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6 Siyasi Parti Genel Başkanının (6’lı Masa)
Yaptığı Toplantıların ve Çıkan İçeriklerin
Gençlik Politikaları Açısından İzlenmesi
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6’lı Masa toplamda 5 kez toplandı ve her toplantı sonrası (ilk toplantı hariç) ortak
açıklama ilan etti. Bu bilgi notunda tüm bu ortak açıklamalar, Güçlendirilmiş
Parlamenter Sistem Mutabakat Metni ve alt komisyon olarak kurulmuş olan
Kurumsal Reformlar Komisyonunun yayınlamış olduğu rapor taranmış, içlerinde yer
alan gençlere yönelik söylemler ve öneriler derlenmiştir. Doğrudan gençlere yönelik
içeriklerle birlikte gençleri yakından ilgilendiren çeşitli başlıklar da bu derlemeye
dahil edilmiştir. İçerikler bağlamsal olarak gruplandırılmış ve hangi metinlerde ele
alındığına göre başlık içerisinde sıralanmıştır. 

Temel Hak ve Özgürlükler 

“…Ancak temel hak ve özgürlükler, kanun hükmünde kararnamelerle
düzenlenemeyecektir.”

- GPS, sayfa 21

“Temel hak ve hürriyetlerin daha güçlü şekilde korunabilmesi için bireysel başvurunun
kapsamı, konu ve başvurulabilecek haklar bakımından genişletilecektir.” 

- GPS, sayfa 28

“Uluslararası sözleşmeler ve evrensel değerler çerçevesinde temel hakların ve başta ifade
ile basın özgürlüğü olmak üzere tüm özgürlüklerin güvence altına alındığı; bireylerin ve
sivil toplumun güçlendirildiği, çevre haklarının ve sürdürülebilirliğin sağlandığı, kadın-
erkek eşitliğinin tesis edildiği özgür ve demokratik bir Türkiye inşa edilecektir.” 

- GPS, sayfa 30

“Özgürlükçü Kamu Düzeni: Vatanseverliğimizin gereği olarak farklılıklarımıza saygı
çerçevesinde geçmişte yaşanmış kırgınlıkların geleceğimizi esir almasına izin
vermeyecek, demokratikleşme anlayışıyla ve empati bilinciyle ülkemizin huzurlu
geleceğini hep birlikte kuracağız. Toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit eden terör
örgütleri dâhil her tür yapılanmaya karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” 

(İlkeler ve Hedefler Metni , 29 Mayıs) 

“Mahkûm edildikleri işsizlik ve baskı altına alınmaya çalışılan özgürlükler de dahil
olmak üzere, gençlerimizin önündeki tüm engelleri kaldırıp, hayallerine
kavuşabilmelerini sağlamaktır.”

- 3 Temmuz Açıklamasından

[1] 27 Mart ve 24 Nisan toplantılarında yapılan ortak açıklamaların kısalığı ve gençlere yer verilmemiş olması nedeniyle bu iki
toplantıdan hiç alıntı yapılamamıştır. 
[2] İlkeler ve Hedefler Metni 29 Mayıs’ta yapılan 4. Toplantı sonrasında ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda toplantı ardından
yapılan tek yazılı açıklamadır. 
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Düşünce ve İfade, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü ile Örgütlenme
Özgürlükleri

“Düşünce ve ifade, toplantı ve gösteri yürüyüşü ile örgütlenme özgürlüklerinin
kullanımını engelleyen ya da ölçüsüz şekilde sınırlandıran mevzuat yeniden
düzenlenecek, demokratik toplumun gereklerine uygun olarak bu özgürlüklerin
üzerindeki her türlü baskıya son verilecektir.

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yerleşik içtihatları
gereğince ifade özgürlüğü şiddete teşvik, nefret söylemi ya da kişilik haklarına saldırı
durumları dışında sınırlandırılamayacaktır.

İnternet mevzuatı, uluslararası standartlara uygun olarak ifade özgürlüğünü
kısıtlamayacak ve kişilik haklarını ihlal etmeyecek şekilde yeniden düzenlenecektir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına ilişkin mevzuat, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ışığında yeniden düzenlenerek bu hakla ilgili
bildirim uygulamasının idare tarafından keyfi şekilde kullanılması engellenecektir.”

- GPS, sayfa 31

“Düşünce, İfade ve Basın Özgürlüğü: Temel hak ve özgürlüklere ilişkin anayasal ve yasal
güvenceleri temin edeceğiz. Düşünce, ifade ve basın özgürlüklerinin kullanımını
engelleyen mevzuatı yeniden düzenleyecek, demokratik toplumun gereklerine uygun
olarak bu özgürlüklerin üzerindeki her türlü baskıya son vereceğiz. Basının ve sosyal
medyanın demokrasi açısından taşıdığı önemi dikkate alarak, özgür bir şekilde görev
yapacağı güvenli, çoğulcu ve elverişli bir ortam sağlayacağız.” 

- İlkeler ve Hedefler Metni, 29 Mayıs

“Öte yandan, TBMM gündemindeki, özünde sansür niteliği taşıyan dezenformasyon yasa
teklifi, siyasal ve toplumsal muhalefeti suçlu ilan ederek cezalandırmaya ve demokratik
seçim ortamını zedelemeye odaklanmıştır. Dezenformasyon yasasının ertelenmesi bizi
asla rehavete sürüklemeyecektir. Basın ve ifade özgürlüğünü savunma konusundaki
kararlı tutumumuzu sürdüreceğiz.” 

- 3 Temmuz Açıklamasından
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Akademik Özgürlük ve Üniversiteler

“Yükseköğretimde bilimsel üretimin ve özgür düşüncenin engellenmesine son verilecek,
özgür ve çoğulcu bir sistem oluşturulacaktır. Araştırma ve eğitim-öğretimde kalite
arttırılacak, akademik özgürlüğün tesisi için gerekli güvenceler sağlanacaktır.
Üniversitelerin bilimsel özerkliğinin yanında idari ve mali açıdan özerklikleri de anayasal
güvence altına alınacaktır.

Yükseköğretim Kurulu kaldırılarak yerine koordinasyon görevi ile sınırlandırılmış ve
üyelerin seçim usulü demokratik meşruiyet esasına dayanan üniversiteler arası bir kurul
tesis edilecektir.

Rektör ve dekan atamaları yeniden düzenlenecektir. Buna göre öğretim üyeleri kendi
üniversitelerinin rektörünü aday olan öğretim üyeleri arasından seçecektir. Dekanların
öğretim üyeleri tarafından yapılacak seçim sonrasında rektör tarafından atanması
kuralı benimsenecektir. Dekan adaylarının uzmanlık alanlarının ilgili fakültenin
niteliğine uygun olması esas alınacaktır.”

- GPS, sayfa 37

Hukuk Eğitimi 

“Hukuk eğitiminin kalitesini yükseltmek amacıyla hukuk fakültelerinin sayısı azaltılacak,
akademik kadroları ve müfredatı hususlarında kapsamlı iyileştirmeler yapılacaktır.”

- GPS, sayfa 26

Hakimlik Savcılık 

“Hâkim ve savcıların mesleğe kabullerinde ve yükselmelerinde objektif kriterler esas
alınacaktır.”

- GPS, sayfa 26

Katılımcı Demokrasi 

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile;  Çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü demokrasinin
hâkim olduğu bir sistem oluşturulacaktır.”

- GPS, sayfa 30
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“Kamu kuruluşlarının karar alma süreçlerine ve çalışmalarına sivil toplum
kuruluşlarının katılımında “açık kapı ilkesi” esas alınacak, bu kuruluşların kamu yararı
statüsü ve vergi muafiyeti gibi desteklerden yararlanmasında eşit, adil ve şeffaf bir
yöntem uygulanacaktır.”

- GPS, sayfa 33

Sürdürülebilirlik 

“(Hedefler sayılırken) Karar alma süreçlerinde tutarlılığı sağlayacak bir model altyapısını
oluşturmak suretiyle karar alıcılar için sürdürülebilir hedefleri içeren seçenekleri
geliştirmek,” 

- Kurumsal Reformlar Komisyonu Raporu, sayfa 9
 

Toplumsal Barış 

“Türkiye; kadınların, çocukların, gençlerin ve tüm vatandaşların geleceğe umutla baktığı,
toplumsal barış ve huzurun tesis edildiği mutlu bir ülke olacaktır.”

- GPS, sayfa 30

Gelir Adaleti, Sosyal Devlet

“Sosyal Devlet ve Gelir Adaleti: Türkiye’yi Anayasa’mızda yer aldığı şekliyle gerçek bir
sosyal devlet haline getireceğiz. Sosyal yardım ve güvenlik mekanizmalarıyla bütün
dezavantajlı kesimlerin insana yaraşır bir hayat sürmelerini sağlayacağız. Tek bir
çocuğun dahi yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye inşa edeceğiz. Kadınlarımızı toplumsal
eşitsizlikten ve şiddetten, çocuklarımızı her türlü istismardan, gençlerimizi ise gelecek
kaygısından kurtaracağız.”

- İlkeler ve Hedefler Metni, 29 Mayıs

“Kapsayıcı politikalarla yoksulluğun, özellikle de kadın ve çocuk yoksulluğunun
sonlandırılması, milletimizin her bir ferdinin refahtan adil pay almasını sağlamaktır.”

- 3 Temmuz Açıklamasından

“Ekonomik ve Sosyal Konsey (ESK)’i ekonomik istikrar, kaynak tahsisinde etkinlik,
verimlilik, rekabet gücünün artırılması, yoksulluk ve gelir dağılımında eşitsizlik gibi
ekonomik ve sosyal sektörleri çapraz kesen konularda farklı kesimlerin politika
önerilerinin değerlendirildiği, uzlaşma ve diyaloğun sağlandığı bir platform olarak
tanımlıyoruz. 
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Yeni yapıdaki ESK’nın; tarımsal üretimin artırılması, gıda güvenliği ve yeterliliğinin
sağlanması, yeşil ve dijital dönüşümün sağlanması, sanayi ve teknolojik gelişmenin
hızlandırılması, çevre, istihdam, toplumsal yaşam ve gençlik, bölgesel kalkınma gibi
konularda uluslararası iyi örneklerin ülkemize uyarlanmasını sağlayacak çalışma ve
önerilerde bulunması önem arz etmektedir.”

- Kurumsal Reformlar Komisyonu Raporu, sayfa 6

Liyakat 

“Kamu görevine alınmada her kademede liyakat ve eşitlik ilkeleri hâkim kılınacak,
şeffaflık sağlanacaktır.

Mülakat uygulamalarına son verilecek, yazılı sınav sonuçları esas alınacaktır. Yazılı
sınavda en yüksek puan alandan başlamak üzere personel alımı yapılacaktır. Yapılacak
işin niteliği gereği sözlü mülakat yapılması zorunlu haller istisnai olarak kanunla
düzenlenecektir. Bu sözlü sınavlarda adaylara yöneltilecek sorular kura usulüyle
belirlenecek, sözlü sınav ve mülakatlar kayda alınacaktır. İdarenin her işleminin yargıya
tabi olması ilkesi gereğince, ilgilinin sınava karşı yasal yollara müracaatı halinde bu
kayıtlar yargı organı tarafından dikkate alınacaktır.”

- GPS, sayfa 35

Değerlendirme 

Altılı masa toplantılarının ikinci ve üçüncüsünde gençlere hiç yer verilmemiş olup
yapılan açıklamalar oldukça yüzeysel kalmıştır. Takip eden toplantılarda ortak
açıklamalar uzasa ve ortaya konulan içerikler artsa dahi gençliğe ayrılan kısımda
gözle görülür bir artış olmamıştır. Gençlik politikalarında ortaklaşmadan ziyade
gençlerin yaşadıkları sorunlar ve bu sorunların çözümlerine yönelik temenniler
düzeyinde kalan söylemler dile getirilmiş, gençleri ortak kesen sorunlarda gençlerin
adının anılmadığı noktalar olmuştur. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat
Metni içerisinde de gençlere görece az yer verilmiş olup üniversitelere ilişkin özel
bir başlıklandırma ve özgürlükler içerisinde değinilmeyle yetinilmiştir. Ancak tüm
bunlar geçiş dönemi söz konusu iken gençlere gerektiği kadar alan açmakta, sorun
tespitinde bulunmakta ve değişim önerisi üretmekte oldukça yetersiz kalmaktadır.
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