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Hakkımızda ;

Kentsel Gelişim Derneği (KEGED) 2014 yılından beri
faaliyetlerini sürdürmekte olup, hedef aldığı genç ve yetişkin
öğrenicilerin ufkunu genişletmek, öz güvenlerini
güçlendirmek, kişisel gelişimlerine destek olmak ve
donanımlı hale gelmelerini sağlamak için sosyal imkânlar
yaratmak ve özellikle Avrupa fırsatlarından faydalanmalarını
sağlamak için çalışan, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum
örgütüdür.

Gençlik hareketi odaklı olarak toplum bilinçlenmesine,
eğitimine, toplum bilgilendirmesine, gençlerin ve gençlik
çalışanlarının yenilikçi ve yaratıcı düşüncelerinden istifadeye,
ulusal ve uluslararası toplum eğitimi projelerine destek
vermeye ve bizzat bu projelerin hazırlanması ve yürütülmesi
amacı ile kurulmuştur. Kentsel Gelişim Derneği (KEGED), Yerel
yönetim ve diğer kamu kurumları ile sürekli diyalog halinde
olan ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yapan sivil
toplum kuruluştur. Derneğimiz özellikle gençlik alanında
çalışmalar yaparak adından söz ettirmektedir. Gençler ile
karar alma mekanizmalarının arasında diyalog sağlanarak
gençlerin katılımının desteklenmesi ve yeni faaliyetlerin
gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Hüseyin GÖK
Dernek Yönetim Kurulu Başkanı



YEREL YÖNETİMLERDE GENÇLİK STRATEJİSİ PROJESİ;
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı AB Eğitim Ve Gençlik
Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus +
“KA347- Gençler ve Politika Yapıcılar Arasında Diyalog” Programı
kapsamında 2017-2- TR01-KA347-047639 nolu proje ile
desteklenen Kentsel Gelişim Derneği (KEGED) tarafından
yürütülen Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi Projesi, gençlerin
karar alma mekanizmaları ile diyalog kurmalarına yardımcı
olmak, yerel yönetimlerde gençlere yönelik planlar hazırlanırken
faaliyetlerde gençlerin fikirlerinin yer almasını sağlamak ve
gençlerin politika yapıcılar ile diyalog halinde olmalarını
sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir.

Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi projesinin amacı Türkiye’nin
7 coğrafi bölgesinde 210 gence stratejik plan süreci ve yerel
yönetimlere gençlerin katılım araçları ile ilgili 3 günlük bir eğitim
verilmesi ve bu eğitimin ardından gençler tarafından katılım için
bir yol haritası çıkartılmasıdır.

Faaliyetlerimiz ile gençlerin gelişimlerine katkı sağlamak, karar
alma mekanizmaları ile diyalog kurmalarına yardımcı olmak,
yerel yönetimlerde stratejik planlar hazırlanırken gençlere
yönelik yapılması planlanan faaliyetlerde gençlerin fikirlerinin yer
almasını sağlamak ve gençlerin politika yapıcılar ile diyalog
halinde olmaları hedeflenmiştir. Ayrıca yerel yönetimlerde
hazırlanması ve gerçekleştirilmesi zorunlu işlerin belli zaman
aralığında yapılmasını ve hedeflerin tutturulmasını zorunlu kılan
stratejik plan hazırlanırken gençlerin yerel yönetimlerden
beklentileri doğrultusunda hazırlanmasına katkı sağlamayı
hedeflenmİştir.



Gençler ile yapılan toplantılar onların kendileri için ortak birer çalışma
içerisinde olarak katılım gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Gençlerin bir araya
gelerek ihtiyaçlarının ve yerel yönetimlerden beklentilerinin ne olduğuna
karar vermiş ,farklı ihtiyaçlara ortak çözümler aranmıştır. Bulundukları
illerde gençlik politikaları oluşturarak karar vericilerle diyaloğa geçmelerine
zemin hazırlanmış ve bunları yaparken yerel yönetimlere seslerini
duyurmalarını sağlanmıştır.

Proje kapsamında Malatya’da Kentsel Gelişim Derneği (KEGED) koordinatör
kurum olarak proje içerisinde yer almaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi’nde
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Genç Stratejik Araştırmalar Derneği
(GENÇSAD); Marmara Bölgesi’nde E-gençlik Derneği; Akdeniz Bölgesinde
Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi; İç Anadolu Bölgesi’nde Gençlik
Kulüpleri Federasyonu (GENÇKONFED); Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
GAP Gençlik Derneği; Karadeniz Bölgesi’nde Genç Yaşamın Sesleri Derneği;
Ege Bölgesi’nde Pamukkale Belediyesi proje ortağı olarak projede yer
almaktadır. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi bu
projenin uygulanmasında pilot uygulayıcı belediyeler olarak yer almaktadır.

Bu kapsamda Malatya, Antalya, Denizli, Şanlıurfa, Bursa, Ankara,
Samsun’da bölge toplantıları düzenlenmiştir. Eylül 2018’ de Türkiye’ den
210 gençle Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi zirvesi Malatya’da
düzenlemiştir.

Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi Projesinde 8 ay içerisinde toplam 7
bölge toplantısı gerçekleştirilmiş, bu toplantılara 8500 başvuru yapılmış,
toplamda 210 genç ve gençlik çalışanı ile bir araya gelinmiştir.

Yapılan bölge toplantılarında gerçekleşen üç günlük çalıştaylar da gençler
tarafından ortaya çıkarılan bölge raporları sadeleştirilerek tek bir ulusal
rapor haline getirilmiştir. Ortaya çıkarılan bu bölge raporları hazırlanırken
Gençlerin Yerel Yönetimlerden Beklentileri, Yerel Yönetimlerin Gençlik
Çalışmalarına Bakış Açısı, Gençlerin Karar Alma Mekanizmalarına Dahil
Olma Süreci, Aktif Gençlik Katılımı gibi ana başlıklar değerlendirilmiş ve
görüşler ortaya konulmuştur



Gençlerin Yerel Yönetimlerden
Beklentileri, Yerel Yönetimlerin Gençlik Çalışmalarına Bakış 
Açısı, Gençlerin Karar Alma Mekanizmalarına Dahil Olma 
Süreci, Aktif Gençlik Katılımı gibi ana başlıklar 
değerlendirilmiş ve görüşler ortaya konulmuştur öne çıkan 
noktalar:
• Yerel yönetimlerdeki yöneticilerin gençlerle daha sık 

buluşarak fikir alışverişi yapılması beklenmektedir
• Yerel Yönetimlerde çalışan ilgili personellerin gençlik 

çalışmaları, gençlik katılımı ve dahil etme konuları hakkında 
daha fazla bilgi sahibi olması beklenmektedir

• Yerel Yönetimlerin Stratejik planları hazırlanırken gençlerin 
görüşlerinin alınarak sürece dahil edilmeleri 
beklenmektedir.

• Yerel Yönetimlerin gençlik çalışmalarına yeteri kadar ayni 
veya nakdi destek sağlaması beklenmektedir

• Yerel Yönetimler gençler için bir bina ya da sosyal tesis 
kuracak ise öncesinde mutlaka gençlerle bir araya gelerek 
nasıl olması gerektiğinin konuşulmasını beklemektedirler

• Yerel Yönetimlerin sportif ve kültürel yarışmalar 
düzenlemesi ve dereceye giren gençleri ödüllendirmesi 
beklenmektedir

• Yerel Yönetim ile Üniversite işbirliğinin kopuk olduğu 
yerlerde, ortak çalışma alanı oluşturulması ve işbirliğinin 
güçlendirilmesi beklenmektedir.

• Yerel Yönetimlerde gençlere yönelik; meslek kursları, kariyer 
merkezleri, staj ofisleri, kuluçka merkezi gibi yapıların 
kurulması beklenmektedir



Gençlerin Yerel Yönetimlerden
Beklentileri, Yerel Yönetimlerin Gençlik Çalışmalarına Bakış 
Açısı, Gençlerin Karar Alma Mekanizmalarına Dahil Olma 
Süreci, Aktif Gençlik Katılımı gibi ana başlıklar 
değerlendirilmiş ve görüşler ortaya konulmuştur öne çıkan 
noktalar:
• Yerel Yönetimlerin madde bağımlılığı gibi önemli bir konuya 

mutlaka gençlerle birlikte bir çözüm bulması beklenmektedir.

• Yerel Yönetimlerde gençlerin karar alma süreçlerine dahil 

edileceği Kent Konseyleri, Gençlik Merkezleri, Gençlik Şube 

Müdürlükleri gibi yapıların kurulması ya da var olanların daha 

işlevsel hale getirilmesi beklenmektedir.

• Yerel Yönetimlerde gönüllü olarak yer alabilecekleri şeffaf 

mekanizmalar kurulmasını ve yerel yönetimler tarafından 

gönüllülük çalışmalarını teşvik edici sosyal sorumluluk projeleri 

geliştirmesi beklenmektedir.

• Yerel Yönetimlerdeki gereksiz bürokrasinin azaltılması 

beklenmektedir

• Yerel Yönetimler gençler için yaz aylardan ücreti staj programları 

düzenlemesini beklenmektedir.

• Yerel Yönetimlerin gençlerin sorun ve beklentilerine yönelik 

düzenli çalıştaylar düzenlemesini ve bu çalıştaylarda gençlere söz 

verilmesi beklenmektedir

• Yerel Yönetimlerde var olan Kent Konseyi Gençlik Meclisi gibi 

yapıların daha tarafsız, kapsayıcı, işlevsel, amacına uygun ve şeffaf 

olması beklenmektedir.

• Yerel Yönetimlerin o şehirde yaşayan gençlere şehri tanıtmaya 

yönelik kültürel geziler düzenlemesi beklenmektedir.

• Yerel Yönetimlerin teknolojik yenilikler ile ilgili Gençlere düzenli 

olarak eğitimler düzenlenmesi beklenmektedir.




