilcilerinden oluşan Yerel Gençlik
Meclisleri tarafından seçilir. Bu model,
kapsayıcılığı teşvik eder ve demokratik
değerlere ve Belediye'deki Yerel Konseyi
temsilcilerinin seçilme yöntemine dayanır.
Bu modelin temel bir özelliği, gençlerin
kendi temsilcilerini seçmelerine izin
vererek süreci demokratik, kapsayıcı, şeffaf
ve hesap verebilir hale getirmesidir.
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Yerel Gençlik Konseyleri’nin rolü ve kurulması
ile ilgili olan Gençlik Katılımı ve Gençlik Politikaları
Yasası 16.maddesinin içeriği şöyledir:
(1) Belediyeler, Üsküp şehrindeki belediyeler ve
Üsküp Şehir Belediyesi, Yerel Gençlik Konseylerinin
kurulmasını tüzüklerinde öngörmektedir.
(2) Yerel Gençlik Konseyleri, gençlik konuları
ve politikaları kapsamında belediyelerde, Üsküp
şehrindeki belediyelerde ve Üsküp Şehir Belediyesinde
danışmanlık ve temsilcilik rolüne sahiptir.
(3) Yerel Gençlik Konseyi temsilcileri aşağıdaki
haklara sahiptir:
- Belediye Meclisinin, Üsküp Şehrindeki belediyelerin
ve Üsküp Şehir Belediyesinin gündemine gençler ile
ilgili maddeler önermek;
- Belediyelerin, Üsküp şehrindeki belediyeler ve
Üsküp Şehir Belediyesinin çalışma kapsamında olan
gençlerle ilgili konuları gündeme getirmek;
- Yerel gençlik stratejisi sürecini ve diğer politikaları
başlatmak, katılmak ve bunlara ilişkin geri bildirim
sağlamak;
- Yerel özyönetim birimlerine ve Üsküp Şehir
Belediyesi'ne gençlikle ilgili konularda bilgi sunmak
ve
- Diğer danışmanlık ve temsilcilik faaliyetlerini bu
Yasaya uygun olarak gerçekleştirmek.
(4) Yerel Gençlik Konseylerinin üye sayısı tek sayıdır
ve Belediye Meclisi, Üsküp şehrindeki belediyeler
ve Üsküp Şehir Belediyesi Konsey üyelerinin üçte
birinden fazla olamamakla birlikte, beş üyeden az
olamaz.
(5) Yerel Gençlik Konseylerinin üyeleri, bir tekrar
seçim hakkı ile birlikte iki yıllık görev süresine sahiptir.
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Tabela: Yerel Gençlik Konseyi’nin yapısı
Kurul

Yerel Gençlik
Konseyi

Pozisyon/Rol

Tanım

YGK Başkanı

YGK üyeleri arasından seçilir.

YGK Başkan
Yardımcısı

YGK üyeleri arasından seçilir.

YGK üyeleri

YGK Meclisi tarafından seçilirler.

Delegeler

Meclis YGK seçer.

Delege Yardımcıları

Belediyedeki çeşitli gençlik örgütlenme biçimlerinden bir
delege ve bir delege yardımcısından oluşur.

Gençlik Meclisi

Bileşenler
Delegeler
(temsil ettikleri)

YGK'nin ilk Meclisini kurmak üzere çağrı duyurması için
bir kez kurulur ve ardından feshedilir. YGK’nin kuruluşuna
katılmak isteyen, gençlerin örgütlenmesinin çeşitli biçimlerinin
temsilcileri katılır.

Belediyedeki
diğer gençlik
Bileşenler
organizasyonları,
(temsil ettikleri)
örgütlenme biçimleri
ve gençler

Gençlerin örgütlenme modelleri, Meclis üyeleri veya YGK
üyeleri olarak YGK'nin çalışmalarına katılabilir; Örgütler
ve gençler, hatta üye olmayanlar, YGK'nin bileşenleridir ve
çalışmaları hakkında bilgilendirilmeli ve danışılmalıdırlar.

Yerel Gençlik Konseyi’nin seçimi sırasında aşağıdaki temel ilke ve değerlere uyulmalıdır:
• Kapsayıcılık - kültürel, dini, etnik, ideolojik veya diğer bağlantı ve özelliklerine bakılmaksızın
gençlerin dahil edilmesi;
• Eşitlik - özellikle cinsiyet temsilinde farklı grupların eşit temsilinin teşvik edilmesi;
• Gençlik katılımı - gençler temsilcilerini atamak yerine,kendileri seçerler;
• Gençlik liderliğinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi;
• Toplumdaki tüm gençlerin kapsanması (örn. Işsiz gençler, resmi olmayan gruplar, gençleri
ilgilendiren gruplar).
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2.3 Yerel Gençlik Konseyi kuruluş adımları
Gençlerin kapanmasını, dahil edilmesini ve katılımını teşvik eden bir Yerel Gençlik Konseyi kurmak
için her belediye bu adımları uygulamalıdır.
Aşağıdaki özet tablo, kuruluş adımlarını göstermekte olup, devamda her biri için ek bir açıklama
yer almaktadır:

Yerel Gençlik Konseyi kurma adımları
(Ek 1’de ayrıntılı bir tablo verilmiştir)

Belediye Tüzüğünde değişiklik ve / veya
ilavelere ilişkin Belediye Meclisi kararı –
Belediyede özel bir organın kurulması:
Yerel Gençlik Konseyi.

Belediye, bir
Girişim Kurulu (GK) kurulması çağrısı
duyurur.

Kurucu Yerel Gençlik Meclisi üyelik
çağrısı – Girişim Kurulu, Belediye
aracılığıyla Yerel Gençlik Meclisi üyeliğine
yönelik çağrı duyurur.

Yerel Gençlik Meclisi kurucu
toplantısının düzenlenmesi.

Yerel Gençlik Konseyi üyelerinin
seçilmesi çağrısı.

Yerel Gençlik Meclisinin seçilmiş üyeleri,
Belediye Gençlik Meclisi tarafından üye
seçimi kararı alındıktan sonra Belediye
Meclisi tarafından onaylanır.

Onaylamanın ardından Yerel Gençlik
Konseyinin ilk toplantısında Konsey
Başkanı ve Başkan Yardımcısı seçilir ve
üyelerle birlikte Çalışma Usul ve Esasları
kabul edilir.

1. Belediye Tüzüğünde değişiklik ve / veya ilavelere ilişkin Belediye Meclisi kararı - Belediyede
özel bir organın kurulması: Yerel Gençlik Konseyi
Yerel Gençlik Konseyi kurulmasının ilk adımı olarak, bir Yerel Gençlik Konseyi kurulması
kararı ile Belediye Tüzüğünde değişiklik ve / veya ilavelerin yapılması gerekmektedir. Karar,
Belediye Meclisi tarafından oylanmalıdır ve Yerel Özyönetim Yasasının 21. Maddesine
ve 36. maddesinin 1. fıkrası 1. paragrafına (05/2002 sayılı "KMC Resmi Gazetesi") ve
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Gençlik Katılımı ve Gençlik Politikaları Yasasının (10/2020 sayılı "KMC Resmi Gazetesi")
16. maddesi veya 26. Maddesine dayanmalıdır. Tüzüğe eklenen maddeler genellikle
Konseyin kuruluşunu, yapısını, görev süresini, yükümlülük ve sorumluluklarını düzenleyen bir
bölüm içermelidir. Belediyenin daha önce tüzüğünde bir Yerel Gençlik Konseyi kurulmasını
öngörmüş olması halinde, bu hususu düzenleyen maddelerin yeni Gençlik Katılımı ve Gençlik
Politikaları Yasasının 26. Maddesi 6. Fıkrası ile uyumu sağlanması amacıyla yine de değişiklik
ve ilaveler yapmak zorundadır. Yerel Gençlik Konseyinin kurulması sürecinin yasal olarak
başlatılması için böyle bir kararın alınması gereklidir. Bir karar örneği bu El Kitabı’na Ek 2
olarak eklenmiştir.
2. Girişim Kurulu kurulması çağrısı
Belediye, Gençlik Katılımı ve Gençlik Politikaları Yasası'nın 17. maddesi uyarınca bir Girişim
Kurulu (GK) kurulması çağrısı duyurur. Girişim Kurulunda, Belediye sınırlarında çalışan ve faaliyet
gösteren ve Konseyin kuruluşuna katılmak isteyen gençlik organizasyonları, gençlik kuruluşları,
siyasi gençlik kolları, öğrenci kuruluşları ve diğer gençlik dernekleri üye olabilir. Çağrıda, Girişim
Kurulu'nun, Kurucu Yerel Gençlik Meclisi'ni toplamak için yalnızca bir kez kurulduğu, en fazla 5
üyesi olduğu ve Gençlik Meclisi'nin ilk kurucu toplantısının başarılı bir şekilde yapılmasının ardından
feshedildiği, yani görev süresinin sona erdiği belirtiliyor. Girişim Kurulu, Yerel Gençlik Meclisi'nin
oluşturulmasıyla ilgili süreçte Belediyeye yardımcı olmalıdır, öyle ki Girişim Kurulu, şeffaflık ve
alenilik ilkesine dayalı olarak belediyelerin, Üsküp şehrindeki belediyeler ve Üsküp Şehir Belediyesi
tüzüklerine uygun olarak Kurucu Yerel Gençlik Meclisi Çağrısını duyurur. GK kurulması çağrısı bu
El Kitabının Ek 3'ünde verilmiştir.
3. Kurucu Yerel Gençlik Meclisi üyelik çağrısı
Girişim Kurulu, Belediye ile birlikte Yerel Gençlik Meclisi üyeliğine yönelik Çağrı duyurur.
Çağrıda, başvuru şekli, başvuru için karşılanması gereken kriterler ve son başvuru tarihi
açıkça belirtilmiştir. Çağrı, Belediyenin web sitesinde yayınlanmalı ve tüm gençlere açık olmalı
ve birkaç kamuya açık yerlerde, Belediyenin sosyal ağlarında, medyaya ve paydaşlara (gençlik
örgütlenme biçimleri) paylaşılmalıdır.
Meclise katılabilecek teşkilat ve dernek biçimlerinin Belediyede kayıtlı olması zorunlu değildir,
ancak Belediye sınırlarında faaliyet göstermesi gerekir. Delege ve delege yardımcısı, Belediye
sakinleri olmalı ve 15-29 yaşları arasında olmalıdır.
Yerel Gençlik Meclisi üyelik kriterleri, GKGPY'da belirlenen temel kriterlerin yanı sıra,
kapsayıcılık ve cinsiyet temsili ilkelerinden yola çıkarak, Belediye'deki gerçek resme bağlı olarak
tanımlanmalıdır. Etnik çevrelerde, Meclis üyeleri arasında etnik temsilin korunması önem arz
etmektedir. Çağrı örneği Ek 4'de verilmiştir.
4. Yerel Gençlik Meclisi'nin kurucu toplantısı
Yerel Gençlik Meclisi'nin seçilmiş delegeleri, Girişim Kurulu tarafından Belediye'nin sorumlu kişisi
ile GK'nun başkanlık ettiği kurucu toplantıya katılmaya davet edilir.
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Yerel Gençlik Meclisi üyeleri arasından, gençlerden oluşan ve Yerel Gençlik Konseyi üyelerinin
genel seçim sürecini izlemekten sorumlu üç üyeli bir komisyon seçilir ve oylanır. Yerel Gençlik
Meclisinin kurucu toplantısında gizli oylama yoluyla bir başkan seçilir. Gençlik Meclisinin her üyesi
veya Gençlik Meclisi'nin en az 3 üyesi tarafından aday gösterilen ve desteklenen üyeler Başkanlık
için aday gösterilebilir. Başkan da dahil olmak üzere Yerel Gençlik Meclisi üyelerinin görev süresi,
bir tekrar seçim hakkı ile iki yıl sürmektedir.
Başkan, Yerel Gençlik Meclisi'nin ana temsilcisidir. Başkan, Yerel Gençlik Meclisini yönetir ve
başkanlık eder, Belediye organları nezdinde temsil eder, çalışmalarında üyelerin ve Meclisin
talimatlarını takip eder.
Üyeler, Meclis faaliyetlerinin uygulanması üzerinde çalışırlar, belgelerin hazırlanmasına ve diğer
faaliyetlere katılırlar. Önceki iyi uygulamalar, her üyenin yerel Gençlik Meclisi çalışmalarının
önceliklerinden birinden sorumlu olmasının, eşit sorumluluk dağılımına ve faaliyetlerin
uygulanmasında eşit sorumluluğa sahip olmasının yararlı olduğunu göstermektedir.
Kurucu toplantısında, Yerel Gençlik Meclisi, Yerel Gençlik Meclisinin bir sonraki toplantısında
Meclisin çalışmaları için prosedür kurallarını hazırlaması gereken bir komisyon kurma kararı alır.
5. Yerel Gençlik Konseyi üyelerinin seçilmesi çağrısı
Yerel Gençlik Meclisi'nin ilk toplantısı (kurucu toplantısından hemen sonra) halihazırda seçilmiş
olan Meclis Başkanı tarafından toplanır. Toplantıda, komisyon tarafından hazırlanan ve önerilen
çalışma usul ve esaslar kabul edilir ve Gençlik Katılımı ve Gençlik Politikaları Yasasına uygun
kriterlere göre, Belediye Yerel Gençlik Konseyi kurulması çağrısının duyurulmasına karar
verilir. Çağrı, Belediye'de mümkün olduğunca çok genci bilgilendirmek amacıyla Belediye web
sitesinde, yerel medyada ve diğer kamuya açık yerlerde / sosyal medyada yayınlanır. Çağrı,
yayınlandığı günden itibaren en az 10 gün sürmelidir.
Yerel Gençlik Konseyinin üye sayısı tek olmalı ve Belediye Meclisi, Üsküp şehrindeki belediyeler
ve Üsküp Şehir Belediyesi üyelerinin üçte birinden fazla olmamalı, ancak dengeli bir cinsiyet
temsili ile beş kişiden az olmamalı. Genç erkeklerin ve kadınların dengeli bir şekilde temsil
edilmesinin yanı sıra farklı etnik topluluklardan gençlerin temsilini sağlayacak ve engelli
gençlerin katılımını teşvik edecek olumlu veya teşvik edici tedbirlerin uygulanması gereklidir.
Belediyenin Yerel Gençlik Meclisi üyelerinin bir tekrar seçim hakkı ile iki yıllık görev süresi vardır.
Yerel Gençlik Konseyi üye adaylarının başvuruları takiben, yetkili kişi, yani gençlik danışmanı,
tüm başvuru sahiplerinin belgelerini Meclis'in yeni bir toplantı içi çağrı yapan Meclis başkanına
sunar. Yerel Gençlik Meclisi toplantısına, Meclis delegeleri ve Yerel Gençlik Konseyi üyeliğine
başvuran ve çağrı kriterlerini karşılayan gençler davet edilir.
Yerel Gençlik Meclisinin üç üyeli doğrulama komisyonu (kurucu toplantı sırasında oluşturulur),
Belediyenin Yerel Gençlik Konseyi üyelerini seçme sürecini izler ve delegelerin görevlerini
onaylamalıdır.
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Yerel Gençlik Konseyi üye adayları, Meclis üyeleri önünde programlarının kısa sunumunu
yapma hakkına sahip olup, ardından oylama prosedürü başlar. Yerel Gençlik Meclisi, gizli
oylama ile doğrudan seçim yoluyla, Yerel Gençlik Meclisi delegelerinin oy kullanma hakkına
sahip olduğu Yerel Gençlik Konseyi üyelerini seçer. Yerel Gençlik Konseyi'nin seçilmiş üyeleri,
her iki cinsiyetin dengeli temsili dikkate alınarak, mevcut delegeler tarafından en çok oyu alan
üyelerdir.
6. Komisyon / Belediye Meclisi tarafından doğrulama
Onaylanan seçimden sonra, Yerel Gençlik Meclisi'nin doğrulama komisyonu, Yerel Gençlik
Meclisi tarafından kabul edilen seçilmiş üyelerin listesini içeren bir rapor / tutanak hazırlar
ve yetkilerinin doğrulanması için Belediye Meclisine sunulur. Üyeliğin sona ermesi veya yeni
üyelerin seçilmesi üzerine, Yerel Gençlik Meclisi değişikliği Belediye Meclisine yazılı olarak
bildirir ve yazılı bir kararla onaylar.
Belediye Yerel Gençlik Meclisi üyelerinin yetkileri, Gençlik Meclisince seçim kararı alındıktan
sonra Belediye Meclisince doğrulanır ve Belediye'nin resmi gazetelerinde yayınlanır.
7. Yerel Gençlik Konseyi'nin seçilmiş üyelerinin ilk çalışma toplantısı
Seçilmiş en yaşlı üyenin açtığı ve başkanlık ettiği ilk çalışma toplantısında, Yerel Gençlik Konseyi
üyeleri kendi aralarından bir Başkan ve Başkan Yardımcısı seçer ve çalışma usul ve esaslarını
kabul eder. Başkandan farklı cinsiyetten bir üye, Başkan Yardımcısı seçilebilir. İlkinde ve sonraki
her bir toplantıda, Yerel Gençlik Konseyi üyeleri toplantı başlamadan önce, çalışmalarının yazılı
bir kaydının olması için bir tutanakçı ve tutanak doğrulayıcı tayin eder. YGK’nin Çalışma Usul ve
Esasları örneği bu kılavuzun Ek 5'te verilmiştir.
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YGK’nın
kurulması için
Belediye Meclisi
kararı
2 yıllık görev
süresi ile
Yerel Gençlik
Konseyi'nin işleyişi

Belediye Konseyi
tarafından YGK
kuruluşunun
doğrulanması

Girişim Kurulu’nun
kurulması*
Yerel düzeyde karar
alma ve politika
oluşturma süreçlerinde
gençlik ihtiyaçlarını
savunmak

Yerel Gençlik
Konseyi
üyelerinin
seçimi

Yerel Gençlik
Meclisi'nin çağrısı
ve seçimi

Yerel Gençlik
Meclisi'nin kurucu
oturumu

* Not: Bunlar, YGK'nin ilk kez kurulması durumunda uygulanacak adımlardır. Daha sonraki aşamada, YGK'nin görev
sürelerinin sona ermesiyle ve yeni bir yapıya ihtiyaç duyulduğunda, GK kurulmaz, ancak Yerel Gençlik Meclisi doğrudan
üyelik çağrısı duyurur.
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2.4 Belediyede halihazırda Yerel Gençlik Konseyi varsa?
Bazı belediyelerde, bir Yerel Gençlik Konseyi'nin halihazırda var olması veya geçmişte olması
mümkündür. Bu durumlarda, belediyelerin mevcut şekli yasal hükümlere uygun bir Yerel Gençlik
Konseyi'ne dönüştürme yükümlülüğü vardır. Bu tür durumlar iki şekilde olabilir:
(1) Belediye geçmişte bir Yerel Gençlik Konseyi kurmuş ve bunu düzenlemeleriyle düzenlemiştir,
ancak Konsey artık aktif değildir; ve
(2) Belediyede halihazırda aktif bir Yerel Gençlik Konseyi mevcuttur.

Durum 1 – Aktif olmayan Yerel Gençlik Konseyi
Belediye geçmişte bir Yerel Gençlik Konseyi kurmuşsa, işleyişine aşina olduğu ve bu tür organları
yönetme tecrübesine sahip olduğu için avantaj olarak görülmektedir. Geçmişte, üyelerin görev
süresinin sona ermesi nedeniyle halihazırda aktif olmayan veya başka nedenlerle süresi dolan bir
Yerel Gençlik Konseyi'ne sahip olan belediyeler vardır. YGK, Belediye Tüzüğünde düzenlenmişse,
onu düzenleyen maddelerin gözden geçirilmesi ve Gençlik Katılımı ve Gençlik Politikaları Yasası
hükümlerine uygun olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Bu, belgelerin ve Konsey çalışmalarının
mevcut yönetmeliklerle uyumlu hale getirilmesi için gereklidir. Tüzükte veya diğer belgelerde
GKGPY ile çelişen hükümler bulunduğu tespit edilirse, yasal hükümlere uyum sağlamak adına
Belediye Meclisi tarafından kabul edilecek değişiklikler yapılmalıdır.
Bu aşikar bir adım gibi görünse de, geçmişte Tüzük'te belirtilenden farklı bir biçimde YGK kurma
kararları alınmış, bu nedenle de bu kontrolün yapılması gerekiyor.

Durum 2 – Aktif bir Yerel Gençlik Konseyi mevcuttur
Halihazırda Belediyede yasal ve resmi olarak aktif bir Yerel Gençlik Konseyi varsa, Belediye ve
sorumlu kişiler, Yerel Gençlik Konseyi üyeleriyle işbirliği içinde, dönüşümü için bir plan hazırlamalıdır.
GKGPY'ye göre, belediyede görevi aktif olan bir YGK varsa, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
bir yıl içinde GKGPY hükümlerine göre dönüştürülmesi gerekmektedir (26. madde, (6) fıkra).
Bu dönüşümün kaliteli olması için Yerel Gençlik Konseyi ile ilgili aşağıdaki temel konuların belirlenmesi
yardımcı olacaktır:
- YGK'nin aktif bir yetkisi var mı ve üyeleri aktif mi?
- YGK 'nin aktif bir yetkisi var mı ve üyelerin görev süresine ne kadar kaldı?
- YGK, YGK tüzüğünde düzenlenmiş mi ve GKGPY ile uyumlu mu?
- YGK Tüzüğü ve YGK çalışmalarına yönelik belgeler GKGPY'daki hükümlerle uyumlu mu?
Aşağıda, bu soruların her biri için atılması gereken adımlar verilmiştir.
Yerel Gençlik Konseyi'nin aktif bir yetkisi varsa, yani seçilen üyelerin Belediyede gençleri temsil
etme yetkisi henüz sona ermemişse, önce ne kadar süre kaldığı belirlenmelidir. Yetkinin geri kalan
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kısmı kısa bir süre sonra sona erecekse, o zaman GKGPY tarafından öngörülen YGK modelinde
dönüşüm için son tarihlerin sona ermesiyle, YGK yetkisinin süresi dolacak ve doğal olarak yeni
bir YGK kurulması gerekecektir. Bu durumda YGK'nin dönüşüme yönelik çalışması için kalan
süre düzenlenmeli ve model geliştirilmeli, GKGPY'na göre YGK'nin işleyişini düzenleyen tüzük ve
belgeler kontrol edilmeli ve uyumlaştırılmalıdır.
Yerel Gençlik Konseyi üyeleri aktifse, yani kendi yetkileri dahilinde faal iseler, bu dönüşümün
planlanmasına dahil olmaları tavsiye edilir. Gençlerin YGK konusundaki faaliyetleri ve coşkusunun
sönmemesi için, Belediye onları Yerel Gençlik Konseyi'nin dönüşümüne dahil etmelidir. Aynı
zamanda, bu, önceki üyelerden bazılarını tekrar aday olmaya ve sürdürülebilirliği ve kurumsal
hafızayı güçlendirecek dönüştürülmüş konseyin çalışmalarına katılmaya teşvik edebilir.
Yerel Gençlik Konseyinin üyeleri aktif değillerse, yani aktif yetkiye rağmen bunu yerine getirmiyor,
iletişim veya toplantılara katılmıyorlarsa, YGK'nin dönüşümüne katılmaları daha zor olacaktır. Bu
durumda, Belediye onları gelecek süreç ve dönüşüm hakkında bilgilendirebilir ve sürece dahil
olmalarını teklif edebilir.
Her iki durumda da, YGK'nin mevcut üyeleri ve çalışmalarını desteklemekten sorumlu kişi, bir
devir-teslim yapma ve YGK'nin çalışma malzemelerini sorumlu bir şekilde kapatma yükümlülüğüne
sahiptir. Bu, YGK'nin çalışmaları ile ilgili önceki tüm toplantı tutanaklarının, diğer malzemelerin ve
belgelerin mevcut olup olmadığının, arşivlenip arşivlenmediğinin kontrol edilmesi gerektiği gibi
Belediye Meclisi tarafından sunulması ve kabul edilmesi için yıllık raporların hazırlanması gerektiği
anlamına gelir. Görev süresinin sona ermesine bakılmaksızın, YGK üyeleri ve çalışmalarını
desteklemekle sorumlu kişi, YGK çalışmalarının belgelendirilmesini ve Belediye ve vatandaşlara
karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür.
Mevcut YGK, Belediye tüzüklerinde düzenlenmişse, bunlar tanımlanmalı, GKGPY hükümlerine
uygunluğu kontrol edilmeli ve uyumlu hale getirilmelidir.
YGK, Belediye Tüzüğünde düzenlenmişse, olası ve beklenen çatışmalar şunlardır:
– Belediyenin, GKGPY'dakinden farklı YGK üye sayısı öngörmesi (birçok konseyin 7 üyesi vardır.
GKGPY, üye sayısının Belediye Meclisi üye sayısının üçte birinden fazlasını geçmeyecek şekilde
tek olmasını ve 5 kişiden az olmamasını öngörür).
– Yerel Gençlik Konseyi üyelerinin görev süresinin, GKGPY 'dakinden farklı olması (geçmişte
birçok YGK 4 yıllık görev süresine sahipti, bu da sürdürülebilirliklerini zorlaştırıyordu çünkü
çoğu üye, gençler arasındaki hızlı değişim ve görev dinamikleri nedeniyle uzunluğundan dolayı
bu görevi tamamlayamıyordu. GKGPY 2 yıllık bir süre öngörmektedir).
– Yerel Gençlik Meclisi üyelerinin, Belediye Meclisi veya Belediye Başkanı tarafından seçilmesi
(GKGPY, gençlerin Yerel Gençlik Meclisi aracılığıyla temsilcilerini seçmesini ve kararlarının
Belediye tarafından onaylanmasını öngörür).
– YGKnin bir parçası olma hakkına sahip olan bazı organizasyon biçimlerinin katılımdan hariç
tutulması (geçmişte YGK'nin çoğunda siyasi gençlik kolları üyelerinin katılımına izin verilmiyordu,

yerel gençlik konseyleri EL

KİTABI

33

GKGPY ise çeşitli gençlik örgütlenme biçimlerinin YGK’ye katılımını öngörmektedir: gençlik
organizasyonları, gençlik kuruluşları, siyasi gençlik kolları, öğrenci kuruluşları ve diğer gençlik
dernek biçimleri).
– YGM üye örgütlerinin, YGK sınırlarında kayıtlı olması (çünkü birkaç belediyede faaliyet gösteren
ve sadece bir belediyede kayıtlı olan birçok kuruluş vardır, GKGPY, kuruluş faaliyetlerinin
belediye sınırlarında olması gerektiğini öngörmektedir, ancak delegelerin Belediye sakinleri
olması gerekirken, bu belediyede kayıtlı olması gerekli değildir).
Bunlar, YGK’nin dönüşümünden birden çok belediyede meydana gelecek değişikliklerin sadece
birkaç örneğidir, ancak meydana gelebilecek tüm farklılıkların tam listesi değildir. GKGPY'daki
hükümler belediyelerdeki yerel gençlik konseyleri modelini standartlaştırır, ancak aynı zamanda
mevcut modelleri ve uygulamaları iyileştirmeyi de amaçlamaktadır. Değişiklikler karmaşık görünse
de, mantıklı bir esasa dayanmaktadır.

Bu nedenle dönüşüm sırasında aşağıdaki sıralamayla faaliyetlerin yürütülmesi önemlidir:
1) YGK’yi ve dönüşüm ihtiyaçlarını düzenleyen belgeleri belirlemek;
2) GKGPY tarafından hangi modelin öngörüldüğünü belrilemek ve gerekirse GKGPY’nın bunlara izin
verdiği tadirde diğer özelliklerin ne olacağına karar vermek;
3) Yetkili makamlarca sunulacak ve kabul edilecek bir değişiklik paketi ile değişiklikleri yapmak.
Bu süreçte, Yerel Gençlik Konseyi'nin mevcut üyelerine danışılmalıdır (ve aktif iseler dahil edilmelidir).

ÖYS'nin kendi kabul ettiği ve Belediyeye bağlı olmayan mevcut çalışma belgeleri varsa,
dönüşüm sırasında bunlar da gözden geçirilmeli ve düzeltilmelidir. Bu tür belgelerin örnekleri
Yerel Gençlik Konseyi Tüzüğü, Çalışma Usul ve Esasları veya çeşitli kural kitaplarıdır. Bu belgelerde
değişiklik yapmak gereklidir, ancak bu belgeler YGK tarafından kabul edildiğinden, düzeltme
yapıldıktan sonra Kurucu Meclis tarafından kabul edilmek üzere sunulmaları gerekecektir.

2.5 Ekip oluşturma ve danışmanlık
Yerel Gençlik Konseyi'nin dönüşüm süreci birkaç durumda kilit paydaşlara danışılarak
tasarlanmalıdır. Dönüşüm için, Belediye bu sürece liderlik edecek sorumlu bir kişi belirlemelidir ideal olarak şu ana kadar gençlik konuları üzerinde çalışmış olan kişi ve / veya gençlik görevlisidir.
Bu kişi mevcut YGK'den sorumlu olan ve / veya gençlik görevlisi ile aynı kişi değilse, onlara danışmalı
ve birlikte çalışmalıdır. Tüm önemli değişiklikler konusunda sorumlu kişi, gençlik görevlisine ve
hukuk işleri bölümlerine danışmalı, sorumlu kişileri ve belediye başkanını bilgilendirmelidir.
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Sorumlu kişi aynı zamanda geçmişte ve mevcut Yerel Gençlik Konseyi üyesi olan gençlere
danışmaktan da sorumludur. Üyeler aktif ise bilgilendirilmeli ve dönüşüm planlamasına katılmalı,
aktif değil ise kendilerine bilgi sağlanmalıdır.
Sorumlu kişinin ve Belediyenin, çevrelerindeki yerel gençlik organizasyonlarıyla işbirliği yapmaları
ve GKGPY'nın uygulanması, Konsey çalışmalarından o zamana kadarki izlenimler ve dönüşümü
hakkında bilgi biriktirmeleri tavsiye edilir.
Muhtemelen bu süreçte sorular ortaya çıkacak ve GKGPY hedeflerinin ve Konseyin çalışma
modellerinin açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç doğacaktır. Belediyeden sorumlu kişi, bu süreçte ek
talimatlar, açıklamalar ve öneriler talep etmek üzere Gençlik ve Spor Ajansı, yani Gençlik Bölümü
ile temasa geçmelidir.
Değişiklikler ve uyum, sadece Belediyenin çalışmalarını kanunlarla uyumlu hale getirmek için
gerekli olmayıp, aynı zamanda Yerel Gençlik Konseyi'nin başarısıyla da yakından ilgilidir. Yıllar içinde
tek bir gençlik konseyi biçimi olmamış ve her belediye farklı organlar oluşturmuştur. Bu farklı
deneyimler, onların gözlemlenmesi ve araştırılması aracılığıyla, politika oluşturma sürecine katkıda
bulunacak, gençlerin katılımını sağlayacak ve sürdürülebilir olacak ideal YGK modeli hakkında
öğrenilen derslere dayalı ek sonuçlar veya öneriler oluşturulacaktır.
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YEREL GENÇLİK KONSEYLERİ'NİN
SAĞLADIĞI FAYDALAR

Belediyeye sağladığı faydalar
Yerel Gençlik Konseyi'nin kurulması ve katılımıyla, Belediye, gençlik politikalarının
oluşturulmasına katılmaya açık ve hazır olduğunu gösterir. Yerel Gençlik Konseyi,
danışmanlık rolü üzerinden, belediyeyi gençlerin yerel toplulukta karşılaştıkları ihtiyaçlar,
zorluklar ve sorunlara tanıtır ve bunların çözümü için önerilerde bulunur. Yerel Gençlik
Konseyi, belediyenin politikalarını gençlerin çıkarlarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak
planlamasına ve böylece kendi belediyelerindeki fırsatlarını ve geleceklerini iyileştirmesine
yardımcı olabilir. Bir belediye için Yerel Gençlik Konseyi, yaklaşımlarında yaratıcılık için
bir fırsat anlamına da gelir. Belediyenin gençlere yönelik iyi politikalar oluşturmasının ve
uygulamasının en iyi yolu, onları kuruluşuna dahil etmek, fikirlerinin duyulması için onların
ihtiyaçları ve önerilerini öğrenmektir.

Gençlere sağladığı faydalar
Belediyede Yerel Gençlik Meclisinin kurulmasıyla, gençler yerel özyönetimlerle iletişim
için garantili bir kanala kavuşuyor. YGK aracılığıyla, yenilikçi fikirlerini ve yaratıcı önerilerini
Belediyeye sunabilir ve bunları uygulamaya teşvik edebilirler. Ayrıca birbirlerine
danışabilir, onlara söz sahibi olma, ortak zemin oluşturma ve Belediye nezdinde temsil
etme fırsatı verebilirler. Bu gençlik katılımı aracı, gençlere yönelik politika oluşturma
süreçlerinde inisiyatif sahibi ve katılımcı olma ve yaşadıkları çevrede kendi yaşamlarını
iyileştirmeye doğrudan katkıda bulunma fırsatı verir.

3.

YEREL KONSEYLERİ'NİN ÇALIŞMALARI

El Kitabı’nın bu bölümü, Yerel Gençlik Konseyi üyelerine gençlik temsilcileri olarak Belediye
nezdinde görevlerini yerine getirmelerinde yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Yerel Gençlik Konseyi'nin başarılı bir şekilde çalışması için YGK ile Belediye, Belediye Meclisi ve
gençler arasında iyi bir iletişim ve işbirliği olmalıdır.
YGK aracılığıyla gençler, seslerinin duyulması ve yerel topluma katkılarının sağlanması için garantili
katılım kazanırlar.
Yerel Gençlik Konseyi çalışmalarında, Belediye kapsamında yerel topluluktaki gençlerle ilgili olan
politikalar, stratejiler, eylem planları ve diğer stratejik dokümanlar konusunda inisiyatifte bulunur,
plan yapar, katılım sağlar ve / veya fikir verir.
Yerel Gençlik Konseyi’nin rolü ve yetkileri
Yerel Gençlik Konseyi, belediyede yerel toplumdaki gençlerle ilgili konularda danışmanlık rolüne
sahiptir ve gençleri ve onların ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını temsil etme konusunda önemli bir
organdır21. Bu rolü başarıyla yerine getirmek için YGK üyelerinin, gençlik görevlisi ve Belediye ile
düzenli iletişim içinde olması gerekir.
Belediye için Yerel Gençlik Konseyi'nin rolü:
• Belediyede gençlik sorunları ve politikaları için bir savunma ve danışma organı olmak ve
toplumdaki tüm gençlerin çıkarlarını temsil etmek;
• Belediye Meclisi gündemine, belirlenen ihtiyaçlara göre gençliği ilgilendiren konularla ilgili
maddeleri önermek ve uygun çözümler önermek;
• Yerel topluluktaki gençlerle ilgili yerel politikaların oluşturulmasına katılmak veya danışılmak;
• Gençleri etkileyen yerel politikaların uygulanmasını izlemek, iyileştirilmeleri için raporlar ve
öneriler sunmak;
• Belediyeye karşı idari yükümlülüklerini düzenli ve sorumlu bir şekilde yerine getirmek ve
bunların nasıl yerine getirileceği konusunda eğitim almak.
Yerel Gençlik Konseyi, toplumdaki gençlere yönelik önemli role sahiptir ve gençlerin seslerinin
duyulmasını ve tanınmasını sağlamak amacıyla gençlerin sorunlarını ve taleplerini anlamalıdır.
Konsey temsilcilerinin yerel topluluktaki gençlerle sürekli iletişim halinde olması ve toplantılar,
danışmalar vb. yoluyla onları tanımaya çalışması büyük önem arz etmektedir.

21 Gençlik Katılımı ve Gençlik Politikaları Yasası’nın 16. Maddesi ("KMC Resmi Gazetesi", sayı 10/2020)
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Yerel toplumdaki gençler için Yerel Gençlik Konseyi’nin rolü:
• Gençlik sorunları ve öncelikleri hakkında gençlere danışmak, gençlerin sesini dinlemek;
• Karışık etnik ortamlarda (ve sadece onlarda değil) kültürlerarası duyarlılıkla hareket etmek ve
tüm gençlerin, özellikle de daha küçük etnik topluluklardan gelen marjinalleştirilmiş gençlerin
ihtiyaçlarını dikkate almak;
• Belediye Meclisinin gençlik konularında yaptığı değişiklikler ve kararlar hakkında gençleri
bilgilendirmek;
• Gençlerin aktif sivil katılımını teşvik etmek ve tanıtmak;
• Gençlikle ilgili konularda karar verme sürecine gençleri dahil etmek;
• Gençler için karşılıklı saygı ve anlayışı, kapsayıcılığı ve çeşitliliği teşvik etmek.
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Belediye Başkanı

Belediye Meclisi

Gençlik Görevlisi

Diğer Belediye Çalışanları

YGK Başkanı

YGK Başkan Yardımcısı

YGK Üyeleri

YGK Meclisi
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3.1 Belediyelerin Gençlik Katılımı ve Gençlik Politikaları
Yasası'ndan doğan yetkileri
Belediyeler, Yerel Gençlik Konseyi kurma ve yerel düzeyde Genclik Katılımı ve Genclik Politikaları
Yasası uygulama yetkisine sahip kilit kurumlardır. İyi bir hazırlık, yasal düzenlemelerin ve bu
alandaki geçmiş deneyimlerin takibi ile belediyeler, Belediyenin daha iyi çalışması ve açıklığına
katkıda bulunacak sürdürülebilir ve işlevsel gençlik konseyleri kurma kapasitesine sahiptir. Bu
adımların izlenmesine özen göstermek, Belediyenin çalışmalarını geliştirecek işlevsel ve faydalı bir
YGK kazanmasını sağlayacak ve mümkün kılacaktır.

Konseyin kurulması acele bir şekilde, gençlerin katılımı
olmadan veya Belediye'de kararları alanlarla iletişim
sağlamadan kurulursa, üyelerin (gençlerin) ilgisini
kaybedebilecek pasif bir organ olma riski bulunmakta
olup, çalışmaları sona erebilir ve yapılan çabalar
başarısız olabilir.

GKGPY'nın yönergelerini izleyerek ve bugüne kadarki deneyimlerden yararlanarak YGK'nin
kurulması konusunda destek sağlamak amacıyla aşağıda, belediyelerin bu sürecin başarısına
katkıda bulunmak için atmaları gereken adımlara yönelik açıklamalar ve öneriler yer almaktadır.

3.1.1 Gençlik görevlisi
Deneyimler, daha önce belediye idaresi çalışanları arasından çalışmaları ve YGK konusunda
işbirliği ve destek sorumlusu, yani koordinatörü atayan belediyelerin, gençlik politikalarında daha
başarılı olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda, bu kişi YGK ile belediye arasında başarılı bir
işbirliği hususunda kilit bağlantı rolüne sahiptir. GKGPY ile her belediyenin sahip olması gereken
bir "Gençlik görevlisi" tanıtılmaktadır. Gençlik görevlisinin işlevi, Yerel Gençlik Konseyi'nin, Gençlik
Ofisinin çalışmalarından ve ayrıca kurum kapsamında gençlik konularının koordinasyonundan ve
takibinden sorumlu olmaktır. Gençlik görevlisi, YGK'nin kurulmasından ve çalışmasından ve kurum
ile konsey arasındaki temasın yanı sıra sivil sektörü ile iletişimden sorumlu kişidir.
Gençlik görevlisi, Konseyin çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemekle, toplantıların planlanması
ve organize edilmesinde yardım sağlamak, kurumlarla toplantılar düzenlemek, yıllık YGK programı
tarafından sağlanan faaliyetlerin uygulanmasına ve ayrıca Konsey toplantılarının hazırlanmasına
yardımcı olmak.
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Belediyenin gençlere daha erişilebilir olması için, Gençlik görevlisinin iletişim bilgileri belediyenin
medya araçlarında kamuya açık bir şekilde yayımlanmalıdır.
Gençlik görevlisinin görev önerileri aşağıda verilmiştir:
- Yerel özyönetimin gençlerle ile ilgili faaliyetlerini geliştirmek, planlamak ve izlemek;
- Yerel özyönetimi gençlik politikaları uygulaması için geliştirmek ve hazırlamak;
- Yerel Gençlik Konseyi'nin çalışmalarını, üyelerini, programının uygulanmasını, raporlama ve
şeffaflığı desteklemek;
- Gençlikle ilgili yerel özyönetim faaliyetlerini başlatmak ve desteklemek;
- Belediyedeki gençlik dernekleri ve gençlerle iletişimi ve düzenli işbirliğini sürdürmek;
- Belediyenin ihtiyaçları için araştırma yaparak, gençlerle istişarelerde bulunarak ve gençler
arasındaki trendler hakkında analiz ve araştırma konusunda bilgi vererek gençlerin ihtiyaçlarını
izlemek;
- Belediyede gençlere bilgi sağlamak ve onları bilgilendirmek;
- Liseler, yüksek öğretim kurumları ve dernekleri ile diğer gençlik örgütlenme biçimleri ile düzenli
işbirliği yapmak;
- Gençlik ve Spor Ajansı Araştırma Merkezinin ihtiyaçları doğrultusunda, çeşitli gençlik faaliyetleri,
aktif gençlik örgütlenme biçimleri ve gayri resmi gençlik grupları ile ilgili bir veri tabanı tutmak;
- Gençlik ve Spor Ajansı ile düzenli iletişim halinde olmak ve gençlik konularında Belediyenin
gençlerle ve halkla iletişim noktası olmak.
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3.1.2 Gençlik ofisi
Belediye, Yerel Gençlik Konseyinin çalışmaları için teknik ve mekansal koşullar sağlamalıdır. Konseyin
çalışma devamlılığı sağlama, toplantılar düzenleme ve koordinasyon yapma imkanları buna bağlıdır.

Gençlik ofisi bir gençlik merkezinden farklıdır. Gençlik
merkezleri, gençlerin refahını, gençlerin kişisel,
sosyal ve mesleki yaşamlarının gelişimini geliştiren
programların hazırlandığı ve uygulandığı, gençlerle
önemli bilgiler alışverişinde bulunulduğu ve gençlik
hayatının diğer yönleri kapsandığı yerlerdir.

Belediyenin sağlaması gereken asgari koşullar şunlardır: çalışabilmek ve daha küçük toplantılar
düzenleyebilmek için bir ofis, çalışma masası, sandalyeler, bilgisayar, yazıcı ve internet erişiminin
yanı sıra, temel ofis malzemeleri.
Her belediyenin, Gençlik görevlisinin gençlik çalışmalarını koordine ettiği ve gençlerin belediyenin
kendisine erişiminin birincil noktası olan bir Gençlik ofisi açma gibi yasal bir yükümlülüğü
bulunmaktadır. Her Gençlik ofisi, YGK'nin sorunsuz ve düzenli çalışmasını sağlayacak şekilde
uyarlanmalıdır. Gençlik görevlisinin ve YGK'nin talebi üzerine belediye, belediyede bir toplantı odası
kullanmalarına izin vermelidir.
Bu koşullar, YGK'nin işlevselliğini artıracak, çalışma fırsatı, Gençlik görevlisi ile koordinasyon,
toplantılar ve konsey toplantıları düzenleme, kurum temsilcileri, gençlik kuruluşları temsilcileri,
gençlik kuruluşları ile toplantılar düzenleme imkanı sağlayacak veya genel olarak Belediye'deki her
gencin YGK üyeleriyle görüşebileceği bir yer olacaktır.

3.1.3 Belediyeyi tanıma ve Yerel Gençlik Konseyi hakkında eğitimler
YGK üyelerinin gençlik konuları ve politikaları ve Belediyenin çalışmaları hakkında farklı düzeylerde
deneyim ve bilgiye sahip gençler olduğu dikkate alındığında, YGK çalışmaları, gençlik politikaları
ve eylem kapsamı ve Belediyenin yetkileri hakkında onları bilgilendirmek için Konsey kurulduktan
sonra eğitim verilmesi özellikle önemlidir. YGK kurulduktan sonra, Gençlik görevlisi ve Belediye
tarafından Yerel Gençlik Konseyi üyelerinin kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenmesi önerilir.
Bu eğitimlerin kapsaması gereken konular şunlardır: Belediyenin işleyişinin temelleri, yapısı, işin
kapsamı ve yeterlilikleri; KMC'de gençlik politikaları ve Konsey'in çalışmalarını organize etmek
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alanında eğitimler. Bu sayede üyelere Belediye Meclisinin sorumlulukları, işleyiş şekli, toplantıları
düzenleme ve Belediye Meclisi bünyesinde karar alma süreci hakkında bilgi verilmelidir.
Gençlik görevlisi, YGK üyeleri için Belediye Başkanı veya Konsey Başkanı ile bir toplantı ve
Belediye Meclisi toplantılarına ziyaretler düzenlemelidir. Belediye, başarılı çalışma konusunda YGK
üyelerinin kapasite geliştirme faaliyetlerinin organizasyonunda destek almak isterse, yerel gençlik
kuruluşları ile işbirliği yapabilir veya Gençlik ve Spor Ajansı ile iletişime geçebilir.

3.1.4 Yerel Gençlik Stratejisi
Yerel Gençlik Stratejisi, önümüzdeki beş yıl içinde Belediyenin yerel gençlik politikalarına yönelik
kurumsal çerçevesini oluşturmaktadır.
GKGPY'e göre, Yerel Gençlik Stratejisi, bir ila üç yıllık bir eylem planı dahil olmak üzere 5 yıllık bir
dönem için geçerlidir. Eylem planı, Yerel Gençlik Stratejisi’nin uygulanması konusundaki faaliyetleri,
dinamikleri, bütçe projeksiyonları yanı sıra, koşulları ve değerlendirme göstergelerini içerir. Yerel
Gençlik Stratejisi, belediye bütçesi ile uygulanmaktadır.
Yerel Gençlik Stratejisini oluşturma ve benimseme sorumluluğu, hazırlıma sürecine Yerel Gençlik
Konseyi'ni de dahil etmesi gereken Belediye'ye aittir. Bu, gençlik stratejisi oluşturma sürecinin
tamamından YGK’nin sorumlu olması gerektiği anlamına gelmez, bu konuda belediye tarafından
gerekli uzmanlığa ve metodolojik bilgiye sahip dış uzmanlar da görevlendirilebilir.
Yerel Gençlik Stratejisi oluşturma süreci şeffaf, kapsayıcı olmalı ve yerel bir toplulukta gençliğin
gelişimi üzerinde etkisi olan tüm paydaşların katılımını sağlamalıdır. Lise ve üniversite öğrencileri, sivil
toplum kuruluşları, siyasi gençlik kolları, genç gazeteciler, marjinal gruplar, kültür ve spor alanındaki
derneklerin aktivistleri vb. stratejinin tasarımında önemli bir yer almalıdır. Yerel Gençlik Konseyinin,
sürecin tamamı boyunca katılım, şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlamada kilit bir role sahiptir.
Stratejiyi oluştururken, farklı genç gruplarının, özellikle yerel düzeyde marjinalleştirilmiş olanların
ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, farklı etnik topluluklardan, kırsal bölgelerden gelen
gençlerin, engelli gençlerin, daha düşük ekonomik fırsatlara sahip ailelerden gelen gençlerin ve diğer
grupların ihtiyaçlarını içermeye ve sunmaya özen gösterilmelidir.
Stratejiyi oluşturma sürecinde Belediye, genel süreci koordine edecek bir ekip oluşturur. Ekip,
toplumdaki gençlerin mevcut durumunu ve daha geniş yerel halka sunacakları temel ihtiyaçlarını
belirlemelidir. Gençlerin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tanımlamak, gençlerle ve gençler için çalışan
herkesin en önemli görevidir.
Stratejinin öncelikleri olacak kararları alması, hangi sorunların daha yüksek değere sahip olduğunun
belirlenmesini gerektiren önemli ve bazen zor bir adımdır. Yerel Gençlik Stratejisini geliştirmekten
sorumlu ekip, tanımlanmış gençlik ihtiyaçlarına ve belirlenen önceliklere dayalı olarak, gençlerin
belirlenen ihtiyaçlarını karşılamak için özel hedefler ve önlemler belirler. Koordineli bir yaklaşım ve
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tutarlılık sağlamak için tanımlanan önceliklerin, hedeflerin ve önlemlerin Ulusal Gençlik Stratejisi ile
uyumlu olması önemlidir.
Tüm süreç, gençlik politikasına dahil olan ve farklı bakış açıları sağlayacak, yaklaşımların iyileştirilmesi
için görüş ve öneriler paylaşacak olan tüm yerel paydaşlarla halkın katılımını içermelidir. Halkla ve
özellikle gençlerle istişare edilen Yerel Gençlik Stratejisinin nihai metni Belediye Meclisi tarafından
onaylanır. Belediye, Gençlik ve Spor Ajansı ile koordinasyon halinde, düzenli raporlar hazırlayarak ve
yayınlayarak stratejinin uygulanması için şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlar.

3.1.5 Finansman
Planlanan yıllık çalışma programını gerçekleştirmek ve dolayısıyla planlanan faaliyetlerin
meşruiyetini sağlamak amacıyla Yerel Gençlik Konseyi, programın uygulanması için bir Finansal
plan hazırlar. Finansal plan, Yerel Gençlik Konseyi'nin çalışma programı ile birlikte önce Yerel
Gençlik Meclisi'nin onayına sunulur ve Meclis tarafından onaylandıktan sonra Belediye Meclisine
sunulur. Finansal planın kabul edildiği toplantıda, Belediye Meclisi üyeleri belirli bütçe talepleri
için ek açıklamalar talep etme hakkına sahiptir ve Yerel Gençlik Meclisi planlanan her harcama
için uygun bir açıklama yapmakla yükümlüdür. Yerel Gençlik Konseyi'nin çalışmaları için onaylanan
bütçe, belediye bütçesinin bir parçasıdır ve Belediye bütçesinde özel bir bütçe kaleminde, yani
programda tanımlanmalıdır.
GKGPY ile belediyeler, yasanın uygulanması için yıllık bütçenin en az % 0,1'ini ayırmakla
yükümlüdürler; buna Yerel Gençlik Konseyi'nin çalışma maliyetlerini finanse etme ve yıllık programı
uygulama maliyetleri de dahildir.

3.2 Yerel Gençlik Konseyi'nin Belediye ve gençlere yönelik
çalışmalarının kapsamı
El Kitabı’nın bu bölümü Yerel Gençlik Konseyi'nin sorumluluklarını ve çalışması sırasında
gerçekleştirmesi gereken faaliyetleri açıklamaktadır.

3.2.1 Yerel Gençlik Konseyi'nin olağan toplantıları
Yerel Gençlik Konseyi çalışmalarını olağan toplantılar aracılığıyla yürütür. Bir yıl içinde yapılacak
toplantı sayısı yerel özyönetim tüzüğünde veya YGK çalışma usul ve esaslarında belirlenebilir. Bu
sayı belirlenmezse ayda en az bir kez yani bir yıl içinde 12 toplantı yapılması önerilir. Bu düzenli
toplantıların yanı sıra, olağanüstü toplantılar ve gayri resmi toplantılar da yapılabilir.
Bir toplantının düzenlenmesi için Başkan tarafından tüm üyelere bildirilerek zamanında çağrı
yapılması gerekir. Başkan bir toplantı çağrısı yapamıyor ya da yapmak istemezse, YGK üyeleri
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toplantı çağrısı yapabilir. Toplantı davetiyesi ve gündem önceden ve zamanında her YGK üyesine ve
Belediyenin YGK’den sorumlu kişiye, yani Gençlik görevlisine gönderilmelidir.
Her toplantı, başkanın önerisi üzerine toplantının başında belirlenen bir gündeme göre yürütülmelidir.
Bir toplantının düzenlemenin ön koşulu, yeterli çoğunluğa sahip olması, yani yeterli sayıda üyenin
hazırda bulunmasıdır. Üye yeter sayısı genellikle Konsey üye sayısının çoğunluğu olarak belirlenir. Bu
konu aynı zamanda Çalışma Usul ve Esaslarında da tanımlanmalıdır.
Gündem maddelerine ilişkin kararların alınabilmesi için üye yeter sayısıyla bağlantılı olan bir
oylama yapılması gerekmektedir. Kararlar genellikle basit bir çoğunlukla (yani toplantıda hazır
bulunan üyelerin oylarının yarısından fazlası) veya mutlak bir çoğunlukla (konseyde hazır bulunmaya
bakılmaksızın, Konsey üyelerinin toplam sayısının oylarının yarısından fazlası) alınır.
Her toplantı için tutanaklar hazırlanmalı ve kabul edilmelidir. Bir tutanakçı ve tutanağı onaylayan iki
kişi bulunmalıdır. Toplantıda hazır bulunan herhangi bir Konsey üyesi veya Gençlik görevlisi tutanakçı
olabilir. Ayrıca, üyelerden birinin, kaç kadın ve kaç erkeğin konuştuğu, tartıştığı ve çalışmalara
katıldığının kayıtlarını tutması için "cinsiyet gözetimi" (gender watch)22 rolünün tanıtılması tavsiye
edilir. Toplantının sonunda, bu veriler, YGK'nin çalışmalarında cinsiyet eşitliğine daha fazla dikkat
edilmesi ve cinsiyet katılımı için ek mekanizmalar getirilmesi gerekip gerekmediğini gösterebilir.
Tutanaklar toplantı tarihini, toplantıya katılan üyeleri, gündemi, alınan kararları ve görüşmeye ilişkin
açıklamaları içerir. Tutanaklar, YGK çalışmasının geçerli olması ve arşivlenmesi için gerekli olup,
toplantıya katılmayan üyelerin kararlardan haberdar olmaları ve kurumsal hafızayı sürdürmeleri
için önemlidir.
YGK toplantılarının çalışması sırasında tanıtım ve şeffaflık ilkesine saygı gösterilmelidir, yani
gençlerin (kamu) toplantılara katılma fırsatı olmalıdır.

3.2.2 Yıllık Programın oluşturulması
Çalışmanın ilk adımlarından biri, üzerinde çalışılacak bir plan ve anlaşmaya sahip olmak, yani yıllık
bir çalışma programı oluşturmak ve hazırlamaktır. Bu nedenle, kurulduktan sonra, YGK üyeleri,
çalışmaları ile ilgili bir program hazırlamalıdır.
Yıllık program, içinde bulunulan yıl ile 12 aylık döneme ilişkin tüm fikirleri, önerileri ve çalışma
planlarını içeren bir belgedir. Yıllık program, Belediyedeki gençlerin gerçek ihtiyaçlarına
dayanmaktadır ve gençlerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını çözme konusundaki planları ve amaçları
içermelidir.

22 Toplantılarda kaç erkek ve kadının söz aldığını ve ne kadar süre konuştuklarını ölçen bir süreç. Bu uygulama, Yerel Gençlik
Konseyi'nin yeterince temsil edilmeyen cinsiyete yer bırakıp bırakmadığını gösterecek ve katılım için ek mekanizmaların
oluşturulması gerekip gerekmediğini gösterecektir
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Yıllık program, Konsey ve üyelerinin çabaladıkları, gençlerin ilgisini çeken ve Belediye'nin eylemi
kapsamındaki öncelikli alanları ve hedefleri içermelidir. YGK çalışma programının her bir amacı,
Konsey tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlerle ilgilidir, yani faaliyetler hedeflere ulaşmak için
gerçekleştirilir (Ek 10). YGK üyeleri, programı tamamlamadan önce, Yerel Gençlik Meclisi ve
Gençlik görevlisine danışmalı, ardından belediye meclisinin onayına sunmalıdır.
Önerilen tüm faaliyetlerin, önlemlerin veya müdahalelerin Belediye'deki tüm gençler üzerinde aynı
etkiye sahip olmadığı dikkate alınmalıdır. Yıllık programı oluştururken, belediyede eşit fırsatlar
koordinatörü ve fırsat eşitliği komisyonunda bulunan üyelerle işbirliği yapılması tavsiye edilir.
Ayrıca, YGK tarafından önerilen faaliyetlerin cinsiyet ayrımı içerip içermediği veya iki cinsiyetten
biri üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olup olmadığı araştırılmalı ve belirlenmelidir. Bu kısa
analiz, önerilen faaliyetlerin tam olarak hedef grupları hedeflemesini ve bir cinsiyet boyutuna sahip
olmasını sağlayacaktır. İlaveten, bu yaklaşımın uygulanması, cinsiyet eşitliğinin tesis edilmesini ve
önerilen önlemlere dahil edilmesini sağlayacaktır.
Yerel Gençlik Konseyi her yıl yıllık bir çalışma programı hazırlamakla yükümlüdür. Yıllık programın,
bu tür prosedürler için öngörülen son tarihler nedeniyle Belediye Meclisinin toplantısında
sunulabilmesı ve kabul edilebilmesi için her yıl en geç Ekim ayı sonuna kadar hazırlanması tavsiye
edilmektedir.
Belediyenin ayrıca YGK programı için de kullanılabilecek bir gençlik bütçesi vardır. Bu, YGK’ne ait
değildir, ancak bunlar, Belediyenin sağladığı ve YGK 'nin ihtiyaçları için doğrudan ödeyeceği mali
kaynaklardır. Bütçenin uygulanmasının sorumluluğu Belediyeye ait olmakla birlikte, mali kaynakları
olan faaliyetleri başlatma ve organize etme sorumluluğu, yıllık çalışma programının bir parçası
olduğu için YGK üyelerine aittir.
Bütçe önerileri hazırlarken, cinsiyete duyarlı bütçeleme ilkesinin dikkate alınmasını tavsiye ederiz.
Faaliyetlerin ve mali kaynakların planlanmasında, cinsiyet eşitliği ve cinsiyet perspektiflerinin
bütçeleme süreçlerine tüm seviyelerde dahil edilmesi açısından bir değerlendirme hazırlanması,
yani bütçenin ve önerilen faaliyetlerin Belediyedeki genç erkek ve kadınların farklı ihtiyaçları
üzerinde nasıl bir etki yaratacağı hususunun değerlendirilmesi gerekir.

3.2.3 Belediyede gençlerle istişareler ve bilgilendirme toplantılarının
düzenlenmesi
YGK üyelerinin rolü, belediye nezdinde gençlerin ihtiyaçlarını temsil etmek, aynı zamanda
belediyenin çalışmalarını gençlere yaklaştırmaktır. Güveni, açıklığı ve desteği artırmak adına, YGK
üyeleri düzenli olarak gençlerle iletişim kurmalı ve danışmalıdır.
Gençlerle istişare iki şekilde yapılabilir:
Birinci şekil, YGK Meclisi ile; yani üye kuruluşları ve delegeleri ile iletişim kurmaktır. Bu organ, YGK
'nin üyeleri bu organ tarafından seçildiğinden ve üyelerin gençleri temsil etme yetkisi olduğundan,

yerel gençlik konseyleri EL

KİTABI

47

YGK 'nin çalışmaları için birincildir. Ayrıca çeşitli kuruluşlar (sivil toplum kuruluşları, lise toplulukları,
siyasi gençlik kollari vb.) bu bünyede toplanır ve bu yapı aracılığıyla farklı fikirlere ve ihtiyaçlara
erişebilirler.
İkinci şekil, Belediye'deki diğer gençlerle (ve gençlik organizasyonlarıyla) toplantılar ve istişareler
yapmaktir.

3.2.4 Yerel Gençlik Meclisi ile istişareler
YGK, Yerel Gençlik Meclisi ile yılda en az iki toplantı yapmalıdır. Yıllık çalışma programının
hazırlanmasında ve yıllık raporun sunumunda Meclis dahil edilmelidir yani bilgilendirilmelidir.
Tartışılacak başka konular varsa, Meclis ile daha fazla toplantı yapılabilir. Ayrıca, toplantı
olmadığında üyelerin toplantı tutanakları veya önemli faaliyetler hakkında e-posta yoluyla bilgi
göndererek sürekli bilgilendirilmesi önerilir.

3.2.5 Gençlerle istişareler
Tüm gençler için çalışan bir YGK olarak, YGK üyeleri de belirli organizasyonların üyesi olmayan
gençleri bilgilendirmeli ve onlara danışmalıdır. Bu, halka açık etkinlikler veya istişareler yoluyla
yapılabilir. İstişareler ayrıca elektronik olarak veya anket yoluyla da yapılabilir. Bu tür istişarelere
herkes erişebilir olmalı ve gençler ihtiyaçlarını ve sorunlarını ifade etmekte özgür olmalıdır.
Daha özel ihtiyaçlar için, YGK, hem gençlerin hem de karar verenlerin veya sorumlu yerel veya
ulusal kurumların temsilcilerinin görüşlerinin alındığı "Yapısal Diyalog"23 yöntemini kullanarak hem
gençlerle hem de karar verenlerle toplantılar düzenleyebilir.

3.2.6 Belediye Meclisi toplantılarına katılım
YGK'nin temel işlevi, Belediyede politika oluşturma ve karar alma süreçlerinde gençlerin
sesi olmaktır. YGK üyeleri, belediyelerin çalışmaları kapsamında katılma, Belediye Meclisinin
gündeminde yer alan maddeler önerme ve gençler için sorular başlatma hakkına sahiptir. YGK
üyeleri için Belediye Meclisinin toplantılarına katılım zorunludur. Bu, gençlerin taleplerini Belediye
Meclisine iletmek ve bunları gerçek politika ve çözümlere dönüştürmeye çalışmak olmak üzere,
Yerel Gençlik Konseyi'nin en önemli rollerinden ve fırsatlarından biridir.
Belediye meclislerinin toplantıları halka açıktır, ancak YGK, Belediyenin bir organı olduğu için,
toplantılara katılım Gençlik görevlisi ile koordineli olarak organize edilmelidir. Belediye Meclisi
toplantılarını hazırlamakla görevli belediye veya belediye idaresi, Belediye Meclisi üyelerine teslim
şekline uygun olarak, Belediye Meclisi toplantısına ilişkin malzemelerin bir kopyasını YGK 'ne
23 “A’dan Z’ye Yapısal Diyalog” Makedonca:
http://www.nms.org.mk/wp-content/uploads/2020/06/Strukturen-dijalog-od-A-do-Sh.pdf (Erişim tarihi Aralık 2020)
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sunmakla yükümlüdür. Konsey toplantılarında gençlerle ilgili herhangi bir madde olmasa bile,
tartışmanın seyrini takip etmek için (ve aynı zamanda gençleri etkileyen konuların tartışılması
durumunda) toplantıya katılacak bir üye atanabilir.
YGK üyeleri, Gençlik görevlisi ile koordineli olarak, Belediye Meclisinde gençlerle ilgili gündem
maddesi önerebilirler.

3.2.7 Belediye Başkanı ve / veya Konsey Başkanı’na teklif ve girişimlerin
hazırlanması
YGK üyeleri gençlerin ihtiyaçlarını ve fikirlerini belirledikten ve neler yapılabileceğine dair bir tutum
oluşturduktan sonra, bunu belirli bir politika için Belediye'ye verilecek bir tavsiyeye dönüştürmelidir.
Sonuçta, YGK'nin ana rolü, savunuculuk yoluyla gençlerin ihtiyaçlarını kurumlarda karar verenlere
temsil etmektir.
Kurumsal temsil süreci iki şekilde olabilir:
• Gayri resmi Belediye Başkanı, Konsey Başkanı, Meclis üyeleri veya belediyedeki idare çalışanları
ile yapılan toplantılar ve görüşmeler yoluyla,
• Resmi Belediye Meclisine veya Belediye Başkanına hitaben yazılı teklifler ve girişimler sunarak.
Sorunların türüne bağlı olarak, çözümler Belediye Başkanının ve Belediye idaresinin veya Belediye
Meclisinin yetkisinde olabilir. Belediyenin bu karmaşık çalışma sistemi nedeniyle, YGK'nin Gençlik
görevlisi ile sürekli iletişim halinde olması ve Belediye'ye teklifler sunması gerekmektedir. Belediyeye
yöneltilecek olan genç erkek ve kadınların farklı zorlukları ve ihtiyaçları dikkate alınmalıdır.

Öneri:
Belediye Başkanı ile Yerel Gençlik Konseyi üyeleriyle doğrudan toplantılar
yapılması doğrultusunda bir sistem kurulabilir. Belediye Başkanı, Yerel Gençlik
Konseyi etkinliklerine ve faaliyetlerinin uygulanmasına katılmalıdır. Örneğin,
Belediye bütçesi onaylanırken, YGK, Belediye Başkanı ile birlikte, Belediye'deki
gençlere yönelik finansmanı açıklayacağı bir etkinlik düzenleyebilir.
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3.2.8 Yerel Gençlik Konseyi'nde kapsayıcılık
YGK'de kapsayıcılık veya katılım şu şekilde ortaya çıkmaktadır:
– YGK'nin sıralarında ve yönetim yapılarında çeşitli gençlerin temsili;
– Farklı gruplara mensup gençlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi (örneğin: engelliler, farklı cinsel
yönelime sahip kişiler, farklı sosyal statülere sahip kişiler, vb.);
– Gençlerin ihtiyaçlarını belediyeler nezdinde, yani politika belirleyiciler nezdinde temsil etmek;
– Gençlerin yaşamlarını etkileyen çözümler önermek, karar alma sürecini etkilemek ve katılmak.
Yukarıdakilerin hepsinin ne anlama geldiğini daha spesifik olarak açıklamak amacıyla, aşağıda
engelli gençlerin siyasi ve sosyal hayata katılımına dair bir örnek verilmiştir.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde engelli kişilerin kesin bir kaydı bulunmamasına
rağmen, yine de ülkemizde bir tür engeli olan gençler var. Gençlik organizasyonları,
gençlik kuruluşları ve YGK dahil olmak üzere diğer tüm gençlik örgütlenme
biçimleri, engellerinin türüne bakılmaksızın bu gençlerin siyasi katılımı ve aktivizmi
için gerekli koşulları sağlamalıdır. Fiziksel engelli bir gencin YGK çalışmalarına
aktif olarak katılabilmesi için, YGK tarafından kullanılan tesislerin erişilebilir
olması gerekir. Uygun bir rampa, asansör, ayarlanmış tuvalet vb. yoksa, bu
kişiler, bu hakka sahip olmalarına rağmen, otomatik olarak YGK'nin çalışmalarına
katılmayacaklardır. Malzemeler, programlar ve belgeler mevcut olmayıp, duyusal
engelli (işitme, görme vb.) kişiler tarafından anlaşılabilecek formatlarda değilse,
bunlar da YGK çalışmalarından otomatik olarak hariç tutulacak ve katkılarını
sunamayacaklardır. Diğer yandan bu gençlerin dışlanması, karşılaştıkları sorunları
ve zorlukları algılayamamak ve anlayamamak ve dolayısıyla yaşam kalitesini
yükseltmek adına uygun çözümler önerememek anlamına gelmektedir.
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Gençlik katılımının kapsayıcılığını teşvik edecek araçlar ve önlemler şunlardır:
Kampanya ve uzmanlık eğitimleri yoluyla YGK üyelerinin ve temsilcilerinin kavramların
önemi ve katılımı sağlamanın yolları hakkında farkındalıklarını artırmak;
Ayrımcılıkla ve özellikle bazı özelliklerinden dolayı gençlere yönelik nefret söylemiyle
mücadele;
Belirli bir grup genç insanın özelliklerinden kaynaklanan çeşitli yönlerin, engellerin ve
ihtiyaçların analizi ve belirlenmesi;
Uygulamada belirli bir kişi veya grubun gençlik katılımını engelleyen engelleri kaldırmayı
amaçlayan sözde olumlu veya teşvik edici önlemlerin uygulanması. Olumlu önlemin bir
örneği, YGK'de genellikle yeterince temsil edilmediği ve bu nedenle sesi duyulmadığı tespit
edilen belirli bir grubun (kadınlar, engelliler, belirli bir etnik grup vb.) temsili için bir kotanın
getirilmesidir;
Bu tür teşvik edici veya olumlu önlemler bile eşitliği garanti etmediğinden, YGK her zaman
bunları düzenli olarak gözden geçirmeli, yani farklı genç gruplarıyla ilgili olarak sonuçlarını
değerlendirmeli ve iyileştirme doğrultusunda önlemler önermelidir;
Herhangi bir analiz veya değerlendirme yapabilmek için, uygun istatistiklere sahip olmak
gerekir, bu nedenle YGK 'nin, belediyeleri imkanları dahilinde etkilemesi, gerçekleştirdikleri
tüm faaliyetler için uygun şekilde bölünmüş istatistikler (cinsiyet, engellilik, sosyal statü)
tutması gerekir;
YGK'nin stratejik ve eylem planlarına dahil edilmek üzere politika ve önlemleri entegre
etmek ve bunların uygulanması için yeterli bir bütçe sağlamak;
Bölgede ve Avrupa Birliği ülkelerinde iyi uygulamaların paylaşımı.

Tüm bu araçlar ve önlemler, kapsayıcı gençlik katılımı için bir ön
koşul olan güvenli ortam yaratılmasına katkıda bulunacaktır.
Ancak güvenli bir ortamda, her genç görüşlerini ifade
etmekte, etkileşimde bulunmakta ve tüm potansiyellerini
gerçekleştirmekte özgür olacaktır.
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3.2.9 Yıllık rapor
Sorumlu ve hesap verebilir şekilde çalışabilmek için YGK, üyelerini, belediyeyi ve belediyedeki
gençleri bilgilendirmelidir. YGK, kendi meclisine sunduğu çalışmaları hakkında Belediye Meclisine
sunacağı yıllık raporlar hazırlamakla ve bunların kabulünden sonra kamuoyuna yayınlamakla
yükümlüdür. Raporları hazırlarken, YGK üyeleri Gençlik görevlisinden yardım isteyebilir.
Rapor, YGK'nin bir önceki yıl tam olarak ne ve nasıl çalıştığını, ne için toplantılar yaptığını ve
toplamda kaç toplantı yaptığını, hangi konuları tartıştığını ve hangi kararları aldığını bilgilendirmelidir.
YGK 'nin bir önceki yıl gençlerle ilgili hangi konuları, ne şekilde (kurumlarla toplantılar, sunulan
politika önerileri, katılım sağlanan Konsey toplantıları) savunduğunu ve başarıların neler olduğunu
bildirmek önemlidir. Gençlik politikalarında değişiklikler olmuşsa (örneğin, halka açık alanlarda
daha iyi aydınlatma, yeni bir bisiklet yolu veya okullara daha sık ulaşım talebi kabul edilmişse), bu
bir başarı veya olumlu bir değişiklik olarak belirtilmelidir.
Raporun hazırlanmasından sonra Yerel Gençlik Meclisi nezdinde bir sunum düzenlenmelidir.
Rapor YGK tarafından kapatıldıktan sonra, Belediye Meclisine sunulur. Kabul edilen yıllık rapor
belediyenin internet sitesinde elektronik olarak yayınlanmaktadır.

3.2.10 Görev süresinin sona ermesi ve devir teslim süreci
Bir YGK'nin görev süresi sona erdikten ve yeni üyeler seçildikten sonra, devir teslim süreci
yapılmalıdır. Bu süreç eski ve yeni üyeler için son derece önemlidir çünkü bu şekilde YGK'nin
işlevselliği ve kurumsal hafızası sağlanacaktır.
Devir teslim süreci, yeni bir üyeliğin seçilmesinden hemen sonra yapılmalıdır. Bu süreç, YGK
tarafından hazırlanan belgelerin24, YGK 'ye sunulan ofis ve teknik malzemelerin ve / veya ekipmanın
yanı sıra YGK'nin süresi boyunca çalışmaları hakkında tüm yararlı bilgilerin sunulmasını ve yanı
sıra eski üyelerle yeni üyelerin buluşmasını içerir. Gençlik görevlisinin bu sürece dahil olması ve
sunulan malzemelerin ve belgelerin resmi bir kaydını tutması tavsiye edilir.

3.2.11 Öz değerlendirme: Yerel Gençlik Konseyi başarılı mı?
Öz değerlendirme, işin kalitesini, toplum üzerindeki etkiyi ve hedeflere ulaşma düzeyini izlemek
ve değerlendirmek için önemli ve sürekli bir süreçtir. Bu süreç, YGK üyelerinin neler yaptıklarını,
yani faaliyetlerle neler başardıklarını, Belediye'deki gençler için YGK üyeleri olarak neleri daha
iyi yapabileceklerini düşünmelerine yardımcı olacaktır. Bir Yerel Gençlik Konseyi'nin başarılı bir
şekilde çalıştığı sonucuna varmak için belirli kriterleri karşılamak gerekir.
24 Genelde sunulan belgeler şunlardır: YGK Prosedür Kuralları, yıllık programlar, uygulanan faaliyetlerin listesi, tutanaklar,
raporlar, YGK üyelerinin iletişim listesi, ilgili paydaşların (gençlik organizasyonları, gençlik kuruluşları, ulusal şemsiye
kuruluşları, gönüllüler, gençlik çalışanları, uluslararası kuruluşların temsilcileri) iletişim listesi
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Aşağıdaki tablo, YGK'nin etkililiğini, başarısını ve etkisini değerlendirmek için bir model görevi
görür.

Yerel Gençlik Konseyi'nin faaliyetlerini
değerlendirmek için temel kriterler

Yerine getirilip getirilmediğine bağlı olarak,
1'den 5'e kadar bir ölçek seçin, burada 1'in tüm
hedef veya faaliyette ulaşılamadığı ve 5 hedef
veya faaliyetin tamamen gerçekleştirildiği
anlamına gelir.
Her olumlu cevap için örnekler verilmelidir!

YGK, gençlik örgütlenme biçimleri tarafından seçilen aktif
üyelere sahiptir.
YGK toplumdaki gençler tarafından tanınır, karşılaştıkları
ihtiyaçları ve zorlukları belirlemiştir
YGK üyeleri, Belediye çalışanlarına, meclis üyelerine veya
belediye başkanına görüş, öneri veya tavsiyelerde bulunur.
YGK 'nin tutanaklar tuttuğu olağan toplantılar ve toplantılar
düzenlemektedir
YGK'nin çalışmalarını düzenleyen ve yönlendiren ve bunlara uyan
ve uygulayan kendi belgeleri vardır (ör. YGK Çalışma Usul ve
Esasları, Yıllık Çalışma Programı, vb.).
YGK, Belediye tarafından Gençlik görevlisi ile iletişimi sürdürür
YGK, diğer yerel gençlik konseyleriyle iletişim kurar / işbirliği
yapar ve iyi uygulamaları paylaşır
YGK, kapsamlı genç katılımını, kapsayıcılığını ve kültürlerarası
işbirliğini teşvik eder
YGK çalışmaları sayesinde, yerel topluluktaki gençler için
değişiklikler sağlanmıştır
YGK’den Belediyeye (Belediye Meclisi, Belediye Başkanı, Belediye
çalışanları ve diğer kurumlar) önerilen teklifler dikkate alınmıştır
YGK, Belediyesindeki gençlerin hayatını daha iyi hale getiren bir
şey başarmıştır
YGK, belediyede mevcut olan yaklaşımların değiştirilmesini veya
gençlere yeni yaklaşımların yaratılmasını sağlamıştır
YGK, belediye gençlerinin kendisine ulaşmasını teşvik eder ve
görüş ve ihtiyaçlarını Belediye'ye iletir.
YGK, hesap verebilirlik talep eder ve YGK liderlerinin etkinliğini,
faaliyetlerini ve pozisyona bağlılıklarını değerlendirir
YGK, kararları bağımsız olarak alır ve Belediye veya diğer dış
yapılardan etkilenmez

Öz değerlendirme yapılırken sürecin haklı ve meşru olması için her cevabın belirli, somut örneklerle
desteklenmesi önemlidir. Yerel Gençlik Konseyi'nin bir parçası olan çeşitli paydaşlar da dahil olmak
üzere öz değerlendirme süreci düzenli olarak yapılmalıdır.
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3.3 Yerel gençlik konseyleri çalişmalarının kamuya açık olması
Bir Belediyede YGK üyesi olmak bir onur olduğu gibi, aynı zamanda Belediyedeki gençlere karşı bir
yükümlülüktür. Üye olmak, tüm gençlerden yetki ve destek alındığı anlamına gelmez, aksine, YGK
üyeliğinin neyi temsil ettiği ve gençler için hangi şekilde yapıldığı kanıtlanmalıdır. Güven, destek ve
yetki kazanabilmeleri için, YGK üyeleri hem gençler hem de kurumlar dahil tüm etkili paydaşlarla
sürekli iletişim halinde olmalıdır. Bu, gençlere ve aynı zamanda yerel kurumlara YGK'nin rolünü
tanıtmanın gerekli olduğu anlamına gelir.
Herkesin çıkarlarını temsil eden ve savunan bir kamu ve temsil organı olduğu için, YGK çalışmaları
halka ve her gence açık olmalıdır. Bu nedenle, YGK'nin kamuya ve belediye gençlerine karşı şeffaf ve
hesap verebilir olması önemli olduğu gibi, bu konuda halkla ilişkiler özel bir role sahiptir.
Yerel Gençlik Konseyi ile ilgili kamu için en önemli bilgilerden bazıları:
- YGK'nin çalışmaları nelerden oluşuyor? En son başarıları nelerdir ve gençlere yönelik çalışmalarında
neye odaklanıyor?
- Üyeleri kimdir ve rolleri nelerdir?
- Yerel Gençlik Konseyi'nin görev süresi ne kadardır?
- Konseyin kendi programı, bütçesi ve raporları var mı ve bunları nasıl bulabiliriz?
- YGK ile nasıl ve hangi kanallardan iletişime geçilebilir?
Tüm bu soruların cevapları kolayca bulunabilmelidir ve aşağıda bunun nasıl yapılacağına dair bazı
yönergeler verilmiştir.

3.3.1 Halkla ilişkilerin tanımı ve hedefleri
Halkla ilişkiler, mevcut çeşitli iletişim kanalları ve araçları aracılığıyla kamuyla YGK iletişimini sağlar.
Halkla ilişkiler, çeşitli araçlar aracılığıyla planlı ve sürekli bir bilgi ve iletişim sürecidir. Hangi aracın
iletişim için uygun olduğunun belirlenmesi için, iletişimin amacının, iletilecek mesajın ve ulaşılacak
kamu kitlesinin belirlenmesi gerekir. Araçlar şunlar olabilir: web siteleri, raporlar, duyurular,
röportajlar, halka açık etkinlikler, dijital sosyal ağların kullanımı, danışmanlık ve bilgilendirme
etkinliklerin düzenlenmesi vb.
YGK için en yaygın paydaşlar: Belediyenin gençleri, çalışanları ile Belediye Meclisi ve Belediye
Başkanı gibi çeşitli organları, medya, yerel halk vb.
Belediyedeki gençler, Konsey üyesi olsun ya da olmasın, YGK'nin var olma nedenini oluşturan kilit
gruptur. Bu nedenle, Konseyin birincil hedef grubu olarak gençlerle kaliteli iletişimin sürdürülmesi
önemlidir.
Aşağıda, iletişimin kolay ve etkili bir şekilde sürdürülebileceği ve gençliğin dahil olabileceği bazı
potansiyel şekiller bulunmaktadır.
İletişimi tasarlarken ve yönetirken, tüm gençlerin erişebilir olması özellikle önemlidir. Bu, şu
anlama gelmektedir:
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- YGK iletişimlerinin Belediyede kullanılan dillerde ulaşılabilir olması;
- Engelli gençlerin erişebileceği iletişimlerin kullanılması (ses malzemeleri hazırlayarak, videolarda
altyazı kullanarak, işaret dili tercümesi sağlayarak, ses okuyucularının erişebileceği formattaki
belgeleri kullanarak, vb.);
- Web sitesine ve Konsey binalarına erişilebilirliği sağlamak için Belediye ile iletişimin
sağlanması;
- Etkinlikler düzenlenirken, tüm gençler için mekanların erişilebilirliği dikkate alınmalıdır.
YGK'yi engelli gençler için nasıl erişilebilir kılacağına ilişkin en iyi kılavuzlar, bu alanda çalışan
kuruluşlardan ve engelli gençlerin dahil edilmesi ve onlara danışılması yoluyla edinilebilir.

3.3.2 Çevrimiçi (Online) mevcudiyet
Belediyenin Yerel Gençlik Konseyinin, aşağıdakiler için kullanılabilecek çevrimiçi mevcudiyeti
olmalıdır:
1. Danışma: gençlerin fikirlerini almak için e-posta, çevrimiçi sorular veya anketler yoluyla iletişim;
2. Hesap Verebilirlik: Gençlerin Konsey'in çalışmaları hakkında daha kolay bilgilendirilmeleri için
çalışma programları ve raporların yayınlanması;
3. Bilgilendirme: Yerel Gençlik Konseyi web sitesinin ve Facebook / Instagram sayfalarının düzenli
olarak güncellenmesi, aylık makalelerin gönderilmesi;
4. İletişim: E-posta adresleri listeleri, Facebook grupları, Zoom, Messenger, Viber, WhatsApp,
gençlerle iletişim kurabilen araçlardır.

3.3.3 Halka açık etkinlikler
Belediyenin Yerel Gençlik Konseyi, gençliğin ihtiyaçları ve Yerel Gençlik Konseyi'nin ihtiyaçları
doğrultusunda farklı türlerde halka açık etkinlikler düzenleyebilir, örneğin: kamuya açık tartışmalar;
danışma toplantıları; yuvarlak masa toplantıları; gençlerle diğer ortak eylemler ve istişareler.
Bir etkinliğin organizasyonuna başlamadan önce, amacın gençlerin fikirlerini dinlemek, görüşleri ile
ilgili danışmak veya YGK'nin çalışmalarını sunmak olup olmadığı belirlenmelidir. Etkinlikler Belediye
ile işbirliği içinde düzenlenmelidir. Belediyeler etkinlikler hakkında bilgilendirilmeli, mekan sağlamalı,
kendi katılımcıları olmalı veya etkinliği düzenlemek için kendi tavsiyelerini vermelidir. Etkinlikler diğer
paydaşlar (Belediye, gençlik organizasyonları, okullar vb.) tarafından organize edilebilir ve YGK'nin
kendi temsilcisi olabilir. Bu durumlarda, YGK temsilcisi, katılımla ilgili olarak YGK üyeleri ve Belediye
ile koordinasyon içinde olmalıdır.

3.3.4 Sosyal medya ve web iletişim araçları
YGK'nin çevrimiçi mevcudiyeti özellikle önemlidir çünkü gençleri etkileyen kilit kitle budur.
Yalnızca çevrimiçi mevcut olmak değil, aynı zamanda YGK'nin faaliyetleri hakkında düzenli olarak
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bilgilendirilmek ve gençlerle düzenli iletişimi sürdürmek de önemlidir. Her Yerel Gençlik Konseyi
bilgileri, Belediyenin web sitesinde yer almalıdır.
– Belediye web sitesinde YGK alt sayfası
Yerel özyönetimin web sitesinde YGK ile ilgili bir bölüm veya alt sayfa oluşturulmalıdır, böylece
herkes bilgilere organize bir şekilde erişebilir ve bunları öğrenebilir. Bu bölümde bulunması
gereken veriler şunlardır:
– YGK iletişim bilgileri (telefon numarası, adres ve e-posta adresi);
– YGK'nin yapısı ve üyeleri, e-posta adresleri ve telefon numaraları hakkında bilgiler;
– YGK'nin son yıllardaki çalışmaları hakkında raporlar, Konseyin önemli belgeleri (Çalışma Usul
ve Esasları, Çalışma Programı).
– Facebook sayfası
Facebook, günümüzün gençlerle ve halkla iletişimi söz konusu olduğunda çevrimiçi mevcudiyetin
önemli bir unsurudur. YGK kendi resmi Facebook sayfasına sahip olmaya karar verirse, Belediye'yi
bilgilendirmelidir. Site, düzenli olarak faaliyet duyuruları ile güncellenmeli, istişarelerde kullanılmalı
ve sitenin gelen kutusuna gelen mesajlara düzenli ve profesyonel bir şekilde yanıt verilmelidir.
– Elektronik posta adresi
Yerel Gençlik Konseyi’nin kendi web sayfasında ve diğer sosyal medya sayfalarında alenen
gösterilecek kendi e-posta adresi olmalıdır. Gençlerle iletişim için bir kanal olan e-posta adresi,
düzenli olarak kontrol edilmeli ve gelen mesajlara düzenli olarak yanıt verilmelidir. Üyelerin ayrıca
bu e-posta adresine gelen mesajların içeriği hakkında da bilgi sahibi olmalıdır.
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5.

EKLER
Belediye ile ilgili ekler
Ek 1 – Yerel Gençlik Konseyi kurma adımları

*Adımların ayrıntılı açıklaması bölüm 2.3 sayfa 27’de mevcuttur
1. Belediye Tüzüğünde değişiklik ve / veya ilavelerin yapılması için Belediye Meclisinin
kararı – Belediyede özel bir organın kurulması: Yerel Gençlik Konseyi.
2. Belediye, bir Girişim Kurulu (GK) kurulması çağrısı duyurur.
3. Kurucu Yerel Gençlik Meclisine üyelik çağrısı - Girişim Kurulu, Belediye aracılığıyla Yerel
Gençlik Meclisi üyeliğine yönelik çağrı duyurur.
4. Yerel Gençlik Meclisi kurucu toplantısı.
5. Yerel Gençlik Konseyi üyelerinin seçilmesi çağrısı.
6. Yerel Gençlik Meclisi’nin seçilmiş üyeleri, Belediye Gençlik Meclisi tarafından üye seçimi
kararı alındıktan sonra Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
7. Onaylamanın ardından Yerel Gençlik Konseyi'nin ilk toplantısında Konsey Başkanı ve
Başkan Yardımcısı seçilir ve üyelerle birlikte Çalışma Usul ve Esasları kabul edilir.
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Ek 2 – XXX Belediyesi Tüzüğü’nde yapılacak değişikliklere ilişkin
XXX Belediyesi Kararı
XXX Belediyesi Tüzüğü’nün XXX Maddesi ("XXX Belediyesi Resmi Gazetesi") uyarınca, Yerel
Özyönetim Yasasının 21. maddesi ve 36. maddesinin 1. fıkrasının 1. paragrafı ("KMC Resmi
Gazetesi" sayı 05/2002), Gençlik Katılımı ve Gençlik Politikaları Yasası’nın 16.maddesi uyarınca,
XXX Belediyesi Konseyi XY.XY.2021'de düzenlenen toplantıda aşağıdaki kararı kabul etti:
XXX Belediyesi Tüzüğü’nde Değişiklik ve İlavelerin Yapılması Hakkında

KARAR
Madde 1
Karar ile, XXX Belediyesi Tüzüğü’nde değişiklik ve ilaveler yapılmaktadır.
Madde 2
Önerilen değişiklikleri, XXX Belediye Başkanı tarafından XXX Belediyesi Meclisinin Yasal-Hukuk
Komitesine değerlendirilmesi ve kabul edilmesi üzere sunulacaktır.
Madde 3
Karar, XXX Belediyesi Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren 8. gün yürürlüğe girer“.
Gerekçe
XXX Belediyesi Tüzüğü’nün, III. BELEDİYE ORGANLARININ ORGANİZASYONU VE ÇALIŞMALARI
Bölümünde
XX.Maddeden sonra aşağıdaki yeni maddeler eklenir:
Madde ХХ-а
YEREL GENÇLİK KONSEYİ
Gençlerin belediyenin kamu yaşamına aktif olarak dahil olabilmeleri için belediyenin danışma
organı olarak bir Yerel Gençlik Konseyi kurulur.
Gençler, Gençlik Katılımı ve Gençlik Politikaları Yasası’na göre 15-29 yaş arası XXX Belediyesi
sakinleridir.
Karar’ın 1ci fıkrasındaki gençler, ancak ikamet ettikleri adres XXX Belediyesi sınırları dahilinde ise,
XXX Belediyesi Yerel Gençlik Konseyi'nin Başkanı ve Başkan Yardımcısı olarak seçilebilir.
Madde ХХ-b
Yerel Gençlik Konseyi kurma kararı, meri mevzuata dayanarak Belediye Meclisi tarafından alınır.
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Madde ХХ-c
ÇALIŞMALARIN KAPSAMI
Çalışmaları kapsamında Yerel Gençlik Konseyi:
- Belediye Meclisinin gündemine gençlerle ilgili maddeler önerir;
- Belediyenin çalışmaları kapsamında gençlerle iligli konuları gündeme getirir;
- Yerel Gençlik Stratejisi ve diğer politikaların sürecini başlatır, bunlara katılır ve geri bildirim sağlar;
- Gençlerle ilgili konularda Belediyeye bilgi sunar ve
- GKGPY uyarınca diğer danışmanlık ve savunuculuk faaliyetlerini gerçekleştirir.
Madde ХХ-ç
Belediye, Gençlik Katılımı ve Gençlik Politikaları Yasası'nın 17. maddesi uyarınca bir Girişim
Kurulu (GK) kurulması çağrısını duyurur. GK, belediyede faaliyet gösteren ve YGK'nin kurulmasına
katılmak isteyen gençlik organizasyonlarını, gençlik kuruluşlarını, siyasi gençlik kollarını, öğrenci
kuruluşlarını ve diğer gençlik derneklerini içerebilir. Çağrıda, Girişim Kurulu'nun Yerel Gençlik
Meclisi’nin kurucu toplantısını düzenlemek üzere yalnızca bir kez kurulduğu, en fazla 5 üyesi
olduğu ve Meclisin başarılı bir şekilde kurulmasının ardından feshedildiği, yani görev süresinin
sona erdiği belirtiliyor.
Girişim Kurulu, Belediye aracılığıyla, Yerel Gençlik Meclisi üyeliği için bir çağrı duyurur. Çağrıda,
başvuru şekli, başvuru için karşılanması gereken kriterler ve son başvuru tarihi açıkça
belirtilmiştir. Çağrı, Belediyenin web sitesinde yayınlanmalı, tüm gençlere açık olmalı ve birkaç
kamuya açık yerde, Belediyenin sosyal ağlarında, medyaya ve paydaşlara (gençlik örgütlenme
biçimleri) paylaşılmalıdır.
Meclise katılabilecek teşkilat ve dernek biçimlerinin Belediyede kayıtlı olması zorunlu değildir,
ancak Belediye sınırları dahilinde faaliyet göstermesi gerekir. Delege ve delege vekili Belediye
sakinleri ve 15-29 yaşları arasında olmalıdır.
Girişim Kurulu, Belediye'nin sorumlu kişisi ile birlikte Yerel Gençlik Meclisi'nin kurucu toplantısını
toplar ve yönetir.
Yerel Gençlik Meclisi üyeleri arasından, gençlerden oluşan ve Yerel Gençlik Konseyi üyelerinin
genel seçim sürecini izlemekten sorumlu olan üç üyeli bir komisyon seçilir ve oylanır. Yerel Gençlik
Meclisi'nin kurucu toplantısında gizli oyla bir başkan seçilir. Gençlik Meclisi’nin her üyesi veya
Gençlik Meclisi'nin en az 3 üyesi tarafından aday gösterilen ve desteklenen üyeler Başkanlık için
aday gösterilebilir. Başkan da dahil olmak üzere Gençlik Meclisi üyelerinin görev süresi, bir tekrar
seçim hakkı ile iki yıldır.
Kurucu toplantıda, Yerel Gençlik Meclisi, Belediye Gençlik Meclisi’nin bir sonraki toplantısında
Meclis İç Tüzüğünü hazırlaması gereken bir komisyon kurmaya karar verir.
Yerel Gençlik Meclisi'nin ilk toplantısı (kurucu toplantıdan hemen sonra) halihazırda seçilmiş olan
Meclis Başkanı tarafından toplanır. Toplantı, komisyon tarafından hazırlanan ve önerilen Çalışma
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Usul ve Esaslarını kabul eder ve Gençlik Katılımı ve Gençlik Politikaları Yasasına uygun kriterlere
göre, Belediyenin Yerel Gençlik Konseyi kurma çağrısının duyurulmasına ilişkin Karar kabul eder.
Çağrı, Belediye'de mümkün olduğunca çok genci bilgilendirmek için Belediye web sitesinde, yerel
medyada ve diğer kamuya açık yerlerde / sosyal medyada yayınlanır. Çağrı, yayınlandığı günden
itibaren en az 10 gün sürmelidir.
Yerel Gençlik Konseyi üye adaylarının başvurularından sonra, yetkili kişi, yani Gençlik görevlisi, tüm
başvuru sahiplerinin belgelerini Başkana ve yeni bir Meclis toplantı çağrısı yapan Meclis'e sunar.
Meclis delegeleri ve Yerel Gençlik Konseyi üyelerine başvuran ve çağrı kriterlerini karşılayan
gençler, Yerel Gençlik Meclisi toplantısına davet edilir.
Yerel Gençlik Meclisi’nin üç üyeli doğrulama komisyonu (kurucu toplantı sırasında oluşturulur),
Belediye Gençlik Konseyi üyelerini seçme sürecini izler ve delegelerin görevlerini onaylamalıdır.
Yerel Gençlik Konseyi üye adaylari, Meclis üyeleri nezdinde programlarının kısa bir sunumunu
yapma hakkına sahip olup, ardından oylama prosedürü başlatılır. Yerel Gençlik Meclisi, Yerel
Gençlik Meclisi delegelerinin oy kullanma hakkına sahip olduğu gizli oylama ile doğrudan seçim
yoluyla Yerel Gençlik Konseyi üyelerini seçer. Yerel Gençlik Konseyi'nin seçilmiş üyeleri, her iki
cinsiyetin dengeli temsili dikkate alınarak, mevcut delegeler tarafından en çok oyu alan üyelerdir.
Yerel Gençlik Konseyi'nin üye sayısı tek olup, Belediye Meclisi üyelerinin üçte birinden fazlasını
geçmez. Yerel Gençlik Konseyi üyelerinin bir tekrar seçim hakkı ile birlikte iki yıllık görev süresi
vardır.
Yerel Gençlik Konseyi üye adayları: sivil toplum kuruluşları ve gençlik dernekleri, okul topluluk
konseyleri, öğrenci konseyleri ve diğer gençlik organizasyonları tarafından önerilmektedir.
Yetki, Seçim ve Atamalar Komisyonu'nun önerisi üzerine teklif verenlerin yazılı önerilerine
dayanarak, XXX Belediye Meclisi Yerel Gençlik Meclisi kararı uyarınca Yerel Gençlik Konseyi'ni
seçer ve görevden alır. Yerel Gençlik Konseyi, Çalışma Usul ve Esasları uyarınca üyeleri arasından
bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer.
Madde ХХ-d
Belediye Meclisi, Yerel Gençlik Konseyi üyelerinden birini aşağıdaki nedenlerle görev süresi
dolmadan görevden alabilir:
- YGK üyesinin kişisel talebi üzerine;
- Gençlik Konseyi toplantılarına özürsüz nedenlerden dolayı katılmıyorsa.
Madde XX-e
Yerel Gençlik Konseyi, gerektiğinde, ancak en az ayda bir olmak üzere, olağan toplantılar düzenler.
Toplantılar, Yerel Gençlik Konseyi Başkanı tarafından toplanır ve başkanlık edilir. Konsey Başkanı,
YGK üyelerinin en az 1 / 3'ünün önerisi üzerine Gençlik Konseyi olağanüstü toplantı düzenlemekle
yükümlüdür.
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Yerel Gençlik Konseyi, YGK'nin seçilmiş toplam üyelerinin çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması
halinde kararlarını oy çoğunluğuyla alır.
Yerel Gençlik Konseyi'nin çalışma şekli, Çalışma Usul ve Esasları ile daha ayrıntılı olarak
belirlenmiştir.
Yerel Gençlik Konseyi, daha dar eylem çevreleri, bireysel genç grupları veya gençleri ilgilendiren
sorunlar için kalıcı ve geçisi çalışma organları oluşturabilir.
Madde ХХ-f
Yerel Gençlik Konseyi, bir YGK çalışma programını benimser ve bunu her takvim yılı için Belediye
Meclisine sunar.
Çalışma programı, Yerel Gençlik Konseyi tarafından tüm YGK üyelerinin oy çokluğu ile kabul edilir.
Program, gelecek yıl için, cari yılın 31 Ekim tarihine kadar Kabul edilir ve XXX Belediye Meclisine
onay için sunulur.
GENÇLİK KONSEYİ ÇALIŞMALARININ FİNANSMANI
X Belediyesi, Yerel Gençlik Konseyi çalışmaları ve X Belediyesinde Gençlik Konseyi toplantılarının
düzenlenmesi için finansman sağlar.
Belediye bütçesinden, yıllık olarak en az % 0,1 tutarında fon tahsis edilir ve bunlar, benimsenen
yıllık programa uygun olarak YGK çalışmalarına ilişkin kaynakları içerir.
Yerel Gençlik Konseyi üyeleri çalışmaları için ücret almazlar.
Yerel Gençlik Konseyi’nin ihtiyaçlarına yönelik profesyonel ve idari işler, X Belediyesinin idaresi
tarafından yürütülür, yani Gençlik Katılımı ve Gençlik Politikaları Yasası uyarınca bir Gençlik
görevlisi atanır.
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Ek 3 – Girişim Kurulu Kurulması Çağrısı
GİRİŞİM KURULU KURULMASI ÇAĞRISI
Belediye, Gençlik Katılımı ve Gençlik Politikaları Yasası’nın 17. Maddesi uyarınca Girişim Kurulu
(EB) kurulması çağrısı duyurur.
Girişim Kurulu, gençlere danışmayı ve Konseyin oluşturulmasında onların çıkarlarını temsil etmeyi
amaçlayan gayri resmi bir gruptur. Girişim Kurulundaki üye sayısı beştir ve sadece bu üyeler Yerel
Gençlik Meclisi'ni kurma rolüne sahiptir. GK'nin süresi kısa sürelidir ve ilk Yerel Gençlik Meclisi'nin
toplanmasıyla sona erer. Belediye seçimlerinden sorumludur ve çalışmaları Belediye'deki Gençlik
görevlisi tarafından koordine edilir ve desteklenir.
Girişim Kurulu’nun rolü ve görevleri:
• YGK'nin kurulması ve işleyişini düzenleyen eylem ve kararların oluşturulması veya revize
edilmesinde Belediyeye destek vermek;
• Tanıtım ve şeffaflık ilkesine ilişkin Belediye Tüzüğüne uygun olarak Yerel Gençlik Meclisi kurucu
toplantısı çağrısı duyurmak;
• Yerel Gençlik Meclisi kurucu toplantısının organize edilmesi ve yürütülmesi sürecinde Belediye
ile işbirliği yapmak.
GK’da, Belediye sınırlarında faaliyet gösteren Konseyin kuruluşuna katılmak isteyen gençlik
organizasyonları, gençlik kuruluşları, siyasi gençlik kolları, öğrenci kuruluşları ve diğer gençlik
dernekleri üye olabilir.
Gerekli belgeler:
• Organizasyon / grup / dernek portföyü;
• Yıllık çalışma programı;
• Bir önceki yıla ait gençlik faaliyetleri hakkında rapor;
• Girişim Kurulu üyeliğine aday gösterilen kişi hakkında yazı ve iletişim bilgileri;
• Üye adayının kısa motivasyon mektubu ve kısa biyografisi.
Başvuru şekli:
E-posta:
Adres:
Başvuru için son tarih:
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Ek 4 – Yerel Gençlik Meclisi Çağrısı
YEREL GENÇLİK MECLİSİ ÇAĞRISI
XXX Belediyesi'nde bir Yerel Gençlik Konseyi kurmakla yetkili Girişimi Kurulu, Yerel Gençlik Meclisi
üyelik çağrısı duyurur.
Çağrı, aşağıdaki kriterleri karşılayacak tüm gençlik örganiasyonlarına, gençlik kuruluşlarına, siyasi
gençlik kollarına, öğrenci kuruluşlarına ve diğer gençlik derneklerine açıktır:
• XXX Belediyesi sınırlarında faaliyetlerde bulunmak.
• Bu çağrının duyurulmasından en az bir yıl önce kurulmuş ve faaliyete geçmiş olmalıdır.
• Delege ve delege yardımcısı XXX Belediyesi'nin sakinleri olmalı ve 15-29 yaşları arasında
olmalıdır.
Başvuru: Kriterleri karşılayan tüm ilgili kuruluşların aşağıdaki belgeleri e-posta ile göndermesi
gerekir: xxxxxxxxx ve bunları XXX sk. Adresinde bulunan XXX Belediyesi arşivine, Gençlik Konseyi
Meclisine üyelik başvurusu işareti ile göndermelidir:
Gerekli belgeler:
1. Kuruluşun faaliyet portföyü.
2. Yerel Gençlik Meclisi'ne katılım için 1 sayfadan fazla olmayan bir motivasyon mektubu.
3. Kuruluşun bir önceki yıl içerisinde, XXX Belediyesi'nde gençler için veya gençler tarafından
yürütülen faaliyetlerle aktif olduğunu doğrulayan, önceki yıla ait çalışmalara ilişkin yıllık rapor.
4. Temsilcilerin iletişim bilgileriyle birlikte bir delege ve delege yardımcısı aday başvurusu.
Son başvuru tarihi ______________ (tarih) ile _________ (tarih) arasındadır.
Başvurular, XXX Belediyesi'nde Yerel Gençlik Konseyi'nin seçilmesi amacıyla bir Yerel Gençlik
Meclisi kurulması için Girişim Kurulu tarafından incelenecektir.
Çağrı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki kişilerle iletişime geçebilirsiniz: (kişi: e-posta veya
telefon numarası).

64

yerel gençlik konseyleri EL

KİTABI

Yerel Gençlik Konseyi ile ilgili ekler
Ek 5 – Yerel Gençlik Meclisi Çalışma Usul ve Esaslar
YEREL GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1
Usul ve Esaslar, XXX Belediyesi Yerel Gençlik Meclisi’nin çalışma şeklini ve karar verme sürecini
düzenler (devamda: XXX Belediyesi YGK).
Madde 2
Yerel Gençlik Meclisi'nin çalışmaları halka açıktır ve Gençlik Katılımı ve Gençlik Politikaları Yasası
uyarınca XXX Belediyesi YGK’nin katılım çağrısına başvuran her türden kuruluş katılabilir.
Katılım için başvuran organizasyon biçimleri temsilcileriyle birlikte Meclis'e katılım sağlar.
Mecliste Belediye Temsilcileri de mevcuttur.
YEREL GENÇLİK MECLİSİ KURUCU TOPLANTISI
Madde 3
XXX Belediyesi Yerel Gençlik Meclisi'nin kurucu toplantısında gizli oylamayla Başkan seçilir.
Gençlik Meclisi’nin her üyesi veya Gençlik Meclisi'nin en az 3 üyesi tarafından aday gösterilen ve
desteklenen üyeler Başkanlık için aday gösterilebilir.
Başkan da dahil olmak üzere Yerel Gençlik Meclisi üyelerinin görev süresi, bir tekrar seçim hakkı
ile iki yıldır.
Başkan, Yerel Gençlik Meclisi'nin ana temsilcisidir. Başkan, Yerel Gençlik Meclisini yönetir ve
başkanlık eder, onu Belediye organları önünde temsil eder, çalışmalarında Meclis üyelerinin
talimatlarını izler.
Üyeler (delegeler) YGK faaliyetlerinin uygulanması üzerinde çalışırlar, belgelerin hazırlanmasına ve
diğer faaliyetlere katılırlar.
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DELEGENİN HAK VE GÖREVLERİ
Madde 4
Delege, YGK'ye katılma ve çalışmalarına ve karar alma sürecine katılma hakkına ve görevine
sahiptir.
Meclise katılamayan delege, YGK toplantısının başlamasından önce Başkana bilgi vermekle
yükümlüdür.
Toplantı sırasında açık olan delegelerin katılımı ile ilgili bir hazirun cetveli tutulur.
Gündem belirlenmeden önce, Meclisin bir önceki toplantının tutanakları kabul edilir.
Delegeler tutanak hakkında itirazda bulunabilir ve buna göre değiştirilmesini isteyebilir.
Meclis Başkanı, hakkında itiraz yapılmayan tutanakların, yani değişiklik ve ilavelerin yapıldığı
tutanakların kabul edildiğini onaylar.
MECLİSİN ÇALIŞMA ORGANLARI
Madde 5
Başkanın önerisi üzerine üye yeter sayısı belirlendikten sonra, Meclis şunları seçer:
• Doğrulama Komisyonu - biri Komisyon Başkanı olmak üzere üç delegeden oluşan komisyon;
• Tutanakçı ve tutanağı onaylayan iki kişi; ve
• Meclisin ihtiyaç olduğuna karar vereceği diğer çalışma organları.
KARAR VERME
Madde 6
Meclis, toplam üye sayısının % 50'si artı birinin hazırda bulunduğu takdirde çalışacak ve geçerli
bir şekilde kararlar alacaktır.
Doğrulama Komisyonu Başkanı, hazırda bulundukarını teyit etmeleri için delegelerin isimlerini tek
tek okur ve sayılarını belirler.
Kararlar, hazır bulunan delegelerin oy çokluğu ile alınır. Kararlar salt çoğunlukla alınır.
Her delegenin bir oy hakkı vardır.
Madde 7
Yerel Gençlik Konseyi üyelerinin seçimi dışında tüm kararlar alenen oylanır.
En fazla oyu alan adaylar, ancak tüm adaylar için toplam oy sayısının Meclisteki toplam üye sayısının
yarısından fazla olması şartıyla seçilir. Açık oylama teknik araçlar kullanılarak yapılır. Delegeye bir
oy pusulası verilir.
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Meclis, Başkanın teklifi üzerine veya talebi Meclis tarafından oylanacak bir delegenin teklifi üzerine
gizli oylama ile oylama yapılmasına karar verebilir.
Gizli oylama, oy pusulaları ile yapılır. Oy pusulaları aynı büyüklükte olmalıdır. Adayların ad ve
soyadları, oy pusulasında soyadlarına göre alfabetik sıraya göre ayrı ayrı sıralanır.
Başkan, oylama sırasında gizli oylama yapılması için şartları sağlamakla yükümlüdür.
Delegenin hangi adaya oy verdiği kesin olarak belirlenemeyen oy pusulası geçersiz sayılır.
Madde 8
Pozisyonlardan birine aday gösterilen her aday, delegelere kısa bir sunum yapma hakkına sahiptir.
Madde 9
Onaylanan seçimden sonra, Yerel Gençlik Meclisi'nin Doğrulama Komisyonu, Yerel Gençlik Meclisi
tarafından kabul edilen seçilmiş üyelerin bir listesini içeren rapor / tutanak hazırlar ve yetkilerinin
doğrulanması için Belediye Meclisine sunar.
Madde 10
Yerel Gençlik Konseyi'nin seçilmiş herhangi bir üyesi, Meclis delegesinin önerisi üzerine ve bir
güven oylamasının ardından Meclis tarafından görevden alınabilir.
Meclis, tek bir üyeyi veya Yerel Gençlik Konseyi'nin tüm üyelerini toplu olarak görevden alabilir.
Meclis, Çalışma Usul ve Esaslarında belirtilen çoğunluk ile böyle bir girişime karar verir.
TUTANAK
Madde 11
Yerel Gençlik Meclisi toplantısının çalışmaları ile ilgil tutanak tutulur.
Tutanaklar, toplantının çalışmasıyla ilgili temel verileri, katılımcıların isimlerini, önerileri, çalışma
organının görüşlerini, her oylamanın sonuçlarını ve gündemdeki konularla ilgili olarak alınan
kararları içerir.
YGK Başkanı, Tutanakçı ve tutanakları onaylayan iki kişi tutanakları imzalar ve doğruluğundan
sorumludur.
Yerel Gençlik Meclisi üyeleri ve Belediye'deki gençlik görevlisi, toplantı tutanaklarının
hazırlanmasından ve tutanakların asıllarının saklanmasından sorumludur.
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TOPLANTININ ERTELENMESİ
Madde 12
Toplantı yeter sayısı eksikliği, yani yeterli sayıda üye hazırda olmaması nedeniyle, planlanan Meclis
toplantıyı ertelenebilir.
Toplantı, yeni toplantı tarihini katılımcılara duyuran ve gelmeyen üyelere elektronik ortamda
davetiye ileten Başkan tarafından ertelenir.
TOPLANTININ KESİLMESİ
Madde 13
Meclis toplantısı şu durumlarda kesilir:
- Toplantı sırasında hazırda bulunan üye sayısının, toplantı düzenlemek için öngörülen sayının
altına düşerse;
- Gündem hacmi nedeniyle toplantı aynı gün tamamlanamaz ise;
- Toplantı düzeninin ciddi bir ihlali ortaya çıkarsa ve Başkan düzeni sağlayamazsa;
- İki saatten fazla olmaması kaydıyla toplantıkadi katılımcıların dinlenmesi nedeniyle; ve
- Diğer durumlar.
TOPLANTININ KAPATILMASI
Madde 14
Tartışma bittikten ve gündemdeki tüm konularla ilgili kararlar alındıktan sonra Başkan, toplantıyı
kapattığını, yani toplantının bittiğini duyurur.
GEÇİCİ VE NİHAİ HÜKÜMLER
Madde 15
Bu Çalışma Usul ve Esasları, Meclis tarafından Kabul edildiği andan itibaren yürürlüğe girer.
Kurucu toplantı ve sonraki tüm Meclis toplantıları, toplantı tarihinden en az 10 gün önce duyurulur.
Toplantı duyurusunda ayrıca Meclisin çalışma malzemeleri de sunulur.
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Ek 6 – Yerel Gençlik Meclisi tarafından Yerel Gençlik Konseyi
üyelerinin seçimi hakkında karar
Alıcı: Adı ve Soyadı
XXX Belediye Meclisi
KARAR
Yerel Gençlik Meclisi, _________ tarihinde XXX Belediyesi Yerel Gençlik Konseyi üyelerinin
seçildiği bir toplantı düzenledi.
Yerel Gençlik Konseyi’nin kurulmasına ilişkin X Belediyesinin ____ sayılı Kararına dayanarak ve
Yerel Gençlik Meclisi Çalışma Usul ve Esasları’nın X Maddesi uyarınca, Yerel Gençlik Meclisi
aşağıdaki kararı aldı:
Yerel Gençlik Konseyi üyeleri olarak _____ (tarih) ile ____________ (tarih) arasındaki iki yıllık
dönem için seçilmiştir:
1. Ad ve soyad, organizasyon
2. Ad ve soyad, organizasyon
3. Ad ve soyad, organizasyon
4. Ad ve soyad, organizasyon
5. Ad ve soyad, organizasyon
6. Ad ve soyad, organizasyon
7. Ad ve soyad, organizasyon
8. Ad ve soyad, organizasyon
XXX Belediyesi Yerel Gençlik Konseyi üyelerinin görev süresi 2 yıldır.
Bu karar, üyelerin XXX Belediye Meclisi tarafından doğrulandığı gün (tarih) yürürlüğe girer.
Tarih ve yer

yerel gençlik konseyleri EL

Yerel Gençlik Meclisi Başkanı
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Ek 7 – Yerel Gençlik Konseyi'nin ilk çalışma toplantısı ve her sonraki
çalışma toplantısının tutanakları
Yerel Gençlik Konseyi'nin ___________ (tarih) tarihinde, ______ XXX Belediye Meclisi binasında
düzenlenen toplantı
TUTANAĞI
Hazırda bulunanlar:
1. Ad ve soyad
2. Ad ve soyad
3. Ad ve soyad
4. Ad ve soyad
5. Ad ve soyad
En yaşlı üye Yerel Gençlik Konseyi'nin ilk toplantısını açtı. Yerel Gençlik Konseyi'nin ilk toplantısında
katılımcı sayısını açıkladı, toplamda XX kişi hazır bulundu ve Yerel Gençlik Konseyi Başkanlığına ADI
ve SOYADI seçildi. ADI ve SOYADI Başkan Yardımcısı seçildi..
İl başta, Yerel Gençlik Konseyi'nin bir önceki
toplantısında tutanakların kabul edilmesi konusunda
oylama yapıldı. (ikinci ve bir sonraki toplantılar söz
konusu olduğunda).

KULLANILAN OY: EVET – ХХ HAYIR – ХХ
Tutanakların kabul edildiği sonucuna varıldı.

ÇEKİMSER – ХХ

Başkan, toplantı gündemindeki madde önerilerini sundu:
(Madde önerileri tam olarak aynı olması gerekmez,
farklı tartışma konularınız varsa, aşağıdakilerin yerine
ekleyin. Bu maddeler yalnızca örnek olarak verilmiştir.)
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•
•
•
•

Çalışma Usul ve Esasları;
Yerel Gençlik Konseyi için bir taslak programın hazırlanması;
Yerel toplumdaki gençler arasında Yerel Gençlik Konseyi'nin tanıtımı;
Sonraki toplantı tarihinin kararlaştırılması...

Grup üyelerinden biri Belediye ile iletişim biçimleri konusunda gündeme bir madde daha ekledi.
Gündemin maddeye eklenmesi önerisi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
KULLANILAN OY: EVET – Х

HAYIR – Х

ÇEKİMSER – Х

İlk toplantı gündeminin kabul edildiği sonucuna varıldı.
Gündemdeki BİRİNCİ madde, önerilen Çalışma Usul ve Esaslarının görüşülmesiydi. Tartışma
sırasında Başkan ve Yardımcının sorumlulukları tartışıldı ve tanımlandı. Tartışmadan sonra,
Çalışma Usul ve Esaslar Taslağı kabul edildi.
KULLANILAN OY: EVET – Х

HAYIR – Х

ÇEKİMSER – Х

Örnek: Gündemdeki İKİNCİ madde, bir çalışma programı oluşturma
ihtiyacıydı. Program planlama koordinatörü ile birlikte üyelerin tam
günlük toplantısı için bir tarih belirlenir. XX kişisi, gençlere gelecek yıl
için bir çalışma programı oluşturma konusunda danışma hususunda
iki yöntem önerir.
Örnek: Gündemdeki ÜÇÜNCÜ madde, Yerel Konseyi çevrimiçi olarak
ve doğrudan yerel medya aracılığıyla tanıtmanın yolları, bir logo ve
tanıtım malzemeleri oluşturma hakkındaydı.
Örnek: Gündemdeki DÖRDÜNCÜ madde ile ilgili olarak, toplantının ------ (tarih) tarihinde yapılmasına karar verildi.

Gündem maddelerin tamamı görüşüldü.
Böylece Yerel Gençlik Konseyi'nin ilk toplantısı sona erdi.
Yerel Gençlik Konseyi Başkanı
ХХХХ

yerel gençlik konseyleri EL
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Ek 8 – Yerel Gençlik Konseyi Çalışma Usul ve Esasları
XXX Belediyesi Meclis Tüzüğü ("XXX Belediyesi Resmi Gazetesi" sayı. X) ve ayrıca Gençlik Katılımı
ve Gençlik Politikaları Yasasına dayanan Yerel Gençlik Konseyi’nin kurulmasına ilişkin Karar (
"Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi" Sayı 10/2020) uyarınca, XXX Belediyesi Yerel
Gençlik Konseyi _________ (tarih) tarihinde yapılan toplantısında aşağıdaki belgeyi kabul etti:
ХХХ Belediyesi YEREL GENÇLİK KONSEYİ
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
Madde 1
Çalışma Usul ve Esasları, XXX Belediyesi Yerel Gençlik Konseyi'nin devir teslim sürecini, çalışma
şeklini ve karar verme sürecini düzenler (Devamda: XXX Belediyesi YGK).
Madde 2
YGK Başkanı:
• Toplantıları toplar ve başkanlık eder;
• YGK tarafından benimsenen düzenlemeleri imzalar ve uygulanmasını sağlar;
• Tüzüğü / Kuruluş Kararı / Çalışma Usul ve Esasları uyarınca YGK'nin çalışmasını ve
faaliyetlerini sağlar ve yönetir;
• YGK'nin sonuçlarını uygulamak için önlemler alır;
• YGK Çalışma Programı ve Planlarının yürütülmesiyle ilgilenir;
• YGK'nin yetki alanına giren konularda toplantı ve danışmanlık yapmaya karar verir.
Madde 3
YGK Başkanının yokluğunda yerine YGK Başkan Yardımcısı geçer.
Madde 4
YGK üyeleri şu hak ve görevlere sahiptir:
• YGK toplantılarına katılır,
• YGK’nin yetki alanına giren belirli konuları önerir,
• Karar alma sürecine katılır ve Konseyin çalışmaları için girişimlerde bulunur,
• LMS tarafından benimsenen malzemelerin güncellenmesi ve hazırlanmasına katılır,
• Komisyon çalışmalarına katılır.
Her üye, Yerel Gençlik Meclisi ve YGK'de, YGK faaliyetlerinin ve politikalarının uygulanması için
önemli bir konuda görüş talep etme hakkına sahiptir.
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Madde 5
Gerekçeli nedenlerden dolayı toplantıya katılamayan YGK üyesi, Başkan'ı zamanında
bilgilendirmekle yükümlüdür.
Bir üye uzun bir süre tolantılara katılamazsa, Başkana bilgi vermek ve YGK'nin Tüzüğü ve YGK'nin
kurulmasına ilişkin Karar uyarınca YGK’nin ayrı karar vereceği özel bir onay talep etmekle
yükümlüdür.
Madde 6
YGK üyesi, YGK'nin görüşlerini temsil etmekten ve uygulamaktan sorumludur ve kendisine
verilen tüm görevlerin yerine getirilmesi hakkında YGK üyelerini (Başkan, Başkan Yardımcısı)
bilgilendirmekle yükümlüdür.
Madde 7
YGK genellikle ayda en az bir kez toplantı düzenler. İstisna olarak, belirli faaliyetlerin aciliyeti
nedeniyle, Başkan oturumu daha kısa bir sürede düzenlemeye karar verebilir.
Madde 8
Yerel Gençlik Konseyi'nin çalışmaları hakkında tutanak tutulur. Tutanaklar, toplantının çalışması ile
ilgili temel verileri ve özellikle gündemdeki konuların değerlendirilmesi vesilesiyle toplantıda alınan
sonuçlar, kararlar ve çözümleri içerir. Tutanaklar, bir sonraki toplantı için bir davet ile birlikte YGK
üyelerine sunulur. Tutanakların sonunda, Komisyon üyelerinin her birinin oylama sonuçlarını teyit
eden beyanları yer alır, yani Tutanaklar oy kullanan tüm üyeler tarafından imzalanır.
Madde 9
Tutanaklar bir sonraki toplantının başında kabul edilir. Tutanakları kabul ederken, YGK'nin her üyesi,
Tutanaklar hakkında itirazda bulunma hakkına sahiptir. Kabul edilecek itirazlar doğrultusunda
Tutanaklarda düzeltme yapılır.
Madde 10
Bu Çalışma Usul ve Esaslarında yapılacak değişiklikler, Çalışma Usul ve Esaslarının kabul edildiği
şekilde ve prosedürde yapılacaktır.
Madde 11
Bu Çalışma Usul ve Esasları kabul edildikleri gün yürürlüğe girecektir.
Tarih ve yer
XXX Belediyesi Yerel Gençlik Konseyi Başkanı

yerel gençlik konseyleri EL
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Ek 9 – Belediye Meclisine onay için sunulan Yıllık Program hakkında
YGK kararı
Gençlik Katılımı ve Gençlik Politikaları Yasasına ve XXX Belediyesi Yerel Gençlik Konseyi kurma
kararına dayanarak XXX Belediyesi Yerel Gençlik Konseyi,

20XX Yılına Ait Yıllık Programı önerir
Yıllık Program, XXX Belediyesi Yerel Gençlik Konseyi'nin belirlenen hedeflerine ulaşmanın yanı sıra
Yerel Gençlik Konseyi Yıllık Programında tanımlanan öncelikli alanlara ulaşmayı amaçlamaktadır.
Öncelikli alanlar:
• Sosyal süreçlere gençlerin katılımını güçlendirmek
• ........
• ........

(Yerel Gençlik Konseyi'nin öncelikli alanlarına bağlı olarak, bu
bölümde faaliyetler ve yıl içinde ulaşılmak istenen hedefler
tanımlanır. Hedefleriniz ve faaliyetlerinizin sayısına göre
tabloya satır eklenebilir.)
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Öncelikli alan

Faaliyet

Beklenen sonuç

Zaman
çerçevesi

Kaynak
türü

Mart-Ekim

Yemek, içmek,
konaklama,
odalar

ХХ

ХХХХ Denar

Sonuç 1:
Faaliyet 1:
Hedef 1:
Gençlerin sosyal
süreçlere katılımını
güçlendirmek

Belediyede gençlikle
ilgili komisyonların
çalışmalarına
gençlerin
katılımını savunma
kampanyası

Yerel Gençlik Konseyi
temsilcilerinin belediye
organlarında ve faaliyetlerinde
daha fazla temsil edilmesi
Sonuç 2:
Belediye düzeyinde gençlerle
ilgili farklı komisyonlarda
gençlerin temsil edilmesi

Hedef 1:
Gençlerin sosyal
süreçlere katılımını
güçlendirmek

Faaliyet 2:

ХХ

Hedef 2:

ХХХХ Denar

Hedef 3:

ХХХХ Denar
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Ek 10 – YGK’nin Çalışmaları Hakkında Rapor
Yer ve tarih
Doküman numarası

XXX Belediyesi Yerel Gençlik Konseyi'nin 20XX yılı çalışmaları hakkında rapor

Hazırlayan:
XXX Belediyesi Yerel Gençlik Konseyi
Giriş:
Bu belge, XXX Belediyesi Yerel Gençlik Konseyi’nin 20XX yılı Programının uygulanması hakkında
bilgi sağlar.
Hedef 1: Örneğin - Gençlerin sosyal süreçlere katılımını güçlendirmek
• Uygulanan faaliyetlerin listesi:
o Faaliyet 1:
‒ Faaliyetin adı
‒ Faaliyetin tanımı ve hedefleri
‒ Elde edilen sonuç
‒ Kantitatif bilgiler (katılımcı sayısı, paylaşım sayısı, toplantı sayısı, dahil olan paydaşların
profili ...)
o Faaliyet 2:
‒ Faaliyetin adı
‒ Faaliyetin tanımı ve hedefleri
‒ Elde edilen sonuç
‒ Kantitatif bilgiler (katılımcı sayısı, paylaşım sayısı, toplantı sayısı, dahil olan paydaşların
profili ...)
o Faaliyet 3: .....
• Bu hedefin uygulanmasındaki güçlü yönler
• Bu hedefin uygulanmasındaki zayıf yönler
• Takip eden faaliyetlere ilişkin öneriler
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Hedef 2: ХХХ
• Uygulanan faaliyetlerin listesi:
o Faaliyet 1:
‒ Faaliyetin adı
‒ Faaliyetin tanımı ve hedefleri
‒ Elde edilen sonuç
‒ Kantitatif bilgiler (katılımcı sayısı, paylaşım sayısı, toplantı sayısı, dahil olan paydaşların
profili ...)
o Faakiyet 2:
‒ Faaliyetin adı
‒ Faaliyetin tanımı ve hedefleri
‒ Elde edilen sonuç
‒ Kantitatif bilgiler (katılımcı sayısı, paylaşım sayısı, toplantı sayısı, dahil olan paydaşların
profili ...)
• Bu hedefin uygulanmasındaki güçlü yönler
• Bu hedefin uygulanmasındaki zayıf yönler
• Bir sonraki yıllık program için takip eden faaliyetlere ilişkin öneriler

Ekler:
Ek olarak, yıl içinde geliştirilen bazı ek belgeleri veya sonuçları
ekleyebilirsiniz. Örneğin, belirli bir gençlik politikası geliştirdiyseniz
(örneğin, yerel bir gençlik stratejisi), bunu ekler bölümüne
ekleyebilirsiniz.
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Ek 11 – YGK üyelerine ve kamuoyuna YGK daveti
XXX Belediyesi Yerel Gençlik Konseyi

Konu: Davet
XXX Belediyesi Meclisi Tüzüğünün XX. Maddesi ("XXX Belediyesi Resmi Gazetesi" sayı X) ve Yerel
Gençlik Konseyi Çalışma Usul ve Esasları uyarınca, XXX Belediyesi Yerel Gençlik Konseyi Başkanı,
______________ binasında / tesislerinde ________ tarihinde ________ 'da başlayacak olan
toplantı için davet göndermektedir.

Toplantı için aşağıdaki gündem önerilir:
1. XXX Belediyesi Yerel Gençlik Konseyi'nin _____ sayılı toplantısına ait Tutanağın kabulü
2.
3.
4.
5.

Not: XXX Belediyesi Yerel Gençlik Konseyi'nin bu toplantısı kamuya
açıktır. Bu toplantıya gözlemci olarak katılmayı isteyenler, toplantı
başlamadan önce katılımlarını bildirmelidir.

XXX Belediyesi
Yerel Gençlik Konseyi
BAŞKANI
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