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Lobi Maratonu
Adrese Büyüteç projesi kapsamında Ankara’da gerçekleştirilen “Lobi Maratonu”na, Türkiye’nin 16
ilinden 31 proje gönüllüsü katılım sağladı. Dört gün boyunca devam eden etkinlik kapsamında
gençlere hizmet veren ve katılım mekanizması görevi gören bir dizi özel-tüzel kişiler ve özel-kamu
kurumu ziyaret edildi.
Görüşmelerin içeriği, üçer aylık iki dönem olarak toplamda 6 aylık bir sürede gençlere hizmet ve
temsiliyet sağlayan beş kamu kurumunun izlenmesi, gözlem verilerinin raporlanması ve ilgili
uzmanların verileri analiz etmesiyle ortaya çıkan durum ve önerilerden oluştu.
“Lobi Maratonu”nun hedef kitlesi, amaçlar doğrultusunda kapasitelerinin arttırılması hedeflenen
proje ekiplerinde yer alan genç gönüllüler, bir ağ kapsamında olası işbirliği sürecine dâhil olabilecek
Sivil Toplum Kuruluşları, gençlik alanında var olan ihtiyaçları karşılamak ve sorunları çözmek için icra
yetkisi olan kamu kurumları ve karar alıcılarıdır.
6 Ay boyunca izlenilen kurumlar aşağıdaki gibidir:
AB Dış İlişkiler Ofisleri
Gençlik Meclisleri
Üniversitelerin Sks-Mediko’ları,
Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Devlet Yurtları
GSGM-Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik Merkezleri
Sonuç ve önerilerin paylaşılması için ziyaret ettiğimiz kurumlar ise aşağıdaki gibidir:
Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu
Cumhuriyet Halk Partisi1
Devlet Planlama Teşkilatı Gelir Dağılımı ve Sosyal İçerme Dairesi
Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Danışmanlığı
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Sağlık Emekçileri Sendikası2
TBMM Gençlik Komisyonu ve YASA-DER.
Ulusal Ajans Başkanlığı
Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanlığı

1

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sandalyesi olan tüm siyasi parti gençlik kollarına görüşme talebi iletilmiş
olmasına rağmen tüm partilerden randevu onayı alınmamıştır.
2
Aynı şekilde görüşme talebi ilettiğimiz her odalar birliği, sendika ve sivil toplum kuruluşundan da randevu
onayı alınmamıştır.
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Görüşmeler öncesinde Adrese Büyüteç Projesi’nin “Final Toplantısı” etkinliğine katılarak lobi faaliyeti
için hazırlıklara başlayan 16 ilden proje ekibi temsilcisi gönüllü, izlenilen kurumlarla ilgili aralarında iş
bölümü yaparak lobi etkinliği tarihine kadar ilgili kurumlar hakkında veriler toplayıp, ilgili kurumların
gözlem verilerinden oluşan uzman makalelerinin oluşturulmasına destek sağladılar. “Lobi Maratonu”
etkinliğinin içerik ve teknik hazırlık aşaması proje ekibi ve proje gönüllüleriyle birlikte yürütüldü.
“Lobi Maratonu” etkinliğinin hedefleri ise aşağıdaki gibidir:
Kamu kurumları ve karar alıcılarla bilgi ve deneyim temelli bir diyalog süreci oluşturmak.
“Gençlik” alanının değeri, önemi ve ihtiyaçları hakkında kamu kurumlarının ve karar
alıcılarının bakış açılarında yapıcı bir imaj yaratmak.
Gençlerin karar alma süreçlerine katılımını sağlamak.
Gençlik politikalarının var olan durumu ve olası geleceği hakkında karar alma süreçlerine katkı
sağlamak için karar alıcılarla diyalog ve tartışma ortamı oluşturmak.
Kamu kurumlarına ve karar alıcılara gençlik politikaları hakkında gelecek eylem planı sunmak.
Kamu kurumları ve karar alıcıları ile projenin uygulayıcıları arasında kurumsal ilişki kurmak.

KURUM ZİYARET İÇERİKLERİ
1- Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu
Web: http://www.avrupa.info.tr
Görüşülen Kişiler:
Erwan Marteil, Müsteşar, Bölüm Başkanı, Siyasi İşler, Basın ve Enformasyon
Selda Paydak, Basın ve Enformasyon Yöneticisi (AB Bilgi Merkezleri ve AB Bilgi Ağı.)
Eser Canalioğlu, Uzman, Sivil Toplum ve Demokrasi
Lise Pate-Yılmazer, Uzman, Sivil Toplum ve Demokrasi
Domenica Bumma, İnsan Hakları ve Demokrasi

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Adrese büyüteç projesinin finansal destekçilerinden
birisidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti karar organlarıyla sıklıkla projenin de kapsamına giren konularla
ilgili görüşmeler yapıyorlar.
Bu kuruma gitme amacımız projenin bundan sonraki sürekliliğini sağlamaya ilişkin projenin içeriğini
ve çıktılarını paylaşmak ve ifade edeceğimiz sonuç/durum/sorun ve önerilerin kamu kurumlarının ilgili
birimleri için Delegasyon aracılığıyla bilinirliğini sağlamaktır.
Bu çerçevede ilgili kamu kurumlarıyla ilgili elde ettiğimiz verilerin sonuç ve önerilerini Delegasyon
yetkilileriyle paylaştık.
Sonucunda projenin sürdürülebilir olmasını istediklerini söyleyen Delegasyon yetkilileri, projenin
yürütüldüğü illerdeki arkadaşları ziyaret etmek istediklerini belirttiler.
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Gerçekleştirdiğimiz sunum sonrasında yapmış olduğumuz çalışmanın derinleştirilmesini çok istiyorlar.
Bundan sonraki süreçte proje örgütlenmeleri ile iletişimde kalma niyetlerini ifade ettiler.
Delegasyon yetkilileri de yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdiler.
Buna göre AB Bilgi merkezleri ile her ilde kurmak istedikleri network için görüşmeye katılan
gönüllülerden ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’ndan destek istediler. Bu konuda işbirliği yapabileceklerini
belirttiler.
Bunun yanı sıra Delegasyonun gençler için düzenlediği bir dizi etkinliğe katılımın yolu toplum
gönüllüsü gençler için açıldı. Delegasyon ilgili etkinlikler için bizlere gerekli bilgilendirmeyi yapacağını
ifade etti.
Proje ekiplerinin iletişim bilgileri delegasyonun gençlik ile ilgili birimleri tarafından kullanılması ve
işbirliği taleplerinin bu iletişim bilgileri yoluyla ekiplere iletilmesi için delegasyona iletildi.

2- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Web: http://www.chp.org.tr/
Görüşülen Kişi:
Kerem Yıldırım, AR-GE sorumlusu
Cumhuriyet Halk Partisi, mecliste sandalyesi olan ana muhalefet partisidir.. Son dönemde yeni bir
yapılanmaya giden parti, parti organlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yürüttükleri çalışmalar
kapsamında gençlik kollarının yapılanmasını da gündeme almış durumdadır.
Hedefimiz TBMM’de gençlik alanına ilişkin alınacak kararların etkilenmesi ve gençlik politikaları
tartışmaları için demokratik bir sürecin işletilmesini garanti altına almaya çalışmaktı. Aynı zamanda
partinin yeniden yapılanması sürecinde gençlik kollarının yaptığımız izleme çalışmaları sürecinde elde
ettiğimiz veriler ışığında düzenlenebilmesini sağlamaktı.
Görüşme genel olarak olumlu geçti. Partinin yaklaşan seçim sürecine hazırlığı kapsamında projeye ve
genç arkadaşlara yönelimleri ilgi ve merak doluydu. Bu kapsamda seçim sürecinde ifade edecekleri
vaat ve önerileri tek elden duyma ve üzerine fikir beyan etme fırsatı yakaladık.
113 Akademisyen ile birlikte gençlik politikaları üzerine çalışmalar yürüttüklerini kurumsal olarak bu
sürece katılabileceğimizi ifade ettiler. İktidarları döneminde üniversitelerin yeniden evrensel şartlara
göre düzenleneceğini bu aşamada gençlerin deneyimlerinin önemli olduğunu ifade ettiler.
Önümüzdeki yasama döneminde kurulması beklenen ‘Gençlik Ajansı’ ile uzun vadeli gençlik
politikaları geliştirilebileceğini ifade ettiler.
Elde ettiğimiz verileri ve talepleri sıralayıp proje ve çalışmalarımız hakkında bilgilendirme yaptık.
Bundan sonraki süreçte iktidar olsun veya olmasın kurumsal ilişkilerin sürdürülmesini ve
danışmanlığımızın gerekli olduğu üzerine ortaklaştık.
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3- Devlet Planlama Teşkilatı; Gelir Dağılımı ve Sosyal İçerme
Dairesi
Web: http://www.dpt.gov.tr
Görüşülen Kişiler:
Yusuf Yüksel, DPT; Gelir Dağılımı ve Sosyal İçerme Dairesi Başkanı
Görüşme beklenilenden olumlu geçti. Görüşme boyunca tüm genç arkadaşlarımız söz alıp veriler ve
fikirleri ışığında kendilerini ifade edebildiler. Görüşmeye Devlet Planlama teşkilatından bir dizi uzman
daha katıldı. Görüşme boyunca ifade ettiklerimiz üzerinden çok fazla not aldılar. Bu bağlamda bizi ilgi
ile dinlediler ve sorular sordular.
Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başta bütçesi olmak üzere, temel
kurumlarının stratejik belgelerini hazırlayan, gelen politikalarını ellerinde var olan bilgiler ışığında
belirleyen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne konu ile ilgili Bakanlıkların sunduğu yasa metinlerinin
vizyonel arka planını tasarlayan stratejik önemde bir kurumdur. Aynı zamanda kamunun gelecek
faaliyetleri için araştırmalar hazırlayan ve verileri toplayan bir kurumdur.
Hedefimiz, kurumun bu hazırlık süreçlerinde özellikle gençlik ile ilgili kamu kurumlarının bütçe,
stratejik vizyon ve politikalarına etki etmekti. Bu bağlamda ilgili uzmanlarla yapacağımız görüşmeler
ve sürdüreceğimiz ilişkiler devlet organlarının temel karar alma mekanizmalarından biri olan DPT ile
paydaş bir süreç geliştirmemizi sağlayacaktı.
Görüşmeler süresince uzmanlar genç dostu bir tavır sergilediler. Aktarılan tüm bilgileri dikkatle
dinleyip kendilerinin başka çalışma alanlarıyla ilişkilendirmeye çalıştılar. Bu açıdan meraklı, yapıcı ve
sorgulayıcı bir pozisyona sahiptiler.
Genel olarak kamu kurumlarının özel olarak da özerk kamu kurumlarının zihniyetinin yeniden
yapılandırılmasına ilişkin bir dizi hedeflerinin olduğunu ifade ettiler. Bu hedefleri doğrultusunda
yapacakları çalışmaları için önerilerimizi ifade ettik.
Devlet Planlama Teşkilatı kamu kurumlarının bütçesini oluşturuyor olmasına rağmen bu bütçelerin
nasıl kullanılacağına karışamıyor.
Gençlik Meclisleri ve Gençlik Merkezleri hakkında tespit ettiklerimiz üzerine bolca yorum yaparak bu
iki kurum hakkında ilgili olduklarını salık verdiler.
Gençlik Merkezleri’nden atıl olanların şehir merkezlerine çekilmesi ve gençlik ile ilgili kamu
kurumlarının bütçelerinin arttırılması yerine daha verimli nasıl kullanılabileceğine dair fikir birliğine
vardık.
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4- Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Web: http://www.ghdb.gov.tr/
Görüşülen Kişiler:
Adnan GÜL, Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanı
Abdurrahman KARABUDAK, Gençlik Merkezleri Şube Başkanı

Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gençlik alanında faaliyet
gösteren en büyük kurumudur. İzlediğimiz kamu kurumlarının içinde var olan Gençlik Merkezleri de
Türkiye çapında 131 yerde faaliyet gösterdikleri için ilk bakışta en yaygın hizmet ağı olarak karşımıza
çıkıyor. Gençlik Merkezleri’nin koordinasyonu Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından
yürütülüyor.
Bu bağlamda bu kuruma yaptığımız ziyaret devletin gençlere en yaygın hizmeti sağlayan kurumu
olarak bu yaygın hizmetlerin tarafımızca önerilerden oluşan bir dizi talebe karşılık gelecek şekilde
yeniden düzenlenebilmesiyle ilgiliydi.
Kurum içi yapılanmada nitelikli ve gençlik çalışması yürütebilecek insan kaynakları ile ilgili eksiklerinin
olduğunu belirttiler.
Üyelik ve etkinlikler için ücret talep edildiği tespitine karşılık bu konuda bir genelge yayınladıklarını ve
hizmetlerden ücretsiz yararlanılması gerektiğini vurguladılar.
Gençlik Merkezleri’ni gençlerin 29 yaşına kadar kullanmasına yönelik ifade ettiğimiz talebin doğru
olmadığını ifade etti. Hizmetlerden yararlanma yaşının 25’i geçmemesi gerektiğini söyledi.
Gençlik merkezlerinin kendi başlarına hareket edemeyeceğini, kültür ve geleneklerimizi yansıtması
gerektiğini söyledi.
Sorunlara ve taleplerimize yaklaşımları genel olarak savunmacıydı. Fakat iletişim yollarını açık
tutacağımız konusunda hemfikir olduk.

5- Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Danışmanı
Görüşülen Kişi:
Ali YENER, Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Danışmanı
Gençlikten sorumlu Devlet Bakanlığı Türkiye’de gençlik alanında yasa hazırlama ve yürütme yetkisi
olan kurumlardan birisidir. Bu anlamda yaptığımız çalışmalar sonucunda tespit ettiğimiz ihtiyaç
alanları ve sorunları ilk elden ilgilendiren kamu kurumudur.
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Ali Yener, Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı olan Faruk Nafiz Özak’ın danışmanıdır. Gençlik alanında
yeniden yapılanma süreci içerisinde yasa tasarısı olarak hazırlanan “Gençlik Ajansı” kurumu, Ali Yener
başta olmak üzere bakanlığın uzmanlarınca çeşitli STK’ların da katımıyla hazırlandı. Bu süre zarfında
biz proje kapsamında elde edilen verileri sürekli olarak Ali Yener nezdinde bakanlık ile paylaştık.
Süregelen olumlu ilişkilerimizin bir durağı olarak “Lobi Maratonu” etkinliğini gerçekleştirdik.
Görüşme daha çok yol gösterici ve bürokrasinin daha iyi tanınmasına yönelikti.
Ali Yener, yurtlara giriş çıkış saatleriyle ilgili tespitlerimizin geçerlilik kazanması için kanıtlama
yapmamız gerektiğini ve kanıtlamaya gidilirse, daha olumlu sonuçlar elde edeceğimizi söyledi
Görüşme boyunca ilgili ve meraklıydı. Sürekli notlar alıp detaylı sorular la tartışmayı zenginleştirdi.
“Gençlik Ajansı”na ilişkin hazırlanan yasa tasarısının şu an TBMM’de olduğunu ve sadece Maliye
bakanının imzasının alınması gerektiğini ifade etti. İlgili yasa zaman sınırlamalarından dolayı yeterli bir
yasa olmadığını Türkiye’nin özgül koşullarına ilişkin bir yasa hazırlandığını ifade etti. Bu konuda
üstüne düşeni yaptığını, bundan sonrasının siyasi basamaklar olduğunu ve bunlara siyasilerin karar
vereceğini belirtti.
Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) iyi işleyen bir mekanizma ve bu mekanizmanın kullanılmasının
önemli olduğunu ifade etti.

6- İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Web: http://www.mahalli-idareler.gov.tr
Görüşülen Kişiler:
Murat ZORLUOĞLU, Mahalli İdareler Mülki Amiri
Dr. M. İlker HAKTANKAÇMAZ, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü
Leyla Şen, Uzman
Ed Cornies, UNDP Temsilcisi
Ülge UĞURLU, Uzman
Sinan ÖZDEN, Uzman
Sezin ÜSKENT, Uzman
Aslı ŞAHİN, Uzman

Toplantı 8 kişi ile gerçekleşti. Uzmanlar bizi iyi karşıladılar ve sunumdan önce kurumun yaptıklarından
bahsettiler.
Gençlik Meclisleri’nin de içinde olduğu Kent Konseyi yapılanmasına ilişkin çalışmalarının devam
ettiğini, fakat eksikliklerin olduğunu söylediler. Bakanlığın projeyi desteklediğini ve çalışmalarının
devam edeceğini ifade ettiler.
Yapılan izlemeleri detaylı raporunun yaptıkları çalışmada kullanmak istediklerini söylediler. Ayrıca bu
raporun içerisine Gençlik Meclisleri ile ilgili il il detaylı bir raporun paylaşılmasının kendileri açısından
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güzel olacağını ifade ettiler. 26 ilde yaptıkları bir çalışmayı Mart ayında yayınlayacaklarını ve
bulgularımızı bu rapor içerisinde değerlendirmek istediklerini belirttiler.26 ilde Kent Konseyleri ile
ilgili yapacakları çalışmada proje ekiplerinden destek istediler.
Toplum Gönüllüleri Vakfı ile bir işbirliği süreci başlatma niyetlerini açıkça ifade ettiler.
Toplantıda olan UNDP temsilcisi Toplum Gönüllüleri Vakfı ile görüşmek istiyor. Yerel Gündem 21
çerçevesinde ortak bir proje yürütmek istediğini belirtti.
Mart ayı sonunda Kent Konseyleri toplantısının Kocaeli’nde yapılacağını ve bu toplantıda Adrese
Büyüteç projesinin çıktılarının sunumla paylaşılmasını istedi.

7- Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Web: http://www.kyk.gov.tr
Görüşülen Kişiler:
Mustafa ÖZGÜL, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı
Kredi ve Yurtlar Kurumu, Türkiye’de üniversite öğrencilerine barınma hizmeti sağlayan tek kamu
kurumudur. Proje kapsamında KYK yurtları da izlenmiştir. Gözlem verileri sonucunda oluşturduğumuz
talepleri kurumun genel müdür yardımcısı Mustafa Özgül’e ilettik.
Kredi ve Yurtlar Kurumu barınma hizmeti konusunda var olan ihtiyaçların ve sorunların iletileceği en
üst organlardan birisidir.
Görüşmenin gidişatı genel müdür yardımcısının yürütülen faaliyetlerle ilgili bize toplantının sonuna
kadar bilgi vermesiyle geçti.
Bu aşamada sorunların genel merkezden kaynaklı olmadığını belirtti. Yereldeki yurtlarda sorun
olduğunu ve bu konuda çalışma yaptıklarını söyledi. Kurumlardaki çalışanların gençleştirilmeye
çalışıldığını ve genç dostu olacağını söyledi. Çalışanlara eğitim verdiklerini ifade etti. Yeni yurtlar
yapıldığını ve bu yurtların lüks olduğunu söyledi. Yatak kapasitelerinin ve yurt kampuslarındaki
hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesiyle ilgili çalışmaların yoğun olarak devam ettiğini ifade etti.
Taleplerimizin bir kısmı için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü ile iletişime geçmemiz gerektiğini
ifade etti.

8- Sağlık Emekçileri Sendikası
Web: http://www.ses.org.tr/
Görüşülen Kişi:
Bedriye Yorgun, Sağlık Emekçileri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı
Sağlık Emekçileri Sendikası, Türkiye’de sağlık sektöründe çalışanların, çalışma koşullarının belirli
kriterlere göre düzenlenmesinde kamuyla pazarlık yürüten, çalışan haklarının gözetilmesi sürecini
koordine eden sendika örgütlerinden birisidir.
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Proje kapsamında izlediğimiz kurumlardan biri olan üniversitelere bağlı MEDİKO sağlık birimleri,
üniversite öğrencilerine bağlı bulundukları üniversite bünyesinde sağlık hizmeti sağlıyor. Son
dönemde yapılandırılan sağlık sigortası sistemi kapsamında öğrencilerin üniversitedeki tek sağlık
birimi olan bu kurumlar kapatılma aşamasında. İzlemeler sırasında bu kurumların hizmet kalitesi ve
fiziki koşullarını bir bütün olarak nasıl yeniden tasarlanabileceğine dair veriler topladık ve bu verilerin
kamuoyunda ses getirmesi için verilerin yaygınlaşmasını sağlayacak Sağlık Emekçileri Sendikası’nı
ziyaret ettik.
Görüşmenin genel olarak taraflara çok bir şey katmadığını belirtmeliyiz. Çünkü elde ettiğimiz verilerin
sendika tarafından uzun süredir bilindiği ifade edildi.
Sendika yönetimi üniversitelerde yaşanan bu sorunlara ilişkin birlikte hareket edebileceğimizi belirtti.

9- TBMM Gençlik Komisyonu ve YASA-DER.
Web:
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyonlar_sd.komisyon_bilgi?p_kom_kod=16
http://www.yasader.org
Görüşülen Kişiler:
Muaz Ayhan IŞIK, TBMM Kütüphane ve Dokümantasyon
Habip KOCAMAN, Kanunlar ve Kararlar Müdürü
İrfan NEZİROĞLU, Yasama Dairesi Genel Sekreter Yardımcısı

Yasama Derneği, TBMM etkinliklerinin şeffaflığı ve yasama süreçlerinin bilinirliğini arttırmaya ilişkin
çalışmalar yürüten TBMM bürokratlarından oluşan bir Sivil Toplum Kuruluşu. Toplum Gönüllüleri
Vakfı olarak YASA-DER ile zaman zaman gençlik alanı ile ilişkili çalışmalar yürütmekteyiz.
Aynı zamanda yasama sürecinde danışmanlık hizmeti sağlayan TBBM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve
Spor Komisyonu, yasama süreçlerinde içeriğin ve metnin oluşturulmasına uzman katkısı sağlıyor.
Görüşme gayet olumlu ve verimli geçti.
İzleme yapılan kurumlarda yaşanan sorunlara yönelik soru önergesi hazırlamamızı istediler ve bu soru
önergelerini meclis gündemine taşıyacağımızı söylediler. Bu kapsamda toplum gönüllüleri sahasına
bir dizi soru önergesi oluşturma ve yasama süreçleriyle ilgili bilgilendirme konulu atölyeler
düzenleyebileceklerini bildirdiler.
İhtiyaçların keskin, sorunların da yoğun olduğu gençlere hizmet veren kamu kurumları için Meclis
Araştırma Komisyonunu devreye geçirileceğini ve denetiminin yapılabileceğini söylediler.
İzlenilen kurumların yönetmelikleri hakkında Toplum Gönüllüleri Vakfı ile birlikte çalışma
yapabileceklerini söylediler.
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Yürütülecek çalışmalarımızın meclise taşınması gerektiğini söylediler ve bu konunun takipçisi olmamız
istendi. Bu konuda yardımcı olacaklarını söyledi. Bu bağlamda ortak bir hareket alanı tanımlama
niyetlerini belirttiler.
TBMM etkinliklerinden biri olan Kadın – Erkek Fırsat Komisyonu’nun çalışmalarından bahsettiler.

10-

Ulusal Ajans Başkanlığı

Web: http://www.ua.gov.tr/
Görüşülen Kişiler:
Sefa YAHŞİ, Ulusal Ajans Başkanı
İlyas ÜLGÜR, ERASMUS Programı Koordinatörü
Melih ÇALIKOĞLU, Halkla İlişkiler ve İletişim Koordinatörü

Ulusal Ajans (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı) Gençlik Programı ve
Hayat Boyu Öğrenme Programı olmak üzere iki ana program kapsamında koordinasyon, içerik
sağlama ve finansal destek sağlama çalışmaları yürütüyor.
İzlediğimiz kurumlardan biri olan, üniversitelerin “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Ofisleri” Gençlik
Programı kapsamında gençlere üniversitelerde hizmet veren bir kurum. Ulusal Ajans bu kurumlara
içerik desteği sağlıyor, bu kurumlar da gençlik programlarından gençlerin yararlanması içi koordinatör
kurum hizmeti veriyor.
Biz de bu bağlamda Ulusal Ajans’ı bu kurum hakkında konuşmak üzere ziyaret ettik.
Görüşme genel olarak olumlu geçti ve Üniversitelerde devamlı toplantı yapıldığını ve Adrese Büyüteç
çıktılarını bu toplantıda dile getireceklerini ifade ettiler.
AB Ofislerinin bilinirliği konusunda yaşanan sorunları gidereceklerini söylediler.
Erasmus öğrencilerin vize sorunlarını gidermek için kamuoyu oluşturmamız istendi. Bunun için
üniversite rektörlerinden vize sorununun yaşandığı ülkelerin konsolosluklarına dilekçe göndermelerini
talep etmemizi istediler.
Üniversitelerde var olan AB Ofisleri çalışanlarının sadece Erasmus Programı hakkında bilgili
olduklarını, proje içeriği geliştirme ve teknik destek sağlama konusunda bilgi ve becerilerinin az
olduğunu ifade ettiler. Ve bu bağlamda yerellerimizde bu eksikliği giderecek eğitimler verilebileceğini,
toplum gönüllüsü gençlerin bu eğitimlerin içeriğini ulusal ajansın eğitimlerinden edinebileceğini
söylediler.
Sosyal Medya’da Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın, Ulusal Ajans’ın tanıtımını yapmasını istediler.
Erasmus Programı seçim süreçlerinde adaletsizlik veya şeffaf olmayan uygulamalar olduğunu
düşünüyorsak bunu Ulusal Ajans’a bildirebileceklerini ifade ettiler. Durumu denetlemek üzere ilgili
birime müfettiş yollayabileceklerini söylediler.
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AB ofisleri ile ilgili olarak yaşanan sorunlar devam ederse Ulusal Ajans’a bildirmemizi ve bu konuda
çalışmalar yapacaklarını söylediler.

11-

Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanlığı

Web: http://www.tuok.org/
Görüşülen Kişi:
Sinan KARTAL, Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı

Ulusal Öğrenci Konseyi öğrencilerin üniversitelerin karar alma mekanizmalarına katılımını sağlayan bir
başka mekanizmadır. Son dönemde iktidar partisinin bu mekanizmanın Türkiye’deki öğrencilerin
yasal ve demokratik tek kuruluşu olduğunu beyan etmesi üniversite alanında yaşanan sorunların
çözüm yollarının da bu mekanizmadan geçeceğini dolaylı yollardan ima etti.
Görüşme genellikle öğrenci konseyi üzerinden devam etti. Öğrenci konsey temsilcilerinin seçim
süreçlerinin şeffaf olmadığını söylediğimizde, önerilere açık olduklarını belirttiler. Bu kapsamda seçim
sürecini kapsayan önerilerin birlikte oluşturulabileceğini belirttiler.
Öğrenci kulüplerinin bütçelerinin eşit dağıtılmaması konusunda, bir çalışma yapacaklarını söylediler.
Adrese Büyüteç projesi kapsamında her ilde ki verilerinin paylaşılması istendi. Bu verilerin YÖK ile
paylaşacağı söylendi.
Projelere destek olabileceklerini söylediler. SKS ile ilgili birlikte bir yönetmelik hazırlama teklifi
sundular.
Bahar şenliklerinin artık öğrenci kulüplerinin organize edeceğini belirttiler ve üniversitelerde öğrenci
kulüpleri üzerinden birlikte çalışabileceğimizi vurguladılar.
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