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Başkent Gençl�k Mecl�s�, 1992 R�o Yeryüzü Z�rves� �le başlayan ve Türk�ye’de “Yerel
Gündem 21” olarak b�l�nen sürdürüleb�l�r gelecek �ç�n demokrat�k katılımın yolunu açan
sürec�n somut b�r çıktısıdır. Ankara’da yaşayan 15-30 yaş aralığındak� tüm gençler�n b�r
araya gel�p kend�n� ve kent�n� gel�şt�ren yerelden var olan problemlere yerel katılımcılık
yoluyla çözümler üreten gençler�n yaşamın her alanında güçlenmes�n� sağlayan
mekan�zmalar bütünü Başkent Gençl�k Mecl�s� suret�ne bürünmüştür. Başkent Gençl�k
Mecl�s�, s�yaset üstü konumu �le Ankara’dak� tüm gençler�n d�n, d�l, �deoloj�, s�yas� k�ml�k
g�b� farklılıkları kend� potasında özgül ağırlıklarıyla var olmasını sağlayan herhang� b�r
s�yasallaşma eğ�l�m�ne g�rmeden kent yönet�m�n�n gençleşt�r�lmes� ve gençl�k
pol�t�kalarının gençler tarafından bel�rlenmes� gayes� �le kurulmuştur. Kuruluşunda
herhang� b�r karar alıcı mekan�zma öncü olmamış ve tamamen gençler�n talepler�
doğrultusunda Ankara Kent Konsey� �le gençler arasında sürdürülen ortak akıl çabaları
net�ces�nde Ankara’nın tüm genç kes�mler�n� kapsayan b�r gençl�k b�rl�ktel�ğ�d�r.

Başkent Gençl�k Mecl�s�, Gençler�n yaşama akt�f katılımını sağlamanın araçlarını gençler
tarafından oluşturulmasını temel �lke olarak ben�msemekted�r. Gençler�n katılımına
olanak sağlanırken hang� araçların akt�fleşt�r�lmes�ne yönel�k gel�şt�r�len pol�t�kalar ve
demokrat�k katılım süreçler�n�n �şlemes� bakımından etk�l� olduğu düşünülmekted�r. 

HAKKIMIZDA
#GENÇLERİNSÖYLEYECEKLERİVAR

#SÖZGENÇLERİN!



MİSYON 

VİZYON

#GENÇLERİNSÖYLEYECEKLERİVAR

#SÖZGENÇLERİN!

Başkent Gençl�k Mecl�s�'n�n kuruluşunu, amaçlarını ve çalışma �lkeler�n� kapsar. Başkent
Gençl�k Mecl�s�; Ankara gençl�ğ�n�n s�v�l toplum k�ml�ğ�n� �fade eder. Gönüllülük esasına
dayalı olarak çalışır. Yerel, ulusal ve küresel konularda, gençler�n f�k�r bel�rteb�lmeler�n�,
çözüm üreteb�lmeler�n� sağlar ve karar alma mekan�zmalarına katılımlarını güçlend�r�r.
Başkent Gençl�k Mecl�s�, Ankara Kent Konsey� bünyes�nde kurulan b�r b�leşend�r. Başkent
Gençl�k Mecl�s�; ayrımcılık yapılmaksızın, gençler�n, mecl�s çatısı altında yaratılan uzlaşma
ortamında, kent�m�z�n öncel�kl� sorunlarının bel�rlenmes�ne, sürdürüleb�l�r gel�şmen�n
temel�n� oluşturacak pol�t�kaların üret�lmes�ne ve uygulanmasına katkıda bulunur.

Başkent Gençl�k Mecl�s�, yaşamın her alanında gençler�n güçlend�r�lmes�ne odaklanırken
aynı zamanda toplumsal kurumların gençleşt�r�lmes� v�zyonuna sah�pt�r. Sosyal, s�yasal ve
ekonom�k d�nam�kler�n gençler�n katılımı �le sürdürülmes�n� sağlamak amacıyla katılımcı
yönet�m, katılımcı bütçe ve akt�f yurttaş �lkeler�ne sah�p olan Başkent Gençl�k Mecl�s�,
gençler�n sorumluluk alıp kente katılımını sağlamak �ç�n faal�yetler gerçekleşt�r�r.
Gençler�n organ�zasyonu �le genç pol�t�kaların oluşturulması ve karar alıcı mekan�zmaları
harekete geç�rmey� ben�mser.
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#GENÇLERİNSÖYLEYECEKLERİVAR

#SÖZGENÇLERİN!

İlk etapta gençl�k çalışma grubu etrafında b�r araya gelen gençler yaklaşık b�r buçuk yıl
boyunca düzenl� faal�yet yürüterek Ankara’da yaşayan 15-30 yaş arasındak� gençler�n
tamamına açık b�r platform olarak �nşa sürec�ne başladı. Gençl�k çalışma grubu olarak
başlanılan süreç üzer�nden geçen 18 aylık süre zarfında gençler�n kent konsey� felsefes�n�
sah�plenmes� �le b�rl�kte ortak akıl yaklaşımının kurumsallaşmasını yönel�k çalışmalar
yapıldı. Katılımcılığı şeffaf b�r b�ç�mde �cra ed�lmes� �ç�n genel kurul tar�h�nden 20 gün
önce hem Ankara Büyükşeh�r Beled�yes� basınında hem Kent Konsey�n�n duyuru
portallarında hem de gençl�k çalışma grubunun sosyal medya ve ağ gruplarında �lan
ed�lerek tüm gençler davet ed�ld�.

30 Ocak 2022 tar�h�nde saat: 11:00’de Ankara T�caret Odası Mecl�s Salonunda 600 delege
ve b�r o kadar da m�saf�r�n katıldığı 1000’� aşkın coşkulu b�r kalabalık �le gençl�k mecl�s�
genel kurulu gerçekleşt�. Ankara Büyükşeh�r Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra
büyükşeh�r beled�yes� da�re başkanları da genel kurula katıldı. Ankara Kent Konsey�
Başkanı Hal�l İbrah�m Yılmaz Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şah�n ve yürütme
kurulu üyeler�n�n yanında Ankara Kent Konsey� bünyes�nde bulunan mecl�s ve çalışma
gruplarından da yoğun katılım gerçekleşt�. Genel Kurulda gençl�k mecl�s� başkanı ve 34
yürütme kurulu üyes� seç�lerek gençl�k mecl�s�n�n kuruluşu tamamlandı.

GENEL KURUL
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FAALİYETLER
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Dünyamızı etk�s� altına alan Cov�d-
19 salgını �nsanların sağlıklarını
tehd�t etm�ş, ölümlere sebep
olmuştur. Bununla b�rl�kte sosyal
hayatın �çer�s�nde kr�zler meydana
gelm�ş. Toplumsal hayatın
devamlılığını sağlayan etkenler�n
zarar görmes�ne neden olmuştur.
Kr�zlerden etk�lenen dezavantajlı
gruplardan b�r tanes� �se genç
nüfustur. Zararların
değerlend�r�lmes�n� yapılab�lmes�,
toplumsal hayatın devamlılığını
sağlayab�lmek amacıyla “Pandem�
ve Gençl�k” toplantısı yapmayı
planlamış bulunmaktayız. 

PANDEMİ VE GENÇLİK FORUMU 

FAALİYETLER



Bu toplantı �le sosyoloj�k �ht�yaç ve
eylem anal�zler� yapılması hususunda
eğ�t�m, sağlık, s�v�l toplum, �st�hdam,
sosyoloj�, ps�koloj� alanlarında mevcut
durum değerlend�rmes�n�n yanında
eylem planlarının zem�n�n� oluşturmak
�ç�n b�r �rade ortaya konulması
hedeflenm�şt�r. 

Toplantıya Ankara Kent Konsey�
bünyes�nde yer alan çalışma gruplarının
katılımını sağlamanın yanında alanında
uzman �s�mler�n davet ed�lmes�
planlanmaktadır. Çalışma gruplarının
davet�n� kent konsey� aracılığıyla d�ğer
uzmanları �se gençl�k mecl�s� çalışma
grubu olarak ayarlamayı
düşünmektey�z. Bunun yanında gençl�k
mecl�s� çalışma grubundan 10 tane
üyen�n katılımı gerçekleşt�r�lecekt�r.



Ankara Kent Konsey� Gençl�k Mecl�s� bel�rlenen beş farklı
tema etrafında Ankara’da gençler� �lg�lend�ren problemler�
tesp�t� ve aynı zamanda çözümler�n ortaya çıkartılacağı b�r
çalışma tasarlamıştır. B�rleşm�ş M�lletler�n bel�rled�ğ�
sürdürüleb�l�r gelecek yaklaşımında üzer�nde durulan
yurttaş katılımının gerçekleşmes� açısından genç katılımın
teşv�k ed�lmes� gerekmekted�r. Y�ne Avrupa Konsey�n�n
gençl�k pol�t�kalarında genç bakışın teşv�k ed�lmes�
hususunda ortaya koymuş olduğu �lkeler�n Ankara
yerel�nde uygulanması çalışmamızın en öneml�
gerekçes�n� oluşturmaktadır. Ankara’da yaşayan gençler�n
gençl�k pol�t�kalarında akt�f katılımının sağlanması,
gençl�k b�l�nc�n�n tes�s ed�lmes�, günümüzde Ankara’da
yaşayan gençler�n mustar�p olduğu problemler�n genç
perspekt�f� �le tesp�t ve çözümler� noktasında �raden�n
ortaya konulması 1-2 Haz�ran Gençl�k Çalıştayının temel
mot�vasyonunu oluşturmaktadır.

1-2 HAZİRAN GENÇLİK ÇALIŞTAYI 
13 TEMMUZ GENÇLİK BULUŞMASI

FAALİYETLER







 2 Eylül 2021 Nasıl B�r Gençl�k Mecl�s�: Genç’Sen Karar Ver
22 Ağustos 2021 Gençl�k Mecl�s� Taşınma Toplantısı

 6 Ağustos 2021 Türk Tar�h Müzes� ve Parkı Oryantasyon Gez�s�
 2 Temmuz 2021 187. Geleneksel K�raz Buluşması

 27 Haz�ran 2021 Zoom Toplantısı
 

Başkent Gençl�k mecl�s� düzenl� aralıklarla oryantasyon
buluşmaları gerçekleşt�rmekted�r. Bu oryantasyon buluşmaları
temel olarak Ankara’da yaşayan gençler�n gençl�k dayanışması,
s�v�l toplum b�l�nc� ve “gençl�k mecl�s�” mantığının tanıtılması
amacını taşımaktadır. Öte yandan, oryantasyon etk�nl�kler�
gençl�k mecl�s�ne yen� katılmış olan k�ş�ler�n gençl�k mecl�s�nde
daha akt�f b�r şek�lde bulunmalarını sağlar, gençler�n b�rb�rler�ne
karşı herhang� b�r şek�lde ortaya çıkab�len ön yargıları azam�
düzeye �nd�rmey� amaçlar. Gençler�n farklılıklara saygı,
dezavantajlara duyarlı, kent�ne sah�p çıkan, dayanışma b�l�nc�n�
artırmak üzere tanışma oyunları ve serbest kürsü etk�nl�kler�
gerçekleşt�rmekted�r. Oryantasyon buluşmaları her 50 yen� üye
kaydı �le gerçekleşt�r�l�r ve gençl�k mecl�s�n�n �lk 6 ayına
mahsustur.

ORYANTASYON FAALİYETLERİ

FAALİYETLER



ORYANTASYON FAALİYETLERİ ZOOM TOPLANTILARI 

FAALİYETLER



ANKARA KADIN LİDERLER ZİRVESİ

Başkent Gençl�k Mecl�s� 6-7 Kasım tar�hler� arasında Ankara 
T�caret Odası’nda Kadın L�derler Z�rves� gerçekleşt�rm�şt�r. 
Z�rvede, alanında uzman kadınlar yaptıkları meslekte 
karşılaşılan c�ns�yet tabanlı zorlukları ve bu zorlukları nasıl 
aştıklarını; gerçekleşt�rd�kler� başarıları nasıl yaptıklarını 
katılımcılara anlatarak deney�m aktarımı 
gerçekleşt�rm�şlerd�r. AISEC derneğ�n�n de katılım 
gösterd�ğ� z�rvede savunma sanay�den kamuya, eğ�t�mden 
g�r�ş�mc�l�ğe kadar gen�ş b�r yelpazede konuşmacılar 
ağırlayan Başkent Gençl�k Mecl�s�, �ş dünyasındak� c�ns�yet 
eş�ts�zl�ğ�n� ön plana çıkardı ve �st�hdam konusunda 
gençlere tavs�ye olab�lecek f�k�rler�n gün yüzüne 
çıkab�leceğ� b�r platform yaratılmasına öncülük ett�.

FAALİYETLER





SAHA FAALİYETİ: AŞTİ STANT FAALİYETİ

A’DAN Z’YE ANKARA KULLANIM KLAVUZU 

ÜNİVERSİTE ANKARA’DA OKUNUR PROJESİ

Başkent Gençl�k Mecl�s�, 27 Eylül – 6 Ek�m tar�hler� arasında Ankara’da ün�vers�te okumaya 
gelen öğrenc�lere hem merhaba demek hem de yaşanan barınma sorunu sırasında 

akranlarına şehre �lk geld�kler�nde yardımcı olab�lmek �ç�n Ankara’nın otobüs term�nal� AŞTİ’de 
stant kurdu. Bu stantla b�rl�kte hem Başkent Gençl�k Mecl�s�’n�n hem de Ankara gençl�ğ�n�n 

dayanışmacı kültürünü ön plana çıkarmayı hedeflenm�şt�r. Bu stantla b�rl�kte şehre �lk kez 
gelen gençler akranları tarafından karşılanmış olup, �lk gel�nd�ğ�nde yaşanılan o yabancılık ve 
b�lmezl�k ortamının yaşanılmaması sağlamaya çalışılmıştır. Eylül ayında patlak veren barınma 

kr�z�ne karşı da Ankara Büyükşeh�r Beled�yes� �le �ş b�rl�ğ� şekl�nde hareket eden Başkent 
Gençl�k Mecl�s�, “Ün�vers�te Ankara’da Okunur” sloganı çerçeves�nde barınmadan dolayı 

başkente gelen gençler�n eğ�t�m haklarından mahrum olmamalarını sağlamıştır.

FAALİYETLER
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DAN Z'YE  
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#Başkent�nGençAklı

Cumhur�yet�m�z� b�ze armağan eden 
Gaz� Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlandığı 
yer genelde Ankara’ya gel�nd�ğ�nde �lk z�yaret ed�len 
yerd�r. Ankara’nın en öneml� semboller�nden b�r�d�r. 
Anıtkab�r’�n yapılması �ç�n malzemeler farklı bölgelerden
gelm�şt�r, 42 tonluk lah�t mermer Osman�ye’den, 
sarı taş Çankırı’dan get�r�lm�şt�r. B�rçok bölümü bulunan 
Aslanlı Yol, Tören Meydanı, Mozole Bölümü ve Müze 
g�b� b�rçok farklı bölümü bulunan Anıtkab�r’�n g�r�ş�nde 
yer alan Barış Bahçes� �se barışı s�mgelemes� �ç�n yapılmıştır ve bu bahçe �ç�n çeş�tl� ülkelerden
ç�çekler get�r�lm�şt�r. Bu ç�çekler�n hang� ülkelerden geld�ğ� ve türler� hakkındak� b�lg�ler� yol boyunca
karşılaşacağınız tablolardan �nceleyeb�l�rs�n�z.

ANITKABİR

343 348 355 357 361

Altındağ İlçes�nde bulunan tar�h� b�r kaled�r. Çeş�tl� 
meden�yetlere ev sah�pl�ğ� yapmış ve b�nlerce yıllık 
tar�h� olan Ankara, Ankara Kales� etrafında gel�şmeye 
başlamış b�r kent. Yapılan restorasyonlar ve çeş�tl� 
düzenlemeler başta tur�stler ve fotoğrafçılar olmak
üzere her geçen gün daha fazla �nsanı kend�ne çek�yor.
Kalen�n çevres�ndek� yokuşlar, en az Kale�ç� kadar 
�lg� çek�c�. Ant�kacı ve bakırcılar arasında dolaşmak, 
fotoğraf çekmek, satılan �lg�nç şeyler� �ncelemek çok key�fl�.

ANKARA KALESİ

NASIL GİDİLİR?

NASIL GİDİLİR?
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#Başkent�nGençAklı

Ankara’da, Anadolu’nun arkeoloj�k eserler�n�
serg�leyen ve dünyanın sayılı müzeler� arasında yer
alan b�r müzed�r. Başlangıçta sadece H�t�t dönem�ne
a�t eserler�n serg�lend�ğ� müze, daha sonra d�ğer
uygarlıklara a�t eserlerle zeng�nleşm�ş ve H�t�t Müzes�
olmaktan çıkıp, Anadolu Meden�yetler� Müzes� hâl�ne
gelm�şt�r. Ayrıca, Anadolu Meden�yetler� Müzes� 1997
yılında Avrupa’nın en �y� müzes� seç�lm�şt�r. 

ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ
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Rahm� Koç Müzes�, tar�h� b�r yapı olan 16. yüzyıldan kalma
Çengel Han’ın �çer�s�nde. 2005 yılında Koç Vakfı tarafından
onarılan ve müze hâl�ne get�r�len yapı, Ankara’nın �lk 
sanay� müzes�d�r. Ankara Kales� ana g�r�ş kapısının hemen
karşısında, esk�den At Pazarı olarak anılan mevk�de 
yer alan müze �k� ana b�nadan oluşmaktadır: Çengelhan 
ve Safranhan. Beş yüz yıla yakın b�r süre önce �nşa 
ed�lmes�ne rağmen günümüze kadar ayakta kalab�len
Çengelhan, Ankara'nın hanlar bölges�nde özgünlüğünü bugüne kadar koruyab�len ender
yapılardandır. Safranhan’ın �se 1511 yılında yaptırıldığı ve t�p�k b�r Anadolu kervansarayı olarak
kullanıldığı b�l�nmekted�r. Ankara’da sof t�caret�n�n b�tmes�nden sonra önem�n� y�t�ren Safranhan
Osmanlı Devlet�’n�n son dönemler� ve Cumhur�yet’�n �lk yıllarında cezaev� olarak kullanılmıştır.

ÇENGELHAN RAHMİ KOÇ MÜZESİ

NASIL GİDİLİR?

NASIL GİDİLİR?



GENÇ DOSTU ŞEHİRLER KONGRE VE SERGİSİ 
SAHA ÇALIŞMASI: STANT FAALİYETİ

Türk�ye Beled�yeler B�rl�ğ� (TBB) ve T.C 
Gençl�k ve Spor Bakanlığının ev sah�pl�ğ�nde 
24-25 Ağustos 2021 tar�h�nde düzenlenen 
"Genç Dostu Şeh�rler Kongre ve Serg�s�", 
yerel yönet�m unsurlarından beled�yeler 
başta olmak üzere büyükşeh�r ve �lçe 
beled�yeler�, kent konseyler� ve farklı 
bölgelerden gelen gençl�k merkezler� �le 
yerelde genç dönüşüm planının ortaya 
konulduğu öneml� kongrelerden b�r�d�r.

ATO Congres�um Kongre ve Serg� 
Merkez�’nde gerçekleşen Kongre’de yer alan 
onlarca beled�ye ve bakanlık kurumu 
arasında yer�n� alan Başkent Gençl�k Mecl�s�, 
serg�dek�  tek s�v�l gençl�k yapılanması 
olarak d�kkat çekm�şt�r. 

FAALİYETLER



Gençl�k alanında s�v�l 
katılımcılığı ve akt�f 
yurttaşlığı gençl�k ölçeğ�nde 
tems�l etmes�yle büyük b�r 
önem kazandı. 

Ayrıca kent �ç�nde alınan 
kararların toplumcu ve 
kapsayıcı b�r anlayışla 
yürütülmes�ne önem veren 
AKK �le Başkent Gençl�k 
Mecl�s�, katılımcılarının yerel 
pol�t�ka oluşturma 
süreçler�nde akt�f rol aldığı 
çalışmaları Kongre boyunca 
serg�lem�ş ve yerelde genç 
dönüşümün başarılı 
örnekler� arasında serg�de 
büyük b�r �lg�yle 
karşılanmıştır.



SÖZ MECLİSTEN İÇERİDE

"Söz Mecl�sten İçer�de”; Başkent Gençl�k Mecl�s�n�n gençler�n b�r�k�m, b�lg�, f�k�r üretme, 
düşünme, kend�ler�n� �fade etme düzeyler�n� gel�şt�rmey� amaçlayan b�r etk�nl�k 
ser�s�d�r. 

Etk�nl�ğ�n �lk ser�s�nde Başkent Gençl�k Mecl�s� temel olarak ün�vers�teler�n doğasına 
�l�şk�n, aslında nasıl b�r organ�zasyon yapısı olduğuna �l�şk�n ün�vers�telerden çeş�tl� 
akadem�syenler�n katıldığı b�r sem�ner şekl�nde Ned�r Bu Ün�vers�te & Ün�vers�te 
Okuma Haller� başlığı �le hayata geç�r�lm�şt�r. Öte yandan bu etk�nl�k, b�r genc�n 
ün�vers�te hayatı boyunca geç�rd�ğ� sürey� nasıl etk�n ve ver�ml� geç�reb�leceğ�ne �l�şk�n 
akadem�syen tavs�yeler� �çermekted�r. 

FAALİYETLER



SÖZ MECLİSTEN İÇERİDE #1

FAALİYETLER

16 EKİM 2021 “NEDİR BU ÜNİVERSİTE & ÜNİVERSİTE OKUMA HALLERİ”

Ün�vers�te sadece b�r eğ�t�m� kurumu mudur? B�rey�n yaşamını
şek�llend�ren yapı organ�zmaları �le b�rl�kte yaşamın �ç�nde olan
ün�vers�ten�n yaşamın dışında ele alınması ne kadar doğrudur.
Farklı d�s�pl�nlerden yaşamın farklı yerler�nden farklı f�k�rler�
olan uzmanlarla b�rl�kte Ün�vers�te ve yaşamı konuşuyoruz.

https://www.canva.com/design/DAFAOLJKMhQ/edit


SÖZ MECLİSTEN İÇERİDE #2

FAALİYETLER

Söz Mecl�sten İçer�de ser�s�n�n �k�nc� etk�nl�ğ� olan “Gençl�k Pol�t�kalarında Genç Akıl”
etk�nl�ğ� �se b�r gençl�k pol�t�kasının neler� �çermes� gerekt�ğ�ne yönel�k gençler�n
f�k�rler�ne ve talepler�ne odaklanmaktadır.

25 ARALIK 2021 “GENÇLİK POLİTİKALARINDA GENÇ AKIL”



SÖZ MECLİSTEN İÇERİDE #3

FAALİYETLER

3- 23 ŞUBAT 2022 “DİJİTAL DÜNYA HALLERİ: BİLİNMEYEN EVRENDE GENÇ OLMAK”

Yen� dünya düzen�nde e-t�caret, bulut tabanlı teknoloj�ler, endüstr� 4.0 ve 5.0’ın
get�rd�kler�/get�recekler� yen�l�kler�n neler olduğunun konuşulduğu, bu yen�l�klere gençler�n
farkındalık ve adaptasyon sürec�ne da�r b�r oturum olacak. Alt başlıklar olarak, Metaverse,
Blockcha�n, NFT, sanal para, e-t�caret g�r�ş�mc�l�ğ� üzer�ne tekn�k detaylarda boğulmadan,
genel f�k�r oluşturacak düzeyde b�r anlatım planı beklenmekted�r. Katılımcılarımızın bu
konular/süreçler hakkında f�k�r ed�nmeler� ve kend�ler�n�n yorumlayab�lme, araştırab�lmeler�
�ç�n b�r ön b�r�k�me sah�p olab�lmes� amaçlanmaktadır.



SÖZ MECLİSTEN İÇERİDE #4

FAALİYETLER

Başkent Gençl�k Mecl�s�'n�n sürdürüleb�l�r b�r gelecek �ç�n başlattığı Söz Mecl�sten
İçer�de gençl�k rüzgarının dördüncü es�nt�s�nde 30-31 Mart'ta ATO Congres�um'da
gerçekleşecek olan Eko İkl�m Z�rves� önces� ön oturumu �ç�n Kuşcağız A�le Yaşam
Merkez�nde b�r araya geld�k.

Eko İkl�m'e g�derken katılımcı genç �kl�m elç�ler� �le �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne karşı doğa dostu
f�k�r aktarımları yaptığımız ve  "Eko İkl�m Gençl�k Man�festosu" oluşturma gündem�nde
�kl�m değ�ş�kl�ğ� ve gençl�k pol�t�kaları üzer�ne konuşutuğumuz b�r etk�nl�k
gerçekleşt�rd�k.

4- 12 MART 2022 “EKO-İKLİM’E GİDERKEN: GENÇ İKLİM ELÇİLERİ”



SÖZ MECLİSTEN İÇERİDE #5

FAALİYETLER

15  HAZİRAN  2022  GENÇ  KATILIM  GENÇ  YÖNETİM  İLE  "KENT  YÖNETİMİNİ
GENÇLEŞTİRMEK"

Ankara Büyük Şeh�r Beled�yes� �le karara bağlanarak harekete geçt�ğ�m�z ve gençler tarafından
oluşturulan başkent�n �lk Yerel Gençl�k Eylem Planı �ç�n katılımcı b�r kent ve gençl�k pol�t�kaları
oluşturmak adına bu faal�yet� organ�ze ett�k.

Konuşmacı akadem�syenler, "KENT YÖNETİMİNİ GENÇLEŞTİRME"  konusunda sürdürüleb�l�r ve
uyarlanab�l�r kentler oluşturmak �ç�n gençler�n katılımının güçlend�r�lerek gençleşen yönet�m
s�stemler�n�n değ�ş�m �le mümkün olacağı vurgusu yaptılar. Etk�nl�kte uyarlanab�l�r kent atölyes�
s�mülasyon çalışmaları �le katılımcı gençler�n kent yönet�m�nde katılımcılığı canlandırılmış oldu.





FAALİYETLER

BAŞKENT GENÇLİK 
MECLİSİ KENT SAHNE

Başkent Gençl�k Mecl�s� Kent 
Sahne - T�yatro Ek�b�m�z�n 
Yen� Gelen Gençlere 
Söyleyecekler� Var!



Başkent Gençl�k Mecl�s� olarak gençler�n sanatsal ve kültürel alanda akt�fl�ğ�n� artırmak adına
Kent Sahney� gençler�n �mkanına sunmak �ç�n adım attık ve 15-30 yaş aralığında t�yatroya �lg�s�
olan herkes�n katılımına açık tuttuk. "Kent Sahne"  �le eğ�t�mler, haftanın �k� günü olacak şek�lde
dönem boyunca  devam ett�.

FAALİYETLER

BAŞKENT GENÇLİK MECLİSİ KENT SAHNE



Nedir?

Ankara’da yaşayan gençler�n genç olmaya da�r �lg�lend�ğ� her şeye dokunan b�r etk�nl�k
ser�s�d�r. Başkent Gençl�k Mecl�s� tarafından Ankara’da bulunan tüm ün�vers�te öğrenc�ler�n�
b�r araya get�receğ� kültür, sanat, akadem� ve spor faal�yetler�n�n tüm gençler tarafından
organ�ze ed�leceğ� b�r gençl�k dayanışma hareket�d�r. Her ün�vers�tede yapılması planlanan
faal�yetler�n öğrenc�ler tarafından organ�ze ed�ld�ğ� ve gerekl� desteğ�n Ankara Büyükşeh�r
Beled�yes� tarafından ver�leceğ� “Gençler�n Gençler İle” yürüteceğ� b�r süreçt�r.

Ne hedefliyoruz?

Başkent, hal� hazırda 500 b�n� bulan ün�vers�te / l�se öğrenc�s� ve %20.1 genç nüfus �le
Türk�ye’n�n genç �ller� arasında yer almaktadır. Fakat b�z gençler�n b�rb�rler�ne er�şeb�lmes�
hususunda mekânsal zorluklar mevcuttur. Başkenttek� tüm gençler�n bugünümüzü ve
yarınımızı şek�llend�recek genç akla �ht�yacı vardır. Başkentte yaşayan gençler olarak hem
gençl�k pol�t�kalarımızı beraber bel�rleyel�m hem de sanat, kültür, akadem� ve spor
faal�yetler�m�z� b�rl�kte yapalım. İmkan yoksa yaratalım, eks�k varsa düzeltel�m ve Genç
Dostu Başkent unvanını hep b�rl�kte �nşa edel�m. Bunu b�rl�kte başaracağımıza �nancımız
olduğu �ç�n bu projey� başlattık.

BİR GENÇLİK VAKASI

FAALİYETLER



BİR GENÇLİK VAKASI

FAALİYETLER

4 MART HACETTEPE GENÇLİK FESTİVALİ 



BİR GENÇLİK VAKASI

FAALİYETLER

ODTÜ Eğ�t�m B�l�mler� Bölümü öğret�m üyes� Dr. Serap Em�l’�n müfredatını tasarladığı EDS216
(Okul dışı ortamlarda öğrenme) kodlu derste hem uluslararası hem de Türk�ye'de yaşayan
öğrenc�ler�n konfor alanlarından çıkab�lmes�, farklı kültürler �le etk�leş�me g�reb�lmes� ve d�l
becer�ler�n�n gel�şt�reb�lmes� amaçlanmaktadır. Tasarlanan bu ders kapsamında farklı İng�l�zce
sev�yeler�nden 20 Başkent Gençl�k Mecl�s� üyes� yer alacaktır. Etk�nl�k beş aşamadan
oluşmaktadır, etk�nl�k 12 Mayıs'ta yapılacak Çalıştay �le başlayacaktır. Ardından tanışma
toplantısı �le Başkent Gençl�k Mecl�s� üyeler�, uluslararası öğrenc�ler ve d�l bar�yer�n�n
aşılmasında kolaylaştırıcı rolü üstlenecek ODTÜ öğrenc�ler� tanışmışlardır. Ardından yapılacak
etk�nl�kler �le ders�n amacı olan kültürler arası etk�leş�m faal�yetler� gerçekleşm�şt�r. 

ODTÜ EDS216 DERSİ-AKRAN DAYANIŞMASI İLE ULUSLARARASILAŞIYORUZ





30-31 MART EKONOMİ VE İKLİM ZİRVESİ

“İkl�m Değ�ş�kl�ğ�” ve “Yeş�l Dönüşüm” konularında küresel düzenlemelere en doğru şek�lde
ve hızla hazırlanmak, �kl�m değ�ş�kl�ğ� �le mücadele ve ekonom�ye etk�s�n�n en aza
�nd�r�lmes� �ç�n "Ortak Akıl" oluşturmak amacıyla 30-31 Mart tar�hler� arasında ATO
Congres�um’da gerçekleşen z�rvede Ankara, dünyanın �lk ekonom� ve �kl�m değ�ş�kl�ğ�
fuarına da ev sah�pl�ğ� yapmış oldu.

FAALİYETLER

KAMPÜS MEYDAN: GENÇLİĞİN İKLİM PRATİKLERİ: KUŞAKLARARASI ADALETSİZLİK VE
KATILIMCILIK



30-31 MART EKONOMİ VE İKLİM ZİRVESİ

FAALİYETLER



30-31 MART EKONOMİ VE İKLİM ZİRVESİ

FAALİYETLER



ALT ÇALIŞMA GRUPLARI:
KATILIMCILIĞI ARTTIRMAK

#BAŞKENTİNGENÇAKLI



BAŞKENT GENÇLİK MECLİSİ 
ÇALIŞMA GRUPLARI

Başkent Gençl�k Mecl�s� Çalışma Grupları 
başkentte kültür, kar�yer, farkındalık, kent 
b�l�nc�, araştırma ve gel�şme, �stat�st�k-ver� 
alanları üzer�ne konuşmak, tartışmak ve dahası 
proje üretmek üzere gençler tarafından 
organ�ze ed�len alt gruplardır.
Bu alt çalışma alanları Başkent Gençl�k 
Mecl�s�nde gençler�n bu alanlardak� mevcut
durumlarını �y�leşt�rmek üzere açılmış Gençl�k 
Mecl�s� b�leşenler�nden oluşan gruplardır.

Ned�r ?

Sosyal Farkındalık Çalışma Grubu
Kar�yer ve İst�hdam Çalışma Grubu
Sürdürüleb�l�r Kent ve Tasarım Çalışma Grubu
İkl�m, Çevre ve Doğa Çalışma Grubu
AR-GE İnovasyon Çalışma Grubu
L�se Çalışma Grubu
Kültür Ve Sanat Çalışma Grubu
İstat�st�k ve Ver� B�l�m� Çalışma Grubu

Çalışma Grupları



Sosyal FarkındalıkSosyal Farkındalık
ÇALIŞMA GRUBU

Sosyal faydayı esas alıp, empat�k b�r yaklaşım ve sosyal sorumluluk 
b�l�nc�yle hareket ed�lerek, toplumda dezavantajlı görülen gruplar ve 
sorunlar �ç�n gençler�n katılımlarıyla sosyal sorumluluk projeler�n�n/ 
çözümler�n�n üret�ld�ğ� çalışma grubudur. 

Ot�zml� B�reyler �ç�n Farkındalık Çalışması, Ş�zofren� Hastalığını Atlatmış 
B�reyler�n Topluma Adapte Olmasında Kolaylaştırıcı Olma Farkındalık 
Çalışması, 3 Aralık Dünya Engell�ler Günü Farkındalık Çalışmalarıı, Afad ve Akut 
�le Gençlere Arama, Kurtarma ve İlkyardım Eğ�t�m� Çalışması, Ün�vers�telerdek� 
Sokak Hayvanlarına Mama Yardımı Projes�, Gençler �le B�rl�kte Köy Okulu 
Boyama Projes�.

Ned�r ?

Faal�yet Projeler�

- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma kurum ve kuruluşlarıyla ortak etk�nl�k 
düzenlenme 
- İnsan Hakları �le �lg�l� farkındalık yaratacak sem�nerler düzenley�p, projeler 
üretme 
- Hayvan Hakları �le �lg�l� farkındalık yaratacak projeler üretme ve barınak 
z�yaretler� düzenleme 
- Yaşlı Bakım Merkez� z�yaretler� düzenleme 
- Dezavantajlı gruplar �ç�n projeler üretme ve sem�nerler düzenleme 
- Çevre/Su K�rl�l�ğ�n� önlemeye yönel�k projeler üretme 

Kapsamları



Sosyal FarkındalıkSosyal Farkındalık
ÇALIŞMA GRUBU



Kariyer ve İstihdamKariyer ve İstihdam
ÇALIŞMA GRUBU

•İş bulma sürec�nde karşılaşılan zorluklara karşı çözüm üretmek
•Gençler�n kend�ler�n� gel�şt�recekler� eğ�t�mler� planlamak ve 
er�ş�leb�l�r kılmak
•Mevcut �şe alım pol�t�kalarını tak�p etmek ve gerekl� değ�ş�kl�k 
öner�ler�n� hazırlamak 
•Staj sürec�nde yaşanan sorunlara çözümler üretmek

Kapsamları

Kuruluş amacı gençler�n yaşadığı sorunların başında gelen �şs�zl�ğe 
ortak akıl �lkem�z doğrultusunda çözümler üreteb�lmekt�r. Staj 
sürec�nden �ş aramadak� sorunlara; meslek� alanda tecrübe aktarımına 
olanak sağlayan eğ�t�m ve sem�nerler�n düzenlenmes� g�b� b�r çok 
konuda faal�yet göstermektey�z. 

Ned�r ?

6-7 Kasım Ankara Kadın L�derler Z�rves�Faal�yet Projes�



Kariyer ve İstihdamKariyer ve İstihdam
ÇALIŞMA GRUBU



Sürdürülebilir Kent ve TasarımSürdürülebilir Kent ve Tasarım
Çalışma Grubu

- Kentte atıl durumdak� yerler� tesp�t ed�p bu mekanlar üzer�ne �y�leşt�rme 
çalışmaları yapmak
-Başkentte Kent Gez�ler� organ�ze ed�p bu gez�lerde mekanların �şlevler�n�, 
tasarımlarını, konseptler�n� ve daha b�r çok unsurunu gözlemley�p bunun 
üzer�ne kent günlükler� oluşturmak
-Sürdürüleb�l�r yaşam alanları planlamak bunlarla �lg�l� yarışmalara 
etk�nl�klere katılıp düzenlemek

Kapsamları

"Sürdürüleb�l�r Kent ve Tasarım” çalışma grubu kentler�n tasarımlarını 
ve yerleş�m planlarını öğrenmey�; kent üzer�ne çalışmalar yapan k�ş�ler� 
yakından tanımayı; kentle �lg�l� çalışmalar yapmayı hedefleyen b�r alt 
çalışma grubudur. Çalışma alanı başta Başkent Ankara’dan başlamak 
üzere; kent�n öneml� görülen “yapıtaşlarından” kentte atıl duruma 
düşmüş tüm yapılara kadar gen�ş b�r yelpazeye sah�pt�r. 

Ned�r ?

-Ankara Kent Atölyeler�
-Ankara Kültürü ve Kent Çalışmaları

Faal�yet Projes�



Sürdürülebilir Kent ve TasarımSürdürülebilir Kent ve Tasarım
Çalışma Grubu



İklim, Çevre ve Doğaİklim, Çevre ve Doğa
ÇALIŞMA GRUBU

Doğa ve çevre hassas�yet�n� ön plana alıp özell�kle gezegen�m�z�n 
son b�rkaç yüzyıldır mücadele ett�ğ� �kl�m kr�z�n�n sorun alanlarını 
tesp�t ed�p çözümler üreten; kent�n ekoloj�k hassas�yet�n� 
yükseltmek �ç�n gençler�n katılımlarıyla etk�nl�kler organ�ze eden ve
projeler üreten b�r çalışma grubudur.

Ned�r ?

-Kent�n �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne uyumu �ç�n projeler üret�r ve raporlamalar 
yapar. 
-Gençler�n �kl�m değ�ş�kl�ğ�, çevre ve buna bağlı konularda 
kapas�tes�n�n arttırılması �ç�n eğ�t�mler ve sem�nerler düzenler. 
-Çevre koruma, çevre duyarlılığı g�b� konularda uygulamalı olarak 
katılımcı etk�nl�kler düzenler. 
-Doğa ve hayvan hakları alanlarında çalışan s�v�l toplum kuruluşları �le 
dayanışma �ç�nde hareket eder. 

Kapsamları

5 Aralık Dünya Gönüllüler Gününde Sürdürüleb�l�r Çevre İç�n Sorumluluk 
Zamanı 

Faal�yet Projes�



İklim, Çevre ve Doğaİklim, Çevre ve Doğa
ÇALIŞMA GRUBU



Kültür Ve SanatKültür Ve Sanat
ÇALIŞMA GRUBU

Kültür sanat çalışma grubu olarak gençl�ğ�n de sanatın �ç�nde yer alması 
gerekt�ğ�n�n ve kültürün koruyucusu olduğunun farkında olarak 
çalışmalarımızı şek�llend�r�yoruz. Gençl�ğ�n sanata olan �lg�s�n� arttırmak , 
gençl�k arasında kültürün önem�n� vurgulamak �ç�n çeş�tl� etk�nl�kler 
düzenlemektey�z. Bu sebeple çalışma  grubu olarak b�z�m sloganımız, 
Gençl�ğ�n sanata ulaşırken yaşadığı zorluğun ve kültürel değerler�n devamı 
olduğunun farkındayız. Yaşadığımız zorlukları en aza �nd�rmek b�z�m el�m�zde.

Ned�r ?

-Kültürel m�ras alanlara çeş�tl� gez�ler ve b�lg�lend�r�c� turlar düzenlemek.
-Sanat alanında gerçekleşen faal�yetler�n ulaşımını gençler �ç�n 
kolaylaştırmak.
- Sanat alanında çeş�tl� yen� oluşumlar kurarak gençl�ğ� sanatla buluşturmak 
(Kent Sahne, yen� oluşturulab�lecek Gençl�k Senfon� orkestrası g�b�)
-Gençler �ç�n çeş�tl� workshoplar ve eğ�t�mler düzenleyerek kültür sanat 
alanında daha çok genc�n yer alab�lmes�n� sağlamak.

Kapsamları

Ankara Kültürü ve Kent ÇalışmalarıFaal�yet Projes�



İstatistik ve Veri Bilimiİstatistik ve Veri Bilimi
ÇALIŞMA GRUBU

Ankara’ya ve gençlere a�t b�lg�ler�n bel�rl� yöntemlerle toplanmasına 
ver�ler arasındak� �l�şk�ler�n anal�z ed�lerek Ankara’da ekonom�k sosyal, 
kültürel ve �dar� h�zmetler�n genç odaklı yapılması adına çalışmalar 
yapmaktadır.

Ned�r ?

-İstat�st�k ve Ver� B�l�m� konusunda b�lg�lend�rme ,eğ�t�m çalışmaları 
gerçekleşt�rmek
-İstat�st�k ve Ver� B�l�m�n�n yerel yönet�mde kullanılmasını sağlamak
-Başta Ankara Kent Konsey� Gençl�k Mecl�s� olmak üzere bütün 
Ankara Gençl�ğ�n�n �ht�yaçları ve talepler� doğrultusunda çalışmalar 
gerçekleşt�rmekt�r.

Kapsamları

Gençler�n yurtdışına çıkma durumlarının tesp�t� araştırması ve yerel yönet�m
programına tavs�ye kararında bulunulması
Kentte bulunan ün�vers�teler�n yeş�l alanlarının yeterl�l�ğ�n�n araştırılması
Gençler�n temel alışver�ş �ht�yacının bel�rlenmes� �ç�n yüz temel �ht�yacın
bel�rlenmes� çalışması

Faal�yet Projes�



İstatistik ve Veri Bilimiİstatistik ve Veri Bilimi
ÇALIŞMA GRUBU



AR-GE İNOVASYONAR-GE İNOVASYON
ÇALIŞMA GRUBU

İsm�nden aldığı yetk�nl�kle her türlü araştırma gel�şt�rme ve �novasyon adı 
altında,kent�n ve gençler�n b�lg� dağarcığını artırmak amacıyla s�stemat�k olarak 
sürdürülen yaratıcı çalışmalar ve bu b�lg�n�n yen� uygulamalar yaratmak �ç�n 
kullanılmasını sağlar.

Ned�r ?

-Her alanda yen�l�k ve değer katan “�novasyon” kel�mes�ne ve olab�l�r�tes� yüksek 
real�st f�k�rlere bağlı kalarak projeler üretmek
-Kent�m�zde mevcut olan s�stemlere genç ve yen�l�kç� f�k�rler gel�şt�rmek
-Olağan halde sürdürülen projelere genç b�r bakış açısı katmak
-Kent�m�zde b�zler �ç�n yaşamı zorlaştıracak projelere b�r “genç el�” değd�rerek 
her kes�m�n bu rahatlatıcı yen�l�klerden faydalanmasını sağlamak
-Ve AR-GE İnovasyon’a bağlı kalarak yapılacak b�r çok proje..

Kapsamları

Faal�yet Projes�

 Toplu taşımanın daha caz�p kılınılması �ç�n çeş�tl� f�k�rler projelend�r�ld�. Bunlar 
arasında beled�yen�n şu anda uygulamakta olduğu öykümat�kler yerleşt�rme ve 
banl�yö hattı olan Başkentray'da öğrenc� Ankarakart abonmanının geçerl� olması yer 
aldı. Aynı zamanda metro �stasyonlarının atıl kısımlarının kütüphaneye çevr�lmes� 
konusu da projelend�r�ld�. 



LiseLise
ÇALIŞMA GRUBU

Amacımız; gençl�ğ�n çok büyük b�r paydaşı olan l�sel�ler�n Başkent Gençl�k 
Mecl�s�’nde akt�f rol oynamasını sağlamak, l�sel�ler�m�ze daha prest�jl� ve 
kend�ler�n� gel�şt�reb�lecekler� b�r sosyal ortam sağlamak ve kent çalışmalarımızda 
en genç nes�l olan b�z l�sel�ler�n f�k�rler�nden yararlanab�lmek.

Ned�r ?

 -Gençl�k Mecl�s�'n�n l�seler nezd�nde akt�fl�ğ�n� sağlamak
-L�sel�ler�n önce kend� arasında sonra ün�vers�tel�lerle kuracağı sosyal bağları 
sağlayıp güçlend�rmek
-Kent çalışmalarında l�sel�ler�n akt�f rol oynamasını sağlamak
-L�sel�ler�n öğren�m�, gel�ş�m� ve gelecek planlaması �ç�n etk�nl�kler düzenlemek.

Kapsamları

Kaygını Yönet, Sınavı Kazan Çalıştayı Faal�yet Projes�



Kaygını Yönet, Sınavı Kazan Çalıştayı 
Bu çalışma; yakın zamanda merkez� sınavlara g�recek olan gençler�n, sınava yönel�k
duygularına farkındalık kazandırmak ve sınav kaygısı durumuna �l�şk�n çeş�tl� önleme ve
müdahale uygulamalarının akranları �le beraber farklı alanlardan uzmanlar eşl�ğ�nde
deney�mlemes�n� amaçlamaktadır.

Çalışma �çer�ğ� duygusal farkındalık, kaygı duygusunun oluşumu, günlük stresörler�m�z,
sınav kaygısına yönel�k çeş�tl� baş etme becer�ler�, stres ve kaygıyla baş etmede yararlı
olab�lecek egzers�zler, beslenme alışkanlıklarının duygu durumuna etk�ler� g�b�
başlıklardan oluşmaktadır.    

LiseLise
ÇALIŞMA GRUBU



YEREL GENÇLİK EYLEM PLANI

#BAŞKENTİNGENÇAKLI



28 Nisan ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Yerel Gençlik Eylem Planı Duyuru Programı

Türk�ye’de her alanda yaşanan son dönem
�st�krarsızlık toplumun tüm kes�mler�n� doğrudan
veya dolaylı b�r b�ç�mde etk�lem�şt�r. Kr�zden ve
pandem�den etk�lenme ver�ler� göz önünde
bulundurulduğunda Türk�ye’de gerek merkez�
�dare gerek �se de yerel �dareler�n gençl�k alanında
pol�t�ka yapab�lme d�rençler�n�n zayıf olduğu
görülmekted�r. Bu d�renc�n artırılması �ç�n spes�f�k
alanlarda �ht�yaç anal�zler� yapılarak pol�t�ka
belges�n�n hazırlanması gerekmekted�r. Bu pol�t�ka
belgeler� sonucunda �sten�len alanda eylem
planlarının oluşturulması somutlaşmaktadır.
Gençl�k alanında yapılan faal�yet ve etk�nl�kler
1970’lerdek� kamu yönet�m anlayışlarının yansıması
olarak karşımıza çıkmaktadır. Değ�şen dünyada
değ�şen parad�gmaları yakından tak�p edeb�lmek
�ç�n özell�kle genç nüfus d�nam�kler�n�n göz
önünde bulundurulması gerekmekted�r. Bu
bağlamda Ankara Büyükşeh�r Beled�yes�n�n hal�
hazırda mevcut olmayan gençl�k eylem planını
oluşturmak bu çalışmanın amacı olarak
bel�rlenm�şt�r. Bu çalışmada stratej� belges�n�n
temel d�nam�kler� göz önünde bulundurularak
Ankara Gençl�k Eylem Planı hazırlanacaktır.

YEREL GENÇLİK EYLEM PLANI



Gençl�k Eylem Planı
hazırlamak �ç�n �lk etapta
mevcut durum anal�zler�n�n
yapılması �k�nc� olarak
gençlere yönel�k sosyoloj�k
�ht�yaç anal�z�n�n çıkarılması
üçüncü olarak pol�t�ka
belges�n�n hazırlanması son
olarak elde ed�len ver� ve
deney�mler� gençl�k eylem
planı hazırlama noktasında
kullanılması gerekmekted�r.
Ankara BB Gençl�k Eylem
planın hazırlanması bütüncül
b�r yaklaşım gerekt�rd�ğ� �ç�n
b�rden fazla da�re
başkanlığının sürece dah�l
olması gerekmekted�r.
Öncel�kler kısa, orta ve uzun
vade eylem planlarının
hazırlanması elzemd�r





#BAŞKENTİNGENÇAKLI



#BAŞKENTİNGENÇAKLI


