
Gençlik Örgütleri Forumu Yönetim Kurulu 

Beyanı 
 

Türkiye’nin Ulusal Gençlik Konseyi olma yolunda ilerleyen ve aynı yolda ilerlediği üye gençlik örgütü 

sayısını her geçen gün arttıran Gençlik Örgütleri Forumu Yönetim Kurulu olarak iki yıllık görev 

sürecimizde; 

 

1-Örgün, sargın ve özellikle yaygın eğitimin kalitesinin arttırılması ve gençlerin eğitim hakkından 

özgürce,  adil bir şekilde faydalanmaları için politikalar üretmeyi, 

 

2-Türkiye’de eğitim, öğretim ve yaygın eğitim alanında çalışmalar yapan bütün resmi ve resmi 

olmayan gençlik örgütleriyle işbirliği yapmayı, 

 

3-Yaygın eğitim tekniklerinin yaygınlaştırılması, eğitim hakkı üzerine politika belgesi hazırlanması, okul 

dışı eğitimin yaygınlaştırılması ve kalitesinin arttırılması için çalışmalar yapmayı, 

 

4-Türkiye’de gençlerin bireysel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlama sürecinde, gençlik çalışması 

alanının evrensel değerler çerçevesinde kalite ve standartlarının iyileştirilmesi, yeni ve yaratıcı 

yöntemlerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması konusunda stratejiler ve politika önerileri geliştirmeyi, 

 

5-“Gençlik Çalışanı” kavramının ayrı bir disiplin ve meslek grubu olarak Türkiye’de yer edinmesi, 

tanınması, gençlik çalışanlarının hak ve sorumluluklarının belirlenmesi, bu mesleğin ilke ve standartları 

konusunda savunuculuk ve lobi süreçlerinin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapmayı, 

 

6-Dil, din, ırk, sosyo-ekonomik durum, cinsiyet ayrımı olmaksınız tüm gençlerin, yerel ve ulusal 

düzeyde karar alma süreçlerine ve sosyal yaşama aktif katılma haklarını savunmayı, katılım süreci için 

demokratik kanalların, araçların savunuculuğunu yapmayı, 

 

7-Gençlerin, Türkiye’de gençlik politikalarının oluşturulması sürecinde söz sahibi olmalarının 

sağlanması, gençlerin demokratik sivil örgütlenme haklarının güvenceye alınması ve bu 

örgütlenmelerin aktif birer parçası ya da kurucuları olabilmeleri için strateji ve öneri belgeleri 

geliştirmeyi, 

 

8-Gençlik alanında hak temelli çalışma yapılabilmesi için, insan hakları konusunun gençlik alanında 

yaygınlaştırılması, gençlerin ve gençlik çalışanlarının insan hakları konusunda farkındalıklarının 

arttırılması, gençlik alanında yapılan çalışmalarda insan hakları vurgusunun ve anlayışının 

yaygınlaştırılması, gençlik alanında insan hakları bakış açısının yerleşebilmesi için savunuculuk ve lobi 

faaliyetlerinin yanı sıra, öneri belgeleri ve stratejiler geliştirmeyi, 

 

9-Genç nüfusun oldukça fazla olduğu ülkemizde; barınma, sağlık, eğitim, ulaşım, istihdam vb. sosyo-

ekonomik hakların gençlik özelinde çözüme kavuşturulması için, hak temelli politikaların üretilmesi ve 

uygulanmasını sağlamayı, 

 

10-Sosyo-ekonomik eşitsizlikleri yok edecek ve toplumsal adalet için karar mekanizmalarını 

etkileyecek, şeffaf, demokratik ve katılımcı bir şekilde politikalar üretmeyi, 

 
 
 

 
 



 
 
11-Gençlik alanında araştırmalar yapmayı, yapılan araştırmaları desteklemeyi ve gençlik alanında 

yayınlar çıkartmayı, 

 

12-Gençlik Örgütleri Forumu’nun ilke ve değerlerinin yaygınlaştırılması ve üyelerin arttırılmasının yanı 

sıra, üyelerin birbiriyle etkileşim içinde olmalarını ve fikir alışverişinde bulunmalarını GoFor'un 

tanıtılması, ilke ve değerler doğrultusunda GoFor'un yaygınlaştırılması, medya ve vatandaşlarla 

iletişiminin sağlanması ve yeni medya aracılığıyla gençlerin katılımının sağlanmasına yönelik 

çalışmalar yapmayı, 

 

13-Uluslararası ortaklıkları koordine eden, uluslararası alanda ortaklıklar kuran, bilinir, güvenilir ve 

danışılır bir yapı olmayı ve bu süreçte GoFor'un çalışmalarında kullanılmak üzere ulusal ve 

uluslararası kaynaklara erişmek için çalışmalar yapmayı, 

 

14-GoFor'un tanınırlığını sağlamak amacıyla karar vericiler ve politika üreticileri ile görüşmeler 

yapmayı, gençlik hakları ve gençlik politikaları doğrultusunda savunuculuk, lobicilik ve kampanya gibi 

çalışmaların koordinasyonunu yürütmeyi, 

 

15-Gençlik örgütleri Forumu’nun kurumsallaşması ve kurumsal kimliğinin oluşması için çalışmalar 

yapmayı, 

 

Gençlik Örgütleri Forumu “Çalışma Usul ve Esasları” ile “İlke ve Değerler Metnine” sadık kalarak 

çalışmalar yapmayı taahhüt ederiz. 

 

Gençlik Örgütleri Forumu Yönetim Kurulu; 

Ad-Soyad Ceylan İnceoğlu  

Ad-Soyad Sinan Erdoğan  

Ad-Soyad Sedef Gürü  

Ad-Soyad Ümit Kaan Cengiz  

Ad-Soyad Sinan Kaymaz  

Ad-Soyad Büşra Demirbaş  

Ad-Soyad Gökhan Tekin  

Ad-Soyad Çağlar Çalı 

Ad-Soyad         Büşra Açıkbaşgil 

Ad-Soyad         Ozge Yavuz 

  

 


