
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, kurtuluş 
savaşını yönetmiş olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin (TBMM) kurucu ruhunu 
temel referans alarak özgürlükçü ve 
katılımcı şekilde tüm gençliği kapsayıcı bir 
yaklaşımla, 14-25 yaşları arasındaki 50 genç 
cinsiyet eşitliğine göre; Gençlik Meclisi’ne 
- GENÇVEKİL sıfatıyla “katılımcı demokrasi 
ve yönetişimin” bir gereği olarak Döşemealtı 
kent yönetim süreçlerine yeni bir demokratik 
kültür içinde aktif şekilde dâhil oluyor.

4 aşamalı Döşemealtı Gençlik Meclisi 
Projesi, bazı kentlerdeki Gençlik Meclisi 
örnekleri gibi sadece gençleri bir araya 
getirmek, gençleri etkinliklere dâhil etmek 
gibi bir gençlik meclisi olmanın çok ötesinde 
özgün bir sivil organizasyondur. Evrensel 
İnsan Hakları beyannamesi ve Avrupa 
Kentsel şartını temel referans alarak ortaya 
koyduğu vizyon ile Türkiye’nin “siyasal 
katılım ve yönetişim, aktif ve bilinçlik 
vatandaşlık,  gençlik, eğitim, kentleşme ve 
çevre, kültür, sosyal işler, girişimcilik, sanat 
ve spor” alanlarının tamamını bir bütün 
olarak açık, hesap verilebilir, siyasi partiler 

Gençlik Meclisi Projesi gençlerin tartışma 
ve uzlaşmaya dayalı parlamenter siyasal 
kültür ile çoğulcu-katılımcı bir demokrasi 
kültürünü içselleştirmeleri açısından 
büyük bir deneyim katkısı sağlamaktadır. 
Gençleri “aktif ve bilinçli vatandaş” olarak 
kent yönetimine dâhil olmalarını teşvik 
etmektedir. Gençlik Meclisi Projesi ile bir 
aktif vatandaşlık ekolü oluşturarak çoğu 
sosyo-ekonomik imkânları kısıtlı olan 
gençlerimizi Döşemealtı Belediyesi’nin 
maddi ve manevi desteği ile dar kalıplarını 
yıkarak ve dünyaya evrensel değerler 
ışığında geniş bir perspektifte bakabilmeyi 
öğrenmektedirler.

•	SODEM	Yerel	Yönetim	Ödülleri
 “Katılım ve Yönetişim Ödülü”
	 13	Mart	2016	-	İzmir/	Seferihisar

•	Akdeniz	Belediyeler	Birliği
	 3.	Proje	Yarışması
 “İyi Yönetişim Ödülü”
 22 Aralık 2017 - Antalya

• Gençlik Meclisi - Genel Kurulu
	 •	Gençlik	Meclisi	-	Akademi
  • Gençlik Meclisi - Progem
	 	 	 •	Gençlik	Meclisi	-	Kulüpleri

üstü yaklaşımla ele alan sosyal ve yenilikçi bir 
projedir. Bu proje ile gençlerin karar verme 
süreçlerine entegre edilmesi, temsil edilmesi 
ve anlaşılması katılımcı politika oluşturma 
mekanizmaları ve yapılarında çok önemli 
bir oyun değiştirici anahtar rolünü ortaya 
çıkartmaktadır.

Dögem Projesi ile kısa vadede entelektüel 
birikimi güçlü, özgüveni ve iletişim becerileri 
yüksek, yenilikçi, girişimci, hoşgörülü, çözüm 
odaklı, kent sorunlarına duyarlı bir aktif 
vatandaşlık karakteri olan gençlik profili 
ortaya çıkarılması desteklenmektedir.

4 AŞAMALI
DÖŞEMEALTI GENÇLİK 
MECLİSİ PROJESİ - DÖGEM

GENÇLER DÖŞEMEALTI’NIN GELECEĞİNE YÖN VERİYOR! GENÇLERİN VİZYONLARI 
BİR DÜNYA İNSANI 
OLARAK GELİŞMEKTEDİR

ÖDÜLLÜ PROJE “DÖGEM”

ORGANİZASYON ŞEMASI


