
Fransızca açılımı Association des 

États Généraux des Étudiants de 

l'Europe; İngilizcesi European Stu-

dents' Forum; Türkçesi Avrupa 

Öğrencileri Forumu’dur. Avrupa’nın 

200'den fazla üniversite şehrinde lo-

kalleri bulunan ve yaklaşık 13.000 

üyeye sahip, kâr amacı gütmeyen, 

ekonomik ve politik olarak bağımsız, 

uluslararası bir gençlik sivil toplum 

kuruluşudur. 

 

AEGEE, 1985 yılında Paris’teki 

birkaç üniversite öğrencisinin giri-

şimiyle kurulmuştur. Temel fikri o 

dönemlerde oldukça gündemde olan 

Avrupa kimliği ve kavramını, Avru-

palı gençler arasında tartışmaya 

açmak ve bunu yapılacak uluslararası 

etkinliklerle, yaşayarak oluşturmak-

tır. 

 

Hızla büyümekte olan bu dinamik 

ağ, Avrupa çapındaki birçok kuru-

luşun desteğini de kazanmıştır. 

Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve 

İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Konseyi 

ve UNESCO gibi kuruluşlarda temsil 

edilen en büyük öğrenci oluşumları 

arasındadır. 

AEGEE herhangi bir politik fikre 

bağlı değildir. Ancak içinde bulun-

duğu toplumu ve ‘sınırsız Avrupa’ 

fikrini şekillendirebilmek için dört 

temel çalışma alanı üzerinde yo-

ğunlaşmaktadır: Aktif Vatandaşlık, 

Yüksek Öğrenim, Barış ve İstikrar, 

Kültürel Değişim. 

 

Bu alanlar doğrultusunda, AEGEE 

üyeleri gönüllülük ilkesiyle konfe- 

rans, sempozyum, seminer, değişim 

programı gibi birçok etkinlik ve 

proje düzenler. 

 

AEGEE-Ankara, 1995 yılında OD-

TÜ’de kurulmuş ve Avrupa çapın-

daki bu ağın en aktif lokallerinden 

bir tanesi olmuştur. 

 

Düzenlemiş olduğu sayısız yerel, 

ulusal ve uluslararası etkinlikler ve 

projeler ile adını duyurmuştur. 

AEGEE-Ankara'nın AEGEE ağına 

dahil olması, AEGEE içerisinde, 

modern Avrupa'nın sınırları hakkın-

daki dogmaları yıkmış ve değerler 

Avrupa’sı kavramına yeni bir anlayış 

getirilmesini sağlamıştır. 

AEGEE ve AEGEE-Ankara 
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Olağanüstü Genel Kurul  

 

AEGEE-Ankara 

Aralık ayında üç 

önemli toplantı 

daha düzenledi. 

17 Aralık'ta yapı-

lan Olağanüstü 

Genel Kurul’da 

tüzük değişikliği 

önerilerinin yanında Genel Kurul'da da sunulmuş 

olan EURENSSA Projesinin sunumu yapıldı. 

 

AEGEE-Ankara 1. Dönem Konseyi 

 

28 Aralık'ta toplanan Konsey'de ise Yürütme Kuru-

lu, 2012-2013 çalışma dönemi için hazırladığı ve bir 

yıl boyunca uygulamayı planladığı aktivite ve strate-

jilerden oluşan Çalışma Planını sundu. Uzun ve ke-

yifli geçen 1. Dönem Konseyi’nde, AEGEE-Ankara 

üyeleri yönetmelik değişiklikleriyle ilgili tartışıp ye-

ni önerileri oyladılar. 

 

Koordinasyon Takımları Toplantısı 

 

AEGEE-Ankara üyeleri, çalışma ve proje grupları-

nın birbirleriyle iletişimini ve aralarındaki bilgi pay-

laşımını sağlayabilmek adına 23 Aralık Pazar günü 

Bahçelievler'de düzenlenen kahvaltıyla bir araya gel-

di.  Kahvaltının ardından koordinasyon takımları, 

çalışma planları ve çalışmaların temaları hakkında 

bilgi verdi, süreçler hakkında fikir paylaşımları yap-

tı. 

Pazartesi Toplantıları 

Her hafta farklı bir konuyla bir araya geldiğimiz 

pazartesi toplantıları bu ay da oldukça renkli geçti.  

İşte aralık ayının Pazartesi Toplantıları: 

3 Aralık 2012: İnsan Hakları Haftası kapsamında 

'İnsan Hakları 

Atölyesi' düzen-

lendi.  

Çeşitli oyunlar ve 

tartışmalarla ge-

çen pazartesi bu-

luşmasında, katı-

lımcıların fikirle-

riyle renklenen           

atölye çalışmasına 

          ilgi büyüktü. 

 

10 Aralık 2012:  AEGEE-Ankara'nın yeni dönem 

projelerinden olan EURENSSA'nın ve Yaz Üniver-

sitesi’nin temalarını  yakından ilgilendiren 

'Sürdürülebilirlik ve Geri Dönüşüm' konulu toplantı 

düzenlendi. AEGEE-Ankara ofisi, İklim İçin Genç-

lik Girişimi'nden Ahmet Eren Öztürk'ün de katılı-

mıyla, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüme dair kav-

ramlar ve bu konuda güncel sorunlar ile ilgili fikir 

paylaşımlarının yapıldığı verimli bir toplantıya ev 

sahipliği yaptı. 

24 Aralık 2012: 'Orta Dünya VE J.R.R Tolkien' 

başlığıyla düzenlenen 2012 yılının son pazartesi 

toplantısına, Bilim-Kurgu-Fantezi Topluluğu’ndan 

üyelerin Orta Dünya ve Tolkien'in hayatıyla ilgili 

sunumu renk kattı. AEGEE-Ankara’lılar daha sonra 

hep birlikte The Hobbit filmini izlemeye gittiler. 

AEGEE-Ankara Aralık Ayı Toplantıları 

Koordinasyon Takımları Toplantısı 

Bir Adım İleri Oyunu 
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12-18 Aralık tarih-

leri arasında 

'Ayrımcılığın Aynı 

Yeri İki Kere Vur-

masına İzin Verme' 

sloganıyla Centar 

E8 tarafından 

Sırbıstan'ın başken-

ti Belgrad'da dü-

zenlenen eğitime AEGEE-Ankara'yı temsilen Ay-

dan Kaya, Çağdaş Bilir, Oğuz Tosun ve Yağmur 

Rumeli katıldı. Çeşitli ülkelerden katılımcılara te-

mel insan hakları ile cinsiyet ve cinsel kimlik te-

melli ayrımcılık eğitim vermek amacıyla düzenle-

nen organizasyonda, ayrımcılığın dünyanın her ye-

rinde yaşandığı ve kalıp yargıların insanların davra-

nışlarını belirlemede önemli bir   etken olduğu etki-

leşimli aktivitelerle vurgulandı.  

Eğitim boyunca düzenlenen çeşitli atölye çalışmala-

rının yanı sıra katılımcılara temel tiyatro eğitimi veri-

lerek, programın son günü, ayrımcılık temalı, her biri 

beş katılımcıdan oluşan gruplar tarafından yazılan 

oyunların sahnelenmesine ayrıldı. 

Etkinlik boyunca diğer katılımcılarla aktif iletişim 

kuran AEGEE-Ankara üyeleri, bu yıl AEGEE-

Ankara ve AEGEE-Utrecht ortaklığıyla düzenlenecek 

olan homofobi, bifobi, transfobi temalı değişim     

projesinden de bahsederek proje hakkında yeni fikir-

ler ve kontaklar 

edindi.  

Önceki yıllarda Letonya, Ukrayna, Romanya, 

Sırbistan, İsveç ve Finlandiya'dan gençlerin orga-

nize ettiği EURENSSA buluşmasına, bu sene 

Türkiye adına AEGEE-Ankara ev sahipliği yapı-

yor! 

 

EURENSSA nedir?  

EURENSSA (European Environmental Sciences 

Student Association Meeting-Avrupa Çevre Bilimle-

ri Öğrenci Derneği Toplantısı) bu yıl 8'incisi düzen-

lenecek eğitici bir açık hava gençlik kampıdır. Çevre 

ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratma-

nın ve eğitimin amaçlandığı bu organizasyonda katı-

lımcılar 7-10 gün çadırlarda konaklar ve etkinliklerin 

çoğu açık havada gerçekleştirilir. 

AEGEE-Ankara tarafından Ege kıyılarında düzen-

lenmesi planlanan EURENSSA 2013, bir yandan 

sürdürülebilir yaşam, organik tarım gibi konularda 

eğitim ve atölye çalışmalarıyla tematik olarak des-

teklenirken bir yandan da katılımcılara Ege Denizi’-

nin serin sularının keyfini ve doğal güzelliğini yaşa-

ma fırsatı sunulması amaçlanan bir projedir. 

 

AEGEE-Ankara EURENSSA Proje Grubu üyeleri, 

haftalık toplantılarda bir araya gelerek katılımcıların 

Menemen ve İzmir’de, teknolojiden uzak bir or-

tamda, insanlığın bundan 100 yıl önce de yapabildiği 

gibi, birlikte vakit geçirip eğlenebilecekleri yeşil bir 

organizasyon için tema, konaklama, etkinlikler ve 

diğer konularda çalışmalarını sürdürmekteler. 

 

Haziran ayında gerçekleşmesi planlanan, farklı kül-

türlerden gele-

cek katılımcılar-

la yepyeni pay-

laşımların yapı-

l a c a ğ ı 

EURENSSA'13 

projesinin çalış-

maları tüm hı-

zıyla devam edi-

yor. 

EURENSSA 2013 

"Never Let The Discrimination Strike The Same Place Twice" 



Türk-Ermeni Çalışma Grubu 
Kurulduğu günden bu yana tematik çalışmaları-

na devam eden Türk-Ermeni Çalışma Grubu, 

Aralık ayı boyunca 'medyada nefret söylemi ve 

milliyetçilik' üzerine oldukça verimli toplantılar 

gerçekleştirdi.  

Ü l k e m i z d e 

'nefret suçları' 

ile ilgili gerekli 

yapt ı r ımlar ın 

bulunmaması 

sebebiyle toplu-

mun büyük bir 

kesimini tedir-

gin eden olayla-

rın yaşandığından ve bu olayların 'münferit' olarak 

nitelendirilemeyeceğinden bahseden grup, gerekli 

yasal düzenlemelerin en kısa sürede ve en kapsam-

lı şekilde yapılmasını talep ediyor.  

Grup üyelerince belirlenen konu başlıkları üzerin-

den tematik toplantılarına devam eden Türk-

Ermeni Çalışma Grubu, bir yandan da yeni proje 

fikirleri geliştiriyor. Ayrıca önümüzdeki ay çalış-

malarına başlanacak olan 'Türk-Ermeni Dostluk 

Gecesi'ne şimdiden hepiniz davetlisiniz.  

Ocak ayında İstanbul'da Hrant Dink'i Anma Hafta-

sı süresince gerçekleştirilecek olan etkinliklere 

katılacak olan grup üyeleri, 19 Ocak'ta da Şişli’-

den Agos’a düzenlenecek olan yürüyüşte olacak 

ve bu davanın bizim için henüz bitmediğini belir-

tecek.  

Benim de söyleyeceklerim var ve bu konu hak-

kında gönüllü olarak çalışmak istiyorum diyorsa-

nız Türk-Ermeni Çalışma Grubu'nun toplantıları 

her perşembe saat 17.45'te AEGEE-Ankara ofi-

sinde! 

AEGEE-Ankara 1. İç Eğitim 
AEGEE-Ankara yeni döneminin 1.İç Eğitimi  

8 Aralık 2012‘de gerçekleşti! 

Çok değerli eğitmenlerin katılımıyla Aktif vatan-

daşlık, Gönüllülük, AEGEE-Ankara, AEGEE-

Europe, STK Terminolojisi ve Takım olma konu-

larının anlatıldığı eğitime AEGEE-Ankara üyele-

rinden 30 kişi katılım gösterdi. 

Eğitimde yer alan konuşmacılar ve katılımcılar, 

oturumların bilgilendirici olduğu kadar renkli de 

geçmesini sağladı. 

 

Hem eğitmenlerin katılımcılarla, hem de katılımcı-

ların kendi aralarında etkili fikir paylaşımları 

yaşayabilecekleri bir ortam oluşturuldu. 

 

Eğitim sonrasında yapılan sosyal etkinlik ise iç 

eğitimi taçlandırdı; yenilen akşam yemeği ve son-

rasında edilen sohbetler yeni kurulan arkadaşlıkla-

rın pekişmesine yardımcı oldu.  
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 PAZARTESİ Genel Toplantı  

   SALI  

   Exchange Proje Grubu  

   EURENSSA Proje Grubu  

 ÇARŞAMBA  

 Yaz Üniversitesi Proje Grubu  

   PERŞEMBE  

   Türk-Ermeni Çalışma Grubu  

   Uluslararası Politika Çalışma Grubu  

 

 

* Tüm toplantılarımız saat 17:45’te  

AEGEE-Ankara Ofisi’nde yapılmaktadır.  

 

Telegram hakkındaki soru, görüş ve 

önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. 

elifnbilir@gmail.com 

Elif Bilir 

AEGEE-Ankara 

Halkla İlişkiler Sorumlusu 

AEGEE-ANKARA  

ODTÜ Merkez Mühendislik Binası 

No:120 Posta Kodu:06800 

Ankara,TÜRKİYE  

AEGEE-Ankara Aylık 

Haber Bülteni  

*AEGEE-Ankara’yı Twitter’da takip edin 

http://twitter.com/aegee_ankara 

*AEGEE-Ankara Facebook sayfası 

http://www.facebook.com/AEGEE.Ankara 

Haftalık Toplantılar 
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