
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 konfer-

ans, sempozyum, seminer, değişim 

programı gibi birçok etkinlik ve 

proje düzenler. 

 

AEGEE-Ankara, 1995 yılında 

ODTÜ’-de kurulmuş ve Avrupa çap-

ındaki 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. 
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AEGEE-Ankara'nın Genel Kurul'u 20-21 

Ekim 2012 tarihlerinde ODTÜ MM-25 

amfisinde gerçekleştirildi.  

 

Geçtiğimiz yılın bütçesinin ve aktivite rapo-

runun oylandığı Genel Kurul'da önümüzde-

ki çalışma yılında gerçekleştirilmek istenen 

projelerin sunumlarına da yer verildi.  

 

Yeni çalışma dönemi bütçe önerisi ve proje 

geliştirme gibi eş zamanlı çalıştaylara da yer 

verilen Genel Kurul'da 2012-2013 çalışma 

dönemi Yürütme Ku-

rulu, Destek Yapıları 

ve Denetleme Kuru-

lu üyeleri seçildi.  

AEGEE-Ankara 2012 Genel Kurulu 

AEGEE-Ankara 2012 Genel Kurulu 

Urfa'nın Akçakale ilçesinde 3 Eylül 2012 

tarihinde yaşanan saldırının ardından Türki-

ye tarafından Suriye mevzilerinin bomba-

lanması ve savaş tezkeresinin Meclis'ten 

geçirilmesi ile ülkenin bütününü savaşa sok-

maya dönük bir tablo oluşturulmuştur. Bir 

ayı aşkın süredir savaşın etkilerini yaşayan 

Akçakale halkını korumak için hiçbir önlem 

alınmadığı gibi, savaş kışkırtıcılığına hız 

verilmesi beş kişinin yaşamını kaybetmesi-

ne neden olmuştur.  

Geçmişte Irak ve Afganistan işgallerinde 

görüldüğü üzere hiçbir askeri müdahale, 

işgal edilen ülkeye "demokrasi ve özgürlük" 

getirmemiştir, Suriye'ye de getirmeyecektir.  

 

AKP iktidarı ve bu politikaların mimarı Ah-

met Davutoğlu'nun içeride ve dışarıda savaş 

politikalarına son vermeleri gerekmektedir.  

Çünkü yapılacak askeri bir müdahale yıllar-

dır savaşların bedelini ağır bir şekilde öde-

yen Ortadoğu halklarının daha fazla bedel 

ödemesine neden olacak ve kapanmayan 

derin yaralar açacaktır.  

 

Biz AEGEE-Ankara olarak, başta Türkiye'-

den olmak üzere Suriye'ye yönelik olarak 

yapılacak olan tüm askeri müdahalelere kar-

şı olduğumuzu beyan ediyoruz. Çıkarılan 

tezkerenin geri çekilmesini talep ediyor, de-

mokratik çözüm ve onurlu bir barış için ge-

reken adımların atılmasını istiyoruz!  

AEGEE-Ankara “Savaşa hayır!” diyor! 

“Geçmişte Irak ve Afganistan 

işgallerinde görüldüğü üzere hiçbir 

askeri  

müdahale, işgal edilen ülkeye 

"demokrasi ve özgürlük" 

getirmemiştir,  

Suriye'ye de getirmeyecektir.” 



 Sayfa 3 

Yürütme Kurulu  

Başkan Turgut Tosun  

Genel Sekreter Emin Alp Bıyık  

Dış İlişkiler Direktörü Selin Siviş  

 

Denetleme Kurulu  

Bekir Doğru  

Mert Can Yılmaz  

 

 

Destek Yapıları  

Avrupa Kurumları Sorumlusu  

Emine Türkmen  

Bilişim Teknolojileri Sorumlusu  

Ceyhan Köseoğlu  

Halkla İlişkiler Sorumlusu  

Elif Bilir  

İnsan Kaynakları Sorumlusu  

Başak Bağcı  

AEGEE-Ankara AEGEE-Utrecht lokaliyle 

ortak bir değişim projesine imza atıyor! 

LGBT bireylerin toplumdaki yeri ve homofobi, 

bifobi ve transfobi konularında Türkiye ve Hol-

landa’nın karşılaştırmalı çalışmalarla değerlen-

derileceği bu değişim projesinde, iki ülkede de 

yapılacak sunumlar, paneller ve atölye çalış-

maları gibi etkinliklerle temanın işlenmesi 

planlanıyor. 

Projenin tematik altyapısının hazırlanması için 

AEGEE-Ankara Exchange Projesi Grubu temayı 

haftalık alt başlıklarla bölerek LGBT bireylerin 

toplumda ötekileştirilmesi, baskılanması ve şid-

dete maruz kalmasının sebeplerini inceledi. 

Eğitim, medya, din, milliyetçilik, toplumsal erk-

lik, kadın düşmanlığı, namus gibi altbaşlıklarla 

tartışılan homofobi, bifobi ve transfobi 

temasının Utrecht’ten gelecek katılımcıla-

ra nasıl aktarılabileceği konusunda çalış-

malar devam ederken, projenin Ankara 

ayağında vaka çalışmaları, poster tasarı-

mı, kurgular, dans, müzik ve resimlerle 

renk katılarak yapılabilecek etkinlik 

fikirleri konuşuldu. Aynı zamanda pro-

jenin fon bulma çalışmaları için de çalış-

malara başlayan AEGEE-Ankara, çalışma-

larını AEGEE-Utrecht ile koordineli şekilde 

sürdürüyor. 

AEGEE-Ankara & AEGEE-Utrecht Exchange Projesi 

 

AEGEE-Ankara 2012  

AEGEE-Europe'ta, Avrupa Kurumları 

Direktörü ve Başkan olarak Comite 

Director’de(AEGEE-Europe Yürütme 

Kurulu) görev yaptı. AEGEE içinde bir 

çok görevde bulundu. 

Halen Türk-Ermeni Sivil Diyaloğu üze-

rine çalışmalarını sürdüren ve AEGEE-

Ankara'nın da Onur Üyesi olan Burcu 

Becermen, artık AEGEE-Europe'un 15. 

Onur Üyesi! 

Burcu Becermen,AEGEE'nin 2012 yılı 

Sonbahar dönemi genel kurulu olan 

AGORA-Budapeşte'de 'AEGEE -

Europe'un Onur Üyesi' seçildi!  

Burcu Becermen kimdir?  

AEGEE-Ankara'nın en büyük proje-

lerinden biri olan Türk-Yunan Sivil 

Diyaloğu Projesi’nin koordinatorlüğünü 

yürüten Burcu Becermen, bu proje ile 

2006 yılında Schwarzkopf Foundation 

tarafından 'Young European of the 

Year' ödülüne layık görüldü. 

Burcu Becermen AEGEE-Europe'un Onur Üyesi Seçildi 

“AEGEE-Ankara'ya bu 

gururu yaşattığı için 

Burcu Becermen'e 

teşekkür ediyoruz.” 



AGORA-Budapeşte’nin Ardından...  
Tüm AEGEE ağı lokallerinin katılım gösterdi-

ği, tüzük değişiklerinin oylandığı ve AEGEE-

Europe düzeyinde bazı görevlerle ilgili seçim-

lerin yapıldığı, AEGEE’nin sonbahar ve ilkba-

harda birer kez olmak üzere yılda iki kez ger-

çekleştirilen Genel Kurulu AGORA, bu yıl 31 

Ekim-4 Kasım tarihleri arasında Budapeşte’de 

gerçekleşt ir i ld i .AGORA’da AEGEE -

Ankara’yı üyelerimizden Selin Siviş, Burcu 

Ünlütürk ve Ecem Dak temsil etti.  

Çeşitli oturumlarda yer alıp fikirlerini sunarak 

AEGEE-Ankara'nın görünürlüğünü arttırıldığı 

AGORA’da üyelerimiz ayrıca birçok lokalden 

yeni üyeler ile tanışarak AEGEE-Ankara hak-

kında bilgi verdiler.  

Aynı zamanda AEGEE-Ankara ile LGBT bi-

reylerin toplumdaki yeri üzerine yapılacak 

Exchange Projesi ile ilgili proje partneri olan 

AEGEE-Utrecht ile AGORA’da bir araya ge-

lerek  Exchange projesi hakkında görüşme 

yaptılar.  

Türkçe konuşan lokaller ve Net-Com, Tika 

Kukhianidze ile bir araya gelen üyelerimiz, 

düzenlenmesi olası Network Meeting hakkın-

da konuştukları AGORA buluşmasında ayrıca 

Comite Directeur üyeleri ile görüşüp AEGEE-

Ankara'nın dönem planları hakkında bilgi ver-

diler.  

AEGEE-Ankara Yaz Üniversitesi 2013 

AEGEE-Ankara Yaz Üniversitesi Proje Grubu, 

uluslararası anlamda AEGEE’nin temel prensiple-

rinden biri olan Kültürel Değişimi her yıl düzenle-

nen yaz üniversiteleriyle destekleyen geleneksel 

bir proje grubudur.  

Bu seneki temanın 'Çevre ve Sürdürülebilirlik' ola-

rak belirlendiği AEGEE-Ankara Yaz Üniversitesi 

Proje Grubu’nda sürdürülebilirlik konusunda bilin-

ci artırmak, çevreyi korumak için neler yapılabile-

ceğini beraberce öğrenmek ve bunları yaşamımız-

da uygulamayı sağlamak amaçlanırken, bu amaç-

ları gerçekleştirmek için Ağustos ayında yapılması 

planlanan yaz üniversitesi projesinin rotasının, 

tarihlerinin ve etkinliklerinin belirlenmesi; ulaşım, 

konaklama, yemek gibi kalemlerin bütçe dahilinde 

karşılanabilmesi için fon ve ayni yardım bulunma-

sı için çalışmalarını sürdürü-

yor. Türkiye’nin çeşitli şe-

hirlerinde sürdürülebilirlik 

konusunda katılımcıların 

bilgilendirilebileceği verimli 

ve keyifli bir proje için, pro-

jenin gerçekleştirilebileceği 

mekanlar ve yapılacak et-

kinlikler konusunda top-

lantılar her hafta Çarşamba günleri AEGEE-

Ankara ofisinde üyelerimizin yoğun katılımıyla 

devam ediyor.  

Pazartesi Toplantıları  
Pazartesi toplantıları, güncel olayların tar-

tışıldığı, çeşitli konularda çalıştayların ve 

sunumların gerçekleştiği, yeni proje fikirleri-

nin ortaya çıktığı ve yeni üyelerin de 

AEGEE-Ankara'yı daha yakından tanımala-

rını sağlayan, gelenekselleşmiş toplantılar-

dır.  

Her Pazartesi 17:45'te AEGEE-Ankara ofi-

sinde gerçekleştirdiğimiz toplantılarımızdan 

Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştirilen 

bazı toplantı başlıkları şunlar :  

 Homofobi, bifobi ve transfobi  

 Değerler Atlası: "Türkiye Değerler Atlası 2012" 

 Açlık Grevleri ve Siyasi Tutukluların Talepleri 

 Avrupa Birliği Gençlik Projeleri  

 2012 Avrupa Birliği İlerleme Raporu  
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AEGEE-Ankara 

1. İç Eğitimi 

 

  

 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.  

AEGEE-Ankara iç eğitimlerine 8 Aralık 

2012 tarihinde yapacağı ilk eğitimle başlıyor.  

Çok değerli eğitmenlerimiz tarafından;  

 

 Aktif Vatandaşlık  

 Gönüllülük  

 AEGEE-AEGEE Europe  

 STK Terminolojisi  

 Takım Olma  

 

Konularında sunumların yapılacağı AEGEE-

Ankara 1. İç Eğitimi 8 Aralık 2012 Cumarte-

si günü 12.30’da ODTÜ MM-25 Konferans 

salonunda gerçekleştirilecek.  

 

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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