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Arayüz Kampanyası olarak faal�yetler�m�ze başladığımız günden
bugüne gençler� ve sorunlarını odağımıza aldık. Gençler�n
haklarının tanınması, gençler�n özne olma hal�n�n kabulü ve
desteklenmes� üzer�ne faal�yetler yürüttük. Dünyada yen� gel�şen
gençl�k pol�t�kaları alanını Türk�ye’dek� s�yas� part�lere aktararak
part�ler�n bu yönde gel�şmes�nde net başarılar elde ett�k. Fakat
günümüzde hala gençl�k hakları, gençler�n özne olma hal� ve
s�yasete katılımı yeter�nce anlaşılmayan ve önem göster�lmeyen
konular. Bu nedenle Arayüz Kampanyası olarak, çalışmalarımızı
kapsamlı b�r stratej�k plan çerçeves�nde sürdürmey� hedefl�yoruz.

Türk�ye 2023 seç�mler�ne hazırlanırken, öneml� sayıda s�yasal
part�n�n ajandasında kurumsal reformlar yer alıyor. Bu doğrultuda
önümüzdek� dönem s�v�l toplum ve haklar alanında büyük
değ�ş�kl�klere yol açab�lecek b�r potans�yel taşıyor. Arayüz
Kampanyası olarak, 2023 yılı sonuna kadar çalışmalarımızı
şek�llend�recek ve Türk�ye’de gençler�n �ht�yaçlarına cevap
sunab�lecek odaklı ve kapsamlı yen� b�r stratej�k plan oluşturduk.

Şu an gençler�n �fade özgürlüğünün tehd�t altında olduğu,
güvences�zl�kle boğuştuğu, ekonom�k ve sosyal sermaye
gel�şt�remed�ğ�, karar alma mekan�zmalarına dah�l olamadığı, tek
t�pleşt�r�ld�ğ� ve s�yas� talepler� neden�yle cezalandırıldığı b�r
düzlemdey�z. 

Genç nüfusun yüksek olduğu ülkem�zde, gençler s�yas� part�ler
�ç�n oldukça öneml� b�r hedef grubu olarak s�yas� anlatıları
şek�llend�r�yor. Bu etk�n�n farkında olarak, etk�l� ve kalıcı değ�ş�m�n
merkez�nde gençl�ğ�n sorunlarının yer aldığını kabul etmel� ve
bunun �ç�n çalışmalıyız, çalışıyoruz.

Bu stratej� �le çalışmalarımızın çerçeves�n� bel�rlerken
kampanyamızı daha çeş�tl� ve kapsayıcı b�r yere taşıma
gayret�ndey�z. Tüm farklılıklarıyla gençler� tanıyor, faal�yetler�m�ze
ve etk�ler�m�ze gençler�n perspekt�f�nden bakıyoruz. Gençler
tarafından kurulan ve yürütülen b�r kampanya olarak görmek
�sted�ğ�m�z değ�ş�m� gerçekleşt�r�rken, merkez� b�r hareket
olmaktan uzaklaşıp yerele temas ed�yor, gücünü ve önem�n�
gençlerden alan b�r harekete dönüşüyoruz.
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19 Mayıs 2020’de b�r grup genç olarak yaşadığımız adalets�zl�klere
ve sorunlara karşı �çgüdüsel tepk�m�z� olumlu b�r değ�ş�me
dönüştüreb�leceğ�m�z� düşünerek yola çıktık. Sorunlarımıza
çözüm arayışımız b�z� ortak b�r yerde topladı ve Arayüz
Kampanyası’nı oluşturdu. 

Bugün, bu sorunları çözme ve değ�ş�m� yaratma �steğ� etrafında
b�r araya gelen yüzlerce genç �le gücünü �nsanlardan alan b�r
organ�zasyona dönüşüyoruz. Gençl�k, öğrenc� ağları, s�v�l toplum
örgütler� ve temat�k ağların yanı sıra akadem�syenler ve
s�yasetç�lerle canlı b�r kampanyamız var. 

Ş�md� �ht�yaç duyduğumuz değ�ş�kl�kler� yapab�lmek �ç�n
gel�ş�yoruz ve değ�ş�me hazırız. Yen� b�r stratej�k plan,
düşünmem�z�, ney�n ne �şe yaradığını keşfetmem�z� ve ney�n �şe
yaramadığını tesp�t etmem�z� sağlıyor. Bu yen� stratej�y�, ek�b�m�z,
gönüllüler�m�z, s�v�l toplum uzmanları ve gençler �le oluşturduk.
Bu dokümanı hazırlamaya mevcut stratej�m�zdek� �lerlemey� ve
öğrend�kler�m�z� gözden geç�rerek başladık.

Gençl�k hakları ve Arayüz Kampanyası’nın bu alandak� yer� ve
etk�s� dah�l olmak üzere dış bağlamı anal�z ett�k. Çalışmalarımızda
etk�l�l�k ve gençler�n �ht�yaç duyduğu değ�ş�m� yaratmak �ç�n
kend�m�z� anal�z ett�k, yen� b�r değ�ş�m teor�s� gel�şt�rd�k. Taslak
stratej�m�z ve değ�ş�m teor�m�z konusunda ek�b�m�z,
gönüllüler�m�z ve uzmanlarla çalıştık. Bu çalışma ve ger� dönüşler
�le stratej�m�z güçlend�. Stratej�m�ze katılım ve katkı sağlayan
ek�b�m�ze, gönüllüler�m�ze ve uzmanlara m�nnettarız. Bu stratej�y�
paylaşmaktan heyecan duyuyoruz.
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BAĞLAM

STRATEJİNİN OLUŞMA SÜRECİ

Bu stratej�, Kasım 2022'den Aralık 2023'e kadar yapılacak
çalışmalarımızın yönünü bel�rl�yor. Gençler�n �ht�yaç duyduğu
değ�ş�m� sağlamak �ç�n çabalarımızı nereye odaklayacağımızı ve
bunu başarmak �ç�n çalışma şekl�m�zde yapacağımız değ�ş�kl�kler�
bel�rt�yor. Bu belgen�n tasarlanması �ç�n ek�b�m�z, gönüllüler�m�z
ve uzmanların katılımıyla üç gün süren b�r çalışmanın sonucunda 
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100'ün üzer�nde potans�yel sorun bel�rled�k. Bu uzun l�stedek�
potans�yel sorunları öncel�k sırasına koymak �ç�n değ�ş�m teor�m�z�
kullandık. Her konuyu değ�ş�m teor�s� üzer�nden anal�z ett�k.
Sorunun ölçeğ� ve Arayüz Kampanyası’nın bu süre �ç�nde bu
konuda öneml� ve sürdürüleb�l�r b�r değ�ş�kl�k yapab�lme olasılığı
üzer�nden �nceled�k. Bel�rled�ğ�m�z stratej�y� Kasım 2022'den
�t�baren uygulamaya başlamamız �ç�n Eylül ayında bu öncel�kler�n
her b�r� �ç�n b�r yol har�tası ç�zd�k. 

STRATEJİK HEDEFLERİMİZ

Stratej�k Hedef 1: Gençler�n s�yaset�n öznes� olması �ç�n daha
gen�ş b�r s�yaset alanı olacak!

Arayüz Kampanyası olarak faal�yetler�m�z �le gözlemled�ğ�m�z,
gençler�n s�yasete katılımının engeller �le donatılmış b�r yoldan
geçt�ğ� oldu. S�yaset kurumunun her kademes�nde yerleş�k b�r
s�stem�n ve değ�ş�me çok da �stekl� olmayan aktörler�n varlığı
sebeb�yle bu engeller�n kaldırılmasına yönel�k yeterl� çabanın
göster�lmed�ğ�n� gördük. Değ�ş�me muhtaç ülkem�zde gençler bu
kadar çoğunluktayken ve katkı sunmaya �stekl�yken, gençler�n
dah�l olamadıkları b�r s�stemle �lerlemen�n mümkün olmadığını
b�l�yoruz. 

Gençler�n sorunlarının b�r�nc� ağızdan d�nlenmes�, tüm gerçekl�ğ�
�le kavranması ve doğru şek�lde ele alınması �ç�n aktarımın gençler
tarafından yapılması ve gençler�n karar masalarında söz hakkı
olması şart. Aks� halde gençler�n sorunlarının doğru tesp�t
ed�lmes�, etk�l� ve �lg�l� çözümler�n üret�lmes� mümkün değ�l. S�yas�
aktörler�n söylemler�nde gençlere odaklandığı bu dönemde,
gençler�n tek t�pleşt�r�lmes� ve farklılıklarının göz ardı ed�lmes�
zaten yeters�z olan genç koltukların da aslında gençler� tems�l
etmeyen -sadece yaşça genç olan- s�yas�ler tarafından
doldurulmasına neden oluyor. Gençler�n güvences�zl�kle, barınma
sorunu �le, hak �hlaller� �le mücadele ett�ğ� günümüzde gençler�
yalnızlaştırıyor ve muhatapsız bırakıyor. 

Etk�l� çözümler�n üret�ld�ğ� ve genç aktörler�n sayısının arttığı b�r
s�yaset �ç�n mevcut s�yas� aktörler�n gençl�ğ� tanıması; gençl�ğ�n
çeş�tl�l�kler�n� ve farklılıklarını görmes� gerek. Bunun �ç�n Arayüz 
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Kampanyası olarak gençler ve s�yasetç�ler arasında ortak etk�leş�m
alanlarını ve aktarım olanaklarını artırmaya çabalıyoruz. Bu
etk�leş�m alanlarını artırmak �ç�n yapacağımız �lk şey başta s�yas�
part�ler�n gençl�k pol�t�kaları b�r�mler� olmak üzere alandak�
aktörlerle gençler�n b�r araya geleb�leceğ� etk�nl�kler
gerçekleşt�rmek. Amacımız bu etk�nl�klere olab�ld�ğ�nce farklı
genç grupların katılımını sağlamak. Ne kadar genç katılırsa o
kadar çok sorun ve talep duyulacak, s�yaset�n gençler�
tanımasında adım adım �lerlem�ş olacağız. Gençler�n talepler�n� ve
eleşt�r�ler�n� doğrudan aktarab�ld�ğ� bu mekan�zmaları s�yas�
part�lerle ve gençl�kle �lg�l� b�r�mler� �le �let�ş�m�m�z�
kuvvetlend�rerek �şleteceğ�z. Böylel�kle s�yas� part�ler ve gençl�kle
�l�şk�l� b�r�mler�, gençl�ğ�n çeş�tl�l�k ve farklılıklarının daha çok
farkında olacak.

S�yas� part� genel başkanlarından beklent�m�z bu yolda �lk adım
olarak hazırladığımız İy� N�yet Sözleşmes�’n� �mzalamaları ve
s�yasette gençler�n önündek� başlıca engeller� kaldırmayı taahhüt
etmeler�d�r. Bu sayede gençler�n önündek� ekonom�k ve sosyal
sermayeye dayalı engeller büyük çoğunlukla kaldırılırken daha
çok genc�n m�lletvek�l� olma �mkânı olacak. Mecl�s’te daha farklı
gençler�n yer alması �se gençler�n sorunlarını mecl�s�n gündem�ne
daha çok taşıyacak ve daha doğru aktaracak. Gençler�n sorun
tesp�t� ve pol�t�ka üret�m süreçler�ne doğrudan katılımıyla etk�l� ve
�lg�l� çözümler üret�lecek. S�yasette gençler�n sayısının artmasıyla,
katılıma da�r mot�vasyon yükselecek; şeffaf, bel�rl�, er�ş�leb�l�r ve
s�stemat�k karar alma mekan�zmalarının oluşması kolaylaşacak.
S�yasette genç tems�l�n�n artmasıyla gençler�n özne olma hal�
adım adım kabul ed�lecek ve daha güçlü b�r gençl�k var olacak. 

Stratej�k Hedef 2: Arayüz 2.0.: Yapısal, f�nansal, sosyal açıdan
güçleneceğ�z!

Gençler�n özne olma hal� ve s�yasete katılımı �ç�n mücadele
ederken daha güçlü, çeş�tl�, er�ş�leb�l�r, kapsayıcı ve sürdürüleb�l�r
b�r kampanya �nşa etmem�z gerek�yor. Gençler tarafından kurulan
ve yürütülen b�r kampanya olmamız sorunları fark etmem�z�
sağlarken bunun yeterl� olmadığının b�l�nc�ndey�z.
Kampanyamızın ve faal�yetler�m�z�n etk�s�n�n ve gücünün artması
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�ç�n yapısal temeller�n tasarlanması, f�nansal yapının sürdürüleb�l�r
olması ve etk� alanımızın gen�şlemes� b�z� hayal ett�ğ�m�z geleceğe
taşıyacak. 

S�yaset kurumunda görmek �sted�ğ�m�z değ�ş�m� yaratmak �ç�n
adım adım kampanyamızı olmasını �sted�ğ�m�z konuma taşıyoruz.
Gençler�n s�yasete katılımına ve özne olma hal�ne yönel�k
çalışmalarımızı sürdürürken talep ett�ğ�m�z çeş�tl�l�k ve
kapsayıcılığa da�r b�r model olmaya çalışıyoruz. Tüm farklılıklarıyla
gençler�n, b�rl�kte daha etk�n b�r şek�lde çalışmasına ve daha
fazlasına sah�p olmasına odaklanıyoruz. Daha çok genc�
kampanyamıza dah�l edecek, çalışmalarımızın tüm genç grupları
üzer�ndek� etk�ler�n� d�kkate alıyoruz. Kampanyamızın
bağımsızlığını korumak ve çalışmalarımızın devamlılığını
sağlamak �ç�n sürdürüleb�l�r b�r bütçe planı üzer�ne çalışıyoruz. Bu
planı şeffaf ve hesap vereb�l�r b�r s�stem olacak şek�lde tasarlıyoruz.
Değ�ş�m� nasıl sağladığımız konusunda daha �lg�l� ve etk�l� olmayı
taahhüt ed�yoruz.

Bu hedef, stratej�n�n tüm hedefler�ne h�zmet edecek şek�lde
bel�rlend�. Bu doğrultuda Arayüz Kampanyası ek�b� ve gönüllüler�
olarak kend�m�z� güçlend�receğ�m�z, d�l�m�z� güncelleyeceğ�m�z,
tutum ve davranışlarımızı değ�şt�receğ�m�z b�r yola g�rd�k.
Eğ�t�mler, destekler, atölye çalışmalar, STÖ’lerle sürdürülen �ş
b�rl�kler� �le kend�m�z� ve kampanyamızı besleyeceğ�z. Arayüz 2.0’ı
�nşa etmek ve sürdürmek; gençler�n s�yasete katılımı ve özne olma
hal�n� artırmak �ç�n çalışacağız. Bu sayede çalışmalarımızın
bel�rt�len öncel�kl� hedefler�m�ze uymasını, v�zyonumuzun gençler
arasında yaygınlaşmasını sağlayacağız. 

Stratej�k Hedef 3: Part�ler�n daha güçlü ve gerçekç� gençl�k
pol�t�kaları olacak!

Türk�ye’de gençl�k pol�t�kaları akt�f ve katılımcı b�r yaklaşım yer�ne
pas�f b�r gençl�k anlayışını öne çıkaran, gençler� desteklemekten
çok korumayı öncel�kl� gören b�r konumda. Anayasa’dan başlayıp
�lg�l� pol�t�ka belgeler�ne yansıyan bu tutum gençler� korunması
gereken b�r nüfus grubu olarak görmekte; bu nedenle gençler�n
özne olma hal�n� yaşayab�lmes�n�, toplumsal hayatta genç olarak 
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var olab�lmeler�n� ve s�yasete katılımlarını engelleyen b�r unsura
dönüşmekte. 

Gençl�k algısını doğru zem�ne oturtmak, gençler� farklılıklarıyla
tanımak ve tek t�pleşt�rmemek, gençler�n �ht�yaç ve talepler�n�
tesp�t etmek, gençl�k alanındak� s�v�l toplum örgütler�n�n
güçlenmes� �ç�n gerekl� desteğ� sağlamak, gençler�n ekonom�k ve
sosyal gel�ş�m�n� desteklemek gençl�k pol�t�kalarının asıl
amaçlarını oluşturmalı. Bu noktada, Türk�ye’de s�yas� part�ler�n
gençl�k pol�t�kalarının gençler�n d�nam�k ve değ�şen talep ve
�ht�yaçlarını, gelecek umutlarını karşılaması �ç�n daha fazla
desteğe �ht�yacı var. 

Arayüz Kampanyası olarak gençl�k pol�t�kaları alanında s�yas�
part�lere bu desteğ� sağlayab�lecek gençler �ç�n kend�ler�n� �fade
edeb�ld�kler� kanallar açıyoruz. S�yas� part�ler�n bu kanallara dah�l
olmalarını sağlıyor ve her s�yas� part�n�n kend� �ç�nde gençler�n
katılımını artıracak düzenlemeler yapmasını teşv�k ed�yoruz.
Gençl�k pol�t�kalarının uygulanması ve �şlevsell�ğ�n�n
sağlanmasında farklı gençl�k gruplarının katılımının sağlanması,
gençler�n sorunun değ�l b�lg�n�n kaynağı olarak görülmes� �ç�n
s�yaset ve gençler arasında temas alanlarını artıracak etk�nl�kler
düzenlemey� hedefl�yoruz. Gençlere s�yas� aktörlerle akt�f �let�ş�m
olanakları oluşturacağımız bu etk�nl�klerde gençl�k pol�t�kalarının
küresel gel�ş�mler�n� tak�p ederek, Türk�ye’de uluslararası
prat�klerle paralell�k sağlayacak tartışma alanları yaratmayı
amaçlıyoruz. Pol�t�kaların etk�l� ve �lg�l� olması �ç�n kanıt temell�
�çer�klerle s�yas� part�ler�n gençl�k pol�t�kaları b�r�mler�n� beslemeye
ve bazı gençl�k gruplarının dışlanmasına neden olan pol�t�ka
boşluklarını açığa çıkaracak bu boşlukların azaltılmasına
çalışıyoruz. 

Stratej�k Hedef 4: Gençler demokrat�k s�yaset� etk�leme
güçler�n�n daha çok farkında olacak!

Günümüzde gençler�n s�yasete katılımını gösteren örnekler,
değ�ş�me da�r mot�vasyonu sağlamaktan çok uzak. S�yasettek�
genç aktörler gençler� tems�l etm�yor. Katılım ve karar alma
mekan�zmalarının bel�rl�, s�stemat�k ve şeffaf olmaması; s�yaset�n
ve aktörler�n�n eleşt�r�ye ve değ�ş�me kapalı oluşu s�yaset                                        
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kurumunu gençler �ç�n er�ş�lemez b�r noktada konumlandırıyor.
Gençler ‘yaş eş�tt�r tecrübe’ anlayışının hâk�m olduğu s�yasette var
olab�lmek �ç�n b�reysell�kler�nden ve farklılıklarından vazgeçmek
zorunda bırakılıyor. 

Genç nüfusun yoğun olduğu ve �dd�a ed�len�n aks�ne apol�t�k
olmadığı ülkem�zde, gençler�n s�yasete katılım mot�vasyonunu
artırmak �ç�n çalışmalarımıza devam edeceğ�z. Demokrat�k
katılıma da�r b�lg�n�n, gençler �ç�n daha açık ve er�ş�leb�l�r olması
�ç�n b�lg� notları, anal�zler ve benzer� �çer�kler üreteceğ�z. Katılıma
da�r b�lg�y� �çeren üret�lm�ş �çer�kler� yaygınlaştıracağız. Bu b�lg�y�
üretme ve paylaşma kapas�tes� olanları teşv�k edeceğ�z.

Katılıma da�r b�lg�y� yaygınlaştıran araçlar, kanallar, kurumlar ve
yapıların güçlenmes� �ç�n Arayüz Kampanyası olarak hem etk�
alanımızdak� gençler�n hem de s�yaset�n �ç�ndek� gençler�n
d�nam�k, güncel ve yetk�n katkılarını s�yas� aktörler�n paylaşımına
açacağız. Başta s�yas� part�ler�n gençl�k �le �lg�l� b�r�mler�nde olmak
üzere demokrat�k katılım yollarının şeffaf ve er�ş�leb�l�r olmasına
yönlend�receğ�z. Ayrıca bütün etk�nl�kler�m�z� gençler�n bu
mekan�zmalar konusundak� farkındalığını ve bunlara er�ş�m�n�
destekleyecek b�r yaklaşımla düzenlemeye özen göstereceğ�z. 

ÖNCELİKLİ KONULAR

Ekonom�k, sosyal ve kültürel haklar

Barınma, gıda, �ş, sosyal güvenl�k ve eğ�t�me er�ş�m yüzb�nlerce
�nsanın haklarından mahrum bırakıldığı düzeyde kötüleşt�.
Ekonom�k, sosyal ve kültürel haklardan yararlanma eş�ts�zl�ğ�n ve
yoksulluğun der�nleşmes�yle er�ş�lmez oldu. Gençler� odağımıza
alarak, bu haklarla �l�şk�l� çalışmalarımızı yürütürken dışlanmış
gençl�k gruplarının üzer�ndek� etk�ler�n� öncel�klend�receğ�z.
Çalışmalarımızı tasarlarken bu hakların yoksunluğundan nasıl
etk�lend�kler�n� d�nleyecek ve çözüm �ç�n poz�t�f katkı sağlamaya
çalışacağız. 

İfade özgürlüğü

İfade özgürlüğü, �nsanların adalets�zl�klere ve baskıya karşı                     
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mücadele gücünün temel�n� oluşturur. İnsan Hakları Evrensel
Beyannames�’n�n 19. Maddes�nde yer alır ve kampanyamızın
hayat� temeller�nden b�r�d�r. Günümüzde akt�v�stler�n, s�v�l toplum
örgütler�n�n, s�yas� aktörler�n �fade özgürlüğü büyük b�r tehd�t
altında. Dünya çapında barışçıl protestolara yönel�k baskı artıyor.
Çevr�m�ç� ve çevr�mdışı engeller �le �fade özgürlüğü
sınırlandırılmaya ve engellenmeye çalışılıyor. Arayüz Kampanyası
olarak gençler�, s�yas� aktörler� ve s�yaset kurumunu, toplumun her
b�rey�n�n �fade ve örgütlenme özgürlükler�ne saygı göstermeler�
�ç�n etk�lemeye çalışacağız. 

İnsan hakları

İnsan haklarının korunması ve yer�ne get�r�lmes�n� sağlayan
hukuk� yapılar tüm dünyada tehd�t altındadır. Bu tehd�tler,
mevcut yasaları değ�şt�rmek veya kaldırmak yoluyla hakların
�hlal�ne yol açılmasına karşı tak�pte ve tet�kte olmamızı gerekt�r�r.
Özell�kle �fade özgürlüğü, ekonom�k, sosyal ve kültürel haklar
alanında mevcut çerçevey� gel�şt�rmek �ç�n s�stemat�k olarak �nsan
haklarını savunacağız. Uluslararası �nsan hakları çerçeves�n�
destekleyerek ve savunarak demokrat�k b�r toplum �ç�n
çalışacağız. 
                 


