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Vizyon ve Misyon

5.Dönem Vizyonumuz / Gençlik meclisi olarak tüm kaynaklarımızı okuyan, araştıran,
düşünen, özgüveni yüksek, sanata ve bilime ilgili, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı,
yenilikçi, ahlaklı, üretici, kaynakları etkin ve doğru kullanan, çevreye duyarlı bir İstanbul
gençliği yetiştirmek için kullanmak.

5.Dönem Misyonumuz/ Gençliğin ihtiyaçlarını ve beklentilerini saptamak, iş birliği içinde
özverili ve çözüm odaklı çalışmalar yapıp eğitim, sanat, spor, hizmet ve sosyal yardımlaşma
gibi birçok alanda projeler üretmek, destekleyici politikalar geliştirmek, uygulamak ve tüm
İstanbul gençliğinin bu çalışmalardan mümkün olduğunca faydalanmasını sağlamak
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Temel Değerlerimiz ve Öncelikli Hedeflerimiz
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5.Dönem Genel Kurulu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi 5. Dönem kuruluşunu, büyük bir
coşkuyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İBB Başkanlık Binası Meclis Salonu’nda
gerçekleştirdiği 1. Genel Kurul ile gerçekleştirdi.
Düzenlenen İBB Gençlik Meclisi 5. Dönem 1. Genel Kurulu’nda 301 meclis üyesi heyecanlı
başkanlık seçimi için hazır bulundu. Genel Kurul İBB Gençlik Meclisi 4. Dönem Başkanı
Ömer Bilge Albayrak'ın genel kurulu açması ve 4. dönem çalışmalarını özetlediği veda
konuşması ile başladı. Ardından yeni dönem Gençlik Meclisi seçiminin yönetilmesi için geçici
divan üyeleri yerlerini aldı. Sunulan 5. Dönem Gençlik Meclisi aday divan üyeleri listesinin
kabulünün ardından oylamaya geçildi. Gerçekleştirilen açık oylama ile 5. Dönem Gençlik
Meclisi Başkanı olarak Samed Ağırbaş ve divan üyeleri oy birliği ile seçildi.

Kurulan 5. Dönem ile meclis üyelerine hitap eden Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş
"Her yeni başlangıç heyecan vericidir, ama her yeni başlangıcın belki de en heyecan verici
yönü, o başlangıcı birlikte gerçekleştiren yol arkadaşlarının ortak psikolojileri ve oluşan
manevi atmosferdir. Bu anlamda İBB Gençlik Meclisi de; dinamizmin, değişimin, yeniliğin,
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öncü olmanın ve farklılığın tohumlarının ekildiği reformist bir topluluktur" diyerek
konuşmasına başladı.

"Tarih boyunca birçok imparatorluğa başkentlik yapmış ve en önemlisi de Peygamber
Efendimiz tarafından müjdelenen bir şehrin Gençlik Meclisi Başkanı olarak seçilmek
gerçekten ağır bir sorumluluk." olduğunu vurguladı ve "Dikkatinizi özellikle bir konuya
çekmek istiyorum; 5.461 Km2 yüz ölçümüne sahip İstanbul'umuzda Türkiye İstatistik
Kurumu verilerine göre 5 milyon'dan fazla genç yaşamaktadır. Gençlik Meclisi yeni dönemde
önceliği İstanbul'da yaşayan gençlerin ihtiyaçlarına uygun projeler hayata geçirerek
İstanbul'da yaşayan gençliğin temsilcisi olmaktır." vizyonu ile durdurak

demeden

çalışacaklarını söyledi. Gerçekleştirdiği teşekkür konuşmasından sonra Samed Ağırbaş, İBB
Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan KEP tarafından tebrik edildi.

Gençlik Meclisi çalışmalarının bir bayrak yarışı olduğu ve bu bayrağın her daim en ilerilere
taşınması bilinci ile 5. Dönem Başkanı Samed Ağırbaş 4. Dönem Başkanı Ömer Bilge
Albayrak'a üstün çalışmalarından ötürü teşekkür plaketi takdim etti.

Gerçekleştirilen genel kurul sonrası Topkapı 1453 Sosyal Tesislerinde yeni dönem Gençlik
Meclisi üyeleri ve İstanbul'un gençleri bir araya geldi. İBB Gençlik Meclisi 5. Dönem açılış
yemeğinde İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, İETT Genel Müdürü Mümin
Kahveci ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı konuşma
yaptılar. Hayri Baraçlı "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin ve İstanbul’un
gençliğinin yanındayız. Üreteceğiniz her proje İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde
hayata geçerek İstanbul geneline yayılacak, sizlerin enerjisiyle büyüyecek" diyerek gençlik
çalışmalarında yeni bir döneme girildiğinin altını çizdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramında yeniden kurulan Gençlik Meclisi yeni dönemde
gerçeklestirmeyi planladıgı projeler ile hayal ettiği 2024 vizyonuna hizmet etmenin heyecanı
içinde olacak.
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Öğretmenim İstanbul'a Hoşgeldin Yemeği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi yeni vizyonu doğrultusunda İstanbul’a
yeni atanan 1300 öğretmenin katılımı ile ‘’Öğretmenim İstanbul’a Hoşgeldin’’ yemeği
gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kuruluyla oluşturulan 5.dönem Gençlik Meclisi yeni
vizyonu doğrultusunda çalışmalarına başladı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle
gerçekleştirilen etkinlik kapsamında İstanbul’a yeni atanan 1300 öğretmene hoşgeldin
yemeği verdi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Gençlik Meclisi üyelerinin
katıldığı yemek yeni atanan öğretmenler için zarif bir hoş geldiniz etkinliği oldu.

Ülkemizin gelecek nesillerini sevgiyle, sabırla ve yüksek bir azimle yetiştirmek için hiçbir
karşılık beklemeksizin çalışan öğretmenlerimizin sadece öğretmenler gününde değil
hakettikleri gibi her gün hatırlanmaları ve hak ettikleri değeri görmeleri gerektiğini düşünen
İBB Gençlik Meclisi, öğretmenlerimizle bir araya geldi.
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İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş yaptığı konuşmada İstanbul'un çocuklarına ve
gençlerine hizmet etmenin mutluluğu içinde olduğunu ifade ederek yeni projeler için
heyecanlı olduklarını belirtti.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız ise konuşmalarında tüm yeni
öğretmenlere hoşgeldiniz diyerek, bu mesleğin zorluklarla, meşakkatlerle dolu olduğunu
belirterek bu yolda birlikte yürüyeceklerini belirtti. Eğitim ve öğretim için hissedilen heyecanın
ne olursa olsun bitmemesi gerektiğini, bu heyecanla gelecek Türkiye'nin ancak güzel bir
şekilde inşa edilebileceğini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı konuşmalarına İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Dr. Kadir Topbaş'ın selamını tüm öğretmenlerimize
ileterek başladı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yeni bir döneme girildiğini söyledi.
İstanbul'un çocuk ve gençlerinin kişisel gelişimleri için daha çok yapıcı projelere ihtiyaç
olduğunu belirterek İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda ciddi bir çalışma
içerisinde olduklarını söyledi. Genç eğitimcilere proje üretme çağrısında bulundu.
Değerli katılımlarıyla eğitime ve eğitimciye verdiği önemi birkez daha gösteren İstanbul Valisi
Sn. Vasip Şahin yeni atanan tüm öğretmenlerin yanında olduklarını ve heyecanlarını
paylaştıklarını belirtti.
Gerçekleştirilen etkinliğin mimarı Gençlik Meclisi, İstanbul’un tüm ilçe ve beldelerini temsilen
301 üye ve 16 komisyondan oluşuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş
tarafından 2005 yılında kurulan Gençlik Meclisi, gençlerin yönetime etkin katılımı amacıyla
kurulduğu günden bu yana ulusal ve uluslar arası çeşitli organizasyonlar ve faaliyetler
gerçekleştirmeye devam ediyor.
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Liselerde Girişimcilik ve İnovasyon Konferansları

İBB Gençlik Meclisi 5. Dönemi kuruluşu itibariyle çizmiş olduğu yeni gençlik vizyonu
çerçevesinde İstanbul’un 39 ilçesinde gençlik faaliyetlerini hayata geçirmeye başladı.
Bu kapsamda her ay belirlenen bir lisede öğrencilerle buluşarak gerçekleştirilecek olan
“İnovasyon ve Girişimcilik” konferanslarının ilkini Sancaktepe Eyüp Sultan Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesinde yüzlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Gençlerde girişimcilik ruhunun oluşturulması, pekiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla
gerçekleştirilen programın İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed AĞIRBAŞ’ın açılış
konuşmaları ile başladı. Ağırbaş konuşmasında “İBB Gençlik Meclisi 5. Döneminde İstanbul
gençliğinin hizmetinde olacaktır. Sizlerin kişisel gelişimi konusunda üzerimize düşen ödevi
yerine

getirmek

istiyoruz.
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kalkınmasında aktif rol oynayacağız, geleceğimizi bizler yönlendireceğiz.” dedi.

ülkemizin
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Açılış konuşmalarından sonra programın ilk konuğu Empire’s Healt sahibi Yücel
MURATOĞLU oldu. Muratoğlu inovasyon ve girişimcilik başlıklı sunumunda öğrencilerin
kendilerini kısıtlamamaları, düşüncelerini hayata geçirmek için sabırla ama inatla çalışılması
gerektiğini vurgulayarak bu şekilde istendiğinde birçok hedefe ulaşılabileceğini belirtti.
Gerçekleştirilen konferans sonrasında İBB Gençlik Meclisi katılımcı tüm öğrencilere
hazırladığı hediye paketlerini dağıttı ve çekilen hatıra fotoğrafı ile program son buldu. İBB
Gençlik Meclisi her ay belirlenen bir lisede öğrencilerle buluşarak “İnovasyon ve Girişimcilik”
konferanslarını gerçekleştirecektir.
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Gençlik Meclisi 36. İstanbul Maratonuna
2.000 Genç Kardeşiyle Birlikte Koştu

İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik Spor Müdürlüğüne bağlı olarak
faaliyet gösteren Gençlik Meclisi, 16 Kasım Pazar günü birçok ünlü atlet ve toplamda
25 bin sporcunun katılım sağladığı 36. Vodafone İstanbul Maratonunda 2.000 genç
kardeşiyle birlikte koştu.
3. defa altın kategoride koşulan İstanbul’un marka organizasyonlarından biri olan 36.
Vodafone İstanbul Maratonu her sene olduğu gibi çok renkli katılımlara sahne oldu. Birçok
sivil toplum kuruluşu ve derneğin katıldığı halk yürüyüşünde İstanbul gençliğinin sesi İBB
Gençlik Meclisi’de hazır bulundu ve sporla sağlıklı nesillere diyerek tüm İstanbullular ile
birlikte koştu. Halk yürüyüşü startında Gençlik Meclisi üyeleri gerçekleştirdiği etkinlikle basın
aracılığıyla tüm dünyaya ancak spor yaparak sağlıklı bir neslin olabileceği mesajını verdi.
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Gençlik Meclisi kültürden spora, bilimden sanata, eğitimden sağlığa birçok kritik konu
başlığında İstanbul’un gençliğinin fikirlerini ve projelerini hayata geçirmek için yeni dönemde
yoğun çaba sarf etmektedir. Gençlik Meclisi bünyesinde oluşturduğu 10 komisyon ile
gençleri ilgilendiren tüm konularda çığır açan projelere imza atmaya hazırlanıyor sizleri bu
büyük hayale ortak olmaya davet ediyor.
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Gençlik Meclisi AB Stratejisi Toplantısında

İBB Gençlik Meclisi 26 Kasım 2014 Çarşamba günü gerçekleştirilen ve onlarca sivil
toplum kuruluşunun hazır bulunduğu “AB Bakanlığı Türkiye’nin Yeni AB İletişim
Stratejisi Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı”na 300 genç üyesiyle birlikte katıldı.
Grand Cevahir Otel’de düzenlenen toplantı ilk olarak “Avrupa Birliği Fonları ve STK’lar” konu
başlığındaki bilgilendirme toplantısı ile başladı. Toplantıya Avrupa Birliği Bakanı ve
Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır başkanlık etti ve açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.
Toplantıda 2014-2020 döneminde AB Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında Türkiye’ye
için ayrılan mali destek açıklanarak 180 milyon avronun sivil toplumun ve sivil toplum
diyaloğunun güçlendirilmesi ile kamu-sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi için kullanılacağı
vurgusu yapıldı.
Program kapsamında, UFUK 2020 de dâhil olmak üzere sivil toplum kuruluşları,
üniversiteler, özel sektör ve yerel yönetimlerin faydalanabileceği fırsatlar, fonlar ve hibeler
hakkında bilgilendirme yapıldı.
Soru cevap ile sonlanan ilk toplantıdan hemen sonra “Erasmus+ Programı” Bilgilendirme
Toplantısı Gençlik Meclisi üyelerininde hazır bulunduğu geniş bir katılımla gerçekleştirildi.
Toplantıda her yaştan vatandaşın Avrupa ülkelerinin vatandaşları ile eğitim ve gençlik
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projelerinde bir araya gelebilmesi için Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2004 - 2013 yılları
arasında yaklaşık 24 bin projeye 600 milyon Avronun üzerinde hibe tahsis edildiği ve 81
ilimizden 300 binden fazla vatandaşın ise yurt dışında eğitim ve işbirliği çalışmalarına
katıldığı vurgusu yapıldı.
Tüm vatandaşlarımıza 2014-2020 döneminde Avrupa’da ücretsiz eğitim, staj ve gönüllülük
fırsatları sağlayacak, ülkemize tahsis edilecek yaklaşık tutarı 900 milyon Avro olan, yeni adı
ile “Erasmus+ Programı”na ilişkin Türkiye Ulusal Ajansı tarafından bilgilendirme toplantıları
gerçekleştirildi.
Türkiye - Avrupa Birliği ilişkileri kapsamında Avrupa Birliği Bakanlığı, Ulusal Ajans ve
TÜRKAK tarafından açılan stantlarda Gençlik Meclisi üyeleri program hakkında bilgi sahibi
olma fırsatını değerlendirdi.
İBB Gençlik Meclisi 5. Dönemi kuruluşu itibariyle edindiği yeni vizyonunda AB çalışmalarını
önemsiyor, bu kapsamda bünyesinde “Hibe Projeleri ve Dış İlişkiler Komisyonu”nun
yapılandırılması için çalışmalarını sürdürmektedir.

