DUYURU
Konak Belediyesi Gençlik Meclisimiz 18 Mayıs 2022 günü Saat:16.00’da Selahattin
Akçiçek Kültür Merkezindeki Avni Anıl Sahnesinde aşağıdaki gündemde bulunan konuları
görüşmek üzere toplanacaktır. İlan olunur.

Abdül BATUR
Mimar
Konak Belediye Başkanı
KONAK BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ
18 Mayıs 2022
Saat:16.00

G Ü N D E M
1- Meclisin açılışı (Gençlik Meclis Başkanının sunuşu)
2- Nisan Ayı toplantı tutanaklarında maddi ve kelime hatası olup olmadığı, var ise
düzeltilmesi
3- AIESEC Türkiye İzmir Temsilciliğinden Sayın Berfin TEMUR’un Konuşmaları
4- Konak Belediyesi Meclis Üyesi Dr.Burcu BOSTANCIOĞLU’nun madde bağımlılığı
ve mücadele ile ilgili konuşmaları
5- Gündem dışı önergeler
6- Meclise verilecek önergeler
017/22: Gençlerin günlük faaliyetlerini (internet hizmeti, gazete ve kitap okuma, sportif
faaliyetler, meclis komisyon toplantıları vb) yapabilecekleri merkezi konumdaki bir yerin
“Gençlik Merkezi” olarak tahsis edilmesi, özellikle Konak Belediyesi Gençlik Meclisi başta
olmak üzere gençlerin hizmetine sunulması (Divan Heyeti)
018/22: Gençlik Meclisi Asil ve Yedek üyelerine yönelik kurs ve eğitimlerin (dans,
folklor, tiyatro, drama vb.) verilmesi (Divan Heyeti)
019/22: Gençlik Meclisi Asil ve Yedek üyeleri ile doğa ile ilgili sportif faaliyetlerin (dağ
yürüyüşü, bisiklet, koşu ve kamp kurulması vb.) yapılması (Divan Heyeti)
020/22: Konak ilçesindeki kültürel miraslarımız, antik kentler ve tarihi mekanların
günümüze nasıl geldiği, tarihi öyküsü ve değerlerini açıklayan bilgi amaçlı afişlerin
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oluşturulması, bilbordlarda sergilenmesi, afişlerin kilit ulaşım merkezlerine asılması, afişlerin
içeriğinde bu tarihi yerlere toplu taşıma kullanarak nasıl gidileceğini açıklayan bilgilerin
olması, bilbordlarda çevrim içi olarak kültürel miras alanlarına ulaşım haritasının olduğu QR
kod bulundurulması (Zehra Betül KIZAL, Seda DEMİRCİ, Zeren KURTOĞLU, Hande
KONUŞ, Yağmur ŞENGEZKEN)
021/22: Gençlerin ruh sağlığı uzmanlarına ekonomik sebeplerden dolayı ulaşamaması ve
psikoloji alanında yeterli farkındalık sahibi olunmaması nedeniyle güncel sorunlardan dolayı
(pandemi, ekonomik kriz, savaş vb) psikolojisi etkilenmiş gelecek kaygısı taşıyan
gençlerimizin psikolojilerini iyileştirmek amacıyla 14-25 yaş arasındaki gençlerin ruh sağlığı
hizmetlerine erişimini kolayca sağlayacak bir proje geliştirilmesi ve bir sonraki Meclis
oturumuna sunulması konusu (Zehra Betül KIZAL, Tahir KURBAN, Yağmur Buket AYAZ,
Okyanus Rengin GÜZEL)
022/22: Gençlik Meclisi Asil Üyesi olan Nazmiye PEYMAN’ın kendi talebi üzerine asil
üyeliğine son verilmesi ve yerine yedek üye listesinin başında olan Utku BAHÇECİ’nin asil
üye olarak atanması (Divan Heyeti)
023/22: Sürdürülebilirlik Hackathon (fikir maratonu) ile bölgede yaşayan yazılımcı,
tasarımcı, iş geliştirmeci ve uzmanları bir araya getirerek ilçemizin sürdürebilirlik sorunlarına
inovatif çözümlerin üretilebileceği bir etkinlik düzenlenmesi ve bu kapsamda isteklendirmek
adına Taylan Yıldız gibi konu ile ilgili bilgi birikimini artıracak konuşmacıların davet
edilmesi hususu (Oğuzhan AKBAŞ)
024/22: Gençlik meclisimizin bünyesinde kurulmuş olan 15 komisyonda yer alan meclis
üyelerimizin en fazla iki komisyonda yer alması ve böylelikle yeni gelen asil üyelerin
komisyonlarda görev alabilmesi hususu (Divan Heyeti)
7- Komisyonlardan gelen önergeler
004/22: Banliyö sisteminin yaratıcısı olan Fransa’da 27 Ekim 2005 tarihinde banliyö’de
yaşayan göçmenlerin (Türkler, Afrika kökenliler ve deniz aşırı topraklardan göç edenler)
yaşam şartlarından dolayı çıkarmış olduğu isyan olaylarına atıfta bulunarak göçmenlerin
herhangi bir ülkede merkezi yerlerde yaşayamama ve ikamet edememe sorunun incelenmesi
ve durumun insan hakları acısından analizinin yapılması, bu durumun ayrıca Türkiye
acısından da ele alınması ve bu konu hakkında araştırmalar yapılarak projeler geliştirilmesi,
gerekli makamlardan izin alınarak araştırma için ön bilgi alınması, araştırmaya faydalı olacak
diğer komisyonlarla ortak bir sempozyum yapılması ile ilgili İnsan Hakları Komisyonunun
raporu.
015/22: Konak ilçesi ve çevresinde iklim ve çevre bilinicinin artırılmasına yönelik Konak
Belediyesinin ilgili birimleri ile söz proje ile ilgili görüşmeler yapılması, ilgili birimlerle
atölye çalışmaları yapılması, bu çalışmaların sempozyum veya çalıştay modeli ile
gerçekleştirilmesi ve aynı zamanda farkındalık oluşturulması maksadıyla “Tohum topu
atölyesi, saksıda tohum atölyesi ve tohum yetiştirilmesi gibi faaliyetlerin planlanarak
yapılması hususları İklim ve Çevre Komisyonumuzca görüşülerek oy birliği ile karar alınmış
olup Gençlik Meclisimizin onayına arz edilmiştir
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8- Komisyonlarda görüşülmesine devam edilen önergeler
002/22: Konak ilçe sınırlarımızdaki ilgili STK ile uyuşturucu kullanımı nedenlerinin
araştırılması ve uyuşturucu kullanan gençlerin topluma kazandırılması değerlendirilmesi
(Madde Bağımlılığı Komisyonu)
003/22: Gençlik Meclisimizin Çocuk Hakları Koruma Komisyonu ile İzmir’de yer alan
ve Çocuk Haklarını birçok konuda savunmak için kurulan İzmir Barosu, Çocuk Hakları
Merkezi Adliye Birimi ile görüşmeler yapılması ve bu konuda neler yapılabilirliğine yönelik
projeler geliştirilmesi önergesi (Çocuk Hakları Komisyonu)
005/22: Gençlik Meclisinin tüm üyelerinin katılabileceği Konak Belediyesinin
sorumluluk alanlarında bulunan kent ormanlarındaki hayvanlara belirlenen ortak tarihlerde
ziyaretler düzenlenerek hayvanların mama ve su ihtiyaçlarının karşılanması önergesi (Hayvan
Hakları Komisyonu)
006/22: Sokak hayvanlarının mama ve su tüketebileceği sokak düzeneklerinin yapılması
veya artırılması (Hayvan Hakları Komisyonu)
007/22: Belirlenen ortak tarihte Konak Belediyesi Gençlik Meclisi üyelerinin
katılabileceği Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Meltem KOLDAY’ında katılım
sağlayacağı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” üzerine bir eğitim verilmesi önergesi (Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Komisyonu)
008/22: Konak Belediyesi Gençlik Meclisi ile yurtdışındaki Kardeş Belediyelerdeki
gençlik meclisi arasındaki iletişimin kurulması önergesi (Avrupa Birliği Komisyonu)
010/22: Konak Belediyesi Gençlik Meclisi olarak “Gençlik Örgütleri Forumu” (GoFor)
üye olunması ve GoFor’un üye örgütlerine sunduğu eğitimlerin bir sonraki Meclis oturumuna
kadar planlanması önergesi (Gençlik Komisyonu)
011/22: Konak Belediyesi Gençlik Meclisi çatısı altında yapılması planlanan tüm projeler
için ilgili komisyonlarca ulusal ve uluslararası hibe desteği ile ilgili araştırma yapılması ve
Gençlik Meclisine sunulması önergesi (Hibe Projeleri Komisyonu)
012/22: Meclis üyelerinden Mahsun KORKMAZ tarafından ulaşım ile ilgili sunum
yapılmış ve müteakiben bu projenin geliştirilmesi için (İklim ve Çevre Komisyonu,
Sürdürülebilirlik Komisyonuna ve Girişimcilik Komisyonu)
013/22: İzmir’de okuyan Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin bilinçlendirilmesi sağlıklı
kadınlar olarak istihdam sağlayarak topluma kazandırılmasını hedefleyen proje oy birliği ile
kabul edilmiş ve ilgili önerge üzerine çalışma yapılması (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Komisyonu)
014/22: Haziran ayı içerisinde katılabilecek Büyükelçiler ile beraber Büyükelçilik Zirvesi
düzenlenmesi (Gençlik Komisyonu ile Avrupa Birliği Komisyonu)
016/22: Gençlik Meclisi Asil ve Yedek üyelerine sıfır atık ve iklim, çevre bilinci
konularında bilgilendirme kapsamında seminer verilmesi (İklim ve Çevre Komisyonu)
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9- Dilek ve öneriler
10- Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi
11- Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti
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