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Ağustos Ayı Tanıtım Metni
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Kadir Topbaş’ın vizyon ve talimatları
doğrultusunda 5. Dönem çalışmalarını sürdüren İBB Gençlik Meclisi, Ağustos ayı boyunca
düzenlediği çeşitli etkinlik ve organizasyonlarla gençleri buluşturmaya devam etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Ağustos Çarşamba gecesi nöbete ara
veriyoruz demesi üzerine normale dönülmesinin ardından İBB Gençlik Meclisi, ilk etkinlik
olarak şehit yakınlarına ve gazilere ziyaret gerçekleştirdi.
Gençlerin Çapa’daki ziyaretinden oldukça memnun kalan gaziler, bu milletin mensubu
olmaktan ve gazilik şerefine erişmekten gurur duyduklarını söylemekle beraber şehadete
erememenin burukluğunu da yaşadıklarını ifade etti.
Daha sonra şehit ailelerini evlerinde ziyaret eden gençler, 15 Temmuz gecesinde
yaşananları bir de şehit yakınlarından dinledi. Şehit yakınlarının çocuklarına oyuncaklar ve
ailelerine de çikolata takdim ederek şükranlarını dile getiren gençler, şehitlerin ruhu için
Kur’an-ı Kerim okudu.
Demokrasi nöbetlerinin 11 Ağustos’ta son bulmasının ardından rutin çalışma programına
tekrar yönelen Meclis, bir yandan yeni eğitim-öğretim yılına yönelik planlama faaliyetlerini
sürdürürken diğer yandan etkinlik ve organizasyonlar gerçekleştirdi.
Sürdürülebilir kalkınma projeleri kapsamında İstanbul, Tunus ve Nairobi’de farklı temaları ön
plana çıkararak Sokak Sanatı çalışmaları düzenleyen BM Habitat organizasyonunu
gerçekleştiren İBB Gençlik Meclisi, İstanbul’da ikamet eden ulusal ve uluslararası gençleri,
eski Galata Köprüsü’nde ‘Demokrasi ve Adalet’ temalı resim çalışması için bir araya getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında ortaya koyduğu yerel yönetim
sisteminin takipçisi olan İBB Başkanı Dr. Kadir Topbaş’ın aynı vizyon ve misyon
doğrultusunda kurulması talimatını verdiği İBB Gençlik Meclisi'nin üyeleri bilgelik, barış ve
adalet kavramlarının resimle ifade edildiği çalışmaya yoğun ilgi gösterdi. Türk gençlerini
dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul’a eğitim almak amacıyla gelen gençlerle buluşturan
İBB Gençlik Meclisi, tüm dünyaya ‘Demokrasi ve Adalet’ çerçevesinde barış mesajı verdi.
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Tüm insanlığa seslenmek ve düşüncelerini özgürce ifade etmek amacıyla resmin çizildiği
panoya imzalarını atan gençler, 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere dünyadaki tüm
haksızlıklara karşı tepkilerini ortaya koydu.
Gençler, 15 Temmuz darbe girişiminin milletimizin üstün gayretiyle püskürtülmesinin
ardından demokrasi, adalet ve özgürlük için Çatalca Ormanlı Köyü’nde yamaç paraşütü
etkinliği düzenledi.
İBB Gençlik Meclisi Havacılık Kulübü’nün profesyonel paraşütçülerle birlikte organize ettiği
etkinlikte rüzgâr, yükseklik, denge, havalanma gibi konular hakkında temel bilgiler alan
gençler, uçmanın keyfini doyasıya yaşadı.
Öte yandan İBB Gençlik Meclisi bünyesinde kurulan Okçuluk Kulübü, İstanbul Beyoğlu’nda
bulunan Okçular Tekkesi’nde gençleri gelenekle buluşturdu. Kadim sporlardan olan
okçuluğu gençlere tanıtmak ve gençleri gelenekle buluşturmak amacıyla Okçular Tekkesi’ne
ziyaret düzenlendi. Etkinliğe katılan gençler, ok atma faaliyetinde bulundu.
İBB Gençlik Meclisi bünyesinde faaliyet yürüten Fotoğrafçılık Kulübü üyeleri,

Gençlerin

Gözüyle İstanbul Projesi kapsamında İstanbul’un tarihî semtlerinden Balat’ta bir araya geldi.
Gençler, objektiflerini semtin tarihi-kültürel dokusuna ve Haliç manzarasına çevirdi.
Fener-Balat bölgesinde yapılan dış mekân çekimlerinde kadraj, renk, diyafram, ters ışık,
derinlik ve perspektif gibi fotoğrafçılık teknikleri üzerine temel bilgiler verildi ve bu bilgileri
uygulama imkânı sunuldu.
Meclis, bu ay içerisinde önemli ziyaretlerde bulundu. Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık’la
görüşen İBB ve TBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, Kızılay’ın kurban bereketinin
yıl boyunca sürmesini amaçlayan kampanyasının önemli olduğunu ve Gençlik Meclisi olarak
gereken desteği sağlayacaklarını ifade etti.
İBB Gençlik Meclisi’nin uluslararası alandaki faaliyetleri Ağustos ayında da devam etti. Bu
kapsamda Yemen Öğrenci Birliği, İBB Gençlik Meclisi’nde ağırlandı. Yemenli mühendislik
öğrencilerinin tanışma toplantısı niteliğinde gerçekleşen organizasyonda İBB Gençlik
Meclisi’nin ulusal ve uluslararası alanda yürütmüş olduğu faaliyetler anlatıldı. İBB Gençlik
Meclisi’nin destek verdiği toplantı, İstanbullu gençlerle Yemenli öğrencilerin tanışmasına ve
ortak projeler geliştirmek için fikir alış-verişinde bulunmasına olanak sağladı.
Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, 20 yılda bir düzenlenen, Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında Ekim 2016’da Ekvador’un başkenti Quito’da
yapılacak olan Habitat toplantılarının üçüncüsü için yapılan hazırlık toplantısına katıldı. New
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York ve Ekvador’da gerçekleştirilen bir dizi görüşme neticesinde kamuoyuna açıklanmak
üzere İBB Gençlik Meclisi Habitat III Stratejisi oluşturuldu.
İBB Gençlik Meclisi’nin ulusal ve uluslararası arenada yürüttüğü faaliyetler ve elde ettiği
başarılar sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Gençlik
Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, dünyanın önde gelen organizasyonlarından Stevie
Awards’tan ödül aldı. Ağırbaş, 2016 Uluslararası İş Ödülleri’nde Yılın Başkanı kategorisinde
Gümüş Stevie Ödülü’ne layık görüldü.
Samed Ağırbaş, 21 Ekim Cuma günü Roma’daki Cavalieri Waldorf Astoria Hotel’de
gerçekleşecek olan törende verilecek ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 15
Temmuz Şehitleri’ne armağan etti.
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Gençler 15 Temmuz Şehit Yakınlarını ve Gazilerini
Ziyaret Etti

İBB Gençlik Meclisi üyeleri, 15 Temmuz’da şehit düşen kahramanların yakınlarını ve
gazileri ziyaret etti.
15 Temmuz gecesi FETÖ/PDY terör örgütü tarafından yapılan işgal girişimine karşı duran
vatandaşlarımızın içinden şehit edilenler ve gazi olanlar oldu. İBB Gençlik Meclisi 15
Temmuz gecesinde ve sonrasında tüm vatandaşlarla beraber meydanlardaydı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Ağustos Çarşamba gecesi nöbete ara
veriyoruz demesi üzerine normale dönülmesinin ardından İBB Gençlik Meclisi, şehit
yakınlarına ve gazilere ziyaret gerçekleştirdi.
Gençlerin Çapa’daki ziyaretinden oldukça memnun kalan gaziler, bu milletin mensubu
olmaktan ve gazilik şerefine erişmekten gurur duyduklarını söylemekle beraber şehadete
erememenin burukluğunu da yaşadıklarını ifade etti.
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Daha sonra şehit ailelerini evlerinde ziyaret eden gençler, 15 Temmuz gecesinde
yaşananları bir de şehit yakınlarından dinledi. Şehit yakınlarının çocuklarına oyuncaklar ve
ailelerine de çikolata takdim ederek şükranlarını dile getiren gençler, şehitlerin ruhu için
Kur’an-ı Kerim okudu.
İBB Gençlik Meclisi, Malazgirt, Çanakkale, İstiklal Savaşı ve nihayet 15 Temmuz’dan
emanet kalan vatanımızın her karışının bedelini canlarıyla ödeyen milletimizin ve millî
iradenin yanında olmaya devam edecek.

İBB Gençlik Meclisi 5.Dönem

Sf.08

Gençler Demokrasi ve Adalet İçin İmza Attı

İBB Gençlik Meclisi ve BM Habitat ortaklığında ‘Demokrasi ve Adalet’ temalı Sokak
Sanatı çalışması (Street Art) eski Galata Köprüsü’nde gerçekleşti.
BM Habitat, sürdürülebilir kalkınma projeleri kapsamında İstanbul, Tunus ve Nairobi’de farklı
temaları ön plana çıkararak Sokak Sanatı çalışmaları düzenliyor. Etkinliğin İstanbul ayağının
organizasyonunu gerçekleştiren İBB Gençlik Meclisi, İstanbul’da ikamet eden ulusal ve
uluslararası gençleri, eski Galata Köprüsü’nde ‘Demokrasi ve Adalet’ temalı resim çalışması
için bir araya getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında ortaya koyduğu yerel yönetim
sisteminin takipçisi olan İBB Başkanı Dr. Kadir Topbaş’ın aynı vizyon ve misyon
doğrultusunda kurulması talimatını verdiği İBB Gençlik Meclisi'nin üyeleri bilgelik, barış ve
adalet kavramlarının resimle ifade edildiği çalışmaya yoğun ilgi gösterdi. Türk gençlerini
dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul’a eğitim almak amacıyla gelen gençlerle buluşturan İBB
Gençlik Meclisi, tüm dünyaya ‘Demokrasi ve Adalet’ çerçevesinde barış mesajı verdi.
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Tüm insanlığa seslenmek ve düşüncelerini özgürce ifade etmek amacıyla resmin çizildiği
panoya imzalarını atan gençler, 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere dünyadaki tüm
haksızlıklara karşı tepkilerini ortaya koydu.
Etkinliğe İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, İBB ve TBB Gençlik Meclisi Başkanı
Samed Ağırbaş katıldı. Kep, gençlerle birlikte sprey boyalarla resmin tamamlanmasına
katkıda bulundu. Samed Ağırbaş ise ‘Demokrasi ve Adalet’ temalı resme kendi duygu ve
düşüncelerini yazarak imzasını attı.
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Gençler Demokrasi, Adalet ve Özgürlük İçin Kanat
Açtı

İBB Gençlik Meclisi Havacılık Kulübü Çatalca Ormanlı Köyü’nde demokrasi, adalet ve
özgürlük için yamaç paraşütü etkinliği düzenledi.
İBB Gençlik Meclisi spordan sanata, kültürden tarihe, teknolojiden bilime pek çok alanda
düzenlediği etkinliklerle gençlerin gelişimine katkı sağlamaya ve bunun yanı sıra toplumsal
olaylara da dikkat çekmeye çalışıyor.
15 Temmuz darbe girişiminin milletimizin üstün gayretiyle püskürtülmesinin ardından terör
olaylarının arttığı bugünlerde gençler demokrasi, adalet ve özgürlük için Çatalca Ormanlı
Köyü’nde yamaç paraşütü etkinliği düzenledi.
Gençler, İBB Gençlik Meclisi Havacılık Kulübü’nün profesyonel paraşütçülerle birlikte
organize ettiği etkinlikte gökyüzüne kanat açtı. Uçuştan önce rüzgâr, yükseklik, denge,
havalanma gibi konular hakkında temel bilgiler alan gençler, uçmanın keyfini doyasıya
yaşadı.
İBB Gençlik Meclisi, İstanbullu gençlerin farklı ve yeni deneyimler kazanarak kendilerini
geliştirmelerine öncülük etmeye devam edecek.
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Okçuluk Gençlerle Hayat Buluyor

İBB Gençlik Meclisi Okçuluk Kulübü, ata yâdigârı okçuluk sporunu yeniden gençlerle
buluşturuyor.
İBB Gençlik Meclisi, kültür, sanat, spor, adab-ı muaşeret, sosyal hayat gibi alanlarda kadim
olanı günümüze aktarmaya ve geleneklerin gençler nezdinde yeniden hayat bulmasına
öncülük etmeye devam ediyor.
Bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenlemek amacıyla İBB Gençlik Meclisi bünyesinde
kurulan Okçuluk Kulübü, İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Okçular Tekkesi’nde gençleri
gelenekle buluşturdu.
Etnik sporlar içinde hatırı sayılır bir yeri olan okçuluk, tarih sahnesine çıkışından bu yana,
pek çok ulus tarafından rağbet gördü. Avlanmanın yanı sıra bir savaş sporu olarak da
okçuluğa ayrıca özel önem atfedildi.
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Bu sporla asırlar boyu iç içe yaşayan atalarımız, gerek savaş gerekse barış zamanlarında
yapılan askerî talimleri bir yarışma haline getirdi. Bu yarışmalar günümüzde okçuluk
turnuvaları şeklinde devam ettiriliyor.
İBB Gençlik Meclisi, bu kadim sporu gençlere tanıtmak ve gençleri gelenekle buluşturmak
amacıyla Okçular Tekkesi’ni ziyaret etti. Etkinliğe katılan gençler, ok atma faaliyetinde
bulundu.
İBB Gençlik Meclisi, gençleri gelenekle buluşturmaya devam edecek.
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İBB Gençlik Meclisi 13. Uluslararası Gençlik
Buluşması’na Destek Verdi

İBB Gençlik Meclisi, 60 ülkeden 300 gencin katıldığı 13. Uluslararası Gençlik
Buluşması’na destek verdi.
Genç İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği’nin (Genç İDSB) 18-23 Ağustos tarihleri
arasında İstanbul, Ankara ve Konya’da organize ettiği gençlik buluşmasının İstanbul
ayağında yapılan etkinlikleri İBB Gençlik Meclisi’nin desteğiyle gerçekleşti.
Program kapsamında 19 Ağustos’ta Miniatürk BELTUR’da 60 ülkeden 300 gencin bir araya
geldiği kahvaltı ve tanışma etkinliğini organize eden İBB Gençlik Meclisi, uluslararası
gençlerin yeni ve farklı fikirlerini birbirleriyle paylaşarak ortak projeler üretmelerine katkı
sağladı.
Kahvaltı organizasyonunun ardından Ankara’ya uğurlanan gençler buluşma kapsamında
Konya’ya da ziyaret gerçekleştirecek. İBB Gençlik Meclisi, ulusal ve uluslararası gençlerin
her açıdan gelişmesi ve insanlığın yararı için çalışmalar gerçekleştirmesi adına destek
olmaya devam edecek.
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Gençlerin Gözüyle İstanbul Projesi Balat’ta Start Aldı

İBB Gençlik Meclisi Fotoğrafçılık Kulübü, Gençlerin Gözüyle İstanbul Projesi’ni hayata
geçirdi.
İBB Gençlik Meclisi bünyesinde faaliyet yürüten Fotoğrafçılık Kulübü üyeleri,

Gençlerin

Gözüyle İstanbul Projesi kapsamında İstanbul’un tarihî semtlerinden Balat’ta bir araya geldi.
21 Ağustos Pazar günü saat 12.00’de başlayan etkinlikte gençler, objektiflerini semtin tarihikültürel dokusuna ve Haliç’in eşsiz manzarasına çevirdi.
Gençler, Fener-Balat bölgesinde yapılan dış mekân çekimlerinde kadraj, renk, diyafram, ters
ışık, derinlik ve perspektif gibi fotoğrafçılık teknikleri üzerine temel bilgi edindi ve uygulama
imkânı buldu. Etkinlik süresince gençlere refakat eden rehber ise gençlere bölgenin tarihi ve
kültürel dokusu hakkında bilgiler verdi.
“An’ı biriktir” sloganıyla yola çıkan kulüp, organize ettiği Gençlerin Gözüyle İstanbul Projesi
kapsamında İstanbul’un tarihi semtlerini fotoğraflayacak ve biriktirdikleri anları sergileme
imkânı bulacak.
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İBB Gençlik Meclisi Geleceğin Yemenli
Mühendislerini Ağırladı

İBB Gençlik Meclisi, Yemen Öğrenci Birliği’nin tanışma toplantısına ev sahipliği yaptı.
Yemen’den Türkiye’ye gelip eğitim gören öğrencilere ev sahipliği yapmak, rehberlik ve
danışmanlık hizmeti vermek, sosyal çalışmalarda bulunmak, öğrencilerle birlikte sosyal,
kültürel ve sportif etkinlikler gerçekleştirmek amacıyla faaliyetler yürüten ve Türkiye’de 22
şubesi bulunan Yemen Öğrenci Birliği, İBB Gençlik Meclisi’nde ağırlandı.
Mühendislik öğrencilerinin tanışma toplantısı niteliğinde gerçekleşen organizasyonda İBB
Gençlik Meclisi’nin ulusal ve uluslararası alanda yürütmüş olduğu faaliyetler anlatıldı. İBB
Gençlik Meclisi’nin destek verdiği toplantı, İstanbullu gençlerle Yemenli öğrencilerin
tanışmasına ve ortak projeler geliştirmek için fikir alış-verişinde bulunmasına olanak sağladı.
Yeni dönem hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren İBB Gençlik Meclisi, bünyesinde
faaliyet yürüten Uluslararası Öğrenci Merkezi ve Dış İlişkiler Komisyonu aracılığıyla projeler
geliştirmeye ve uluslararası öğrencilerin Türk misafirperverliğini yakından tanımalarına katkı
sağlamaya devam ediyor.
.
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Gençler Okçuluk Eğitimine Devam Etti

İBB Gençlik Meclisi Okçuluk Kulübü’nün düzenlediği eğitimler devam etti.
İBB Gençlik Meclisi Okçuluk Kulübü’nün, geleneklerin gençler nezdinde yeniden hayat
bulması ve okçuluk sporunun canlanması amacıyla düzenlediği eğitimler Okçular
Tekkesi’nde devam etti.
İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Okçular Tekkesi’nde gençleri gelenekle buluşturan İBB
Gençlik Meclisi, etnik sporlar içinde hatırı sayılır bir yeri olan okçuluk eğitimleriyle gençlerin
gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.
İBB Gençlik Meclisi, bu kadim sporu gençlere tanıtmak ve gençleri gelenekle buluşturmak
amacıyla düzenlediği eğitimlerine Okçular Tekkesi’nde devam edecek. Eğitimlere katılan
gençler, atalarının izinden giderek onların yaptığı gibi ok atmanın inceliklerini keşfedecek.
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İBB Gençlik Meclisi Kızılay’ın Kurban Bağış
Kampanyasına Destek Veriyor

İBB Gençlik Meclisi bu yıl Kızılay’ın kurban bağış kampanyasına destek veriyor.
İBB Gençlik Meclisi Kızılay’ın bu yıl ‘Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün’ sloganıyla başlattığı
kurban bağış kampanyasına destek veriyor. Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık’la görüşen İBB
ve TBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, kurban bereketinin yıl boyunca sürmesini
amaçlayan kampanyanın önemli olduğunu ve Gençlik Meclisi olarak gereken desteği
sağlayacaklarını ifade etti.
Kızılay’ın kurban bağış kampanyasında işlemler noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Tüm
kurbanlıklar veteriner kontrolünden geçiriliyor, din görevlileri kurban kesimine eşlik ediyor ve
kurbanlıklar İslami şartlara uygun kesiliyor. Aynı şekilde kurban etleri, Et ve Süt Kurumu
işbirliğiyle konserveleniyor ve tüm yıl boyunca ihtiyaç sahiplerinin sofrasında yer alıyor.
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Bağış kampanyasına katılanlar Kızılay’a yurtdışında da kurban kesimi için vekâlet
verebiliyor. Bağış kampanyasıyla Balkanlar’dan Güney Asya’ya, Afrika’dan Ortadoğu’ya ve
Orta Asya’ya milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasında tüm yıl boyunca bayram bereketinin
yaşatılması amaçlanıyor.
Bu yılki kampanyada vekâlet bedeli yurtiçinde 740 ve yurtdışında 475 Türk Lirası olarak
belirlendi. Bağışta bulunmak isteyenler ayrıca 4 taksit imkânından yararlanabiliyor.
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İBB Gençlik Meclisi Habitat III Sürecinde Aktif Rol
Alıyor

İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, Habitat III için New York ve Quito’da
yapılan hazırlık toplantılarına katıldı.
20 yılda bir düzenlenen, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında
Ekim 2016’da Ekvador’un başkenti Quito’da yapılacak olan Habitat toplantılarının üçüncüsü
için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. İBB Gençlik Meclisi, Ekim ayında gerçekleşecek
olan toplantının hazırlık sürecinde aktif rol alıyor.
Habitat III Hazırlık Toplantıları’na İBB Gençlik Meclisi’ni temsilen katılan Başkan Samed
Ağırbaş, New York ve Ekvador’da bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeler
çerçevesinde 19 Eylül’de kamuoyuna açıklanmak üzere İBB Gençlik Meclisi Habitat III
Stratejisi oluşturuldu.
BM’de aktif rol alan gençlik kuruluşları içerisinde Türkiye’de tek olan İBB Gençlik Meclisi,
Mayıs ayında İstanbul’da gerçekleşen BM Dünya İnsani Zirvesi’nde (DİZ) önemli görevler
üstlenmişti. Ağırbaş’ın Gençlik Danışma Kurulu Başkanlığı görevini üstlendiği DİZ sürecinde
5 adet yan etkinlik düzenleyen İBB Gençlik Meclisi, zirveye 40 kişilik profesyonel bir ekip ve
400 ulusal ve uluslararası gönüllü gencin katılımını sağlamıştı.

Sf.20
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Birleşmiş Milletler Dünya İnsani Zirvesi’nin ardından İnsani Yardımlar Gençlik Danışma
Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Samed Ağırbaş, Habitat III sürecinde de dünya gençlik
meclislerini bir çatı altında toplamak amacıyla çalışmalar yürütüyor.
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Ağırbaş Stevie Awards Ödülünü Cumhurbaşkanı ve
15 Temmuz Şehitlerine Armağan Etti

İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, Stevie Awards tarafından Yılın Başkanı
kategorisinde ödüle layık görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Gençlik Meclisi Başkanı Samed
Ağırbaş, dünyanın önde gelen organizasyonlarından Stevie Awards’ın 2016 Uluslararası İş
Ödülleri’nde Yılın Başkanı kategorisinde Gümüş Stevie Ödülü’ne layık görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında ortaya koyduğu yerel yönetim
anlayışı ve İBB Başkanı Dr. Kadir Topbaş’ın aynı anlayış doğrultusunda belirlediği yeni
gençlik vizyonu çerçevesinde çalışmalarını yürüten Samed Ağırbaş, 21 Ekim Cuma günü
Roma’daki Cavalieri Waldorf Astoria Hotel’de gerçekleşecek olan törende verilecek ödülü,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 15 Temmuz Şehitleri’ne armağan etti.
İBB Gençlik Meclisi üyeleri ile birlikte 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı mücadele eden
ve darbe sonrası süreçte uluslararası gençlik platformlarında meselenin doğru anlaşılması
için yoğun çaba harcayan Ağırbaş, ödül töreninde yapacağı konuşmada darbe sürecini ve
FETÖ’nün kanlı yüzünü anlatacak.
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Daha önce Liseli Girişimciler Projesi’yle 6 milyon kişinin oy kullandığı Türkiye Gençlik
Ödülleri 2015 programında Liseli Girişimciler Kulübü projesiyle Yılın En İyi Genç Girişimcisi
ödülüne layık görülen Ağırbaş, başkanlığına seçildiği İBB Gençlik Meclisi’ne 1,5 yıl
içerisinde farklı kategorilerde hayata geçirilen projelerle toplam 7 ödül kazandırdı.
ABD’de faaliyet gösteren Stevie Awards 2002 yılından bu yana dünya çapındaki
organizasyonlarda çalışan profesyonellerin iş

dünyasına

yaptıkları

katkıları

dünya

kamuoyuna tanıtmak amacıyla her yıl çeşitli kategorilerde onur ödülleri veriyor.
Dünyadaki saygın yöneticileri, girişimcileri ve eğitimcileri kapsayan Stevie Ödülleri, dünya
genelindeki büyük-küçük, kamu-özel, kâr amacı güden-gütmeyen tüm işletmelere açık olan
ve Uluslararası Stevie’ler olarak da bilinen Uluslararası İş Ödülleri (IBA), tüm iş kollarını içine
alıyor. 2016 Uluslararası İş Ödülleri’nin kazananları, yüzü aşkın ülkenin on binlerce adayı
arasından belirlendi.
Stevie Ödülleri’nin sponsorluğunu ise dünyanın önde gelen B2B pazarlamacıları, yayın
kuruluşları ve çeşitli devlet kurumları yapıyor.

