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Başkandan

Sevgili Gençler,

En kıymetli hazinemiz, sizlersiniz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak geleceğimiz 
olan siz gençler için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Yaptığımız tüm çalışma-
larda temel amacımız, kişisel gelişiminize katkı sunacak ve toplumsal hayata sağlıklı bir 
şekilde katılımınızı destekleyecek faydalı işler üretmektir. Bunu yaparken “Kökü mazide 
dalı âtide” olan bir medeniyetin fertleri olduğumuzun bilinciyle hareket ediyor ve sizler 
için bu yönde projeler üretmeye gayret ediyoruz. Sizlerle birlikte yol yürümek, bizleri 
ziyadesiyle mutlu kılmakta ve motivasyonumuzu artırmaktadır. Yaptığımız ve yapacağı-
mız tüm çalışmalarda geleceğimize de yatırım yaptığımızın farkındalığıyla hareket edi-
yor ve heyecanla çalışıyoruz.   

Sevgili gençler, güzel şehrimizin tamamında sizlerin kolaylıkla faydalanabildiği ve ser-
bestçe gezinebildiği mekânlar oluştururken de ilgi duyduğunuz branşlara yönelik spor 
tesislerimizi inşa ederken de hep bu heyecanı taşıdık. Bundan sonra da bizi diri tutan bu 
heyecanla geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. 

İlkokuldan üniversiteye dek gençliğin tamamını kapsayacak projeler üretebilmek adına 
“Kılavuz Gençlik” çalışmasını hayata geçirdik. Ödüllü bir proje olan “Kılavuz Gençlik” 
çatısı altında siz değerli gençlerimiz için şehrimizin tamamında Bilgievleri, Akademi 
Liseler ve spor tesisleri inşa ettik. Sizler için tasarladığımız bu yapıları ilim, irfan, kül-
tür, sanat ve spor merkezlerine dönüştürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Akademi 
Üniversite birimimiz için hazırladığımız yeni merkez de -Genç Mekân- yine bu hedefler 
doğrultusunda hizmetinize sunulmuş örnek çalışmalarımızdandır. Bundan önce olduğu 
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gibi bundan sonra da çaylarınızı yanınıza alarak rahatlıkla kitaplarınızı okuyabileceği-
niz, internet başta olmak üzere bilişim teknolojilerinden sorunsuz bir şekilde faydalana-
bileceğiniz mekânlar üretmeye devam edeceğiz. Ayrıca bu mekânlarımızda sanatsal fa-
aliyetler icra edebilecek ve e-spor dahil her türlü sportif aktiviteleri de yapabileceksiniz.  

Sizler için ortaya koyduğumuz bütün çalışmalarda gönül pirlerimizden olan Yunus Em-
re’nin “İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir” dizelerinden ilham alıyor ve ‘kendini 
bilen’ nesiller yetiştirmeye gayret ediyoruz. Yine bizim Yunus’un dediği gibi kendini bil-
menin gönüllere girmekten geçtiğinin de idrakindeyiz. 

Merhum Mehmet Akif ’in “Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli: Değmesin mabe-
dimin göğsüne namahrem eli” dizeleri güzel şehrimiz Kocaeli’nin ve dahi bütün vatanı-
mızın bizler için büyük bir ‘mabet’ olduğunu bizlere hatırlatmaktadır. Geleceğimiz olan 
siz gençlerimizin bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da bu aziz vatana namahrem eli 
değdirmeyecek şuur, inanç, güç ve cesarette olacağınıza inancımız sonsuzdur.

Bilgievlerimizle, Akademi Liselerimizle, Akademi Üniversitemizle, Gençlik Kampları-
mızla, Spor Okullarımızla ve gençlik merkezlerimizle tüm gençlerimizi gönülden ku-
caklamaya devam edeceğiz. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak siz sevgili gençlerimizle birlikte ülkemizin 2023, 
2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmasının gayretindeyiz. İnanıyorum ki tüm hedeflere ulaşa-
cak bilgi, inanç, heyecan ve cesarete sahip bu gençlik, ülkemizin durmaksızın yükselişi-
nin de başlıca teminatı olacaktır.

Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
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Giriş

İnsanoğlunun yaşamındaki dört evreden birini oluşturan gençlik; içerdiği dinamizm, çok 
yönlü potansiyel ve zorluklar nedeniyle sosyal bilimlerin temel araştırma alanlarından biri 
durumundadır. Toplumların geleceğin teminatı olarak gördüğü gençlerin sosyal, kültürel, 
siyasal ve ekonomik bakımdan geleceğe hazırlanmaları ve topluma uyum sağlamaları bu ko-
nudaki yaklaşımların temel odağını oluşturmaktadır.

Yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki kurumlar, toplumsal olarak önemli bir kesimi oluş-
turan gençler konusunda gittikçe gelişen biçimde politika ve uygulamalar ortaya koymakta-
dır. Gençleri korumanın yanında, onları toplumun tüm boyutlarına uygun süreçlerle entegre 
ederek gençler ve toplum için çeşitli faydalar elde etmek, bu konuda ana eksen durumundadır.

Gençlik alanında kamu yönetimine ait politika ve uygulamalar konusunda, yerel yöne-
timler öne çıkmaktadır. Halka yakınlık, paydaşlarla iş birliğinin yüksekliği, siyasal katılım 
avantajları, düşük yoğunluklu bürokrasinin varlığı ve yerel taleplere duyarlılığın yüksekliği 
yerel yönetimleri, diğer birçok alanda olduğu gibi gençlik konusunda da temel kamu kurumu 
durumuna getirmektedir. Nitekim, dünyada ve Türkiye’de gençlikle ilgili politika ve uygula-
malarda yerel yönetimler, gittikçe artan biçimde önemli bir noktaya gelmiş durumdadır. Ye-
rel yönetimlerin genel olarak sosyal alandaki uygulamalarının gelişmesi, gençlik alanındaki 
rollerini de besleyen bir unsur olmaktadır. 

Yerel yönetimlerin gençlik hizmetleri konusunda politika ve stratejiler belirlemesi, pay-
daşlarla iş birliği yapması, kurumsal kapasitesini geliştirmesi, bu alana daha çok mali kaynak 
ayırması, hizmet modelleri geliştirmesi ve çeşitlendirmesi, farklı gençlik kesimlerini kapsa-
ması ve gençlerin aktif katılımının sağlanması bu süreçte önem kazanmaktadır.

Kitabın temel amacı; Türkiye’de gençlik hizmetleri konusunda önemli bir uygulama ola-
rak kabul edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kılavuz Gençlik Modeli’nin, dünya ve 
Türkiye’deki gençlik yaklaşımları, politikaları ve uygulamaları bağlamında yerel yönetimle-
rin ve diğer ilgililerin istifadesine sunulmasıdır. 

Bu çalışma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerle ilgili hizmetlerinin mevcut duru-
munun analizi ve geleceğinin tasarlanması ile hizmet modelinin çıkarılarak bir kitap haline 
getirilmesini hedefleyen “Gençlik Politikası: Kocaeli Modeli Araştırma Projesi” kapsamında 
hazırlanmıştır. 

Bu çerçevede kitabın üç ana ekseni bulunmaktadır. Birincisi, dünyada ve Türkiye’de genç-
liğin profili ile ulusal ve uluslararası organizasyonların gençlikle ilgili yaklaşımlarının ele 
alınmasıdır. İkincisi; yerel yönetimlere gençlikle ilgili çalışmalarında rehberlik edecek stra-
teji, paket uygulama modelleri ve anahtar konular altında öneriler sunulmasıdır. Üçüncüsü, 
Kocaeli’nde uygulanan Kılavuz Gençlik Modeli’nin tüm boyutlarıyla ve diğer belediyelerin 
yararlanabileceği biçimde ele alınmasıdır.
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1. GENÇLİK: KAVRAMSAL ÇERÇEVE
İnsanın yaşam süreci çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık gibi dört evreyi 

yönlendiren sosyal ve kültürel faktörlerin kuşattığı sosyal yapı içerisinde tamamlanır. 
Bu dört evreden biri olan gençlik; kendine özgü inanç, ifade, etkinlik, tutum ve davranış 
biçimlerine sahip toplumsal bir kategoriyi ifade eder.1

Dünya nüfusunun giderek yaşlandığı günümüzde, toplumların dinamizmi ve hatta 
geleceğinin tasarımı ve teminatı, genç nüfusun sayısı ve niteliğiyle doğrudan alakalı 
görülmektedir. Bu yüzden gençlik; siyaset, din, eğitim, aile gibi sosyolojik kurumların 
üzerinde durduğu, farklı bilimsel alanların araştırma konusu yaptığı ve toplumların 
önemli yatırımlarda bulunduğu bir kategoridir. 

Gençlik üzerine yapılan tanımlar, genel olarak gençliği biyolojik ve kronolojik bir 
yaş kategorisi olarak ele almaktadır. Gençliğin dinamik, yenilikçi ve güçlü yönlerini 
vurgulayan tanımlar olduğu gibi sorunlu, uyumsuz ve isyankâr olarak niteleyen olumsuz 
yönlerine değinen tanımlar da bulunur. Gençlik, çocukluk ile yetişkinlik arasında bir 
geçiş dönemidir. Bu niteliğinin sonucu olarak biyolojik, psikolojik ve toplumsal gelişim 
bakımından bireyin en zor dönemini oluşturmaktadır.2 

Gençlik, belirli bir başlangıç ve bitiş sınırı olan, bu sınırların toplumdan topluma 
farklılık gösterdiği ve diğer yaşlardaki insan gruplarından farklı niteliğe sahip bir yaş 
grubudur. Bu bağlamda farklı yaş gruplarındaki insanların farklı davranış özellikleri 
sergiledikleri kabul edilir. Belirli bir yaş grubunda olan genç, çocukluk ve yetişkinlik 
arasında yer almakta ve önemli bir sosyal grup formu oluşturmaktadır.3

Bir kavram olarak “gençliği” tanımlamaya çalışan yaklaşımları “toplumsal inşacı” ve 
“toplumsal inşacı olmayan” yaklaşımlar şeklinde ele almak mümkündür. İlk yaklaşım, 
gençlik kategorisinin, toplumsal ve tarihi dinamikler tarafından kurulmakta olduğunu 
iddia etmektedir. Bu anlayış, gençliğe atfedilen özelliklerin kültürel ve politik olarak 
kurulduğunu, bu yönü ile de değişken olduğunu belirterek özcü tanımlamalara karşı 
çıkmaktadır. Kültürel ve politik olarak inşa edildiğini kabul ederek; gençliğin cinsiyet, 
sınıf, etnik özellikler, kültürel beğenilere göre çeşitlenen dinamik yönüne vurgu 
yapmaktadır.4

1  İhsan Çapçıoğlu, “Gençlik Dönemi Kimlik Arayışının Demokratik Değerlerin ve İletişim Becerilerinin Gelişimine 
Etkisi”, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2014, 57-76, s. 59.

2  Aylin Görgün Baran, “Genç ve Gençlik: Sosyolojik Bir Bakış”, Gençlik Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2013, 
6-25, s. 10.

3   Esra Burcu, Levent Taş ve Çiğdem Sema Sırma, “İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına (İBBS Düzey 1) Bağlı 
Olarak Türkiye’de Gençlerin Sosyo-Demografik Profili”, Gençlik Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, 2014, 56-
77, s. 58.

4  Kezban Çelik, “Genç Olmak Zor İş: Türkiye’de Genç Olmayı Etkileyen Bazı Unsurlar”, Gençlik Araştırmaları 
Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2013, 26-45. s. 28.
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Gençlik dönemini doğal bir safha olarak görmek ve gençliği bir geçiş kategorisi olarak 
ele almak ise sosyal inşacı olmayan yaklaşımların temel kabulünü oluşturmaktadır. 
Gençliği, yetişkin olabilmek için uğranmak zorunda olunan bir dönem olarak görmek 
ise gençlerin homojen bir kategori olarak ele alınmalarına yol açmaktadır. Bu anlayışa 
göre; genç, çocuk değildir ve henüz yetişkin de değildir. Bu hali ile geçiş sürecinde 
olandır. Geçiş süreçleri ise genellikle “okuldan-işe”, “aile evinden kendi evine”, “bağımlı 
kategoriden bağımsız kategoriye”, “çırak yurttaşlıktan-yurttaşlığa”, “aile üyeliğinden 
bireyliğe” geçişler olarak özetlenebilir. 5 

Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olarak nitelenen gençlik çağı, kendine 
özgü yaşam tarzı, düşünme yapısı, dili kullanma ve iletişim kurma biçimi ile farklı bir 
dönemdir. Söz konusu fizyolojik değişiklikler ve buna bağlı olarak gelişen toplumsal 
değerlendirmeler gencin; asi davranışlar, ani değişik hareketler ve kararsızlıklar 
göstermesine yol açmaktadır. Fakat gencin aynı zamanda idealist, coşkulu, yaratıcı, 
bağımsız davranma isteği; adaletsizliğe, eşitsizliğe ve haksızlığa tahammül edememe gibi 
ahlaki gelişimle ilgili değerlere sahip olması; üretici, sağlıklı ve uyumlu bir birey olma 
özelliklerini taşıdığı anlamına gelmektedir.6

Gençlik, hangi toplum için söz edilirse edilsin her zaman bir değer olarak kabul 
görmektedir. Gençlik, toplumların kalkınma ve gelişme potansiyelinin en önemli 
unsuru durumundadır. Gençlik aynı zamanda hem gencin hem de toplumun beklenti 
düzeylerinin yüksek olduğu bir dönemdir. Genç kendi geleceği ile ilgili hayallerini, 
hedeflerini ortaya koyarken toplum da gençliği, kendi devamının sağlanması bakımından 
geleceği olarak görür. Aslında bu karşılıklı beklentinin buluştuğu ortak bir nokta vardır. 
Bu ortak noktanın temel özelliği hem genç hem de toplum için “gelecek” ifade etmesidir.7

21. yüzyıl gençliğinin en önemli özelliklerinden biri, küresel bir olgu haline 
gelmesidir. Gençler ve çocuklar, mekânın kayganlaştığı küresel dünyada hem fiziki hem 
de sanal olarak en hareketli kesimi oluşturmaktadır. Uluslar ötesi metropollerde yaşayan 
gençlerin hem deneyimleri birbirlerine yakınlaşmakta hem de bu gençlerin en aşağı bir 
kısmı yaş bakımından ve diğer aidiyetlerini uluslar ötesi düzlemde kurgulamaktadır. 
Fakat bu, doğrusal ve türdeş bir süreç olarak görülmemelidir. Yerel kültür, değerler 
ve diğer özellikler gençlerin deneyimlerini, kurgularını ve toplumun onlara ilişkin 
betimleme biçimleri ve söylemlerini sürekli yeniden inşa etmektedir.8

5  Çelik, s. 28.
6  Baran, s. 11.
7  Baran, s. 8.
8  Leyla Neyzi, “Türkiye’de Kamusal Söylemde Gençlik Kurgusunun Değişimi”, Katılımın “E-hali: Gençlerin Sanal 

Alemi”, Derleyen: Aslı Telli Aydemir,  İstanbul: Alternatif Bilişim, 2011. 38-47, s. 25.



Gençlik: Kavramsal Çerçeve

21

Gençliğe yüklenen anlam ve gençlik döneminin psiko-sosyolojik özellikleri, biyolojik 
bir yaş kategorisinden çok daha fazlasını ifade ettiğini gösterir. Genç, “Toplumsal olarak 
kimlik edinme sürecini yaşayan ve henüz toplumsal rolü belirlenme aşamasındaki 
bireydir.”9 Bu yüzden gençliği anlama çabalarında belirli yaşları kapsayan biyolojik bir 
evre olması göz önünde bulundurulduğu kadar kendine özgü psikolojisi ve o psikolojiyi 
şekillendiren sosyo-kültürel yapı da göz önünde bulundurulmalıdır. 

Gençlik konusu ele alınırken en fazla öne çıkan başlıklardan birisi, gençlik dönemi 
psikolojisidir. Hangi toplumda ve kültürel ortamda olursa olsun, gençlik dönemi 
psikolojisiyle ilgili genel-geçer yaklaşımlar söz konusudur. Bununla birlikte; gençliğin 
psikolojisinin şekillenmesinde, karşılaşılan sorunların mahiyeti ve çözüm yolları 
konusunda içinde yaşanılan sosyal yapı ve kültürel ortam da önemli ölçüde belirleyici 
olmaktadır. 

Gençlik çağı psikolojisini ele alırken ilgili yaş grubunun psikolojik yapısına özgü 
yaklaşımları, içinde yaşadığımız çağın genel özelliklerini ve ait olduğumuz toplumsal 
yapıyı birlikte düşünmemiz gerekir. Çünkü gençlerin psikolojisi, tüm toplumsal yapılarda 
yaşa özgü genel bazı özellikler taşıdığı gibi yaşadığımız döneme ait teknoloji, kitle iletişim 
araçları ve toplumsal yapıların genel sosyolojik özelliklerinden de etkilenmektedir.

Gençlik çağı, ergenlikle erişkin arasında yer alan cinsel olgunlaşma ve bedensel 
gelişme dönemidir. Ruhsal bakımdan çalkantılı, duygusal iniş çıkışları çok, davranışların 
çelişkili olduğu bir çağdır.10 Gençlik döneminde ortaya çıkan psikolojik yapıya genel 
olarak bakıldığında; bu dönemin “fırtınalar dönemi” olarak adlandırıldığı, ruhsal ve 
duygusal çok boyutlu değişiklilerin yaşandığı düşüncesi öne çıkmaktadır.

Genç, bir taraftan kendini tanımaya çalışırken, diğer taraftan kendini topluma kabul 
ettirme çabası içinde olabilir. Bu dönemde genç kendini dünyanın merkezinde görür. 
Son derece fedakârdır. Hiçbir şeyi düşünmeden kendini feda edebilir. Yalnızlığı seçer. 
Hem de büyük bir fedakârlıkla kendini toplumsal uğraşılara verip uyum sağlamaya 
çalışır. Bir lidere körü körüne inanabilir ya da otoriteye başkaldırabilir.

İlişkilerinde çok maddecidir. Bazen de kendini yüksek idealizmler içinde sunar. 
İlişkilerinde bazen acımasız ve kabadır bazen de merhametli ve duygusaldır. Genç, bu 
dönemde tüm ilişki ve tutumlarında aşırı şekilde gidip gelen bir yapı içinde tanımlanır. 
Bu yapı, gençlik döneminin temel özelliğidir. 

9  Oktay Sinanoğlu ve Rıdvan Turan, Bilim İdeoloji ve Gençlik, İstanbul: Kasem, 1997, s. 8.
10  Atalay Yörükoğlu, “Öğrenciler, Öğretim Üyeleri, Anne ve Babalar Yönünden Gençliğin Eğitimi”, Ankara: Türkiye 

İş Bankası Kültür Yayınları, 1999, s.13. 



Ulusal ve Uluslararası Gençlik Politika ve Uygulamaları Bağlamında 
Kocaeli Kılavuz Gençlik Modeli

22

Gençlik dönemi, olumlu durum ve davranışlarla olumsuzlukların birlikte yaşandığı 
bir dönemdir. İlk hayal kırıklıkları bu dönemde yaşanır. Kendi içinde bulamadığı düzen 
ve barışı bazen dış dünyada arar ve arayışı hep ideal bir dünyadır. Gençlik dönemi 
toplumdan topluma, devirden devire, kişiden kişiye farklı özellikler gösterir. Her 
genç aynı dönemde biyolojik, sosyolojik ve ruhsal açıdan gelişim gösteremez. Gençlik 
döneminin bunalımlarını tek bir nedene bağlamak doğru değildir. Bu dönemde bunalım 
nedenleri çok yönlü olur.

Aileden kopma ve bağımsızlaşma, kendi kararını verip kendi seçimini yapma 
konusundaki çelişkileri azalır. Daha bağımsızdır ve daha az etki altında kalır. Kendi ilgi 
ve yeteneklerini daha gerçekçi biçimde tanımakta, meslek ve eş seçiminde daha gerçekçi 
ve tutarlı olmaktadır. Cinsel çatışmaları azalır. Kimlik duygusunu geliştirme, kimliğini 
benimseme ve kimliğin senteziyle uzlaşma çabaları sonucunda genç, kimliğini gerçekçi 
biçimde bulmuş olur.11

Gençliğin kendine özgü yapısı öteden beri, neredeyse tüm toplumlarda tartışılan bir 
konudur. Günümüzde ise, gençliği anlama ve anlamlandırmada toplumun kuşaklara 
göre tasnif edilmesine ve yeni kuşağın yani gençliğin kendine özgü özelliklerine vurgu 
yapılmaktadır. Popüler yaklaşıma göre; 1965-1979 yılları arasında doğanlar “X Kuşağı”, 
1980-1999 yılları arasında doğanlar “Y Kuşağı” ve 2000-2021 yılları arasında doğanlar 
ve doğacak olanlar da “Z Kuşağı” olarak adlandırılmaktadır.12 Ancak, farklı ülkelerdeki 
toplumsal ve kültürel özelliklere göre farklı tasnifler yapmak daha gerçekçi olmaktadır.

Teknolojinin insan hayatını baştan başa kuşattığı, günlük hayatın büyük oranda 
dijitalleştiği, iletişim ve ulaşım imkânlarının çok fazla geliştiği bu dönemin, önceki 
kuşaklardan çok daha farklı bir kuşak ortaya çıkartacağı muhakkaktır. Bu yüzden, 
günümüz gençliğini tasvir ederken; teknoloji sayesinde bilgiye ulaşma kapasitelerinin 
çok daha yüksek olduğu, erken yaşta eğitim almaya başladıkları için daha hızlı zihinsel 
gelişim gösterdikleri ve bireyciliklerinin önceki kuşaklara göre daha kuvvetli olduğuna 
vurgu yapılmaktadır.13

Günümüz gençliğine Türkiye özelinde baktığımızda da benzer süreçleri görürüz. 
Türkiye’nin sosyolojik yapısında çok köklü değişikliklere sebep olan kırsaldan şehir 

11  Aile ve Tüketici Hizmetleri: Gençlik Dönemi, Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı, 2011, s. 6-7. 
12  Orhan Adıgüzel, Zeynep Batur ve Nisa Ekşili, “Kuşakların Değişen Yüzü ve Y Kuşağı İle Ortaya Çıkan Yeni 

Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 19, 2014, 
165-182, s. 172-174.

13  Yunus Taş, Mehmet Demirdöğmez, Mahmut Küçükoğlu, “Geleceğimiz Olan Z Kuşağının Çalışma Hayatına 
Muhtemel Etkileri”, OPUS (Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi), Cilt 7, Sayı 13, 2017, 1031-1048, s. 
1036.
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merkezlerine göç büyük oranda tamamlanmıştır. Toplumda yüksek eğitime devam eden 
ve meslek sahibi olanların oranı artmıştır. X ve Y kuşaklarının memleketle ve yakın 
akrabalarla bağları daha güçlü iken, Z kuşağı şehir ortamında doğmuş hem akraba 
çevresiyle hem de memleketle bağları oldukça zayıflamıştır. Bu yüzden geleneksel 
kültürün ve değerlerin kuşatıcılığı ve yönlendirici etkisi oldukça zayıflamıştır. 

Nitekim gençliğin tamamen dijitalleşen bir dünyaya doğmuş olmaları, önceki 
kuşakların kullandığı geleneksel ve doğal iletişim araçlarını hiç tanımadıkları ve kolayca 
adapte oldukları dijital dünyada farklı bir çalışma gücü oluşturdukları gerçeğinin de göz 
ardı edilmemesi gerekir. Sanayileşme döneminin sosyal sınıfları için kullanılan mavi 
yakalı – beyaz yakalı kavramlarından ilhamla, günümüz gençliği için “mobil yakalılar” 
kavramı kullanılmaktadır.14 

Gençliğin psikolojisini anlamada, gençlik dönemine özgü genel psikolojik 
özelliklerin yanı sıra yaşadığımız dönemin ve içinde bulunduğumuz sosyo-kültürel 
yapının da önemli etkileri söz konusudur. Bu yüzden, gençlerle kuracağımız iletişimde 
gençlik döneminin genel psikolojisi temel referans noktamız olacağı kadar, Türkiye’nin 
2000’li yıllardan itibaren tecrübe ettiği teknolojik gelişmeler, sosyal değişim ve gündelik 
hayatımız da göz önünde bulundurulmalı ve bir referans noktası olmalıdır. 

Gençliğin farklı dönemleri ve boyutları ifade etmesi daha çok sanayi devrimi 
sonucunda gerçekleşmiştir. Okul, eğitim, çıraklık yönüyle gençlik kendine has bir 
dönemi ifade eder. Yine gençlik dönemi ile birlikte gençliğin farklı kültürel ve sosyal 
boyutları da gündeme gelmiştir. 

Yoksul genç, alt kültür, varoş gençliği, üniversite gençliği, çalışan gençliği, işsiz gençlik, 
suça sürüklenmiş gençlik, sokak gençleri, sokakta çalışan gençler gibi çok farklı gençlik 
grupları tanımlanmıştır. Özellikle, ekonomik ve sosyal olarak statüsü düşük gençlerin 
toplumsal alt kültürü oluşturdukları ve bunun sonucu olarak da dışlanma, ötekileştirme, 
yabancılaşma gibi kavramlarla ifade edildikleri de görülmektedir. Bu kavramlar, toplum 
içinde belli hakları kullanamayan, maddi ve manevi yoksunluk içinde olan, haklarını 
savunacakları kurumlara sahip olamayan, mahrumiyet durumunda sosyo-ekonomik 
destek bulamayan kesimleri ifade eder. Sosyal dışlanma ve mahrumiyet düzeyini; 
kurumlara ulaşma, yardımlardan yararlanma, sosyal haklara ulaşma, uygun sosyal ve 
ekonomik çevrede yaşama, ekonomik ve sosyal hayata katılımları belirler. 

Alt kültür kavramı genellikle; toplumsal anlamda ve ekonomik statüde alt 
sınıfları ve düşük statülü bireyleri, sapkın davranışlar sergileyenleri, suçluları, madde 

14  Adıgüzel, Batur ve Ekşili, s. 177
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bağımlısı olanları, toplumda farklı olarak konumlanan birey ve grupları tanımlamak 
için kullanılmaktadır.15 Toplum içinde dezavantajlı kesimi de ifade eden yoksullarla 
ilişkilendirilen bu tanımlar gençleri de etkilemektedir.

Gençlik yılları, çok fazla etkiye ve karşılıklı etkileşime açık olunan yılları tanımlar. 
Bu yıllarda bireysel, ailevi ve toplumsal olarak gençliğin şekillendiği yıllardır. Gençler 
toplumsal olarak geçişken, değişime açık ve özgürlüğün taşıyıcısı olarak görülmektedir. 
Gençler bu yıllarda toplumsal statülerini kazanma, kimlik oluşturma ve toplumda yer 
edinme konusunda çaba gösterirler. Gençlerin bu özelliklerini korumalarının ve dinamik 
yapılarını sürdürmelerinin yolu toplum içinde sağlıklı iletişim ve etkileşim kurmaktadır. 

Toplumsal kuşak çatışmasını en aza indirecek, gençleri yetişkinlik dönemine 
hazırlayacak olan da bu etkileşimdir. Günümüzde geleneksel ve modern yapıların iç içe 
geçtiği toplumlarda kuşak çatışması da farklı olarak yaşanmaktadır. Toplumsal gerçekler 
ve kültürel yapı genellikle hiyerarşiktir. Gençlik ise bu hiyerarşiye karşı duruşu ifade 
etmektedir. Gençlerin yetişkin ve yaşlı gruplarla kültür, değer ve tutum farklılığı içine 
girmesi kuşak çatışması sürecini de tetiklemektedir. Bununla birlikte gençlerin hızlı, 
değişime açık, farklı ve özgürlük talep ettikleri bu zamanda yetişkin nüfusun; gençlere 
daha hoşgörülü, iş birliğine açık ve anlayışlı olarak yaklaşmaları kuşak çatışmasını da 
engelleyebilecektir. 

Gençliğin sosyalleşmesi de içinde bulundukları toplumun normlarını, değer ve 
inançlarını, kültür ve yaşantılarını içermesi ve bunları kabullenmesine bağlıdır. Gençler 
bu yıllarda kendilerine yakın bireyleri rol model alarak şekillenebilmektedir. Aynı 
şekilde gençler için düşük gelir seviyeli sosyal çevre, genelde kısıtlı sosyal imkânlar, 
düşük eğitim ve sonuçta düşük sosyo-ekonomik katmanlaşma gerçekleşmektedir. Bu 
kısır döngüyü kıracak ve dezavantajlı durumu iyileştirecek araçların başında kamu 
yönetimlerinin gençlik politikaları gelmektedir.

Gençlik kavramı biyolojik ve sosyolojik yönü bulunan bir kavramdır. Toplumların 
sosyal ve ekonomik gelişmişlikleri, kültürel anlayışlar ve iklim şartlarının etkisi gibi 
unsurlar nedeniyle gençlik döneminin başlangıç ve bitiş kıstasları farklılaşabilmektedir. 
Sosyo-kültürel nitelikler yanında, devletlerin veya organizasyonların gençlerin 
korunması ve geliştirilmesi alanındaki politika ve uygulamalarının niteliği de gençlik 
döneminin kabul edilen sınırlarının farklılaşması üzerinde etkili olmaktadır.

15  Ömer Miraç Yaman, Apaçi Gençlik, Dördüncü Baskı, İstanbul: Türkiye Yeşilay Cemiyeti, 2013, s. 59.
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Tablo 1. Dünyadaki Çeşitli Organizasyonlarda Genç Kabul Edilen Yaş Aralığı

Kurum Yaş Aralığı

Avrupa Birliği 15-29

Birleşmiş Milletler Sekreterliği 15-24

Dünya Bankası 15-29

HABITAT’ın Gençlik Fonu 15-32

ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) 15-24

OIC (İslam İşbirliği Teşkilatı) 16-35

UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) 15-24

UNFPA (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu) 15-24

UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) 15-24

WHO (Dünya Sağlık Örgütü) 15-24

Birleşmiş Milletler Sekreterliği, UNESCO ve ILO gibi uluslararası organizasyonlar 
15-24 yaş arasını genç olarak kabul etmektedir. Birleşmiş Milletler kapsamındaki 
HABITAT’ın Gençlik Fonu, 15-32 yaş aralığını gençlik konusunda esas almaktadır. 
UNICEF, WHO ve UNFPA daha kapsamlı bir ayrıma giderek; 10-19 yaş aralığını ergen, 
10-24 yaş aralığını genç insanlar ve 15-24 yaş aralığını ise genç olarak kabul etmektedir. 
Diğer taraftan UNICEF’in çocukların hakları ile ilgili konvansiyonu 18 yaşın altını 
çocuk olarak belirlemiştir.16 

Avrupa Birliği Gençlik Programı, 15-28 yaş aralığındaki bireyleri ana hedef kitlesi 
olarak tespit etmiştir. Bununla birlikte programda 13-30 yaş aralığındaki bireyler bazı 
kısıtlılıklarla birlikte kabul edilmektedir.17 Avrupa Birliği Gençlik Strateji Belgesi’nde 
gençlik konusunda 15-29 yaş dilimindeki kişiler esas alınmaktadır. The Commonwealth 
ve Dünya Bankası 15-29 yaş aralığını genç olarak benimsemiştir.18

 

16  UNDP Youth Strategy 2014-2017, United Nations Development Programme, 2014, http://www.undp.org/
content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Youth/UNDP_Youth-Strategy-2014-17_Web.pdf, s. 47. 

17  Establishing The “Youth in Action” Programme for the Period 2007 to 2013, Decision No: 1719/2006/EC of The 
European Parliament and of The Council of 15 November 2006, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32006D1719&from=EN, s. 5.

18  An EU Strategy for Youth-Investing and Empowering A renewed Open Method of Coordination to 
Address Youth Challenges and Opportunities, 2009, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL 
/?uri=CELEX:52009DC0200, s. 8.
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Tablo 2. Avrupa’da Ülkelere Göre Genç Olarak Kabul Edilen Yaş Aralığı

Ülke Yaş Aralığı Ülke Yaş Aralığı

Almanya 15-29 İsveç 13-29

Arnavutluk 15-29 İtalya 15-29

Avusturya 0-29 Macaristan 15-29

Belçika 10-29 Norveç 13-30

Bulgaristan 15-29 Polonya 15-29

Danimarka 15-29 Portekiz 12-30

Fransa 4-24 Romanya 14-35

Hırvatistan 15-30 Rusya 14-30

Hollanda 0-25 Ukrayna 14-35

İngiltere 13-30 Türkiye 14-29

İspanya 15-29 Yunanistan 15-35

Kaynak: “Defining Youth in Contemporary National Legal and Policy Frameworks Across Europe”, s. 8.

Avrupa Birliği’nin gençlikle ilgili politika ve strateji belgelerinde 15-29 yaş dilimi 
kabul edilmekle birlikte ülkeler düzeyine inildiğinde farklı yaş aralıkları söz konusudur. 
Ülkelerin sosyal, ekonomik ve kültürel özellikleri yanında gençlik alanındaki sosyal 
politika ve stratejileri, ülkeler ölçeğinde farklı yaş dilimlerini ortaya çıkarmaktadır.
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2. DÜNYADA GENÇLİK

Gençlik; Dünyadaki demografik, ekonomik ve siyasal çalışmalarda önemle izlenen 
ve analizlere konu olan bir alandır. Gelişmekte olan ülkelerde kentleşme düzeyinin 
artması, birçok alanda olduğu gibi gençler konusundaki veri düzeyinin ve analizlerin 
gelişmesini sağlamıştır. Gençliğin dünyadaki görünümü kapsamında; nüfus, eğitim, 
istihdam, siyasal katılım ve diğer istatistiki konulardaki veriler aşağıda yer almaktadır. 
Ayrıca, uluslararası kuruluşların gençlik politika ve hedefleri ele alınmaktadır.

2.1. Nüfus Yapısı

Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın 2020 yılı verilerine göre, dünyada 15-24 yaş 
aralığında 1,2 milyar insan bulunmaktadır. 15-24 yaş aralığında kabul edilen genç nüfus 
dünyadaki nüfusun %15,5’i düzeyindedir. Yaklaşık her 7 insandan biri genç kategorisine 
girmektedir.

Tablo 3. Dünya Nüfusu İçinde Gençlerin (15-24 Yaş) Oranının Gelişimi

Yıl Dünya Toplam 
Nüfusu (bin)

Dünya Toplam Genç 
Nüfusu (bin) Oran (%)

1950 2.536.431 462.384 18,2

1960 3.034.950 506.969 16,7

1970 3.700.437 669.320 18,1

1980 4.458.003 844.818 19,0

1990 5.327.231 1.009.043 18,9

2000 6.143.494 1.085.432 17,7

2005 6.541.907 1.182.711 18,1

2010 6.956.824 1.215.717 17,5

2015 7.379.797 1.199.207 16,2

2020 7.794.799 1.209.584 15,5

2040 9.198.847 1.332.241 14,5

2060 10.151.470 1.357.600 13,4

2080 10.673.904 1.349.300 12,6
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Dünya nüfusu içinde 15-24 yaş aralığında bulunanların oranı 1950 ve 2010 arasındaki 
dönemde %16,7 ile %19 arasında dalgalanmaktadır. Genç nüfusun toplam nüfus içindeki 
payı 2010’dan sonra kesintisiz bir azalma trendine girmiştir. 2080’de dünya nüfusu 
içinde gençlerin oranının %12,6’ya kadar düşmesi beklenmektedir. Bu durum gelecek 
dönemde gittikçe yaşlanan bir dünya nüfusunu işaret etmektedir.

15-24 yaş dilimindeki nüfusun kıtalar bakımından dağılımı genel tablodan 
farklılaşmaktadır. Dünyadaki gençlerin %59’u, nüfus büyüklüğü ile paralel biçimde, 
Asya Kıtası’nda yaşamaktadır. Gençlerin ikinci en fazla yer aldığı kıta %21,4 ile Afrika’dır. 
En az genç sayısı %6,4 ile Avrupa’dadır.

Şekil 1. Dünyadaki 
Genç Nüfus Oranı (2020)

Şekil 2. Dünyadaki Genç Nüfusun 
Kıtalara Göre Dağılımı (2020)

Birleşmiş Milletler 2020 verilerine göre çok gelişmiş bölgelerde gençlerin düzeyi 
%11,6’dır. Az gelişmiş bölgelerde ise gençlerin genel nüfus içindeki payı %17,2 düzeyine 
çıkmaktadır. Genel olarak bakıldığında dünyadaki toplam genç nüfusun %88,6’sı az 
gelişmiş ülkelerde yaşamaktadır. Gelir bakımından ülkelere göre dağılım incelendiğinde 
dünyadaki gençlerin %12’sinin yüksek gelirli, %75’inin orta gelirli ve %13’ünün düşük 
gelirli ülkelerde yaşadığı görülmektedir.
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Tablo 4. Dünyada 15-24 Yaş Dilimindeki Nüfusun Dağılımı (2020)

Bölge
(a)

Toplam Nüfus  
(bin)

(b)
15-24 Yaş Nüfus  

(bin)

15-24 Yaş 
Oranı (%) 

(b\a)

Dünyadaki Toplam 
15-24 Yaş Nüfusa 

Oranı (%)

Dünya Toplamı  7.794.799 1.209.584 15,5 100,0 

Afrika 1.340.598 258.296 19,3 21,4 
Asya 4.641.055 712.866 15,4 58,9 
Avrupa 747.636 76.873 10,3 6,4 
Güney Amerika 653.962 107.583 16,5 8,9 
Kuzey Amerika 368.870 47.869 13,0 4,0 
Okyanusya 42.678 6.096 14,3 0,5 
Çok gelişmiş bölgeler 1.273.304 140.184 11,0 11,6 
Az gelişmiş bölgeler 6.521.494 1.069.400 16,4 88,4 
Yüksek gelirli ülkeler 1.263.093 146.418 11,6 12,1 
Orta gelirli ülkeler 5.753.052 906.032 15,7 74,9 
Düşük gelirli ülkeler 775.711 156.672 20,2 13,0 

Kaynak: Birleşmiş Milletler Teşkilatı Nüfus Verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

Dünyadaki genç nüfus konusunda 2060 yılına kadar uzanan projeksiyonlarda Kuzey 
Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve Okyanusya bölgesinde gençlerin nüfus içindeki 
miktarı yatay bir seyir izlerken Afrika’da önemli bir yükseliş eğilimi görülmektedir. 
Asya’da gençlerin nüfus miktarı düşüş trendine girmiştir.19 

Şekil 3. Dünyadaki Genç Nüfusun Ülke Gelişme Düzeyine Göre Dağılımı

19  Youth Population Trends and Sustainable Development, United Nations, Department of Economic and Social 
Affairs, 2015, http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/YouthPOP.pdf, s. 1.
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2.2. Eğitim Durumu

Ülkelerin gençlere yönelik temel politika ve uygulama alanlarından birisi de eğitimdir. 
Dünyadaki gençlerin temel niteliklerinden birisini eğitim durumu oluşturmaktadır. 
Eğitim, gençlerin gelişmesi ve yaşam kalitelerini artırma konusunda temel unsurlardan 
birisini oluşturmaktadır. Erişilebilir, sürdürülebilir ve kaliteli bir kalkınma ve gelişmenin 
ana unsuru olan eğitim fırsatlarına gençlerin ulaşabilmesi önem kazanmıştır. 

Tablo 5. Dünyada Seviyelere Göre Eğitim Oranları (%) (2019)

Kriter
İlk Dereceli 

Okul*
Orta Dereceli 

Okul*
Lise Düzeyinde

 Okul*
Yüksek

 Öğretim**

Dünya Toplamı 85 73 49 38

Sahra Altı Afrika 65 40 28 9

Kuzey Afrika ve Batı Asya 85 76 53 46

Orta ve Güney Asya 85 74 37 26

Doğu ve Güneydoğu Asya 95 82 59 45

Latin Amerika 90 80 60 52

Okyanusya - 83 48 73

Avrupa ve Kuzey Amerika 99 97 88 77

Düşük gelir 56 28 13 9

Düşük orta gelir 84 71 42 25

Üst orta gelir 94 84 59 53

Yüksek gelir 99 97 88 75

* Eğitim Tamamlama Oranı
** Katılım Oranı
Kaynak: Global Education Monitoring Report 2020, UNESCO, 2020, 213 ve 240. 

Dünyadaki gençlerin genel eğitim durumu incelendiğinde okuma yazma 
bilmeyenlerin oranı %10 düzeyindedir. İlk dereceli okullaşma oranı Sahra Altı Bölgesi’nde 
%45 ve düşük gelirli ülkelerde %56 ile düşük düzeydedir. Dünyanın diğer bölgelerinde 
ilk dereceli okullaşma %85 ve %90’ların üzerindeki değerlere ulaşmıştır. Genel olarak 
ilkokul ve ortaokul derecesindeki eğitimde yüksek oranların yakalandığı, ancak daha 
üst kademedeki eğitim imkânları konusunda oranların azaldığı görülmektedir. Yüksek 
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gelire sahip ülkelerde eğitim düzeyleri artmakta, ülkenin gelir düzeyi düştükçe eğitim 
düzeyi de düşmektedir. 

Yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerdeki gençler ile daha az gelire sahip ülkeler 
arasındaki eğitim durumu özellikle orta dereceli okul düzeyinin üstüne çıkıldığında 
artmaktadır. Düşük gelir düzeyine sahip ülkelerde lise %28 ve lise üstü eğitim %13 gibi 
oldukça düşük bir seviyededir. Halbuki bu oran yüksek gelirli ülkelerde lise için %88 ve 
lise üstü için %75 düzeyine ulaşmış durumdadır.

Gençlerin eğitim düzeyi bakımından Avrupa ve Kuzey Amerika yüksek oranlara 
sahiptir. Eğitim bakımından en düşük oranlar Sahra Altı Bölgesi’nde görülmektedir. 
Güney ve Batı Asya ile Kuzey Afrika, oranların düştüğü bölgelerdir. Diğer bölgelerde 
nispeten birbirine yakın eğitim düzeyleri görülmektedir.

2.3. İstihdam Durumu

Gençlerin iş gücüne katılmaları konusundaki donanımlarının artırılması ve 
fırsatların çoğaltılması dünyada önemli gençlik politika ve uygulama alanlarından 
biridir. Gençlerin ekonomiye daha aktif olarak katılması, gençlerin desteklenmesinin 
ötesinde ülkelerin kalkınma programlarının da bir parçası durumundadır.

Tablo 6. Dünyada Gençlerin İş Gücüne Katılma Oranları (%) (2019)

Bölge Toplam Erkek Kadın

Dünya Toplamı 41 49 33

Afrika
Kuzey Afrika 28 38 16
Sahra Altı Afrika 48 51 46

Asya ve Pasifik
Doğu Asya 45 47 44
Güney Doğu Asya ve Pasifik 47 55 40
Güney Asya 32 47 14

Amerika
Güney Amerika 49 58 40
Kuzey Amerika 53 53 52

Avrupa ve Orta Asya
Kuzey, Güney ve Batı Avrupa 44 46 41
Doğu Avrupa 32 36 28
Orta ve Batı Asya 43 53 33

Arap Devletleri 28 46 8

Kaynak:  Global Employment Trends for youth 2020, ILO, 25.
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Dünya genelinde iş gücüne katılma oranı gençler bakımından ortalama %41 
düzeyindedir. En yüksek olduğu bölge Kuzey Amerika’dır. İş gücüne katılımın düşük 
olduğu bölgeler Arap ülkeleri, Kuzey Afrika, Güney Asya ve Doğu Avrupa olarak 
sıralanmaktadır.

Gençlerin iş gücüne katılım oranları cinsiyete göre analiz edildiğinde tablo önemli 
ölçüde farklılaşabilmektedir. Dünya genelinde iş gücüne katılım oranı genç erkeklerde 
%49 ve genç kızlarda %33 düzeyindedir. Aradaki fark Kuzey Afrika, Güney Asya ve 
Arap ülkelerinde oldukça açılmaktadır. Buna karşın Sahra Altı Afrika’da, Doğu Asya’da 
ve Kuzey Amerika’da fark azalmaktadır.

Şekil 4. Dünyadaki Genç Nüfusun 
İş Gücüne Katılma Durumu

Şekil 5. Dünyadaki Genç Nüfusun Cinsiyete Göre 
İş Gücüne Katılma Durumu

Son yirmi yıllık trende baktığımızda gençlerin iş gücüne katılımı %55’lerden %41’lere 
düşmüş durumdadır. Gençlerin iş gücüne katılma oranlarının düşmesinde eğitime daha 
çok katılmaları bir neden durumundadır. Gençlerin eğitim seviyesinin yükselmesi ile 
birlikte okul ve çalışma hayatının birleştirilmesi artmaktadır. Diğer taraftan, eğitim ya 
da iş gücü piyasasına katılmayarak pasif durumda kalan gençlerin de artması, genel 
olarak iş gücüne katılan gençlerin oranını aşağıya çekmektedir. Çalışma hayatında 
teknolojilerin gelişmesi gençler için iş gücü piyasasındaki fırsatları artırmaktadır.20 

20  Global Employment Trends for Youth,   ILO, 2017, s. 1-6. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_598669.pdf.
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Milyonlarca genç, iş ve kendi yaşamında ilerleme için daha az getiri ve sınırlı 
beklentiler sunan geçici ve gönüllü olmayan yarı-zamanlı ya da gündelik işlerde 
sıkışmış durumdadır. Genç kızlar ise genellikle iş gücü piyasasına girme konusunda ek 
engellerle karşılaşmaktadırlar. Çalışan gençlerin %16,7’si günlük 1,90 $’ın altında ücretle 
çalışmaktadır. Bu kesim genellikle iş hayatında informel ekonomide yer almaktadır. 
Küresel olarak çalışma hayatındaki gençlerin 3/5’i informel sektörlerdedir. Gelişmekte 
olan ülkelerde bu oran daha yükselmektedir.21

Tablo 7. Dünyada Genç İşsizlik (2019)

İşsizlik Oranı (%)

Bölge Toplam Erkek Kadın

Dünya Toplamı 14 14 13

Afrika
Kuzey Afrika 30 26 40

Sahra Altı Afrika 9 8 9

Asya ve Pasifik

Doğu Asya 10 11 9

Güney Doğu Asya ve Pasifik 11 11 11

Güney Asya 19 19 19

Amerika
Güney Amerika 18 15 22

Kuzey Amerika 9 10 8

Avrupa ve Orta Asya

Kuzey, Güney ve Batı Avrupa 15 16 14

Doğu Avrupa 14 14 15

Orta ve Batı Asya 18 17 20

Arap Devletleri 23 20 42

Kaynak: Global Employment Trends for Youth 2020, ILO, 33.

Dünya genelinde iş gücüne katılma talebi bulunmasına rağmen bir işte istihdam 
edilmeyen gençlerin oranı %14 düzeyindedir. Bu oran Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinde 
en yüksek seviyeye ulaşmaktadır. Güney Amerika, Güney, Orta ve Batı Asya nispeten 
genç işsizlerin oranının yüksek olduğu bölgelerdir. Genç işsizlerin miktar olarak en fazla 
bulunduğu alanı Asya ve Afrika oluşturmaktadır.

21  Global Employment Trends for Youth, s. 1-2.
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2.4. Siyasal Katılım Durumu

Gençliğin sosyal yaşama katılmasının önemli bir parçası da siyasal hayattaki rolünün 
artmasıdır. Gençlerin toplumu bağlayıcı karar alma süreçlerini etkileme hakları ve 
yerel siyaset alanında başlayarak tüm siyasal katmanlardaki rollerinin artırılmasının 
gerekliliği kabul edilmektedir. Gençlerin siyasal alanın farklı boyutlarına erişimi 
konusundaki engellerin azaltılması ve fırsatların çoğaltılması için politika ve uygulamalar 
gelişmektedir. 

Tablo 8. Dünyada Seçim Yasalarında Yaş Sınırları

Bölge Oy Verme Yaşı Aday Olabilme Yaşı

Dünya Ortalaması

Tek/Alt Kademe Meclis 18,2 22,1

Üst Kademe Meclis/Senato - 28,9

Tek/Alt Düzey Meclis
Afrika 18,2 22,1

Amerika 17,8 21,8

Asya ve Okyanusya 18,4 22,6

Avrupa 18,0 20,5

Ortadoğu ve Kuzey Afrika 19,1 25,5

Üst Meclis/Senato
Afrika - 29,7

Amerika - 27,5

Asya ve Okyanusya - 30,9

Avrupa - 25,1

Ortadoğu ve Kuzey Afrika - 36,7

Kaynak: Enhancing Youth Political Participation throughout the Electoral Cycle: A Good Practice 
Guide, New York: United Nations Development Programme, 2013,  22.
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Siyasal alanda gençlerin oy kullanabilme ve aday olabilmesi için asgari şartlar 
konusunda dünyada önemli mesafe kaydedilmiştir. Dünyada gençlerin oy kullanabilme 
yaş sınırı ortalaması 18,2 ve aday olabilme yaş sınırı 22,1’dir. Senato benzeri üst 
kademe meclisler için ise yaş sınırı ortalaması 28,9 düzeyindedir. Gençlerin bu tür 
meclislere girmesi daha kısıtlıdır. Oy kullanabilme yaşı Amerika’da 17 ile en alt sınırı 
oluşturmaktadır. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da oy kullanabilme yaşı 19,1 ile en yüksek 
düzeye sahiptir. Gençlerin aday olabilmesinde Avrupa 20,5 yaş ile en alt sınırı, Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika 25,5 yaş ile en üst sınırı uygulamaktadır.

Oy kullanma ve aday olabilme yaşlarının düşük yaşlara doğru çekilmesine rağmen 
uygulamada gençlerin aynı paralellikte siyasal alanda aktif olmadığı görülmektedir. 30 yaş 
altındaki insanların dünya nüfusunun neredeyse yarısını oluşturmasına rağmen siyasal 
karar alma süreçlerinde etkinlik çok düşük düzeydedir. Dünya genelinde parlamenterler 
içinde 35 yaş altındaki temsilcilerin oranı sadece %6’dır. Daha genç yaşlar için bu oran 
düşmektedir. 30 yaşın altındaki parlamenter sayısı %2’den azdır. Parlamenterlerin genel 
yaş ortalaması 53 düzeyindedir.22

2.5. Gençlikle İlgili Çeşitli İstatistikler

Dünyadaki gençlerin genel görünümü ile ilgili birçok başlık bulunmaktadır. Birleşmiş 
Milletler’in istatistiki verilerine dayalı olarak adalet, sağlık, madde bağımlılığı, göç, savaş 
ortamı ve internet kullanımı gibi başlıkları kapsayan önemli notlar aşağıda verilmiştir.23

Dünyada her gün 10-24 yaş aralığındaki 430 genç diğer kişilerden şiddet görerek 
ölmektedir. Bu durumun zayıf eğitim, güvenlik yetersizliği, işsizlik ve sosyo-politik 
dışlanma başta olmak üzere çok çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Dünyadaki gençlerin 
işlediği suçların temel nedenlerini fakirlik, aile durumları ve düşük eğitim seviyesi 
oluşturmaktadır. 

Dünyada her yıl 2,6 milyon genç, önlenebilir nedenlere bağlı olarak ölmektedir. 
Her gün trafik kazalarında 330 genç yaşamını yitirmektedir. Dünya genelinde 11-
17 yaş aralığındaki gençlerin %84’ünün günlük fiziksel aktiviteleri yeterli değildir. 
Gençlerin yaklaşık %20’si depresyon ya da kaygı kaynaklı zihinsel bir sağlık sorunu 
yaşamaktadır. Gebelik ve doğum ile bağlantılı yan etkiler, dünyadaki 15-19 yaşlarındaki 
kızların ikinci ölüm nedenidir. Her yıl, 15-19 yaşındaki 3 milyon kız çocuğu güvensiz 
kürtaja başvurmakta, hayatlarını ve sağlığını tehlikeye atmaktadır. Dünya çapında yeni 
HIV enfeksiyonlarının yaklaşık %40’ını 15-24 yaş arasındaki gençler oluşturmaktadır. 

22  Public and Civic Participation, United Nations, 2015, http://www.un.org/youthenvoy/wp-content/
uploads/2015/06/YouthStatsPublicpdf2.pdf, s. 1-2.

23  YouthStats, United Nations, http://www.un.org/youthenvoy/youth-statistics/.
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UNICEF raporlarına göre 41 ülkenin 21’inde 15-19 yaş arasındaki kızların 1/3’ünden 
fazlası kansızlık problemi yaşamaktadır.

Genç erişkinler, gelişme sürecinde olduklarından madde kullanımına karşı özellikle 
savunmasızdır. Daha erken madde kullanımının başlaması ve madde kullanımına bağlı 
bozuklukların görülme riski daha fazladır. Sigara içmeye başlayan ve devam eden iki 
gençten bir tanesi tütün kaynaklı hastalıklara bağlı olarak ölmektedir. Dünyada tahmini 
150 milyon genç tütün kullanmaktadır. Küresel olarak, 13-15 yaşlarındaki her 10 kızdan 
biri ve 13-15 yaşlarındaki her 5 erkekten biri tütün kullanmaktadır. Dünya genelindeki 
tütün kullanıcılarının büyük çoğunluğu ergenlik çağındayken başlamıştır. Genç tütün 
kullanıcılarının yaklaşık yarısı, tütün kullanımı neticesinde erken ölmektedir. 

Birçok ülkede gençler arasında zararlı içki tüketimi artan bir endişe kaynağıdır. 
Alkol kullanımı genç yaşta başlamaktadır. Düşük ve orta gelirli ülkelerde 13-15 yaş 
arası ergen kızların %14’ü ve erkek çocukların %18’inin alkol kullandığı bildirilmiştir. 
Dünya çapında 15-29 yaş arasındaki gençlerin ölümlerinin %5’i alkol kullanımından 
kaynaklanmaktadır. Alkolün kötü kullanımı trafik kazaları dahil her türlü yaralanmanın, 
özellikle aile içi de dahil her türlü şiddetin ve erken ölümlerin birincil nedenidir.

Orta ve Doğu Avrupa’da uyuşturucu enjekte eden her 4 kişiden 1’i 20 yaşın altındadır. 
Uyuşturucu kullanımının başlatılması tipik olarak geç genç ve yetişkinlik döneminde 
gerçekleşmektedir. Esrar, gençler arasında en yaygın yasa dışı madde olmaya devam 
etmektedir. 

Dünyada, krizler ve kırılganlıklardan etkilenen ülkelerde yaşayan 1,4 milyar 
insanın yaklaşık %50’si 20 yaşın altındadır. Dünyada doğrudan çatışmadan kaynaklı 
ölümlerin %90’ından fazlası genç yetişkin erkekler arasında meydana gelmektedir. 
Çatışma sırasında zayıflamış kurumlar, yoksulluk ve maddi sıkıntı; genç kızları istismar, 
sömürüye ve şiddete (riskli geçim koşulları dahil) karşı savunmasız bırakmaktadır.

 Dünyada 232 milyon göçmenden 28 milyonu (yaklaşık 1/8) 15-24 yaş dilimindeki 
gençlerden oluşmaktadır. Göçmen gençler; sömürücü çalışma koşulları, mesleki eğitime 
yetersiz erişim ve sosyal dışlanma konularına daha fazla maruz kalmaktadır. Göçmen 
olan işsiz gençlerin yarısı bir iş bulmak için bir yıldan fazla zamana ihtiyaç duymaktadır. 
Gençlerin göç etmesinin en önemli nedenlerini eğitim, istihdam, evlilik, aile birleşimi, 
çatışmadan kaçınma, alternatif geçim ve fırsatlara ulaşmak oluşturmaktadır.

Dünyanın dört bir yanındaki gençler bilişim teknolojilerinin aktif üyeleridir. Bilişim 
teknolojilerinin küresel ölçekte ön plana çıkması konusunda gençler, merkezi bir rol 
oynamıştır. 24 ve daha küçük yaştaki insanlar dünya nüfusunun %42,4’ünü oluşturmasına 
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rağmen internet kullanıcılarının %45’ini oluşturmaktadır. Dünya gençlerinin %30’u en 
az beş yıldır internette aktif çevrimiçi durumdadır. 21 ülkede (çoğunlukla yüksek gelirli 
ve gelişmiş) 15-24 yaş grubundaki çocukların %90’dan fazlası en az 5 yıldır çevrimiçi 
durumdadır. Rakam bölgeye ve ekonomik seviyeye göre önemli ölçüde değişmekte olup 
Afrika Bölgesi’nde %9,2 ve Avrupa’da %79,1’dir. Dünya genelinde gençler, bir bütün 
olarak küresel nüfustan yaklaşık iki kat fazla ağa bağlanmış durumdadır. Dünyanın en 
az gelişmiş ülkelerinin çoğunda gençler, o ülkedeki genel nüfusun ortalamasından üç kat 
daha fazla interneti kullanmaktadır. 

2.6. Uluslararası Gençlik Politika ve Hedefleri

1990’lı yıllardan itibaren birçok ülkede gençlik sorunlarını korumacı biçimde çözme 
yaklaşımları yerini gençlerin yeteneklerini ve yeterliliklerini artırma anlayışına dayalı, 
sosyal, ekonomik ve siyasal katılımı esas alan olumlu gelişme yaklaşımlarına bırakmaya 
başladı. Bu kapsamda gençlerin, davranış ve zihniyetlerine de yansıyacak biçimde daha 
güçlü ve yetenekli bireyler olması konusu öne çıkmaktadır. Toplumsal yaşama katılım 
etkinlikleri, genç bireylerin duygusal, bilişsel, sivil, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişimi 
için etkili bir araç olarak görülmektedir. Gençliğin olumlu gelişimi konusundaki 
çalışmalar yetkinlik, kendine güven, karakter, ilişkiler ve yardımseverlik olmak üzere 
5 temel konuya odaklanmaktadır. Gençlerin toplum içinde daha güçlü ve becerikli 
olmasının toplumsal katılımı genişleteceği, bunun da gençlerin gelişimine olumlu 
yansıyacağı kabul edilmektedir.24 Bu bağlamda dünyadaki önemli organizasyonların 
gençlik alanındaki çalışmaları incelemeye değer nitelikli bir çerçeve sunmaktadır. 
Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve İslam Birliği Teşkilatı’nın gençlik alanındaki temel 
politika ve uygulama hedefi önerileri, ulusal ve yerel düzeyde kamu kurumları yanında 
sivil toplum kuruluşları için de önemli bir yol haritası niteliğine sahiptir.

2.6.1. Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın Gençlik Politika ve Hedefleri

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1995 yılında kabul edilen ve 2007’de 
genişletilen Gençlik Eylem Programı (WPAY), gençlerin durumunu iyileştirmek 
için ulusal eylem ve uluslararası destek için bir politika çerçevesi ve pratik yönerge 
sunmaktadır. WPAY, gençlerle ilgili olarak spesifik hedefler ve eylemler ile birlikte şu 15 
öncelikli alanı tanımlamaktadır: 25

24  Youth Civic Engagement, World Youth Report, 2016, http://www.unworldyouthreport.org/images/docs/un_
world_youth_report_youth_civic_engagement.pdf, s. 16-18.

25  World Programme of Action For Youth (WPAY), Newyork: The United Nations, 2010, http://www.un.org/esa/
socdev/unyin/documents/wpay2010.pdf, s. 13-58.
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• Eğitim • Genç kızların problemleri
• İstihdam • Katılım
• Açlık ve yoksulluk • Küreselleşme
• Sağlık • Bilgi ve iletişim teknolojileri
• Çevre • HIV\AIDS
• Madde bağımlılığı • Çatışmalar 
• Çocuk suçluluğu • Kuşaklar arası ilişkiler 
• Boş vakit aktiviteleri • Her ülkenin kendine özgü gençlikle ilgili problemleri 

Birleşmiş Milletler, 15 temel alan konusundaki çalışmaları desteklemek üzere Gençlik 
Geliştirme Ajansları Ağı (IANYD) adlı bir oluşuma sahiptir. Ağın amacı, Birleşmiş 
Milletler’in her birimi arasındaki iş birliği ve çok yönlü paylaşımı güçlendirerek gençlik 
gelişim etkinliğini artırmaktır. Bu birim, iş birliği ve destek için bir forum uygulamasını 
hayata geçirmektedir. Ayrıca, gençlik konusundaki bilgi alışverişi ve iş birliğini 
geliştirecek ortamları destekler, ağı oluşturan gençlikle ilgili organizasyonlardan gençlik 
gelişimini ilerletmek için yararlanır, Birleşmiş Milletler’in her seviyedeki programlarına 
veya girişimlerine gençlerin katılımını kolaylaştırıcı ve destekleyici çalışmalar yapar. 

Bu çerçevede temel ortak önceliklerin tanımlanması, planlama yapılması, iyi 
uygulamaların ve uzmanlığın paylaşılması, ülke ve bölgesel programlar ile kurumlar 
arası iş birliğini teşvik edilmesi, küresel stratejik fırsatları belirlemek için eşgüdümlü 
girdilerin sağlanması, izlenmesi ve süreçlerin oluşturulması çalışmalarını yürütmektedir. 
Gençlik Geliştirme Ajansları Ağı (IANYD) tematik alt gruplar biçiminde çalışmalar 
yürütmektedir. Alt gruplar: gençlerin katılımı, istihdam, çevre, barış inşasına gençlerin 
katılımı, sosyal medya, gençlik politikası, kapsayıcı genç gönüllülüğü ve gençlik eylem 
planıdır.26

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamındaki strateji belgesinin üç önemli 
sonuç beklentisi; 

a) Gençlerin ekonomik bakımdan güçlendirilmesi,
b) Gençlerin yurttaş olarak kurum ve siyasal süreçlerdeki karar alma 

mekanizmalarına katılımı ve sorumluluk almasının geliştirilmesi,
c) Toplumun esnekliği ve direncinin inşa edilmesinde gençliğin sorumluluğunun 

güçlendirilmesidir.27

26 UN Inter-Agency Network on Youth Development,  https://www.un.org/development/desa/youth/what-we-do/
un-inter-agency-network-on-youth-development.html.

27  UNDP Youth Strategy 2014-2017, s. 3.
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 Bu ana sonuçların elde edilmesi için; gençlerin oluşturduğu organizasyonların 
kapasitesinin geliştirilmesi, kalkınma planlamasının tüm alanlarında gençlikle ilgili 
konuların dikkate alınması, gençlerin küresel politik tartışma ve ağlarda düşünce 
liderliği yoluyla etkili olması, ulusal gençlik politikası geliştirme ve uygulanması 
sayesinde gençlik konusundaki gelişmenin sürdürülebilirliğinin sağlanması anahtar 
faktörler olarak kabul edilmektedir.28

UNDP’nin gençlerin ekonomik bakımdan güçlendirilmesi kapsamındaki temel 
geliştirme noktalarını; genç istihdam miktarının arttırılması, gençlerin üretkenliklerini 
geliştirebilecekleri ortamların desteklenmesi, gençlerin finansman ve pazar imkânlarına 
erişiminin artırılması, kamu ve özel alandaki istihdam fırsatları için gençlerin 
becerilerinin ve iş yapma kalitesinin artırılması, sosyal girişimlerin desteklenmesi, 
gençlerin iş piyasasına erişiminin daha iyi hale getirilmesi oluşturmaktadır. 

Gençlerin her seviyedeki sivil topluma, kamu hizmetlerine, karar alma 
mekanizmalarına ve siyasal süreçlere katılımı konusunda UNDP, öncelikli olarak 
gençlerin bu konudaki haklarını daha iyi bilmeleri ve anlamaları gerektiğini 
vurgulamaktadır. Siyasal süreçlere dayanan sorumluluk kanallarına örnek olarak yerel 
düzeyde gençlik danışma kurulları, gençlik parlamentoları, ulusal düzeyde gençlik 
gölge meclis yapıları ve Birleşmiş Milletler’deki süreçlere katılım verilmektedir. Diğer 
katılım noktaları; gönüllülük, kamu hizmetlerindeki karar alma süreçlerine erişim, 
şeffaflık ve hesap verebilirliğe dayalı girişimler, insan haklarının geliştirilmesi, hukuk 
reformu, gençlik organizasyonlarının desteklenmesi, politika incelemeleri ve medyanın 
kullanımı, bilgiye erişimin artırılması olarak belirtilmektedir.

UNDP’nin gençlik strateji belgesindeki temel alanlardan birisi de gençlerin toplumun 
esnekliği ve direncinin inşa edilmesinde önemli rol oynamasıdır. Bu yaklaşımın ana 
teması, gençlerin çatışma ve afet dönemlerinde toplum için kritik rol üstlenebileceğine 
dayanmaktadır. Gençler bu dönemlerde erken ve hızlı biçimde harekete geçerek, toplum 
için esneklik oluşturur ve toplumsal bütünleşmeyi destekleyebilir. Bu yaklaşım aynı 
zamanda risk altındaki gençler için çatışma önleme alternatifleri de içermektedir. Acil 
istihdam, girişimcilik, finansal erişim gibi kritik geçim kaynakları konusunda gençlerin 
harekete geçirilmesi ve becerilerinin geliştirilmesi gibi adımlar toplumdaki değişim 
aracısı olarak gençlerin rolünü artırmaktadır. Gençliğin, doğal kaynakların yönetimi, 
toplulukları yeni teknolojilerle seferber etme, barışı geliştirme becerisi kazanma, 
cinsiyete dayalı şiddeti azaltma gibi örnek alanlarda krizlere hazırlıklı olma ve kriz 
sonrasındaki çabalar konusunda harekete geçirilmesi ve eğitilmesi önem taşımaktadır.29

28  UNDP Youth Strategy 2014-2017, s. 35-40.
29  UNDP Youth Strategy 2014-2017, s. 23-34. 
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Birleşmiş Milletler tarafından 1976 yılında Kanada’nın Vancouver kentinde toplanan 
“Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı-HABITAT I” zirvesi sonuç raporunda; 
gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelerde, var olan insan kaynağının 
tümünden ve etkili biçimde yararlanılabilmesi için gençlerin siyasi, ekonomik ve sosyal 
faaliyetlere ve özellikle insan yerleşimleri ile ilgili planlama ve uygulama süreçlerine tam 
uyumunun sağlanması, gençlerin aktif katılımını sağlayacak yöntemlerin benimsenmesi 
önerilmektedir.30

1996’da İstanbul’da düzenlenen Habitat II’nin iki ana teması “Herkese Yeterli 
Konut” ve “Kentleşen Dünyada Sürdürülebilir İnsan Yerleşimleri” idi. Zirvenin sonuç 
bildirgesinde; gençlerin güvenli ve sağlıklı yaşam koşullarına erişebilmesi için gereken 
temel ihtiyaçlar ve bunların karşılanması için yoksulluk ve ayrımcılığın azaltılması, insan 
hakları ve temel özgürlüklerin savunulması, eğitim, temel sağlık hizmetleri ve yeterli 
barınma gibi ihtiyaçların karşılanmasına vurgu yapılmaktadır. Deklarasyonda, gençlerle 
ilgili diğer önemli vurgular şu şekilde belirtilebilir: İnsan yerleşimlerinin geliştirmesi 
ve gençlerin yönetimdeki rolünün arttırılması için eğitim ve becerilerinin geliştirilmesi, 
kentin tüm aktörleri arasında diyaloğa dayalı biçimde geliştirilecek desteklerle gençlerin 
katılımının artırılması, gençlerin istihdam imkânlarının kolaylaştırılması ve teşvik 
edilmesi, gençlik örgütlerinin desteklenmesi, gençlik sorunlarının ulusal ve yerel 
politika, strateji ve projelere entegre edilmesi, gençlerin yapabilir kılınması, gençliğin 
sürdürülebilir çevre konusundaki bilincinin artırılması.31

2016’da Ekvador’un Quito kentinde düzenlenen HABİTAT III toplantılarında 
oluşan “Yeni Kentsel Ajanda” Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 23 Aralık 2016’da 
kabul edildi. Bu belgede gençlerle ilgili özel bir bölüm yer almamakla birlikte, kentle 
ilgili birçok konuda gençlere de vurgu yapılmaktadır. Söz konusu belgede gençler için 
önemli noktalar şu şekilde belirtilebilir; ırk, din, etnisite, sosyo-ekonomik statü ve diğer 
özelliklere dayanan gençlere yönelik ayrımcılığa karşı özel dikkat gösterilmesi, yaşam 
kalitesi ile ilgili konut, enerji, içme suyu, sağlık, yeterli gıda, atık bertarafı gibi temel 
hizmetlere gençlerin erişiminin desteklenmesi, gençleri temsil eden organizasyonlar 
ve kentteki diğer kamu ve özel aktörlerin ekonomik kalkınma konusunda fırsatlardan 
yararlanma ve zorlukları aşma noktasında katılım ve iş birliğine dayalı çalışmasının 
desteklenmesi, gençlerin istihdama erişiminin kolaylaştırılması, gençlerin kentlerdeki 
hareketliliğinin artırılması, gençlerin kentteki kamu, özel ve sivil toplum alanındaki 

30  The Vancouver Declaration On Human Settlements, 1976, http://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/The_
Vancouver_Declaration.pdf, s. 6 ve 36.

31  Habitat Gündemi ve İstanbul Deklarasyonu, Hedef ve İlkeler, Taahhütler ve Küresel Eylem Planı, Ankara: 
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 1999, s. 7, 18, 41, 44 ve 45.
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karar alma süreçlerine katılımının desteklenmesi ve yönetişimin geliştirilmesi, gençlerin 
katılım ve erişiminin artırılması için dijital araçlara dayalı yönetişimin geliştirilmesi.32

Birleşmiş Milletler, 2018’de 2030 Gençlik Strateji Belgesi kabul etti.  Gençlik 
stratejisinin 3 ana ayağı bulunmaktadır. Barış ve güvenlik, insan hakları ve sürdürülebilir 
kalkınma. Strateji belgesi, Birleşmiş Milletler’in tüm çalışmaları için bu konuda bir çatı 
işlevi görmektedir. Belgede vizyon; gençlerin insan haklarının uygulandığı bir dünyanın 
var edilmesi, her gencin sahip olduğu potansiyele tam ulaşabilmesi ve gençlerin değişimin 
bir aktörü olarak dirençlilik ve diğer alanlardaki katkılarının farkına varılmasına vurgu 
yapmaktadır. Strateji belgesindeki temel alanlar; a) Sorumluluk; katılım ve savunuculuk, 
b) Kaliteli eğitim ve sağlık hizmetleri, c) Ekonomik güçlendirme ile saygın çalışma, d) 
Gençlerin haklarının korunması ve katılımının desteklenmesi ve e) Barış ve dirençlilik 
inşası olarak belirlenmiştir.

2.6.2. Avrupa Birliği’nin Gençlik Politika ve Hedefleri

Avrupa Birliği, demografik yapısının giderek yaşlanması nedeniyle gençlikle ilgili 
politika ve uygulamalara özel önem vermektedir. Bu çerçevede Avrupa Birliği’nin 
gençlikle ilgili politika ve uygulamaları ilk önce istihdam ve mesleki eğitim alanlarında 
başladı. Genç istihdamının artırılmasının bakıma muhtaç nüfusun oranını da 
dengelemesi hedeflendi. Böylece, kamu harcamalarının düşürülmesi amaçlanıyordu. 
Avrupa Birliği’nin gençlikle ilgili politikaları 1990’larda kapsam olarak değişmeye, 
gelişmeye ve finansal olarak daha fazla desteklenmeye başladı. Gençlik, Avrupa 
Birliği’nin bütünleşme çabalarının anahtar noktalarından biri haline geldi. Ayrıca, 
Avrupa Birliği’nin temel değer ve yaklaşımlarının önemli uygulama alanlarından birisi 
de gençlik oldu.33

Avrupa Konseyi tarafından 1992 yılında kabul ve ilan edilen Avrupa Kentsel Şartı, 
20 maddelik bir bildirge ve 13 maddelik şart ilkelerinden oluşmaktadır. Kentsel şartta 
gençlerle ilgili dikkat çekilen konular şu şekildedir: 

a) Çağdaş iletişim ve tanıtım yöntemlerine dayalı biçimde gençlerin becerilerinin 
artırılması için farklı eğitim türleri ve sosyal ilerleme fırsatları sunulması.

b) Toplumsal yabancılaşmanın etkisi bulunan suçların azaltılması kapsamında 
gençlerin sosyal hayata daha fazla katılımının desteklenmesi.

32  New Urban Agenda, United Nations, 2017, http://habitat3.org/wp-content/uploads/New-Urban-Agenda-GA-
Adopted-68th-Plenary-N1646655-E.pdf, s. 8-11, 20, 25 ve 26.

33  Elvettin Akman, Ekrem yaşar Akçay, Çiğdem Argun, “Avrupa Birliği’nin Değişen Nüfus Yapısında Gençler ve 
AB’nin Gençlik Politikaları, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt 15, Sayı 21, 2011, 1-31, s. 4.
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c) Gençlerin toplumsal yabancılaşması, madde bağımlılığı ve dışlanma ile 
mücadelede spor faaliyetlerinden daha fazla yararlanılması.

d) Kentsel çevrenin geliştirilmesi kapsamında gençlere sağlık, rekreasyon, eğitim 
ve istihdam konularında sağlanan yardımların etkili olduğu.

e) Gençleri koruma yaklaşımı yerine topluma entegrasyon ve zorluklar karşısında 
destekleme yaklaşımına geçilmesi gerektiği.

f) Sağlık ve sosyal hizmetler alanında ortaklaşa çalışan farklı uzmanların bir arada 
iş birliği ile okul içindeki ve dışındaki gençlere yönelik hizmetleri yürütmesinin önemli 
olduğu, gençlerin çok erken yaşlardan başlayarak toplum yaşamına katılması konusunda 
yerel yönetimlerce fırsatların arttırılması.

g) Kamu ve özel kurumların iş birliği halinde genç istihdamı konusunda yeni 
fırsatlar oluşturmaları.34

Avrupa Birliği kapsamında kabul edilen “Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama 
Katılımına İlişkin Avrupa Şartı” olarak anılan belgenin temelleri Lozan’da (1988) 
ve Llangollen’de (1991) Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimleri Daimi Konferansı’nca 
düzenlenen birinci ve ikinci gençlik politikaları konferanslarında atıldı. Avrupa Yerel ve 
Bölgesel Yönetimler Daimi Konferansı, gençlerin değerli ve anlamlı şekilde katılabileceği 
bir kültür inşa etmenin gerekliliği ile ilgili bir belgeyi 1992’de kabul ederek taahhütte 
bulundu. Bu belge, 2002’de Krakow’da başlayan süreç sonunda 2003’te yenilenerek 
“Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Yeniden Düzenlenmiş Avrupa 
Şartı” adını aldı.35 

Yerel ve bölgesel politikaların tüm alanlarının gençlikle ilgili bir boyutunun olmasını 
gerekli gören katılım şartı “sektörel prensipler”, “gençliğin toplumsal yaşama katılımına 
yönelik araçlar” ve “gençlerin yerel ve bölgesel faaliyetlere katılımı” başlıklarına sahip 
3 kısım olarak düzenlendi. Sektörel prensipler kısmında; spor, istihdam, kentsel çevre 
ve konut, sürdürülebilir kalkınma, katılımı destekleyici eğitim politikaları, gençlerin 
hareket kabiliyetinin geliştirilmesi, sağlık, cinsiyet eşitliği, kültüre erişim, şiddet ve 
suçla savaşım, ayrımcılık karşıtlığı gibi alanlarda gençleri dikkate alan düzenleme ve 
tasarımların yapılmasına dikkat çekilmektedir. Gençlere duyarlı tasarım ve uygulama 
süreci bakımından, kamu ya da özel alandaki aktörlerin tümünün iş birliğine dayalı 
biçimde çalışmasının önemine vurgu yapılmaktadır.36

34  European Urban Charter, 1992, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=887405&direct=true.
35  Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Yeniden Düzenlenmiş Avrupa Şartı, 2003, 5 https://

rm.coe.int/1680703901.
36  Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Yeniden Düzenlenmiş Avrupa Şartı, s. 9-19.
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Katılımla ilgili şartın kapsamında ikinci kısmı oluşturan gençliğin toplumsal 
yaşama katılımına yönelik araçlar başlığı altında; eğitim ve bilgilendirmenin önemi, 
bilgi ve iletişim araçlarının katılımda daha fazla kullanılması, medyada katılımın 
teşvik edilmesi, gönüllülüğün ve toplum faydasına çalışmanın teşvik edilmesi, ilgili 
proje ve inisiyatifler ile gençlerin kurduğu organizasyonların desteklenmesi, gençlerin 
sivil toplum kuruluşlarına ve siyasal partilere katılımın teşvik edilmesi gibi konular ele 
alınmaktadır.37 

Gençlerin yerel ve bölgesel faaliyetlere katılımı bağlılığı altında, yukarıda gençlere 
yönelik belirtilen politika alanlarının uygulamaya geçebilmesi için yerel ve bölgesel 
idarelerde gençlerin kendilerini etkileyen karar ve tartışmalara katılımını mümkün 
kılacak uygun yapı ve düzenlemelerin her kademede oluşturulmasının gerekliliğine vurgu 
yapılmaktadır. Bu çerçevede gençlerin katılım bakımından tecrübe kazanabileceği, öneri 
ve taleplerini geliştirebileceği, ortak çalışma tecrübesi kazanabileceği gençlik konseyleri, 
gençlik parlamentoları ve gençlik forumlarının kurulması önerilmektedir. Genel olarak 
da gençliğin katılımına yönelik yapıların desteklenmesinin önemine değinilmektedir.38

2001 yılında Avrupa Birliği’nde gençler alanında bir Beyaz Kitap kabul edildi. Beyaz 
Kitap’ta Avrupa Birliği’ndeki uygulamalar için kabul edilen şeffaflık, katılım, hesap 
verebilirlik, etkililik ve tutarlılık ilkelerinin gençlik alanında da uygulanması gerekliliği 
üzerinde durulmaktadır. Beyaz kitabın hazırlanması sürecindeki geniş istişareye dayanan 
süreçte ortaya çıkan anahtar noktalardan bazıları gençlerin aktif vatandaşlığı, uygulama 
alanının tanınması ve genişletilmesi ile gençler arasında bireysel özerkliğin geliştirilmesi 
olarak ifade edilmektedir. Gençlikle ilgili temel konular katılım, bilgi erişimi, gençlerin 
gönüllü hizmetleri, gençlerin daha iyi anlaşılması, birliğin diğer politika alanlarında 
gençlerin daha fazla dikkate alınması; eğitim, hayat boyu eğitim, hareketlilik, istihdam, 
sosyal uyum, gençlerin ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı durması ve gençlerin 
bireysel özerkliği olarak öne çıkmaktadır.39

Gençler için Beyaz Kitap’ın kabul edilmesinden sonra 2002 yılında gençlik alanında 
iş birliği çerçevesinde üye devletlerin temsilcileri toplandı. Beyaz Kitap’a atfen Avrupa 
Birliği Konseyi’nin ilke kararı, gençlik alanında iş birliği çerçevesinde 2002 yılında kabul 
edildi. 2003 yılında ise, üye devletlerden gelen bilgiler ve yapılan çalışmalar çerçevesinde 
Avrupa Komisyonu bir bildiri hazırladı. İlgili bildiride, katılım ve bilgi alanlarında her 

37  Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Yeniden Düzenlenmiş Avrupa Şartı, s. 20-25.
38  Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Yeniden Düzenlenmiş Avrupa Şartı, s. 26-29.
39  European Commission White Paper A New Impetus for European Youth, Commission of 

The European Communities, Brussels, 2001, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52001DC0681&from=EN
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alana ait üç alt amaç belirtildi. Katılım konusunda Barselona ve Lizbon deklarasyonlarının 
temel alındığı vurgulanarak bu kapsamda aktif yurttaşlığın geliştirilmesinin hedeflendiği 
ifade edilmektedir. Avrupa Birliği Komisyonu’nun gençliğin katılımının geliştirilmesi 
konusundaki alt amaçlar şunlardır:

a) Gençlerin yaşadığı çevredeki topluluk yaşamına geniş katılımın sağlanması.

b) Gençlik sivil toplum kuruluşlarının geliştirilmesi.

c) Yerel projelere fon ve destek sağlanarak gençlerin proje üretmelerinin teşviki.

d) Gençlerin katılımını etkileyen engelleri belirleyerek sorunların giderilmesi.

e) Temsili demokraside gençlerin her düzeyde geniş katılımının sağlanması.

f) Siyasi kurullar ile gençler ve gençlik kuruluşları arasındaki diyaloğun 
geliştirilmesi.

g) Gençlerin siyasi karar alma mekanizmalarına daha da yaklaştırılması.

h) Seçimlere daha fazla gencin katılımının sağlanması.

i) Katılımın öğretilmesi ve bu çerçevede resmi müfredata ilgili konuda eğitim 
konulması.

j) Ailede, mahallede, okulda katılımın öncelikli olarak teşvik edilmesi.

k) Gençlere yönelik olan ön yargıların giderilmesi.40

2009 tarihli Avrupa Birliği’nin 2010-2018 dönemini kapsayan Gençlik Strateji 
Belgesi’nde, Avrupa Birliği’nin gençlik konusundaki temel iki vizyonundan ilki, 
gençlerin günlük yaşantısını etkileyen ve refah düzeyini artırmaya yönelik politikaların 
geliştirilmesi için gençlik alanına daha fazla yatırım yapılmasıdır. İkincisi, Avrupa Birliği 
değerlerine ve hedeflerine katkıda bulunmak ile toplumun yenilenmesi için gençlerin 
potansiyelinin desteklenmesi amacıyla gençliğin bir bütün olarak güçlendirilmesidir. Bu 
vizyon yaklaşımı çerçevesinde tespit edilen üç kapsayıcı ve birbiri ile ilişkili ana hedef 
şu şekildedir: 

a) Eğitim ve istihdam alanında gençler için daha fazla fırsat oluşturmak.

b) Toplumdaki tüm gençlerin tam katılımını ve erişimini geliştirmek.

c) Gençler ile toplum arasındaki karşılıklı dayanışmayı teşvik etmek.

40  Elvettin Akman ve diğerleri, s. 7-8.
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Bu üç ana hedefe ulaşabilmek için 8 alt stratejik başlık belirlenmiştir. Bunlar: 
Eğitim, istihdam, yenilikçilik ve girişimcilik, gençlik ve dünya, sağlık ve spor, katılım, 
sosyal kapsayıcılık, gönüllülüktür. Bu başlıklar altında da stratejik amaç ve hedefler 
yer almaktadır.41 Avrupa Birliği seviyesi, ulusal seviye ile yerel ve bölgesel seviyede 
uygulanacak stratejik alanlar ilerleyen yıllarda değişikliğe uğramıştır.42  

Şekil 6. Avrupa Birliği’nin Gençliğe Yönelik Temel Stratejik Alanları

Eğitim ve öğretim stratejik alanı kapsamında, gençlerin istihdam piyasası ile var 
olan beceri uyumsuzluğunu azaltmak hedeflenmektedir. Bu çerçevede, gençlerin kaliteli 
eğitime ve öğretime eşit biçimde erişimini sağlamak, gençlik çalışmaları geliştirmek, 
yaygın öğrenme fırsatları geliştirmek, örgün ile örgün olmayan eğitim arasındaki 
bağlantıları sağlamak, eğitim ile iş piyasası arasındaki geçişi iyileştirmek ve okuldan 
erken ayrılmayı azaltma konuları yer almaktadır.

41  An EU Strategy for Youth-Investing and Empowering A renewed Open Method of Coordination to Address Youth 
Challenges and Opportunities, s. 4-11.

42  Evaluation of the EU Youth Strategy and the Council Recommendation on the Mobility of Young Volunteers 
Across the EU, 2016, http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/evaluations/docs/youth/youth-
strategy-2016_en.pdf, s. 5; 2012 Joint Report of the Council and the Commission on the Implementation 
of the Renewed Framework for European Cooperation in the Youth Field, 2012, http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XG1220(01)&from=EN 394; Assessing Practices for Using 
Indicators in Fields Related to Youth, Final Report for the European Commission, 2011, http://pjp-eu.coe.int/
documents/1017993/2354313/ECORYS_Final_Report.pdf/17c2f24d-e10f-41d9-9b60-e10ef5f8330c, s. 4 ve 5.
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İstihdam ve girişimcilik stratejik alanı; gençlerin bu konudaki endişelerinin tespiti 
ve giderilmesi, işverenlerin aradığı becerilere yatırım yapılması, kariyer rehberliği ve 
danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi, yurtdışı eğitim ve çalışma fırsatlarının teşvik 
edilmesi, çıraklık eğitimi ve staja destek verilmesi ile girişimciliğin teşvik edilmesi 
amaçlarından oluşmaktadır.

Sağlık ve esenlik stratejik alanının odaklandığı temel konular;  zihinsel ve cinsel 
sağlık, spor, fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam tarzlarının desteklenmesi, yaralanma, 
yeme bozuklukları, bağımlılığın önlenmesi ve tedavisi, okullar, genç çalışanlar, sağlık 
profesyonelleri ve spor organizasyonları arasında iş birliğinin teşvik edilmesi, beslenme 
eğitimi, sağlık tesislerinin gençler için daha erişilebilir ve çekici kılınması, sporun ekip 
çalışması, kültürlerarası öğrenme ve sorumlulukları nasıl teşvik edeceği konusundaki 
farkındalığın artırılmasıdır. 

Sosyal kapsayıcılık stratejik alanının odaklandığı konular şunlardır: Gençlik 
çalışmaları ve gençlik merkezlerinin sosyal kapsayıcılık konusundaki potansiyelinden 
tam olarak yararlanılması; eğitim, istihdam vb. sektörler arası yaklaşımın teşvik edilmesi,   
kültürlerarası farkındalığın geliştirilmesi ve ön yargılarla mücadelenin desteklenmesi, 
gençlere hakları konusunda bilgi ve eğitim desteği verilmesi,  evsizlik, konut ve yoksulluk 
konularının ele alınması, gençlerin kaliteli hizmetlere (ulaştırma, sağlık, e-kapsayıcılık, 
sağlık ve sosyal hizmetler vb.) erişiminin teşvik edilmesi, genç aileler için özel teşvik 
verilmesi.

Katılım alanındaki temel konular şunlardır: Gençlerle diyaloğa girmek ve ulusal 
politikaların şekillendirilmesine katılımlarını kolaylaştırmak için mekanizmalar 
geliştirilmesi, yerel ve ulusal gençlik konseyleri de dahil olmak üzere gençlik örgütlerinin 
desteklenmesi, yetersiz temsil edilmiş genç grupların siyaset, gençlik örgütleri ve diğer 
sivil toplum kuruluşlarına katılımının teşvik edilmesi, erken yaştan itibaren katılım 
konusundaki öğrenmenin teşvik edilmesi.

Yenilikçilik ve kültür stratejik alanındaki temel odak noktaları şu şekildedir: 
Gençlerin yenilikçilik konusunda desteklenmesi, gençlerin yeni teknolojilere erişiminin 
artırılması, yenilikçiliği desteklemek üzere diğer stratejik alanlarla sinerji oluşturulması, 
yenilikçilik konusundaki eğitimlerin desteklenmesi, yenilikçi sektörler, gençlik örgütleri 
ve gençlikle ilgili çalışanların ortak faaliyetlerinin teşvik edilmesi, kültürel miras 
konusunda gençlerin bilgilenmesinin teşvik edilmesi. 

Stratejik alanlarda belirlenmiş hedeflerin uygulamaya geçmesi konusunda bazı araçlar 
da belirlenmiştir. Kanıta dayalı politika yapımı, karşılıklı öğrenme, ilerlemenin düzenli 
raporlanması, izleme ve sonuçların yayılması, gençlik organizasyonları ile gençlerin 
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diyaloğunun yapılandırılması ve Avrupa Birliği programlarının seferber edilmesi temel 
uygulama araçlarını oluşturmaktadır.43

Avrupa Birliği kapsamında üretilen gençlikle ilgili temel belgelerden biri de Avrupa 
Gençlik Bilgilendirmesi Şartı’dır. 19 Kasım 2004 tarihinde Slovakya Cumhuriyeti’nin 
başkenti Bratislava’da ERYICA-Avrupa Gençlik Bilgilendirmesi ve Danışmanlık 
Ajansı’nın 15. Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir. Gençlik bilgilendirmesinde 
bütüncül yaklaşım, gençlerin ilgi duydukları herhangi bir konuyu kapsar. Bu tarz 
hizmetler, gençlik bilgi merkezleri veya farklı yapılar bünyesinde kurulmuş gençlik 
bilgilendirme hizmet birimleri ile internet ve diğer medya araçları kullanılarak gençlere 
ulaştırılır.44

Şekil 7. Avrupa Birliği’nde Gençlik Bilgilendirmesinin Kapsamı

Avrupa Gençlik Bilgilendirmesi Şartı’nın ilkeleri gençlik bilgilendirmesinde bütüncül 
yaklaşımın tüm yönleriyle uygulanmasını amaçlar. Bu ilkeler, gençlik politikalarının bir 
parçası olan gençlik bilgilendirmesi çalışmaları açısından her bir ülkede kapsamlı, tutarlı 
ve eşgüdüm çerçevesinde sağlanması gereken yaklaşımlara asgari bir standart getirir ve 
ölçme-değerlendirme temelleri oluşturur.

43 2012 Joint Report of the Council and the Commission on the Implementation of the Renewed Framework for 
European Cooperation in the Youth Field, s. 13. 

44    The European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA), https://www.eryica.org/
european-youth-information-charter/; Avrupa Gençlik Bilgilendirmesi Şartı, https://static1.
squarespace.com/static/59ab1130ff7c50083fc9736c/t/59bd512d914e6b6f100714d3/1505579309929/
European+Youth+Information+Charter+I+Turkish+Version.pdf.
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a) Bilgi merkezleri ve bilgilendirme hizmetleri tüm gençlik kesimlerine açık, 
ücretsiz, kolay erişilebilir, gençlere odaklı tasarlanmış olmalı ve özel ihtiyaçları olan 
gruplara özel ilgi gösterilmeli.

b) Sunulan bilgi, gençlerin istek ve ihtiyaçları üzerine kurulmuş olmalı, gençlerin 
ilgisini çekebilecek konular seçilmeli ve sürekli geliştirilmeli.

c) Bilgi, faydalanıcının mahremiyetine ve kimliğini açıklamama hakkına saygılı 
bir şekilde verilmeli; verilen bilgi eksiksiz, güncel, geçerli, uygulanabilir ve kullanımı 
kolay ve tarafsız olmalı.

d) Bilgi, bilgi verme hakkında eğitim almış profesyonellerce verilmeli. 

e) Gençlik bilgi merkezleri ve bilgilendirme hizmetleri birçok değişik grubun 
ihtiyaçlarına etkili ve uygun yollar, yenilikçi stratejiler, yöntemler ve araçlar kullanarak 
mümkün olan en çok sayıda gence ulaşabilme konusunda gayret göstermeli.

f) Gençlik bilgi merkezleri ve bilgilendirme hizmetleri, özellikle bulundukları 
bölgedeki diğer gençlik yapılanmalarıyla birlikte çalışmalı, gençlerle birlikte çalışan 
diğer paydaşlarla iletişim içerisinde olmalı.45

2018’de Avrupa Konseyi, 2019-2027 dönemini kapsayan Gençlik Stratejik Belgesi 
kabul etmiştir. Belgenin 3 ana ayağını katılım, ilişki geliştirme ve güçlendirme 
oluşturmaktadır. Katılım, gençliğin demokratik hayata katılımını teşvik etmek. İlişki 
geliştirme; gönüllü katılımı, öğrenme hareketliliğini, dayanışmayı ve kültürlerarası 
anlayışı teşvik etmek için gençleri AB ve ötesinde bir araya getirmek. Güçlendirme; kalite, 
yenilikçilik ve gençlik çalışmalarının tanınması yoluyla gençliğin güçlendirilmesini 
desteklemek olarak tanımlanmaktadır. Strateji belgesinde ayrıca, gençlerin belirlediği 
hedefler de yer almıştır. Bunlar; AB’yi gençlerle buluşturmak, cinsiyet eşitliği, kapsayıcı 
topluluklar, bilgi ve yapıcı diyalog, ruh sağlığı ve refah, kırsal gençliği ileriye taşımak, 
herkes için kaliteli istihdam, kaliteli öğrenme, herkes için alan ve katılım, sürdürülebilir 
yeşil Avrupa, gençlik örgütleri ve Avrupa programları olarak belirtilmektedir.

2.6.3. İslam İş Birliği Teşkilatı’nın Gençlik Politika ve Hedefleri

İslam İş Birliği Teşkilatı bünyesinde, “Barış, Kalkınma ve Dayanışma için Gençliğin 
Güçlendirilmesi” temasıyla 3. İslam Ülkeleri Gençlik ve Spor Bakanları Konferansı 
2016 yılında İstanbul’da düzenlendi. Konferansın İstanbul Deklarasyonu adlı belgesinde 
barış, kalkınma ve danışma için ırk, din, cinsiyet, etnisite, siyasi görüş, ekonomik ya da 

45  Avrupa Gençlik Bilgilendirmesi Şartı.
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sosyal statüler ayrımcılığı yapılmaksızın gençlik alanında en yüksek standartların elde 
edilmesi, her birey için temel hak olarak kabul edilmektedir. 

İslam İş Birliği Teşkilatı üyesi devletler için ortak gençlik politikaları çerçevesi 
oluşturmak, gençlerin kapsamlı gelişimini desteklemek, konferans kararlarının 
takibi ve uygulanması için sürdürülebilir mekanizmalar oluşturmak, bu alandaki iyi 
uygulamaların üye devletler arasında değiş tokuş yapılmasını sağlamak ve strateji öncesi 
üye ülkeler arasında kapsamlı istişare gerçekleştirmek gençlik alanında teşkilatın temel 
adımlarını ifade etmektedir.46

Gençlik forumları, gençlik konusunda kapasite geliştirme, gençlik değişim 
programları, istihdam, kaliteli eğitim, girişimcilik, mesleki becerilerin geliştirilmesi 
ve kalkınmada gençliğin rolünün artırılması temel hedefler olarak belirlenmiştir. 
Konferansta ele alınan gençlerle ilgili temel stratejik eylem alanları aşağıdaki şekilde 
belirtilmektedir. 47  

Şekil 8. İslam Birliği Teşkilatı Gençlik Stratejileri Eylem Alanları

İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde üye ülkelerde ulusal gençlik politikası 
geliştirilmesi konusunda ulusal gençlik meclislerine anahtar bir rol verilmektedir. Gençlik 

46   Resolution on OIC, Youth Strategy, 2016, https://www.oic-oci.org/subweb/icmys/3/en/docs/3icysm_res_strat_
en.pdf, s.1.

47  Istanbul Declaration, The Organisation of Islamic Cooperation (OIC), 2016, http://www.oic-oci.org//subweb/
icmys/3/en/docs/3icysm_dec_en.pdf, s. 1-3; Joint OIC Youth Strategy, s. 14-19.
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politikasının geliştirilmesi sürecinde katılımcı bir yaklaşımın sağlanması ve gençliğin 
talepleri ve beklentileri ile karar alıcı mekanizmalar arasındaki boşluğun azaltılmasında 
gençlik meclisleri önemli role sahiptir. Gençlik meclislerinin temel amaçları şu şekilde 
ifade edilmektedir. Ulusal düzeyde katılımcı bir mekanizmanın kurulması, gençlerin 
taleplerini ve isteklerini katılımcı biçimde ifade etmesine imkân sağlanması, gençlere 
yakın karar alma süreçlerine katılım sağlanması, gençler ile hükümetler arasında 
koordinasyon sağlanması, gençlerin istek ve çıkarlarının temsil edilmesi ve gençlik 
örgütleri ile toplum arasında ara bir kurum oluşturulması.48

İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından ulusal düzeydeki gençlik konseylerinin temel 
görevleri şu şekilde belirlenmiştir:49

a) Gençlik projelerini ulusal düzeyde koordine etmek.

b) Gençler arasındaki iş birliğini kolaylaştırmak.

c) Gençliği teşvik etmek.

d) Gençlerin yaşam kalitesini iyileştirmek.

e) Çocukların ve gençlerin haklarının korunmasını sağlamak.

f) Farklı organizasyonlar ve birlikler arasında bilginin yayılmasını sağlamak.

g) Gençlik için gelişim sürecini kolaylaştırmak.

İslam İşbirliği Teşkilatı, ortak gençlik politikası geliştirilmesi konusunda ana 
misyonunu şu şekilde tanımlamaktadır: İslam dayanışmasını güçlendirmek, üye 
ülkelerde etkili gençlik politikalarının önemi konusunda farkındalığı artırmak, gençlik 
stratejisinin başarılarını ve amaçlarını vurgulamak.50

Ortak gençlik politikası geliştirilmesi sürecinde paydaşların rolü, 3 temel konu 
üzerine inşa edilmiştir: Gençlerin diğer bölgelerdeki akranları ile değişim sürecine 
katılma fırsatı sağlanması, gençleri gönüllü olmaya ve topluluk hayatında aktif olmaya 
teşvik edecek araçların geliştirilmesine yatırım yapmak ve genç vatandaşların küresel 
konulardaki bilincini ve küresel problemlerle ilgileme düzeyini artırmak.51

48  Joint OIC Youth Strategy, s. 20
49  Joint OIC Youth Strategy, s. 20
50  Joint OIC Youth Strategy, s. 29.
51  Joint OIC Youth Strategy, s. 31-32.
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İslam İşbirliği Teşkilatı, ortak gençlik politikasının temel amaçları şunlardır:

a) Eğitim seviyesini yükseltmek ve doğru eğitimi uzatmak.

b) Gençlerin refah ve ekonomik beklentilerini sağlamak.

c) Gençlerin daha fazla katılımını sağlamak.

d) Gençliğin radikalleşmesini önlemek.

e) Müslüman gençlerin gerçek iş birliği ve yakın dayanışmasını gerçekleştirmek.

f) Müslüman toplumlardaki gençlerin barış sesini güçlendirmek.

g) Müslüman gençlerin küresel barışa katılımını güçlendirmek.

h) Müslüman gençlerin küresel çabalara katkıda bulunmasını sağlamak.

i) İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kapsamlı ve koordine edilmiş bir ortak gençlik 
politikasını oluşturmak.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 2025 yılına kadar olan eylem planında gençlerle ilgili 
hedefler şu şekilde belirtilmiştir:

a) Çocukların ve gençlerin her türlü tehdit, dini veya kültürel ayrımcılıktan uzak, 
sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi için elverişli koşulları oluşturmak. 

b) Genç işsizliğinin oranını %15’in altına indirmek.

c) Genç işsizliğinin temel nedenlerinden olan yetersiz eğitim ve gerekli becerilerin 
eksikliği konusunda çalışma yürütmek.

d) Gençliğin kapasitesini geliştirmek.

e) Gençlik girişimciliğini teşvik etmek.

f) Diğer kesimler gibi gençliğin de haklarının korunmasına özel önem göstermek. 

g) Değerlerin telkini ve sosyal her türlü kötülük ile mücadele ortamı oluşturması 
için gençlik forumlarını teşvik etmek. 

h) Gençlik değişim programlarını teşvik etmek.52

52  The OIC-2015 Programme of Action, Organisation of Islamic Cooperation (OIC), 2016, https://www.oic-oci.
org/docdown/?docID=16&refID=5.
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3. TÜRKİYE’DE GENÇLİK

Türkiye’de genç nüfus Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 15-24 yaş 
aralığındaki bireyler olarak tanımlanmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı Ulusal Gençlik 
ve Spor Politikası Belgesi’nde gençlerin yaş aralığı 14-29 olarak kabul edilmektedir.53 
Türkiye, nispeten genç nüfusu fazla olan bir ülke durumundadır. Genç nüfus, ülke için 
ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan önemli potansiyel sunmaktadır. Diğer taraftan 
genç nüfusun eğitim, sağlık, istihdam, spor vb. ihtiyaçlarının karşılanması önemli bir 
hizmet alanıdır.

“Türkiye’de gençlik” adını taşıyan bu bölüm altında, Türkiye’deki gençliğin nüfus, 
istihdam, eğitim, göç vb. başlıklar altında genel görünümü ile ulusal düzeyde gençlikle 
ilgili politika, strateji ve hedefleri içeren temel belge ve çalışmalar ele alınmaktadır.

3.1. Türkiye’de Gençliğin Genel Görünümü

TÜİK’in 2020 yılı verilerine göre Türkiye’de nüfusun %15,4’ünü 15-24 yaş aralığındaki 
gençler oluşturmaktadır. Bu oran dünya ortalaması olan %15,5 ile aynı düzeyde fakat 
altındadır. 2020 yılında ilk defa Türkiye’deki genç nüfus oranı dünya ortalamasının 
altına düşmüştür. Türkiye’deki genç oranı, Avrupa ülkelerin %12,8 ile %8,9 aralığında 
seyreden genç oranının üzerindedir. Genç nüfusun %51,3’ünü erkek nüfus, %48,7’sini 
ise kadın nüfus oluşturmaktadır. Türkiye’de gençlerin genel nüfusa oranı gelişmiş ülke 
ortalamalarının yaklaşık 4 puan üstündedir.54 

Tablo 9. Türkiye’de Toplam Nüfus İçinde Gençlerin Payı

Yıl Toplam Nüfus Genç Nüfus Lise Düzeyinde Okul*
1940 17.820.950 2.568.914 14,4
1950 20.947.188 4.350.499 20,8
1960 27.754.820 4.607.042 16,6
1970 35.605.176 6.545.971 18,4
1980 44.736.957 9.016.986 20,2
1990 56.473.035 11.311.973 20,0
2000 64.729.501 12.575.362 19,4
2010 73.722.988 12.545.094 17,0

53  Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi, 2013, Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Resmi Gazete, 28541, 27.01.2013, 
http://www.gsb.gov.tr/public/edit/files/Mevzuat/ulusal_genclik_ve_spor_ politikasi.pdf, s. 4.

54  İstatistiklerle Gençlik-2019, Ankara, TÜİK, 2020.
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2020 83.614.362 12.893.750 15,4
2023 86.907.367 12.823.288 14,8
2030 93.328.574 13.068.509 14,0
2040 100.331.233 13.404.251 13,4
2060 107.095.998 12.603.733 11,8
2080 107.100.904 11.925.953 11,1

Kaynak: İstatistiklerle Gençlik, 2019, TÜİK.

Şekil 9. Türkiye’de Genç Nüfusun Oranı (2020)

Türkiye’de 1940’larda %14,4 düzeyindeki genç nüfus oranı 1950’de %20,8 ile 
Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Sonraki yıllarda nüfus içindeki 
payı azalan gençlerin, 1980’lere doğru tekrar payının arttığı görülmektedir. 1980 ve 
1990’larda gençlerin oranı %20 ile en yüksek düzeydedir. 2000’li yıllardan itibaren 
gençlerin toplam nüfus içindeki payı azalma göstermektedir. TÜİK tarafından yapılan 
nüfus projeksiyonunda Türkiye’de gençlerin oranı 2023’te %14,8’e, 2040’ta %13,4’e ve 
2080’de %11,1’e düşmektedir.55

55  İstatistiklerle Gençlik-2019, Ankara, TÜİK, 2020.
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Şekil 10. Yıllara Göre Türkiye’de Genç Nüfusun Oranı (1940-2080)

Türkiye genelinde gençlerin oranı %15,4 düzeyinde olmakla birlikte, illere göre 
önemli farklılıklar görülmektedir. ADNKS sonuçlarına göre genç nüfus oranının en 
yüksek olduğu il %23,9 ile Hakkâri’dir. Bu ili %22,7 ile Şırnak ve %22,6 ile Bayburt 
izlemektedir. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla %12,6 ile Muğla, 
%12,9 ile Balıkesir ve %13,2 ile İzmir’dir.56

ADNKS sonuçlarına göre 18-24 yaş grubunda yer alan 411 bin 818 genç ikamet ettiği 
ilden başka bir ile üniversite okumaya gitti. Bu gençlerin 18-24 yaş grubundaki genç 
nüfus içindeki oranı %4,4 oldu. Bu oran genç erkeklerde %4,2 iken genç kızlarda %4,7 
oldu. 

56  İstatistiklerle Gençlik-2019, Ankara, TÜİK, 2020.
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Şekil 11. Türkiye’de Okullaşma Oranı (2020)

Kaynak: TÜİK, Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim, 2019-2020, 1.

Türkiye’de okullaşma oranı ilkokul ve ortaokul düzeyinde %94-96 seviyesindedir. 
Bu grupta erkek ve kadın nüfus arasında fark görülmemektedir. Lise eğitimini içine 
alan ortaöğretim seviyesinde okullaşma oranı %85’lere düşmektedir. Bu oran dünya 
ortalaması olan %49’un oldukça üzerinde ve Avrupa ile Kuzey Amerika’daki %88 oranına 
yakın seviyededir. Yükseköğretimde okullaşma oranı diğer eğitim düzeylerinin yarısı 
seviyesine düşmektedir. Dünya ortalaması olan %38’in biraz üzerinde olmakla birlikte 
Avrupa ve Kuzey Amerika’daki %92 oranının gerisinde kalmaktadır. Yükseköğretimde 
kadın nüfus, erkek nüfusun 6 puan önündedir.

Tablo 10. Türkiye’de Yaş Grubuna ve Cinsiyete Göre Nüfusun İşgücü Durumu, (%).

15-24 yaş 15-64 yaş

 Niteliği Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
İş gücüne katılma oranı 40,8 52,3 28,7 55,7 75,6 35,6
İstihdam Oranı 30,6 40,9 19,9 48,5 66,8 30,0
İşsizlik Oranı 24,9 21,8 30,7 13,0 11,6 15,8
Tarım Dışı İşsizlik Oranı 27,6 20,7 34,9 14,9 12,9 19,3

Kaynak: TÜİK, İşgücü İstatistikleri, 2020.
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Türkiye’de iş gücüne katılma oranı genel nüfus için %52 düzeyinde iken 15-24 yaş 
gençler arasında %41 düzeyindedir. Bu oran genç erkeklerde %52 ve genç kızlarda %29 
seviyesindedir. Ülke genelinde işsizlik %13 iken gençler arasında %24,9’a çıkmaktadır. 
Bu oran genç erkeklerde %21,8, genç kızlarda ise %30,7’dir. 

Şekil 12. Türkiye’deki Genç Nüfusun 
İş gücüne Katılma Durumu

Şekil 13. Türkiye’deki Genç Nüfusun Cinsiyete 
Göre İş gücüne Katılma Durumu

2019 yılı verilerine göre 15-24 yaş grubundaki 11,8 milyonluk toplam genç nüfusun 
3 milyonu ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençler (NEET) tanımı kapsamındadır. 
%65’i kadınlardan oluşan NEET tanımındaki gençlerin %47’sinin lise altı eğitime sahip 
olduğu görülmektedir. Diğer taraftan yükseköğrenim mezunu gençlerin yüzde 37,3’ü ne 
eğitimde ne istihdamdadır. Bir eğilim olarak yükseköğrenim mezunu gençlerin NEET 
içindeki payının artmakta olması da dikkat çekmektedir. 

Tablo 11. Türkiye’de Yaş Gruplarına ve Cinsiyete Göre NEET Oranları (%)

15-19 Yaş 
Grubu

20-24 Yaş 
grubu

Okuryazar 
olmayan

Lise 
altı Lise Mesleki veya 

teknik lise Yükseköğrenim

Toplam 17,7 34,9 4,9 47,0 13,6 18,1 16,4
Erkek 14,0 22,3 5,7 41,0 14,7 21,6 16,8
Kadın 21,6 47,2 4,4 50,2 13,0 16,1 16,2

Kaynak: TÜİK, İşgücü İstatistikleri, 2019 ve 2020.
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Ne istihdamda ne de eğitimde olan gençler sosyal olarak dışlanma riskiyle karşı 
karşıya olan ve bu koşullarda uzun süre kaldıkları takdirde çalışma hayatlarında 
potansiyellerine ulaşabilmeleri riske giren kişilerdir. 2005 sonrasında kesintisiz bir 
şekilde düşüş eğilimine giren NEET oranlarında, 20 yaş altı gençlerde artan okullaşma 
oranları ve uzayan eğitim süresi sayesinde gerçekleşen iyileşme etkili olmuştur. 20 
yaş üzeri grupta cinsiyet ayrımını da dikkate alan politikaların önemi kapsayıcı ve 
sürdürülebilir büyüme açısından yüksektir.57

Şekil 14. Türkiye’deki Genç Nüfusun İşgücüne Katılma Durumu (2020)

Genç nüfusun istihdamı sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 
2019 yılında %17,7’sinin tarım sektöründe, %28,2’sinin sanayi sektöründe, %54,1’inin 
ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. İstihdam edilen genç erkeklerin %15,7’sinin 
tarım sektöründe, %33,4’ünün sanayi sektöründe, %50,9’unun hizmet sektöründe yer 
aldığı görülürken genç kızların %21,7’sinin tarım, %17,8’inin sanayi, %60,5’inin ise 
hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

57  Kalkınma Bakanlığı, İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi, Ankara, 2019. 9-12.
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Tablo 12. OECD Ülkelerinde ve Türkiye’de Genç İşsizlerin Oranı (2020)

Ülke İşsizlik 
Oranı Ülke İşsizlik 

Oranı Ülke İşsizlik 
Oranı

OECD Ortalaması 14,2 Estonya 21,8 Kolombiya 19,3

Avro Alanı (19 Ülke) 18,4 Finlandiya 21,9 Kore 10,9

Avrupa Birliği (27 Ülke) 17,7 Fransa 22,9 Letonya 13,7

G7 Ülkeleri 13,1 Güney Afrika Litvanya 31,7

Türkiye 23,2 Hollanda 9,1 Lüksemburg 23,8

ABD 12,0 İrlanda 23,2 Macaristan 11,0

Almanya 6,1 İspanya 39,2 Meksika 7,5

Avustralya 16,6 İsrail 8,6 Norveç 12,2

Avusturya 10,9 İsveç 24,5 Polonya 11,5

Belçika 17,7 İtalya 28,8 Portekiz 21,5

Birleşik Krallık 12,1 İzlanda 10,3 Slovakya 20,6

Çekya 7,5 Japonya 5,2 Slovenya 13,9

Danimarka 10,5 Kanada 18,0 Yunanistan 30,2

Kaynak: OECD, https://data.oecd.org/unemp/youth-unemployment-rate.htm.

Türkiye’deki genç işsizlik değeri olan %24,9 Avro Alanı ve Avrupa Birliği’nin 6 puan 
ve OECD ülkeleri ortalamasının 10 puan üstündedir. Almanya %6, Japonya %5, Meksika 
%7,5, Çekya %7,5 ve İsrail %8,6 oranları ile en düşük genç işsiz düzeyine sahiptir. İspanya 
%39, Litvanya %31, İsveç %24,5 ve İrlanda %23 oranı ile en yüksek genç işsiz oranları ile 
dikkat çekmektedir.

Tablo 13. Türkiye’deki Yerleşim Yerlerinin Verdiği Göçün Yaşa Göre dağılımı (2019)

Yaş Grubu Göç Miktarı Oran
0-14 245.555 10,5

15-24 801.374 34,2
25-34 530.786 22,6
35-44 249.665 10,6
45-54 165.601 7,1
55 + 352.355 15,0

Toplam 2.345.336 100,0

Kaynak: Göç İstatistikleri, TÜİK, 2019.
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Türkiye’deki yerleşim yerlerinin verdiği göçün genç ağırlıklı bir profile sahip olduğu 
görülmektedir. 15-24 yaşındaki gençler %34 ile en ağırlıklı kesimi oluşturmaktadır. 
Göç eden her 3 kişiden birisi 15-24 yaş aralığındaki gençlerden oluşmaktadır. 25-34 yaş 
aralığındaki nispeten genç nüfus %22,6 ile ikinci yoğun kesimdir. Göç eden nüfusun 
gerek ayrıldığı yerdeki itici nedenler ve gerekse göç ettiği yerdeki çekici nedenler 
bağlamında çok yönlü analizi önem taşımaktadır. Ayrıca, gençlerin yeni yerleştiği 
yerlerde kamu hizmetleri bakımından sosyal, kültürel ve ekonomik alanda ilave politika 
ve uygulama ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Şekil 15. Türkiye’de Yerleşim Yerlerinin Verdiği Göçün Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Türkiye’de yerleşim yerlerinin verdiği göçün bölgeler bakımından analizi ülke 
genelinde olduğu gibi bölgeler ölçeğinde 15-24 yaş aralığındaki gençlerin ağırlıklı 
olduğunu göstermektedir. Bölgeler bakımından Akdeniz, Doğu Marmara, Ege ve Orta 
Anadolu’dan verilen göçlerin %36-39 oranlarında gençlerden oluşmaktadır. İstanbul 
%28 ile nispeten daha düşük düzeye sahiptir.



Türkiye’de Gençlik

67

Tablo 14. Türkiye’de Bölgelerin Verdiği Göçün Yaş Oranları (%) (2019)

Yaş Dilimleri

Bölgeler 0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55 + Toplam
Akdeniz-TR6 16,5 39,2 22,6 9,9 5,6 6,2 100,0
Batı Anadolu-TR5 15,1 35,5 24,2 10,4 6,6 8,1 100,0
Batı Karadeniz-TR8 14,3 33,7 20,8 11,1 8,7 11,4 100,0
Batı Marmara-TR2 14,6 36,1 20,5 10,5 6,7 11,7 100,0
Doğu Karadeniz-TR9 13,1 29,9 18,7 11,6 11,1 15,6 100,0
Doğu Marmara-TR4 14,7 38,5 22,4 10,2 6,5 7,6 100,0
Ege-TR3 14,1 37,4 23,0 10,2 6,2 9,2 100,0
Güneydoğu Anadolu-TRC 22,1 34,5 25,3 9,9 4,8 3,5 100,0
İstanbul-TR1 17,2 27,8 21,3 12,8 9,0 11,9 100,0
Kuzeydoğu Anadolu-TRA 17,5 33,1 25,7 9,0 5,4 9,3 100,0
Orta Anadolu-TR7 14,7 36,2 20,8 9,6 7,1 11,5 100,0
Ortadoğu Anadolu-TRB 18,7 32,2 27,5 9,8 5,5 6,3 100,0

Kaynak: TÜİK Göç İstatistikleri, 2019.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 18-24 yaş grubundaki genç nüfus 
içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2018 yılında %55,4 iken 2019 yılında 
%56,7 oldu. Mutluluk oranı, 2019 yılında genç erkeklerde %50, genç kızlarda ise %63,4 
olarak gerçekleşti. 

 Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2019 yılında gençlerin mutluluk 
kaynağı olan değerler arasında %52,3 ile sağlık ilk sırada yer aldı. Bunu %24,2 ile başarı, 
%15,1 ile sevgi izledi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde 
%50,1 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu %28,3 ile başarı ve %11,4 ile sevgi takip etti. Genç 
kızlarda ise %54,5 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu %19,9 ile başarı ve %18,8 ile sevgi 
takip etti.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2019 yılında gençlerin %73’ü 
çalıştığı işinden memnun olduğunu, %49,8’i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu 
belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı %76,2, elde edilen 
kazançtan memnuniyet oranı %51,2 olurken genç kızlarda ise bu oranlar %66,7 ve %46,8 
olarak gerçekleşti.

 Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2019 yılında gençlerin %62’si 
şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti. Bu oran genç 
erkeklerde %62,2 iken genç kızlarda %61,9 oldu.
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Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre internet 
kullanım oranı, 16-24 yaş grubundaki genç nüfusta 2018 yılında %93,0 iken 2019 yılında 
%92,4 oldu. İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2018 yılında %96,9 iken 2019 
yılında %96,1 olurken genç kızlarda 2018 yılında %89,0 iken 2019 yılında %88,6 oldu.

Türkiye’de gençlerin boy ortalaması 168,2 cm’dir. Boy ortalaması erkeklerde 173,5 cm 
ve genç kızlarda 162,8 cm’dir. Gençlerin genel kilo ortalaması 63,2 kg’dır. Kilo ortalaması 
erkeklerde 68,4 kg ve genç kızlarda 58,1 kg’dır. Gençlerin %14,8’i fazla kilolu ve %3’ü 
obezdir. Gençlerin %17,2’si tütün mamulü kullanmaktadır. Bu rakam erkeklerde %28,4 
ve genç kızlarda %6,1’dir. Gençlerin %7,4’ü alkollü içecek kullanmaktadır. Bu oran 
erkeklerde %11,7 ve genç kızlarda %3,2’dir.58 

3.2. Gençlikle İlgili Ulusal Politika ve Hedefler

Türkiye’de kentleşme düzeyinin hızlı biçimde artması, çocuk ve genç nüfusun 
yüksekliği birçok problem alanı yanında sosyal politikaları da gündemde tutmaktadır. 
Merkezi yönetim ve yerel yönetim düzeyinde sosyal hizmetlerle ilgili olarak son yıllarda 
önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Diğer taraftan gençlere yönelik sosyal politikalar 
dünyada da artış göstermektedir. Türkiye’nin Avrupa Birliği ve diğer uluslararası 
organizasyonlarla ilişkilerinin artması, gençlik konusundaki politika ve uygulama 
aktarımını da beraberinde getirmektedir. 

Türkiye’de kamu kurumları, gençlik alanını sosyal bir politika olarak ele almanın 
yanında ülkenin kalkınması için önemli bir potansiyel alan olarak da görmektedir. 
Merkezi düzeyde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı gençlikle ilgili temel aktörlerdir. Söz konusu yapılar yanında 
gençlerle doğrudan ve dolaylı olarak faaliyette bulunan kurumlar da bulunmaktadır. 

Merkezi yönetim kapsamında yer alan kurumlar tarafından üretilen ulusal belgelerde 
gençlerle ilgili önemli politika, amaç ve hedefler yer almaktadır. Bu belgelerden önemli 
görülenler gençlikle ilgileri bakımından aşağıda ele alınmaktadır.

3.2.1. Anayasa’da Gençlikle ilgili Düzenlemeler

1982 Anayasası’nın gençlikle doğrudan ilgili hükümleri “Gençlik ve Spor” başlığı 
altında 58. ve 59. maddede düzenlenmiştir. Gençliğin korunması başlığını taşıyan 58’inci 
maddede; “Devlet, istiklal ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müspet 
ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve 
gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır.” düzenlemesi yer almaktadır.

58  İstatistiklerle Gençlik-2014, s. 65-70.
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Sporun geliştirilmesi ile ilgili 59’uncu maddede ise “Devlet, her yaştaki Türk 
vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere 
yayılmasını teşvik eder.” denilmektedir. 

Anayasanın eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi başlığını taşıyan kısmındaki 42’inci 
maddesinde “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.” ve “İlköğretim 
kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.” 
hükümleri yer almaktadır. 

Maddenin devamında “Devlet, maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, 
öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları 
yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak 
tedbirleri alır.” denilmektedir. Anayasa gençlerin eğitim hakkını da güvence altına 
almıştır.

Anayasanın çalışma şartları ve dinlenme hakkını düzenleyen 50’nci maddesinde 
“Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve 
kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak 
korunurlar.” denilerek bu kapsamda gençlerin de çalışma hayatındaki hakları koruma 
altına alınmıştır.

Anayasanın seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları düzenleyen 67’nci 
maddesinde seçimlere ve halk oylamalarına seçmen olarak katılabilme yaşı 18 olarak 
kabul edilmektedir. 

Anayasanın milletvekili seçilme yeterliliğini düzenleyen 76’ncı maddesinde 18 yaşını 
dolduran her Türk milletvekili seçilebilir hükmü düzenlenmiştir. 

3.2.2. Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi

Türkiye’de gençlik ve spor alanında merkezi yönetimde teşkilatlanma çabaları 
“Türkiye İdman Cemiyeti” ile başladı. 1938 yılında 3530 sayılı Kanun ile Başbakanlığa 
bağlı olarak kurulan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü zaman içinde çeşitli bakanlıklara 
bağlı olarak faaliyet gösterdi. 1989 yılında adı “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü” olarak 
değiştirilerek başbakanlığa bağlandı. 2011’de 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Gençlik ve Spor Bakanlığı kuruldu.

Bakanlığın temel görev alanı şu şekildedir: Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini 
destekleyici politikaları tespit etmek, farklı genç gruplarının ihtiyaçlarını da dikkate 
alarak gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, karar 
alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkili katılımını sağlayıcı 
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öneriler geliştirmek ve bu doğrultuda faaliyetler yürütmek, ilgili kurumların gençliği 
ilgilendiren hizmetlerinde koordinasyon ve iş birliğini sağlamak, gençlik alanında 
bilgilendirme, rehberlik, araştırma ve projeler yapmak,  spor faaliyetlerinin plan ve 
program dâhilinde ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini gözetmek, gelişmesini 
ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı; ülke genelinde gençlik merkezleri, gençlik kampları, izcilik 
kampları organize etmektedir. Diğer faaliyetler kapsamında; gençlik çalışmaları, gençlik 
ve spor alanında projeler, uluslararası gençlik değişim programları, uluslararası gençlik 
örgütleriyle iş birliği, yurt dışında yaşayan Türkiye kökenli gençlere yönelik çalışmalar, 
sivil toplum kuruluşları ile iş birliği, eğitim, kültür ve yayın hizmetleri yürütmektedir.

Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 
2012’de hazırlanmış ve Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilerek 2013’te yürürlüğe 
girmiştir. 

Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi gençlikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, 
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, eğitimciler ve özellikle gençlerin görüş ve 
önerileri doğrultusunda demokratik ve katılımcı bir yöntemle hazırlanmıştır. Bu 
amaçla; yurt içinde ve yurt dışında kapsamlı 17 çalıştay düzenlenmiş, II. Gençlik Şûrası 
gerçekleştirilmiş, spor çalıştayları ve olimpiyat sonrası değerlendirme toplantıları 
düzenlenmiş, yazılı görüşler alınmış, internet üzerinden görüşlerin alındığı ortamlar 
oluşturulmuştur.59

Ülkede gençliğin gelişimi için temel değerler oluşturmak, hedefler belirlemek, 
ana hedef gruplarını tanımlamak, ülkedeki genç bireyler ve tüm ilgili kurum/kuruluş 
ve gruplar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, gençlik programlarını 
iyileştirmek ve öncelikleri saptamak politika belgesinin temel hazırlanma gerekçesi 
olarak belirtilmektedir.

Belgede temel amaçlar; gençliğin beklentilerini tespit etmek, gençlerle ilgili çalışma 
yürüten kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, gençlik alanındaki 
sivil toplum kuruluşlarını daha etkin hale getirmek, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini 
desteklemek ve gençlerin vatandaşlık bilincini geliştirmek olarak belirtilmektedir.60 

Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi’ndeki temel politika ve hedef alanları şu 
şekilde belirlenmiştir:61

59  Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi, s. 2.
60  Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi, s. 5.
61  Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi, s. 6-65.
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Şekil 16. Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi’nde Temel Politika ve Hedef Alanları

Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi’nde yukarıda belirtilen alanlar için 
belirlenmiş temel politika hedeflerinden seçilmiş bazıları aşağıda yer almaktadır:

•	 Eğitim politikasının hak temelli, bilimsel verilere dayalı, esnek ve katılımcılığı esas 
alan bir yaklaşımla uzun vadeli olarak planlanmak.

•	 Ailelerin gençlere yönelik farkındalıklarını arttırmak. Ebeveynleri, gençlerin 
sorunlarına daha duyarlı hale gelmeleri, çözüm üretmeleri, önleyici ve tedavi edici 
çalışmalarda aktif rol almaları konusunda bilinçlendirmek. 

•	 Evrensel etik ilkeler ve ahlaki değerler konusunda gençleri bilinçlendirmek.

•	 Genç işsizliğini en aza indirmek için etkin mücadele yöntemleri geliştirerek 
sürdürmek. Genç girişimciliğe olan teşvik ve destekleri arttırmak.

•	 Engelli gençlerin sosyal dışlanmaya maruz kalmalarını önlemek. Engelli gençlerin 
toplumsal yaşama kazandırılmasıyla ilgili projelerin üretilmesini desteklemek.

•	 Suç işleyen gençlerin topluma kazandırılması ve gençlerin suç davranışına 
yönelmelerini önlemek.

•	 Gençlerin madde bağımlılığı, sigara ve alkol gibi sağlığa zararlı alışkanlıklardan 
korunmasına dair tedbirleri yaygınlaştırmak. Gençlerin sağlığının korunmasına 
yönelik önlemleri arttırmak.

•	 Gençlerin çevreye daha duyarlı hale getirmek ve farkındalıkları yükseltmek. Gençler 
arasında doğa sevgisini yaymak amacıyla, doğada gerçekleştirilen etkinlikleri artırmak.

•	 Eğitim-öğretim politikaları belirlenirken demokrasi bilincinin gençler arasında 
yaygınlaştırılması amacını gözetmek. Gençlerin ulusal ve yerel meclislerde temsilini 
artırmak ve yerel yönetimler ile gençlik arasındaki iletişim kopukluğunu gidermek.
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•	 Gençlerin sivil toplum kuruluşlarına üye olmalarını ve bu alanda farkındalıklarını 
arttıracak projeleri yaygınlaştırmak. Gençlikle ilgili sivil toplum örgütlerinin 
kuruluş ve yapılanmalarının düzenlenmesini ve desteklenmesini sağlamak.

•	 Gençlerimize tarihimizi ve kültürel mirasımızı daha iyi tanıtmak. Gençlerin sanat 
faaliyetlerine katılımını arttırmak. Gençlere yönelik kültürel ve sanatsal faaliyetlerin 
sayı ve niteliğini geliştirmek.

•	 Bilgi iletişim teknolojilerinden gençlerin etkin ve yaygın bir şekilde yararlanmasını 
sağlamak. Gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisini ve erişimini arttırmak. Bilimsel 
çalışmalarda gençleri daha fazla teşvik etmek.

•	 Gençlerimizin küreselleşen dünyada uluslararası topluma etkin katkı ve katılımlarını 
arttırmak. Gençlerimizin uluslararası alanda rekabet gücünü geliştirmek. Beyin 
göçünü önlemek ve tersine beyin göçünü teşvik etmek. Yurt dışında yaşayan 
gençlerimizle kurulan yakın ilişkileri geliştirmek.

•	 Gençlerin serbest zamanlarını değerlendirebileceği merkezlerin, faaliyetlerin, 
etkinlik mekânlarının sayılarını arttırarak hizmeti daha fazla gence ulaştırmak. 
Gençlik merkezleri etkinliklerinden çeşitli nedenlerle faydalanamayan gençlerin 
önündeki engelleri kaldırmak. Gençlik ve izcilik kamplarının kapasitelerini ve 
sayılarını artırmak.

•	 Gençleri, kendi alanlarındaki faaliyetler konusunda etkin ve yeterli biçimde 
bilgilendirmek. Gençlerin gönüllülük faaliyetlerine olan katılımlarını arttırmak ve 
gönüllü olma önündeki engelleri kaldırmak. Gençleri, dezavantajlı bireylere yönelik 
gönüllü faaliyetlere katılım konusunda bilinçlendirmek.

•	 Sporla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında iş birliğini geliştirmek. Yerel yönetimlerde 
sporun desteklenmesini artırmak. Eğitim ve öğretim kurumlarında sporun 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak. Yetenekli çocuk ve gençleri tespit 
ederek, bunları uluslararası alanda başarılı elit sporcular olacak şekilde yetiştirmek 
ve desteklemek.

3.2.3. Kalkınma Planında Gençlik Hedefleri

2019-2023 yıllarını kapsayan Türkiye’nin On Birinci Kalkınma Planı, 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda, katılımcı bir 
yaklaşımla kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra ülkenin çeşitli kesimlerinden çok 
sayıda temsilcinin katkılarıyla hazırlanmıştır. 
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Şekil 17. On Birinci Kalkınma Planı Çerçeve Amaçları

2019-2023 yıllarını kapsayan Türkiye’nin On Birinci Kalkınma Planı’nda gençler 
önemli bir potansiyel olarak görülmektedir. Kalkınma planı döneminde gençlerin; 
yaşam becerileri yüksek, özgüven sahibi, insani ve milli değerleri haiz, bilgi toplumunun 
gerekleriyle donanmış, yetenekleri, eğitimleri ve tercihleri ile sosyal, siyasal ve ekonomik 
hayata aktif katılan, yaşadığı topluma ve sorunlarına duyarlı olmalarını amaçlayan 
politikalar öngörülmektedir. Bu çerçevede ekonomik gelişme, istihdam, teknoloji, 
girişimcilik, örgün ve yaygın eğitimle ilgili konularda gençlikle ilgili hedefler yer 
almaktadır. Kalkınma planında gençlerle ilgili değerlendirmeler şu şekildedir:

•	 Gençleri okul-sınav-iş bulma döngüsünden çıkartan, fiziksel, sosyal ve bilişsel 
gelişimleri ile yenilikçi ve girişimci niteliklerini destekleyen kültürel, bilimsel ve 
sportif faaliyetler özendirilecek, yaygınlaştırılacak ve erişilebilir hale getirilecektir.

•	 Gençlerin sosyal hayatta ve karar alma mekanizmalarında aktif rol almaları 
desteklenecek, hareketlilik programları özellikle dezavantajlı gençlerin taleplerine 
uygun biçimde genişletilip çeşitlendirilecektir.

•	 Gençlerin bilişsel, fiziksel ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen 
faktörler ile etkilerinin azaltılmasını teminen gençlerin ve ebeveynlerin özelliklerine 
uygun psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri yaygınlaştırılacak, gençler arasında 
sağlık, sosyal medya ve hukuk okuryazarlığı artırılacaktır.

•	 Bağımlılık yapıcı maddelerle etkin mücadele edilecek, bu maddelerin kullanım 
durumunu tespit etmeye yönelik araştırma ve hizmetlere devam edilecek, sosyal 
rehabilitasyon ve uyum hizmetleri geliştirilecektir.

•	 Uluslararası veya geçici koruma altında olan gençlerin, sosyal uyum sorunlarını en 
aza indirmek üzere; farkındalık, kültürler arası etkileşim ve zorluklarla başa çıkma 
kabiliyeti artırılacaktır.
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•	 Gençler gönüllülük faaliyetleri kapsamında bilinçlendirilecek ve yönlendirilecek, 
gençlerin gönüllü faaliyetlere katılımı teşvik edilecektir. 

•	 Gençlik alanında faaliyet gösteren STK’ların kurumsal kapasiteleri geliştirilerek iş 
birliği artırılacaktır.

•	 Gençlerle çalışan kurumlar; başta eğitimde ve istihdamda olmayan gençler olmak 
üzere gençleri KOSGEB ve İŞKUR’un mesleki yönlendirme, girişimcilik ve meslek 
edindirme hizmetleri hakkında bilgilendirecek ve bu hizmetlere yönlendirecektir. 

•	 Gençlerle çalışan kurumlar ile KOSGEB ve İŞKUR arasındaki iş birlikleri 
artırılacaktır.62

3.2.4. Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Belgesi

Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2019-2023 Stratejik Planı, yasal düzenlemeler ve üst 
politika belgeleri ışığında hazırlanmıştır. Plan çalışmaları kapsamında Bakanlık, merkez 
ve taşra teşkilatı birimleri ve ilgili paydaşların katılımıyla eğitim ve öğretim sistemine 
ilişkin sorun ve gelişim alanları belirlenmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın vizyonu “Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren 
bir eğitim sistemi” olarak tanımlanmıştır. Bakanlığın ülke gençleri ile ilgili eğitim 
konusundaki ana amaçları şu şekildedir:

•	 Bütün öğrencilere, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın 
gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmak.

•	 Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ile organizasyon yapısı ve süreçleri 
hâkim kılmak.

•	 Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerin bilişsel, duygusal ve fiziksel 
olarak çok boyutlu gelişimlerini sağlamak.

•	 Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime 
hazırlayan bir ortaöğretim sistemi ile toplumsal sorunlara çözüm getiren, ülkenin 
sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirmek.

•	 Mesleki ve teknik eğitim ile hayat boyu öğrenme sistemlerini toplumun ihtiyaçlarına 
ve iş gücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun biçimde düzenlemek.

•	 Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliğini arttırarak bireylerin bedensel, 
ruhsal ve zihinsel gelişimleri desteklemek.

62  On Birinci Kalkınma Planı (2020-2023), Ankara: Strateji ve Bütçe Bakanlığı, 2019, 126, 145 ve 146.
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•	 Uluslararası standartları gözeterek tüm okullar için destekleyici bir özel öğretim 
yapısına geçmek.63

3.2.5. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Belgesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2011 yılında 633 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile kuruldu. Bakanlığın temel görevi sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin 
ulusal düzeyde politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve 
ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmektir. Bu çerçevede 
ailenin, çocukların, kadınların, engellilerin, yaşlıların korunması ve desteklenmesi 
konusunda sosyal hizmetler yürütmektedir. 2018 yılında bakanlığın adı Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak değiştirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’nın vizyonu şu şekildedir: Ailenin güçlü, bireyin mutlu olduğu, çalışan ve 
üreten müreffeh bir Türkiye.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2019-2023 strateji belgesindeki temel 
amaçları şu şekildedir:

•	 Bireyin, ailenin ve toplumsal yapının korunması ve güçlendirilmesi.

•	 Koruyucu ve önleyici hizmetlerin niteliğinin geliştirilmesi, niceliğinin artırılması ve 
fırsat eşitliğinin sağlanması.

•	 Barınma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin güçlendirilmesi.

•	 İş gücü piyasasının etkinleştirilmesi.

•	 Sağlıklı, güvenli ve güvenceli bir çalışma ortamının oluşturulması.64

3.2.6. Ulusal Gençlik İstihdam Eylem Planı

Eylem planı çalışmaları, İŞKUR koordinatörlüğünde oluşturulan Ulusal Teknik Ekip 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Ulusal Teknik Ekip, Bin Yıl Kalkınma Hedefleri dâhilinde 
ulusal ve yerel düzeyde çıktılar elde etmek üzere tasarlanan Birleşmiş Milletler Ortak 
Programı “Herkes İçin İnsana Yakışır İş: Ulusal Gençlik İstihdam Programı ve Antalya 
Pilot Bölge Uygulaması” çerçevesinde 2011 yılında çalışmalarını tamamlayarak eylem 
planını hazırlamıştır.

Eylem planı çalışmalarını gerçekleştiren ulusal teknik ekip, İŞKUR koordinatörlüğünde 
Kalkınma Bakanlığı, MEB, TÜİK, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK-İŞ, 
HAK-İŞ, DİSK, TİSK, Gençlik İstihdamı Derneği temsilcileri ve akademisyenlerden 

63  Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 2019.
64  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı, Ankara: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 

2019.
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oluşturulmuştur. Eylem planı hazırlık çalışmalarına başta ILO olmak üzere program 
ortağı Birleşmiş Milletler kuruluşları (ILO, IOM, FAO, UNDP) tarafından teknik destek 
sağlanmıştır. 

Gençler iş gücü piyasası açısından dezavantajlı gruplar arasında yer almaktadır. 
Ulusal Gençlik İstihdam Eylem Planı ile genç işsizliğinin azaltılmasına yönelik 
gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin ve uygulanması öngörülen politikaların 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede tespit edilen temel amaç ve hedefler aşağıda 
yer almaktadır:

•	 Sendikalar başta olmak üzere STK’lar ve Kamu Kurumları arasında iş birliğinin 
artırılması.

•	 Eğitim sisteminin, iş gücü piyasası ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi.

•	 Mesleki yeterlilik sisteminin tamamlanması.

•	 Göç eden gençlerin kent yaşamına adaptasyonunu sağlama.

•	 Ülke düzeyinde genç odaklı; yaş, cinsiyet ve eğitim temelli iş gücü piyasası ihtiyaç 
analizlerinin periyodik olarak gerçekleştirilmesi.

•	 İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının genç istihdamına yönelik etkinliğinin 
artırılması.

•	 İŞKUR’un iş gücü piyasasının kurum ve kuruluşlarıyla eşgüdümünün; gençleri de 
kapsayacak şekilde demokratik temsil ve katılım esaslarına dayanarak artırılması ve 
bu suretle sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesi.

•	 Eğitim alan gençlerin mesleki deneyim kazanmasının kolaylaştırılması.

•	 Kentlerde genç iş gücü istihdamının artırılması.

•	  Kuruma kayıtlı gençlerin istihdam durumlarının izlenmesi gençlerin istihdam 
sürelerinin artırılması.

•	 Genç girişimciliğin desteklenmesi ve teşvik edilmesi, genç girişimcilere yönelik; 
kolaylaştırıcı düzenlemelerin yapılması, güçlü iletişim mekanizmalarının 
kurulması.65

3.2.7. Türkiye Ulusal Ajansı ve Gençlik Çalışmaları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal 
Ajansı), 2003 yılında 4968 sayılı kanunla kurulmuş olup tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî 

65  Ulusal Gençlik İstihdam Eylem Planı, Ankara: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, 2011, http://www.
onuncuplan.gov.tr/cg16/Belgeler/UEP_15%20Kasim%202011_Son.pdf, s. 12-14.
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özerkliğe sahip bir kuruluştur. Ulusal Ajans’ın temel görevi, Avrupa Birliği’nin eğitim 
ve gençlik programlarını Türkiye’de duyurmak, bu programlara katılım çalışmalarını 
yürütmek, koordine etmek, izlemek ve Avrupa Komisyonu’na rapor halinde sunmaktır.

Ulusal Ajans, 2004 yılında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları’nın tam üyesi 
haline geldi ve 2006 yılına kadar süren Socrates, Leonardo da Vinci ve Gençlik adlarıyla 
bilinen topluluk programlarını yürütmeye başladı. 2007-2013 dönemi içerisinde Hayat 
boyu Öğrenme ve Gençlik Programları da Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütüldü. 
2014-2020 yıllarını kapsayan yeni Erasmus + programı da Türkiye Ulusal Ajans 
unvanıyla, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından 
yürütülmektedir. 

Ulusal Ajans’ın temel hedefleri şu şekildedir:

•	 Gençlerin öğrenmesi, keşfetmesi ve hedeflerini gerçekleştirmesi, kişisel ve sosyal 
becerilerini iş birliği içerisinde geliştirmesine destek olmak.

•	 Yeni kültürler tanırken kendi kültürünü tanıtmak, alanında bilgi ve deneyimini 
artırmak, farklı örnek ve iyi uygulamaları yerinde görmek ve incelemek.

•	 Karşılıklı etkileşime, istihdama, iş birliği ve ortaklıklara; ekonomik, sosyal ve 
kültürel girişimciliğe katkıda bulunmak, faaliyetlerden elde edilen bilgi ve tecrübeyi 
yaygınlaştırmak. 

•	 Ülkede eğitim ve gençlik alanında uluslararası iş birliğine katılımın 
gerçekleştirilmesine yardımcı olmak. 

•	 Dezavantajlı kesimlere fırsat eşitliği sağlamak.

•	 Yararlanıcılara daha etkin ve kolay bilgi akışını sağlarken kurumların çok taraflı iş 
birliği gerçekleştirmelerine ve proje yönetim tecrübesine katkıda bulunmak.

Ulusal Ajans, gençlikle ilgili ulusal ve uluslararası 21 adet çalışma ve proje ağına 
üyedir. Ayrıca, gençlerle ilgili çok çeşitli alanlarda proje fırsatları sunmaktadır. Erasmus 
+ kapsamında okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim, gençlik, bilgi ortaklıkları, 
sektörel beceri ortaklıkları, spor ve gençlikle ilgili kapasite geliştirme alanında proje ve 
hareketlilik imkânları sunmaktadır.

Ulusal Ajans, proje yanında gençlik alanındaki yayınları ile de dikkat çekmektedir. 
Proje tanıtımları, gençliği çok yönlü bilgilendirme, değişim programları, gençlik 
alanında iyi proje ve iyi uygulama örnekleri, Türkiye genelindeki projelerin tanıtımı, 
hayat boyu öğrenme kılavuzu, Erasmus ile ilgili kılavuzlar, gençlikle ilgili araştırma ve 
analiz raporları, broşürler ve dergiler ajansın başlıca yayın faaliyetini oluşturmaktadır.
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4. GENÇLİK BAĞLAMINDA YEREL YÖNETİMLER

Yerel yönetimler coğrafi yetki sınırları içinde vatandaşların yerel ve ortak nitelikteki 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kanunlar çerçevesinde kurulan ve karar organı halkın 
seçimi ile belirlenen, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir. Yerel yönetimlerin 
temel değerleri “demokrasi”, “özgürlük”, “özerklik”, “yeniden paylaşım” ve “verimlilik/
etkinlik” olarak kabul edilmektedir.66 Yerel yönetim, teknik hizmet sunmanın ötesinde 
anlamlara sahiptir. Bu çerçevede yerel yönetimlerin dört boyutu öne çıkmaktadır. 
Birincisi siyasal boyuttur. Halkın demokratik niteliklere sahip seçim süreci sonucunda 
belirlediği temsilcilerinden oluşan meclis, yerel siyasetin de odağını oluşturmaktadır. 
Halkın beklenti ve taleplerine kamu yararı çerçevesinde karşılık vermek ve yerel kamu 
politikalarının tespiti belediye meclisinin başlıca işlevini oluşturur. Bu niteliği ile halkın 
siyasal katılımını sağlayan bir mekanizmadır.

İkincisi ekonomik boyuttur. Yerel nitelikteki kamusal hizmetlerin yerel yönetimler 
eliyle sunulmasının iktisadi gerekçesi, kaynakların optimum etkinlikle kullanılmasını 
gerçekleştirmek, kısacası kıt kaynaklardan mümkün olan en fazla faydayı sağlamaktır.67 
Yerel yönetimler yerel ihtiyaçları merkezi yönetime göre daha iyi tespit ederek ve yerel 
kaynakları daha verimli ve etkin kullanarak kamu hizmeti üretebilirler. Üçüncü boyut, 
hukukidir. Yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin kanun ve diğer 
mevzuat metinleri çerçevesinde yürütülmesini ifade etmektedir. Dördüncüsü, idaridir. 
Yerel yönetimler belli bir amaca yönelmiş, düzenli faaliyetler yürüten ve hiyerarşik bir 
yapıya sahip idari bir birimdir.

Yerel yönetimler günümüzde temel demokratik kurumlardan biri olarak kabul 
edilmektedir. Bu kabulün temel gerekçesi, yerel halkın kendi kendini yönetmesine imkân 
veren çok yönlü siyasal özellikleridir. Diğer siyasal yapılara nazaran halka daha yakın 
ölçekte olmaları, siyasal sisteme girdi ve çıktı ilişkisine daha elverişli mekanizmaların 
varlığı ve halkın temsilcilerinden oluşan meclis yapısı yerel yönetimlerin demokratik 
niteliğinin öne çıkmasını sağlamaktadır. 

Yerel yönetimler; aktif yurttaşlığı geliştirmesi, vatandaşlar ve temsilciler için siyasal 
eğitim sağlaması, yerel temsili ve katılımı sağlaması, halka dönüklüğü geliştirmesi, yerel 
kimliğin oluşmasına ve korunmasına katkıda bulunması, yerel topluluk üyelerinin ihtiyaç 
ve isteklerini yansıtabilmesi, hizmetleri yerel koşullara daha duyarlı sunulabilmesi, yerel 
topluluk üyelerine güç, fırsat ve seçenek sağlaması, yerel topluluk kurum ve kuruluşları 

66  Bilal Eryılmaz, “Belediyelerde Demokrasi Geleneği ve Değişim İhtiyacı”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 2, Sayı 3, 
2002, 6-21, s. 7.

67  Halil Nadaroğlu, Mahalli İdareler, İstanbul: Beta Yayınları, 1994, s. 31.
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aracılığı ile yeni demokratik alanların ortaya çıkmasına katkıda bulunması gibi yönleri 
ile demokrasiyi güçlendiren kurumlar olarak görülür.68 

Merkezi yönetime göre yerel yönetimler ekonomik, sosyal ve siyasal bakımdan 
vatandaşların daha eşit hayat sürmelerine katkıda bulunur. Vatandaşların temsil ve 
katılma fırsatlarını kullanarak daha eşit bir siyasal ortam içinde yaşama imkânları, yerel 
yönetimlerde daha geniştir.

Ulusal düzeydeki politikalara nazaran yerel ihtiyaçlara göre şekillenebilen 
politikalarla ve yerel kaynakların daha etkin kullanılmasıyla ekonomik bakımdan eşit bir 
ortama destek verirler. Yerel değer ve kültürlerin ulusal ve küresel kültürler karşısında 
korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunmanın yanında, yoksul kesimler, engelliler, 
yaşlılar ve çocuklar gibi dezavantajlı kesimlere yönelik daha etkin hizmetlerle kültürel ve 
sosyal bakımdan daha eşit bir ortam oluşturabilirler.69

Klasik kamu yönetiminde merkezi yönetimden yerel yönetimlere görev, yetki ve 
mali kaynak aktarımı anlayışı tartışılırken, günümüzde bu yaklaşımın ötesine geçilerek 
yerel yönetimlerden topluma, kamu yönetimi süreçlerinde daha fazla rol aktarımı 
gündeme gelmiştir. Bu çerçevede halkın farklı kesimlerinin, üniversitelerin, sivil toplum 
kuruluşlarının, meslek örgütlerinin ve ilgili kamu kurumlarının yerel konulardaki 
idari ve karar alma süreçlerine etkin katılımı “yönetişim” adıyla temel bir ilke haline 
dönüşmüştür.70 

Demokratik siyasal kültürün gelişmesi, kişi hak ve hürriyetlerinin genişlemesi, 
insanların yapabilirlik düzeyinin yükselmesi, temsile dayanan demokrasinin yetersizliği 
karşısında demokrasinin “demokratikleştirilmesi” konusundaki çabaların artması, 
sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi, küreselleşme, teknolojik gelişmeler, uluslararası 
ilişkilerin yerel düzeye inmesi, kamu yönetimi alanındaki yeni yaklaşımlar, yönetişim 
ve hizmette yerellik gibi kavramların gelişmesi yerel yönetimlerin önemini arttırırken 
katılımcı yerel demokrasinin de alanını genişletmektedir. 

4.1. Gençlik Bağlamında Siyasal Katılım

Siyaset, siyasal sistemde yer alan tüm kademelerdeki karar alma mekanizmalarında 
gerçekleşmektedir. Bu kademelerden biri olan yerel düzey, kendine özgü bir siyasal 
alana sahip olarak, ulusal ve ulus üstü düzeyin birlikte oluşturduğu “yerel üstü” olarak 

68  Selahaddin Yıldırım, Yerel Yönetim ve Demokrasi: Kavramlar, Yaklaşımlar. İstanbul: T.C. Başbakanlık TOKİ 
Başkanlığı ve IULA-EMME Yayını, 1993, s. 37.

69  Tarkan Oktay, Yerel Siyaset Bağlamında Belediye Meclis Komisyonları: Marmara Bölgesi Örneği, Marmara 
Belediyeler Birliği Yayını. 2013, s. 36.

70  European Governance-A White Paper, 2001, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52001DC0428&rid=22001, s. 10.
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tanımlayabileceğimiz siyaset alanından iktidar gücü, egemenlik kullanma, değerlerin 
üretilmesi ve dağıtılması gibi siyasetin temel konuları açısından farklılık göstermektedir.71 

Yerel siyaset, yerel düzeydeki toplumu bağlayıcı karar alma süreçlerine ilişkin, 
siyasal sistem içindeki unsurların rolleri ve süreci etkileme çabalarının bütünü olarak 
tanımlanabilir. Bu çerçevede, yerelin sahip olduğu siyasal, ekonomik, coğrafi ve sosyal 
özelliklerin siyaset sürecine çok boyutlu etkileri yerel siyasetin de niteliğini belirler. Yerel 
düzeyde alınan kararların çok sayıda insanın yaşamını ilgilendirmesi, yönlendirmesi, 
eşitliği, özgürlüğü ve hakların dağıtımını, kaynakların ve değerlerin paylaşımını 
biçimlendirmesi, bu süreçleri ve süreci etkileyen unsurları önemli hale getirmektedir.72 

Yerel siyasetin ana kapsamını belirleyen konulardan öne çıkanları; kentsel ekonomi 
politiği, kentsel planlama, kentsel sistemler, yerel demokrasi, sivil toplum kuruluşları, 
istihdam sorunu, sosyal politikalar, kentsel dönüşüm, sağlıksız kentleşme, bölgeler 
arası dengesizlikler, enerji sorunu, dezavantajlı gruplar, köy politikaları, Avrupa Birliği 
ilişkileri, çevre sorunları, yerel araştırmalar, konut ve yerleşme, küreselleşme, siyasal 
partiler ve özelleştirme olarak saymak mümkündür.73 

Siyasal katılım, siyasal sistemde yer alan kişilerin toplumu bağlayıcı karar alma 
yetkisine sahip kurumların kararlarını etkilemek amacını taşıyan eylemlerini ifade 
etmektedir. Siyasal katılımın seçimlerde oy kullanmak başta olmak üzere birçok biçimi ve 
mekanizması bulunmaktadır. Siyasal katılım için kişilerin siyasal konulara ilgi duyması, 
önemsemesi, bilgi sahibi olması ve görüşünü eyleme dönüştürmesi gerekmektedir. 
Şehirlerde yerel siyasetin merkezini belediye meclisleri oluşturmaktadır. Yerel düzeydeki 
toplumu bağlayıcı karar alma mekanizmasına sahip belediyeler, bu durumun bir sonucu 
olarak siyasal mücadelenin ve siyasal katılımın da odağını oluşturmaktadır. 

Katılımcı yerel demokrasinin gelişmesi, toplumun birçok kesimi yanında gençlerin 
de siyasal yaşama katılımına olumlu etki yapmaktadır. Gençler, yerel yaşamın 
geliştirilmesi ve sürdürülebilir niteliğe kavuşturulması noktasında yerel yönetimlere 
önemli katkılar sunmakta ve çoğu kez bu konudaki faaliyetlerde yerel aktör olarak rol 
alabilmektedir. 

71  Oktay, s. 86.
72  Oktay, s. 87.
73  Ruşen Keleş, Yerel Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Cem Yayınevi, 2006, s. 107; Mehmet Akif Çukurçayır, “Yerel 

Demokrasi ve Yerel Siyaset”, Yerel Siyaset, İstanbul: Okutan Yayınları, 2008, 15-36,  s. 23.
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Şekil 18. Birleşmiş Milletler Gençlik Gündemine Göre Gençlik İçin Katılım Kategorileri

Gençlerin pasif role sahip olduğu faaliyetler katılım bakımından anlamlı olmaz 
iken, gençlerin görevlendirildiği, danışıldığı ve kararlara katıldığı, kısacası faaliyetin bir 
parçası haline geldiği katılım süreçleri, katılım bakımından daha anlamlı olmaktadır.74 

Gençlerin toplumsal anlamda sorumluluklarını ifade eden bazı göstergeler 
bulunmaktadır. Bunlar; oy vermenin yanı sıra siyasi süreç hakkında bilgi sahibi 
olma ve süreci anlama, düşünme teknikleri, bilgi teknolojilerini kullanma becerisi, 
medyaya katılma, etkileşim ve tartışma becerileri, gönüllülük faaliyetlerine katılım gibi 
göstergelerdir. Gençlerin katılımıyla ilgili çalışmalar, katılımın üç şekilde gerçekleştiğini 
söylemektedir. Bunlar bireysel, kolektif ve resmi yollardır. Gençlerin katılımının 
artırılması konusunda sadece gençlerin değil yetişkinlerin de benzer bilinç düzeyinde 
olmaları gerekmektedir.75

74  Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Yeniden Düzenlenmiş Avrupa Şartı, s. 15.
75  Yunus Emre özer, “Gençlerin Toplumsal Yaşama Katılımı ve Yerel Yönetimlerin Rolü”, Dokuz Eylül Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2011, Cilt 36, sayı 1, 43-65,  s. 47.
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Şekil 19. Roger  A. Hart’ın Gençlik Katılım Merdiveni

Birleşmiş Milletler Gençlik Gelişimi Ağı (IANYD) tarafından yapılan bir araştırmada, 
186 ülkeden 13 bin genç, kalkınmaya katılımlarını engelleyen aşağıdaki zorlukları tespit 
etmiştir:

a) Karar verme süreçlerine etkin katılım için fırsatların sınırlı olduğu.

b) Gençler için toplum ve ulusal düzeyde katılımcı yapıların eksikliği.

c) Gençler ile devlet kurumları ve siyasi partiler arasında güven eksikliği.

d) Gençlik ve gençlik örgütleri için kapasite geliştirme eksikliği.

e) Gençlerin katılımı konusunda kararlılık ve destek sağlama eksikliği.76

76  UNV Youth Volunteering Strategy 2014-2017, UNDP, 2013, https://www.unv.org/sites/default/files/UNV%20
Youth%20Volunteering%20Strategy.pdf, s.3.
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Gençlerin katılımı için başta yerel yönetimler olmak üzere ilgili kurumlar tarafından 
anlamlı ortamların oluşturulması, birçok faydayı ortaya çıkarmaktadır. Anlamlı katılım 
gençlerin yaşamında olumlu gelişmelere yol açmakta, gençlerin sesinin duyulmasına 
imkân vererek yetişkinlerin gençlerin potansiyelini ve yeteneklerini tanımasını 
sağlamaktadır. Gençler yeni beceriler elde ederek özgüvenlerini geliştirmekte, kendi 
eylem ve kararları için sorumluluk almaya teşvik edilmektedir. Anlamlı katılım 
süreçleri ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının gençlerin potansiyelinden 
yararlanmasına da imkân sağlanmaktadır.77 

Gençlerin katılımı ile ilgili çeşitli engeller de bulunabilmektedir. Gençlerin ve 
yetişkinlerin farklı değerleri, alışkanlıkları, zaman çizelgeleri, iletişim tarzları katılımı 
olumsuz etkileyebilmektedir. Gençlerin katılımı konusunda aşılması gereken başlıca 
engeller şunlardır;

a) Gençlerdeki beceri eksiklikleri,

b) Katılım konusundaki desteklerin yetersizliği,

c) Toplumdaki olumsuz kalıplaşmış yargılar,

d) Genç dostu anlayışa sahip politika ve süreçlerin eksikliği,

e) Katılım sürecinde mekân eksiklikleri,

f) Gençlik katılımı ile ilgili maliyetler,

g) Çok uzun süren toplantılar,

h) Gençlerin okulları ile ilgili sorumlulukları,

i) Gençlerin farklı ilgili alanlarında yoğunlaşmaları,

j) Katılım sağlayan gençlerin geneli temsil etmemesi,

k) Gençlerin, katılsalar bile hiçbir şeyin değişmeyeceği inancı.

Gençlerin katılımının nasıl olması gerektiği ile ilgili bir sorunun cevabının odak 
noktasında yine gençler bulunmaktadır. Katılımın gençlerin günlük yaşamlarında 
aşmaları gereken gerçek ihtiyaçlarına dönük, ilginç ve çekici gelen konulara dayanması 
önem kazanmaktadır. 

Katılım sağlayan gençlerin bazı bilgi ve becerileri olmalıdır. Bu kapsamda ilgili 
proje ve süreçlerin gençlerin yeteneklerine uygun olması ve bazı eksik becerilerin bu 
süreç ve projelerde geliştirilebilmesi gerekmektedir. Katılım, gençlerin arka planlarına, 

77  Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Yeniden Düzenlenmiş Avrupa Şartı, s. 17.
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etnik özelliklerine, dinlerine vb. bakılmaksızın tüm gençlere yönelik olmalıdır. Katılım 
gönüllü, şeffaf ve ilgili tüm taraflar için yararlı olmalıdır. Katılım biçimleri çeşitliliğe 
sahip olmalı ve zaman, insan, finansman, teknik ve yöntem desteği içermelidir. 

Gençlerin katılma biçimleri çok çeşitlilik gösterebilmektedir. Dijital demokrasi 
mecralarını kullanma, okullarda kurulacak öğrenci meclislerine katılım, gençler için 
fikir havuzları oluşturmak, online anket, dilekçe ve görüş bildirme, ortak tasarım ve 
planlama platformları, bütçenin hazırlanmasında gençlerin görüşlerinin alınması ve 
gençlerin katılımı için rehber oluşturmak örnek yöntemler olarak belirtilebilir. 

Gençler için katılım biçimlerinden bazıları daha çekici bazıları ise diğerlerine göre 
daha uygundur. Her birinin potansiyeli olduğu kadar belirli bazı kısıtlara sahiptir. 
Katılma biçimlerinden bazıları şu şekilde belirtilebilir; 

a) Gönüllü çalışma, 

b) Resmi olmayan eğitimin farklı biçimleri,

c) Bir kuruluşa üye olarak çalışmalarda sorumluluk üstlenme, 

d) Gençlik meclisleri ve forumlar, 

e) Yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerindeki karar organlarında yer alma,

f) Proje ve etkinliklere örgütlü veya örgütlü olmadan katılım, 

g) Kampanya faaliyetleri, 

h) Siyasi parti, birlikler ve baskı grubu üyelikleri, 

i) Seçimlerde aday olma ve seçmen olarak oy kullanma.78

4.2. Türkiye’de Belediyeler Alanında Gençlikle İlgili Düzenlemeler

Türkiye’de yerel yönetimler, 2000’li yıllarda başlayan ve yeni adımlarla devam 
eden reform düzenlemeleri ile önemli gelişme göstermektedir. Yerel yönetimler içinde 
özellikle belediyelerin görev ve yetki alanı genişlemiş, şehirdeki yerel hizmetlerin önemli 
bir bölümünden sorumlu idare haline gelmiştir. 2014’te uygulamaya konulan yeni 
büyükşehir modeli, kurumsal kapasite bakımından daha güçlü belediyelerin oluşmasına 
da imkân veren bir düzenlemedir. Gelecek dönemde yerel düzeyde merkezi yönetim 
tarafından yönetilen bazı yerel hizmetlerin de büyükşehir belediyelerine devredilmesi 
söz konusudur.79

78  Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Yeniden Düzenlenmiş Avrupa Şartı, s. 19-25.
79  Tarkan Oktay, “Gençliğe Yönelik Politika ve Uygulamalarda Yerel Yönetimlerin Rolü, Manas Sosyal 
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Merkezi yönetim, sosyal politikanın birçok alanında, bünyesindeki kurumları 
yeniden organize ederek veya yeni organizasyonlar oluşturarak 2000’li yıllardan itibaren 
önemli rol üstlenmeye başladı. Belediyeler, merkezi yönetimin gerek merkezdeki ve 
gerekse taşradaki kurumlarına göre sosyal hizmetler alanında boşluk doldurucu ikincil 
bir kurum değil, hizmetlerin birinci derecede sorumlusu olması gereken anahtar bir 
role sahiptir. Bu özellikleri gereği merkezi yönetimin politika ve hizmetlerinin başarıya 
ulaşması için iş birliği yapması gereken en önemli yerel paydaş durumundadır. 

Gelecek dönemde belediyelerin yerel sosyal politika ve hizmetler alanındaki görev 
ve yetkilerinin daha da artması, merkezi yönetimin ağırlıklı olarak ulusal düzeyde 
politikaları belirleyen, standartları tespit eden, ulusal stratejiler geliştiren ve bunların 
uygulanmasını takip eden bir konuma doğru geri çekilmesini de beraberinde getirecektir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesi gençlikle ilgili yerel nitelikteki 
hizmetlerin yapılması veya yaptırılması konusunda belediyelere açık bir yetki 
vermektedir. Belediyenin gençlere yönelik görevleri kapsamında “Gençlik ve spor, orta ve 
yükseköğrenim öğrenci yurtları, sosyal hizmet ve yardım, meslek ve beceri kazandırma 
hizmetlerini yapar veya yaptırır.” denilmektedir. 

Ayrıca belediyeler, devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve 
onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç-gereç ve malzeme ihtiyaçlarını 
karşılayabilir. Gerektiğinde sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, 
amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar. Her türlü 
amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı 
gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere 
belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.

Belediye Kanunu’ndaki düzenleme yanında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanunu’nun 7’nci maddesinde ilave hükümler de bulunmaktadır. Büyükşehir 
belediyeleri; amatör spor kulüplerine nakdî yardım, malzeme yardımı ve diğer gerekli 
desteği sağlar. Amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenler, yurt içi ve yurt 
dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, 
antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül verebilir.

Büyükşehir belediyeleri 5216 sayılı kanunun 7’nci maddesi çerçevesinde; sağlık 
merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri kurarak yetişkinler, yaşlılar, engelliler, 
kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütür. 

Araştırmalar Merkezi, Cilt 6, Sayı 7, 2017, 309-336, s. 324.
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Bu amaçla sosyal tesisler kurar, meslek ve beceri kazandırma kursları açarak işletir 
veya işlettirebilir. Büyükşehir belediyeleri bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, 
yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği 
yapar.

Kanunda, gençlerle ilgili hizmetlerin ana alanlar bakımından ele alınması ve 
daha genel ifadelerin kullanılması belediyeler bakımından bu konuda bir esneklik 
sağlamaktadır. Belediyeler, merkezi yönetime ait olmayan ve yerel nitelikte olmak şartıyla 
gençlerle ilgili oldukça geniş bir hizmet alanına sahiptir.80 Ayrıca, doğrudan gençlik alanı 
ile ilgili olmamakla birlikte vatandaşların tümüne yönelik kültür ve turizm faaliyetleri, 
park ve bahçe düzenlemeleri, kent mobilyaları, spor alanları, ulaşım düzenlemeleri vb. 
hizmetlerde gençler daha çok dikkate alınmalıdır.

Belediyelerin merkezi yönetime göre gençlerle ilgili faaliyetlerde önemli avantajları 
bulunmaktadır. Gençler ile belediyeler arasındaki ilişki, merkezi yönetim kurumlarına 
göre çok daha etkileşimli kurulabilmektedir. Belediyeler ulusal kurumlara göre, 
gençlerin durumu ile ilgili ilk elden ve daha sağlıklı bilgilere ulaşma imkânına sahiptir. 
Bu avantajlarını iyi kullanan belediyeler gençlere daha duyarlı bir kamu kurumu 
olabilmektedir. 

Belediyelerdeki siyasal temsil alanının merkezi yönetime göre çok daha geniş olması 
bu düzeyde çok daha fazla sayıda gencin temsilci olabilmesi ve yerel siyasette aktif rol 
üstlenebilmesine fırsat vermektedir. Yerel düzey, gençlere yerel temsilcileri daha kolay, 
daha etkin ve çok yönlü denetleme imkânı sunmaktadır.

Gençlerin belediyelerle ilişkilerinde birçok temas noktası bulunmaktadır. Gençler her 
şeyden önce bir vatandaş olarak belediyenin sunduğu hizmetlerden yararlanmaktadır. 
Gençler belediye meclislerinde siyasal temsilci olabilmektedir. Belediyenin şehirle ilgili 
bazı projelerinde görev alabilmektedir. Gençler belediyelerin organize ettiği gönüllülüğe 
dayalı faaliyetlere katılabilmektedir. Kent konseyinde üye olabilmekte ve bu kapsamda 
çalışma gruplarında ya da gençlik meclisinde üye olarak görev alabilmektedir. Ayrıca 
STK, üniversite, meslek örgütü vb. kuruluşlarda yer alan gençlerin bazı faaliyetlerde 
paydaş olması nedeniyle belediye ile temasları söz konusudur.

Belediye Kanunu’nda yerel halkın siyasal katılımı ile ilgili bazı mekanizmalar 
öngörülmüştür. Hemşehri statüsü, mahalle yönetimi, belediye meclisi, meclis 
komisyonları, stratejik planlama süreci, gönüllü katılım gibi konularda siyasal katılım 
teşvik edilmiş ve bu konudaki kolaylaştırıcı rol belediyelere verilmiştir. 

80  Oktay,  s. 325.
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Belediye Kanunu’nun 13’üncü maddesinde şehirde ikamet eden her vatandaş o 
beldenin hemşehrisi olarak kabul edilmektedir. Hemşehrilerin belediyelerin karar ve 
hizmetlerine katılma ve bilgilenme hakları bulunmaktadır. Belediye Kanunu’nun 9’uncu 
maddesinde mahalle yönetiminin başı olan muhtarların, mahalle sakinlerinin gönüllü 
katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek ve mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek 
yükümlülüğü ifade edilmektedir. 

Belediye meclisi toplantıları halka açıktır. Meclis gündemi ve kesinleşen karar 
özetlerinin çeşitli yollarla halka duyurulması zorunludur. Meclis komisyonlarının 
raporları ilke olarak vatandaşların erişimine açıktır. Komisyon raporları da meclis 
kararları gibi kamuoyuna duyurulur. Belediyenin bir yıllık faaliyetlerini içeren ve 
önemli bilgilerin yer aldığı faaliyet raporu da kamuoyuna açıklanmaktadır. Belediye 
faaliyetlerinin mevzuata, kurumsal strateji ve başarı ölçütleriyle hedeflere, ulusal 
politika ve standartlara uygunluk açısından değerlendirilmesi ile ilgili denetim raporları 
da kamuoyunun bilgisine duyurulmaktadır. 81

Belediye meclisindeki komisyonlar siyasal katılım konusunda önemli işlevlere 
sahiptir. Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesine göre komisyon toplantılarına belediye 
dışından mahalle muhtarları, ildeki kamu kuruluşlarının amirleri, meslek kuruluşları, 
üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin 
temsilcileri, oy hakkı olmaksızın katılabilmekte ve görüşlerini ifade edebilmektedir.

Belediye meclislerinde gençlikle ilgili ihtisas komisyonları kurulması ve var olanların 
da daha etkin rol üstlenmesi, belediyenin gençler konusundaki duyarlılığı bakımından 
önemli bir adımdır. Komisyon gündemine gençlerle ilgili gelen konularda şehirdeki 
ilgili kesimler için katılım zemini oluşturulması, raporun zenginleştirilmesi bakımından 
temel bir unsurdur. Belediye Kanunu, katılım konusunda komisyonlara önemli 
imkânlar sunmaktadır. Bu çerçevede, komisyonların belediye ile gençler arasında köprü 
bir rol üstlenmesi mümkündür. Gençlik komisyonları, sadece doğrudan gençlikle ilgili 
konuların yanında, meclis gündemine gelen diğer konularda da gençlerin dikkate 
alınması ve gençlerin bakışının kararlara yansımasında etkin rol üstlenebilirler.

Belediyenin gelecek 5 yıldaki hedeflerinin yer aldığı stratejik planın katılımcı biçimde 
üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri vb. gibi kesimlerin görüşleri 
alınarak hazırlanacağı Belediye Kanunu’nun 41’inci maddesinde düzenlenmiştir.

Belediye hizmetlerine gönüllü katılım Belediye Kanunu’nun 77’nci maddesinde geniş 
olarak yer almaktadır. Belediyeler vatandaşlar arasında dayanışma ve katılımı sağlamak, 

81  Oktay,  s. 326.
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hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin 
katılımına yönelik gerekli faaliyetleri yürütmekle yükümlüdür. Bu kapsamda; sağlık, 
eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleri alanında 
gönüllü katılım öngörülmektedir. 82

4.3. Türkiye’de Yerel Siyaset ve Gençlik 

Anayasa’nın 67’nci maddesine göre 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme 
ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Milletvekili seçimlerinde aday olma yaşı 
18’dir. 2018 milletvekili seçimlerine göre oluşan TBMM’nin sadece 8 üyesi (%1,3) 25-
29 yaş aralığındadır. Yerel yönetimlerle ilgili seçimler hakkındaki 2972 sayılı kanunun 
9’uncu ve 31’inci maddelerine göre 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı belediye 
başkanlığına, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliğine, muhtar, ihtiyar meclisi ve 
ihtiyar heyeti üyeliğine seçilebilir.

Tablo 15. Türkiye’de Belediye Başkanları Yaş Durumu

2009 Yılı Seçimleri 2014 Yılı Seçimleri 2019 Yılı Seçimleri

Yaş Dilimi Sayı Oran (%) Sayı Oran (%) Sayı Oran (%)

25-29 16 0,5 4 0,3 6 0,4
30-34 101 3,4 37 2,7 36 2,6
35-39 328 11,2 138 10,1 107 7,9
40-44 585 20,0 237 17,4 218 16,0
45-49 742 25,3 329 24,1 290 21,3
50-54 624 21,3 307 22,5 325 23,9
55-59 354 12,1 191 14 214 15,7
60-64 129 4,4 93 6,8 118 8,7
65-69 42 1,4 23 1,7 33 2,4
70-74 8 0,3 5 0,4 10 0,7
75+ 2 0,1 - 0,0 2 0,1
Toplam 2.931 100,0 1.364 100,0 1.359 100,0

Kaynak: TÜİK, Mahalli İdareler Seçim Sonuçları.

Türkiye’de gençlerin siyasal temsilci olarak yerel siyasetteki etkinlikleri ile ilgili en 
önemli veriyi yerel seçim sonuçları oluşturmaktadır. İlk olarak belediye başkanları 
bakımından konu incelendiğinde, 2019 yılı yerel seçim sonuçlarına göre 25-29 yaş 

82  Oktay,  s. 326.
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dilimindeki başkanların oranının %0,4 gibi oldukça düşük düzeyde olduğu görülmektedir. 
25-34 yaş aralığı %3 düzeyindedir. Belediye başkanlarında 45-54 yaş aralığı daha fazla 
ağırlığa sahiptir. 60 yaş üstü %11,9 düzeyindedir. Yerel temsilcilerde gençlerin aktif 
olmasının bir göstergesi olarak gelecekte başkanların yaş ortalamasının düşmesi yanında 
daha genç belediye başkanlarının oranının da yükselmesi gerekmektedir.

Belediye meclis üyeleri profilinde 2019’da 18-29 yaş %5,6 düzeyindedir. 2009 ve 2014’e 
göre az miktarda yükselme söz konusudur. 2009 yılı belediye meclislerinde 45-49 yaş, 
2014’de 50-54 yaş ve 2019’da 50-54 yaş en fazla paya sahiptir. 2019 yılında 60 yaş üstü 
dilimin payı da 2009 ve 2014’e göre yükselerek %13,8 olmuştur. Yerel siyasetin önemli temsil 
alanlarından belediye meclis üyeliğinde de gençlerin payının düşük kaldığı görülmektedir.83 

Tablo 16. Türkiye’de Belediye Meclis Üyeleri Yaş Durumu

Yaş Dilimi 2009 Yılı Seçimleri 
(%)

2014 Yılı Seçimleri 
(%)

2019 Yılı Seçimleri 
(%)

18-24 - - 1,1
25-29 3,5 4,1 4,5
30-34 8,0 8,3 7,4
35-39 13,1 12,8 11,7
40-44 16,3 15,7 15,1
45-49 19,4 16,7 16,1
50-54 17,7 17,9 15,9
55-59 12,7 13,9 14,5
60-64 6,1 7,4 8,9
65-69 2,2 2,6 3,7
70-74 0,7 0,5 1,0
75+ 0,2 0,2 0,2
Toplam 100,0 100,0 100,0

Kaynak: TÜİK, Mahalli İdareler Seçim Sonuçları.

Gençler, ikamet ettiği şehrin hemşehrisi olarak belediyenin hizmetleri konusunda 
bilgi sahibi olma ve siyasal katılımda bulunma hakkına sahiptirler. Gençler, belediye 
meclislerinde temsilci olabildikleri gibi, meclis çalışmalarını dinleyici statüsünde takip 
ederek ilgilendikleri konularda bilgi sahibi de olabilirler. Gençlerin örgütlendiği STK’lar 
belediyelerin imkân sağlaması halinde, meclis komisyonlarındaki müzakerelere katkı 
verebilir ve kendi görüşlerini karar alma sürecine dahil edebilir. 

83  Oktay,  s. 327.
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Şehirlerin gelecek 5 yılı ile ilgili stratejik amaç ve hedefler konusunda gençlerin 
vizyonu, beklentileri ve talepleri de belediyelerin gerekli mekanizmaları işletmesi 
halinde stratejik plana yansıyabilir.

 Belediye hizmetlerine gönüllü katılım konusunda birçok avantaja sahip gençler, bu 
sayede yerel siyaseti, yerel hizmetlerin niteliğini ve yerel halkın problemlerini yakından 
öğrenme fırsatı da elde edebilir. Siyasal alanda daha aktif rol almak isteyen gençler 
siyasal partilerin il ve ilçelerindeki gençlik kollarına katılarak geleceğin yerel veya ulusal 
düzeydeki siyasetçisi olma yolunda tecrübe de kazanabilmektedir.84

4.4. Sosyal Belediyecilik ve Gençlik 
Sosyal belediyecilik, doğrudan insanı ve insan refahını hedef alan hizmetler olarak 

tanımlanabilir. Kentin alt yapısı, park yapımı, çevre düzenlemeleri, imar faaliyetleri, 
kaldırımlar gibi diğer faaliyetler de insanın refahını ilgilendirse de sosyal belediyecilikle 
kast edilen daha çok, toplum için olan hizmetlerdir. Dolayısıyla dezavantajlı kesimler 
başta olmak üzere tüm insanların doğrudan odağa alındığı faaliyetleri kapsamaktadır. 
Sosyal belediyecilik kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar, engelliler, yoksullar, göçmenler 
gibi kesimlerin yanında, sorun yaşayan tüm kesimlerin dezavantajlarını ortadan 
kaldırmaya yönelen hizmetlerdir. Sosyal belediyeciliğin temel işlev alanları şunlardır:

•	 Sosyalleştirme, sosyal kontrol ve rehabilitasyon
•	 Yönlendirme, kılavuzluk etme ve rehberlik etme
•	 Yardım Etme ve Gözetme (Sosyal Yardım)
•	 Yatırım Yapma (Sosyal Amaçlı Tesisler Kurma)

Şekil 20. Sosyal Belediyeciliğin Hedef Kitlesi

84  Oktay,  s. 328.
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Sosyal belediyecilik, beldenin müşterek temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelen 
hizmetler olarak da görülebilir. Bu hizmetlerin başında sağlık, eğitim, istihdam, sosyal 
hizmet, sosyal yardım gibi uygulamalar gelmektedir. Belediyeler, yerel düzeyde bu 
hizmetleri sağlayarak sosyal adaletin tesis edilmesine yardımcı olurlar. Kamu harcamaları 
başta korunmaya ve yardıma muhtaç olan insanlara yönelik olarak tasarlanır. Bununla 
birlikte sosyal belediyecilikle toplumun tüm kesimlerinin refahının iyileştirilmesi 
hedeflenir. Sosyal belediyecilik temel işlev olarak: 

•	 Dezavantajlı bireyleri desteklemeyi ve onların temel ihtiyaçlarını karşılamayı 
hedeflemektedir. 

•	 Böylece birey yoksulluğun girdabına ve kısır döngüsüne düşmesi engellenmeye 
çalışılmaktadır.

•	 Sosyal belediyecilikle toplumsal ve ekonomik dışlanma azaltılmaya çalışılmaktadır. 

•	 Bireyin sorunlarla baş etmesi kolaylaştırılmakta ve bireyin güçlendirilmesi 
hedeflenmektedir. 

•	 Bireyin kendi kendine yardım etmesinin önü açılmakta ve bireye kılavuzluk 
yapılmaktadır. Birey daha fazla mobilize edilerek, toplumsal ve ekonomik hayata 
katılması teşvik edilmektedir. 

•	 Belde halkına yardım edilmekte ve toplumsal katılma konusunda sorun yaşayan 
bireyler gözetlenmiş olmaktadır. 

Sosyal belediyecilikte yerel ihtiyaçlar tespit edilerek, taleplerin karşılanması yoluna 
gidilmektedir. Bununla insana yatırım yapılmış olmakta, istihdam geliştirilmekte, 
işsizlik azaltılmakta, insani kalkınma hedeflenmektedir. Böylece, sosyalleşme sağlanmış 
ve sosyal refah yerine getirilmiş olmaktadır. Sosyal hizmetleri geçmişte daha çok merkezi 
yönetim yerine getirmekte iken, günümüzde belediyeler de bu konuda önemli imkâna 
sahip olup, gerçek anlamda deneyim de kazanmıştır. 

Dünyada Sosyal Belediyeciliğin Gelişimi 

Sosyal uygulamalar dünyanın birçok ülkesinde refah devleti anlayışı ile gelişmiştir. 
Avrupa ülke gelenekleri içinde bu hizmetler köklü biçimde yerini almıştır. Özellikle 
yerel yönetim geleneğinin güçlü olduğu İngiltere ve İsveç gibi ülkelerinin refah 
uygulamaları diğer ülkelere de geçmişte örneklik teşkil etmiştir. Bununla birlikte, refah 
devleti uygulamalarının kurumsal ve yasal yapısı ülkeler arasında önemli farklılıklar 
göstermiştir. 
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Refah devleti uygulamalarında yerel yönetimler yoksullara sosyal yardım ve hizmet 
dâhil birçok uygulamayı yerine getiren temel birimler olmuştur. Örneğin İngiltere’de 
20. yüzyılın başında yerel yönetimler İşsizlik Yasası ile emek piyasasına girerek 
işsizliği azaltma, istihdamı artırma görevi ile yetkilendirilmiş, 1910 yılında eğitim ve 
meslekte eğitim hizmetleri görmeye başlamıştır. Yine engelliler için sağlık ve istihdam 
hizmetlerini kapsayan hizmetlerde bulunmuştur. Ülkede, 1920’li yıllardan sonra 
merkezi hükümetin yoksullara dönük olarak çıkarttığı özel yardım kurullarının yerel 
yönetimlere devredilmesi sonucu yerel yönetimler, Kamu Yardım Komiteleri kurarak bu 
görevlerini sürdürmüşlerdir. Yerel yönetimler istihdam, işsizlik, konut, sağlık gibi sosyal 
alanlarda merkezi yönetimle birlikte görev üstlenmiştir. İngiltere’de, yerel yönetimler 
daha çok sağlık, konut, sosyal yardım, eğitim gibi hizmetleri yürütmüştür.

Hem katılıma imkân sağlama hem de yoksullara dönük yürütülen birçok uygulamada 
yerel yönetimlerin varlığı ve yetkisi İsveç toplumuna önemli avantajlar sağlamıştır. İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra yerel yönetimler, eğitim, sağlık, yaşlıların bakım hizmetleri, 
sosyal hizmetler ve sosyal yardımları yürüterek bu alanda işlevlerini genişletmişlerdir. 
Yerel birimlere hem yasalarla sosyal hizmet görevi verilmiş hem de gönüllü olarak yerel 
yönetimler refah sağlamada özerkliğe sahip olmuşlardır.85

Yerel yönetimler bu gerçekliğe rağmen yine eğitim, sağlık, refah, kültür, ulaşım ve 
konut alanlarında büyük oranlarda bu hizmetleri yerine getirmeye devam ettiler. Benzer 
şekilde Avrupa’da refah devleti uygulamaları kapsamını genişlettikçe, kentli hakları ve 
sosyal haklar gündeme geldi. Bu bağlamda sosyal uygulamalar temel metinlerde yerel 
yönetimlerin temel işlevleri arasına girmiştir. 

Türkiye’de Sosyal Belediyeciliğin Anlamı

Türkiye’de şehir yönetimleri tarihsel olarak farklı yoğunluklarda olsa da daima 
sosyal hizmetlerin içinde olmuşlardır. Osmanlı dönemindeki vakıf, lonca ve mahalle 
organizasyonu bunun en güzel örneğini oluşturur. Tanzimat’tan sonra modern 
belediyelerin kurulması ile sosyal hizmetlerde yeni aktör olarak belediyeler yer almaya 
başladı. Cumhuriyet Dönemi’nin 1970’lere kadar olan döneminde belediyelerin 
rolü sosyal hizmetlerde düşük düzeyde kaldı. 1970’lerden itibaren nüfusu hızlı artan 
şehirlerdeki sosyal ihtiyaçların karşılanması konusunda belediyelerin özellikle düşük 
gelirli kesimlerin desteklenmesi konusunda çeşitli girişimleri görülmektedir. Bu 
dönemde büyüyen şehirlerdeki çok yönlü problemlerle karşı karşıya olan belediyeler 
sosyal hizmetlerde önemli varlık gösteremedi. 

85  Chiara Saraceno, “Construction The Myth of Welfare Dependence”, Social Assistance Dynamics in Europe 
Naitonal and Local Poverty Regime, Editör: Chiara Saraceno, 2002, s. 6.
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1994 sonrasında özellikle büyük şehirlerde belediyelerin sosyal hizmetlerdeki 
rolü artmaya başladı. Önceleri yoksul kesimlerin sosyal yardımlarla desteklenmesine 
yoğunlaşan hizmet anlayışı ikinci aşamada yaşam kalitesini çok yönlü destekleyen 
eğitim, kültür, konut, istihdam, sağlık, kente uyum, dini hizmetler, rehabilitasyon, sosyal 
eşitlik vb. alanlara yayıldı.

2005’te çıkarılan Belediye Kanunu ile sosyal hizmetler alanındaki görev ve yetkilerin 
artırılması sonucunda belediyelerin rolü gelişti. 2009 yılından sonra belediyelerin sosyal 
hizmet anlayışında üçüncü aşamaya geçildi. Belediyelerin sosyal hizmetlerle ilgili teşkilat 
yapısı, insan kaynağı, birimler ve hizmetlerin niteliği gelişme gösterdi. Belediyeler 
bünyesinde sosyal hizmetlerin alt dallarında uzmanlaşmış niteliğe sahip gençlik 
merkezi, gençlik kampı, sağlık merkezi, eğitim merkezi, aile danışma merkezi, engelli 
merkezi, bilgi evi, evde bakım hizmeti, huzur evi, kadın sığınma evi, gıda bankacılığı, 
bilim merkezi vb. yapı ve uygulamalar yaygınlaşmaya başladı.

Sosyal belediyeciliğin uygulama alanı bulması konusunda, yasalarda görev olarak 
tanımlanması yanında hemşehrilerin beklentileri de belirleyici olmuştur. Bu açıdan 
geçmişte merkezi yönetim tarafından yerine getirilen hizmetlerden olan eğitim, sağlık, 
istihdam, sosyal hizmet gibi konularda belediyeler de önemli rollere sahip olmuştur. 

Merkezi yönetim yetki, görev ve sorumluluklarını gittikçe yerel yönetimlerle 
paylaşmakta, belediyeler de sosyal işlevlerde önemli aktör olmaktadır. Sosyal devletin 
yerele yansıması olarak görülebilecek sosyal belediyecilik, yerel yönetimlerin en önemli 
hizmetlerinden olmakta, böylece vatandaşların da beklentileri karşılanmaktadır. 
Ülkemizde devam eden göçle birlikte sosyal belediyecilik daha da önemli bir işlev 
haline gelmektedir. Kente yeni gelen insanların kente uyumları sosyal belediyecilikle 
kolaylaşmakta, sosyal dışlanma engellenmektedir. Aynı zamanda kente yeni gelen vasıfsız 
iş gücünün nitelikleri artırılmaktadır. Meslek edindirme kursları ile bir yandan boş 
zaman değerlendirilmekte, diğer taraftan bireylerin nitelikleri geliştirilerek, ekonomiye 
değer katılmaktadır. 

Günümüzde kırsal göç, sığınmacı göçü, ekonomik sorunlar, küresel krizler başta 
olmak üzere birçok sorun kaynaklı olarak ihtiyaçlar da artmıştır. Bunun sonucu olarak 
belediyeler kendi mekanlarında zorunlu olarak sosyal belediyecilik uygulamalarına 
başlamıştır. Özellikle, halka yakın ve halkın en kolay ulaşabileceği birim olarak 
belediyeler, yerel halkın bu taleplerini karşılamak zorunda kalmıştır.

Türkiye’de sosyal belediyecilik, özellikle yoksul kesim için kentte “yaşam desteği” 
sağlamaktadır. Göç nedeniyle daha fazla artan sosyal katmanlar nedeniyle kentsel 
yoksulluk daha belirgin olmuştur. Bu görünürlüğe karşı sosyal belediyeciliğin 
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uygulamaya konulduğu açıktır. Bu uygulamaları yaparken belediyeler, sivil ve özel sektör 
kaynaklarını da harekete geçirme becerisine sahip olmuştur.86

Belediyelerin halka yakın kurumlar olmaları nedeniyle, bu durum sosyal sorunlara 
doğrudan ve ilk elden ulaşma avantajını da beraberinde getirmiştir. Bununla birlikte 
sosyal talebin fazlalığı yanında sosyal refahın yetersizliği kent yönetimlerini de sosyal 
refah alanında temel aktör yapmıştır. Kendi mekânlarında ikamet eden insanların 
taleplerini karşılama zorunluluğu sosyal alanda da kendini göstermiştir. 

Sosyal belediyecilik uygulamalarıyla belediyeler, yoksullara dönük olarak aşevi 
uygulamaları, evde bakım hizmeti, sağlık hizmetleri, ucuz ekmek, ayni-nakdi yardımlar, 
yaşlılara ve engellilere dönük hizmetler, meslek edindirme kursları ve sosyal konutlar 
gibi birçok farklı hizmeti sunmaktadır. Toplumları ve büyük kitleleri derinden etkileyen, 
aynı zamanda insanlığı tehdit eden sorun olarak karşımızda duran yoksulluk, dışlanma, 
mahrumiyet gibi sorunlara karşı yerel yönetimler de sosyal belediyecilik uygulamaları 
ile müdahale etmektedirler. 

 Belediye Yasalarında Sosyal Belediyecilik

Sosyal belediyecilik anlayışı temelini başta anayasa olmak üzere belediye yasalarından 
almaktadır. Anayasa’nın 2’inci maddesi sosyal devlet ilkesini ifade etmektedir. Sosyal 
belediyecilik bir nevi sosyal devlet anlayışının yansıması olarak düşünülebilir. 
Uygulamasının çerçevesini daha çok yasaların belirlediği sosyal belediyecilik özellikle 
son dönem yasalarında genişçe yer tutmuştur. Ülkemizde Batılı anlamda ilk belediye 
teşkilatı 1855 yılında Osmanlı Devleti döneminde kurulduğundan günümüze kadar 
müşterek hizmetleri sağlama görevi belediyelere de sorumluluk olarak yüklenmiştir. 
Cumhuriyet döneminde ise belediyelerle ilgili 1580 sayılı Belediye Yasası 1930 yılında 
yürürlüğe girmesi ile sosyal uygulama görevlerinde belediyeler paydaş olmuştur. Daha 
sonra 2004 ve 2005’li yıllarda 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı 
Belediye Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bahse konu olan yasalarda sosyal belediyecilik 
işlevi, belediyelerin vazgeçilmez temel hizmetleri arasında tanımlanmıştır. 

Yerel yönetimlerin görevleri konusunda 5393 sayılı yasada belediyelere yoksul, 
engelli, yaşlı, çocuk, genç ve kadınların korunmasına yönelik çok çeşitli hizmetlerin 
üretilmesinde sorumluluklar verilmiştir. Diğer taraftan yasada sosyal yardım ve sosyal 
hizmetler, kadın ve çocuklar için koruma evleri açılması, meslek ve beceri kursları 
düzenlenmesi, her türlü sağlık kurumlarının açılması ve işletilmesi, okulların bakım 

86  Bedrettin Kesgin, Yoksulluğa Yerel Müdahale Sosyal Belediyecilik, Bursa: Ekin Yayınları, 2012, s. 104-106.
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ve onarımı ile okullara araç gereç desteği sağlanması, öğrenci, sporcu ve amatör 
spor kulüplerine destek olunması gibi doğrudan insanları hedef alan sosyal görevler 
verilmiştir. 

Bunun dışında belediyeler yoksul, muhtaç ve kimsesizlere gıda, temizlik maddesi, 
yakacak ve ekmek gibi sosyal yardımlar da yaptıkları gibi, sosyal hizmetleri, aşevi 
uygulamaları, toplu nikâh ve toplu sünnet törenleri gibi uygulamalar da yapmaktadırlar. 
Belediyeler, genel sağlık taramaları ve evde bakım hizmetleri sunmanın yanı sıra askerlik 
görevini yapan vatandaşlardan maddi durumu kötü olanların ailelerine sosyal yardım ve 
destek sağlamaktadır. Belediyeler, bu hizmetleri insan onuruna uygun şekilde yapmak 
durumundadır. 

Belediyelerin son dönem sosyal belediyecilik uygulamaları çok fazla yaygınlaşarak 
devam etmektedir. Türkiye’de sosyal belediyecilik uygulaması kentlerde zor şartlar altında 
yaşam mücadelesi veren dezavantajlı kesimlerin günlük, ivedi, zorunlu ihtiyaçlarının 
karşılanmasından hareketle ortaya çıkmıştır.

Belediyelerin bu sürece katılması eskiye göre daha fazla zorunluluk ve ihtiyaç olarak 
görülmektedir. Belediyeler de en azından kendi mekanlarında ancak çoklu aktörlerle ve 
politika araçları ile bu sorunların üstesinden gelebilme potansiyeline sahiptir. Akdeniz 
havzasındaki refah politikalarının ayırıcı özelliklerinin bir bakıma imkân ve fırsat 
olarak değerlendirilmesi gerekir. Türkiye’nin de içinde bulunduğu bu ülkelere toplumda 
dezavantajlı kesime yönelik resmi kanalların yanında gayri resmi olan aile, akraba, 
komşuluk, hemşehrilik gibi ilişkiler de refah sağlamada önemlidir. Tarihsel tecrübesi 
yanında, çoklu aktörleri sisteme dahil etmedeki başarısı hem bu ülkeler için hem de 
dünyanın geri kalanı için önemli bir avantajdır. 

Türkiye’de belediyeler genel olarak aşağıdaki alanlarda sosyal hizmet sunmaktadır:

•	 Yaşlı bakım
•	 Evde bakım
•	 Kadın sığınma evleri
•	 Bilgi evleri
•	 Gençlik hizmetleri
•	 Sosyal konut
•	 Meslek edindirme
•	 Aşevi faaliyetleri
•	 Sosyal yardım
•	 Sağlık yardımları

•	 Ulaşım yardımları
•	 Geri gönderme hizmetleri 
•	 Konut bakım desteği
•	 Eğitim destekleri 
•	 Engelli hizmetleri
•	 Kadın merkezleri
•	 Gündüz bakım evleri 
•	 Huzurevleri
•	 Spor destekleri 
•	 Öğrenim destekleri
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Sosyal Belediyecilikte Gençlik Hizmetleri:

Belediyelerde gençlere yönelik farkındalığın her geçen gün arttığını görmekteyiz. 
Belediyelerin özellikle gençlerin yaşadığı sorunlar karşısında çözüm odaklı ve genç 
merkezli çalışmalar yaptıkları göze çarpmaktadır. Gençlik merkezlerinin her geçen gün 
artması da bu gerçeği ifade etmektedir. Çocukların ve gençlerin beden ve ruh sağlıklarını 
korumak, sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek, eğitim ve becerilerine katkı 
sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerine imkân tanımak, sanat ve hobi amaçlı 
çalışmalar yapmak belediye gençlik merkezlerinin görevleri arasında sayılmaktadır. 
Gençlik merkezleri gençleri yönlendirmek, bilgi-becerilerine destek olmak, onlara 
aracılık işlevini yerine getirmek amacıyla tanzim edilmiş merkezlerdendir. 

Sosyal belediyecilik gençlerin de desteklenmesini ifade etmektedir. Belediyelerin 
gençlik merkezlerinin çoğalması da gençlik ve sosyal belediyecilik arasındaki bağı 
göstermektedir. Bu amaçla;

•	 Gençlerin araştırıcı, keşfedici, birleştirici bir bakış açısıyla yeteneklerini geliştirmek, 

•	 Toplumsal yaşama gönüllü olarak katılmalarını sağlamak; gençlerin, serbest 
zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlamak, 

•	 Onları eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, ilgi ve 
yetenekleri doğrultusunda bilgi ve becerilerini artırmak gibi birçok hizmeti ve ilkeyi 
amaç olarak belirlemiştir. 

•	 Gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak, sanatsal, sportif, kültürel ve sosyal olarak 
faaliyetler sunarak becerilerine katkı sağlamak sosyal belediyecilik faaliyetleri içinde 
değerlendirilerek gençleri desteklemeyi hedeflenmiştir.

Son yıllarda gençlik, hem merkezi yönetimler ve yerel yönetimler hem de sivil toplum 
ile özel sektörün çalışma yaptıkları bir alanı ifade etmektedir. Bu alanda çeşitlenmenin 
olması olumlu bir gelişme iken, bu kurumların ve faaliyetlerin birbirlerinden bağımsız 
ve habersiz çalışma yapmaları da bir o kadar olumsuzluğu ifade etmektedir. Bunun 
için gençlik faaliyetleri içinde olan tüm kurum, kuruluş, sivil toplum ve özel sektör 
temsilcileriyle eşgüdüm içinde, tüm paydaşları dâhil ederek bu merkezlerde ortak 
çalışmalar yapılması önemlidir. Politika ve strateji üretmede de bu paydaşların görüş ve 
düşünceleri tam bir katılımla bu faaliyetlere yansıtılabilir. 

Gençlere yönelik çalışmalarda bir sınıflandırılmanın yapılmasının önemi ortadadır. 
Özellikle üniversite gençliği, ortaöğretim gençliği, çalışan gençlik, işsiz gençlik gibi 
kesimlere göre ayrı ayrı gençlik politikalarının belirlenmesi önem arz etmektedir. Çalışan 
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gençlerin zaman kısıtı ve ekonomik dar boğazları göz önüne alındığında bunların 
haklarına vurgu yapılırken, diğer taraftan gençlerin toplumsal hayata etkin katılımları 
teşvik edilebilir. Ayrıca, genç kızların da bir dezavantajlı kesimi oluşturduğu göz önünde 
bulundurularak bunlara özel çalışmaların yapılması önem arz etmektedir. 

Gençlerin sorunları ortaya çıkmadan, önleyici anlayışla hareket edilmesi daha önemli 
hale gelmektedir. Bunun için bilgilendirme, yönlendirme ve danışmanlık faaliyetlerinin 
de yapılması gerekmektedir. Kuşak çatışmasını en aza indirecek ve gençlerin kendilerini 
ifade etmelerine yol açacak çalışmalara tüm toplum kesimlerini gönüllülük zemininde 
katılıma dahil etmek gerekmektedir.

Türkiye’de gençlere yönelik hizmetler daha çok Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve 
Spor Bakanlıkları tarafından yerine getirilirdi. Son yıllarda buna Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı da eklenmiştir. Bunların yanında belediyeler daha çok spor faaliyeti 
ve meslek edinme kursları bağlamında hizmetleri sunmaya çalışırdı. Günümüzde ise, 
belediyelerin gençlere yönelik hizmetleri genişletme arayışında oldukları görülmektedir. 
Bu hizmet arayışı yanında belediyeler gençlere yönelik hizmet rekabetine de girmeye 
çalıştıkları, dolayısıyla bu alanda bir yarış olduğu da görülmektedir. 

Gençlerin ihmal edilmişliğinin birtakım sosyal ve siyasal sonuçlarının da görülmesiyle 
gençlere yönelik hizmetlerde artış trendi başlamıştır. Yine şiddet, madde bağımlılığı gibi 
konularda öne çıkan kesim olarak gençlerin daha dikkatle üzerlerinde durulması önem 
arz etmektedir. 

Yerel yönetimlerde gençlik merkezlerinin yaygınlaştırılması hedefi için Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ile iş birliğine gidilmesi, meslek edindirme ve teknik eğitim kurslarının 
yaygınlaştırılması, yaygın eğitime ve mesleki eğitime katkı sağlayacaktır. 

Madde bağımlılığı ile eylem planı uygulamaya konulmalıdır. Belediyelerin öğrenci 
yurtlarıyla birlikte her türlü faaliyet, eylem, bilgilendirme, destek ve iş birliği faaliyetlerini 
yapmaları verimliliği ve etkinliği arttıracaktır. 

Gençlik alanında öncelikli olarak gençlik politikaları oluşturulmalıdır. Bu politikalar 
ve amaçlar belirlenirken kapsamı, stratejileri ortaya konulurken, azami derece gençlerin 
katılmaları sağlanmalıdır. Görüşlerin kararlara yansıtılması katılımı teşvik etmektedir. 
Liselerde ve yüksekokullarda bir dereceye kadar katılım kanalları açık olmasına rağmen 
eğitim dışındaki gençlerin, çalışan neslin ya da işsiz gençlerin bundan mahrum olduğu 
görülmelidir. 

Belediyeler günümüzde çocuklara ve gençlere yönelik çok yönlü hizmet sunmaktadır. 
Birçok belediyenin, öğrencilerin eğitim faaliyetlerini geliştirmek, gençlerin ilköğretimden 
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liseye ve üniversiteye danışmanlık vasıtasıyla daha başarılı geçiş yapmalarını sağlamak, 
çocukların ve gençlerin hobilerini güçlendirmek, mesleki eğitim alanında gençler için 
sosyal haklar yoluyla staj imkânı sağlamak, yoksul çocukların ve gençlerin eğitiminde 
devamlılığını sağlamak gibi politikaları benimsedikleri görülmektedir. 

Belediyeler, gençlerin sosyo-kültürel bilgi ve becerileri gibi işlevselliklerine yatırım 
amacı güderek gençlik merkezi ve gençlik evi gibi mekânlarda seminer, panel ve 
sempozyumlar düzenlemekte; ilaveten spor, müzik, tiyatro, diksiyon, psikolojik destek, 
iyileştirme ve danışmanlık gibi faaliyetleri yürütmektedir. Yine belediye hizmetleri 
arasında “… eğitim bursları, üniversite yurtları, sosyal tesisler, spor okulları, indirimli 
ulaşım uygulaması, sabahları üniversite öğrencilerine ücretsiz çorba dağıtımı, ücretsiz 
çamaşır yıkama yerleri, gençliğin suça yönelmesinin önüne geçmek amaçlı kurulan 
rehberlik merkezleri” yer almaktadır. Bu hizmetlerin kapsamının her geçen gün arttığı 
günümüzde gençlerin zihni, entelektüel dünyalarına katkı sağlanırken aynı zamanda 
hayata hazırlanmalarının kolaylaştırılması önem arz eder.

 Belediyelerin gençlere yönelik sunduğu başlı sosyal hizmetler şunlardır: 

•	 Gençlik merkezleri
•	 Bilgi evleri
•	 İstihdama destek programları 
•	 Gençlik kültür hizmetleri 
•	 Mesleki beceri kursları 
•	 Değerler eğitimi
•	 İstihdama yönelik kurslar 
•	 Sosyal yardımlar 
•	 Eğitim bursları 

•	 Psikolojik destekler 
•	 Rehberlik ve danışma merkezleri 
•	 Madde bağımlılığı ile mücadele 
•	 Gençlik kampları 
•	 Spor okulları 
•	 İndirimli ulaşım 
•	 Yabancı dil destekleri
•	 Kültür evleri 
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5. GENÇLİK HİZMETLERİ İÇİN STRATEJİ ÖNERİLERİ
Kentli hakları bilincinin gelişmesi, çocuk dostu, genç dostu, yaşlı dostu vb. 

uygulama çerçevelerinin oluşması; sosyal kapsayıcılık, çok kültürlü toplumda birlikte 
yaşama, dezavantajlı kesimlerin toplumsal ve ekonomik katılımının artırılması, 
sosyal eşitsizliklerin azaltılması gibi kavram ve yaklaşımların kabul görmesi; kamu 
hizmetlerinde yerel yönetimlerin rolünün artması, yerel kalkınma modellerinin 
değişmesi, kamu kurumları, sivil toplum ve özel sektör iş birliği modelinin öne çıkması, 
toplum refahının yükselmesi ve kurumsal kapasitelerin artması gibi toplumsal ve küresel 
değişimler gençlik alanında ilave bir bakış açısı, politika ve strateji gerektirmektedir.

Gençlik hizmetleri konusunda belediyelerin mevcut düzeylerini artırmaları için 
aşağıdaki stratejik öneriler geliştirilmiştir. Bütüncül bir bakış açısıyla geliştirilen 
stratejiler, gençlik hizmetlerindeki boşluklara, aksayan noktalara, sürdürülebilirliğe ve 
dış dünyada meydana gelen değişime uyum sağlamaya odaklanmıştır. 

Tablo 17. Gençlik Hizmetleri İçin Strateji Önerileri

Strateji 1 Belediye hizmetlerinden daha fazla gençlik kesiminin yararlanmasını 
sağlamak.

Strateji 2 Gençlerin belediye hizmetlerine erişimini artırmak.

Strateji 3 Belediyenin mevcut gençlik hizmetlerini iyileştirmek.

Strateji 4 Gençlik alanındaki kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

Strateji 5 Gençlik alanındaki paydaşlarla iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek. 

Strateji 6 Gençlik hizmetlerini çeşitlendirmek ve yeni uygulamalar geliştirmek.

Strateji 7 Gençlik hizmetlerini kademeli uzmanlaşmaya dayalı tasarlamak.

Strateji 8 Belediyenin gençlere yönelik iletişimini geliştirmek.

Strateji 9 Hizmet süreçlerinde gençlerin daha aktif olmasını sağlamak.

Strateji 10 Belediyenin gençlik alanındaki hizmetlerine yön verecek “gençlik 
politika ve strateji belgesi” hazırlamak.

Strateji 11 Gençlerin toplumsal yaşama katılımını ve ekonomik bakımdan 
güçlenmesini desteklemek.
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Strateji 1 Belediye hizmetlerinden daha fazla gençlik kesiminin 
yararlanmasını sağlamak.

•	 Belediyelerin gençlere yönelik hizmetlerinin toplumdaki farklı kategori altında 
yer alan gençlerin tümüne hitap edecek biçimde tasarlanması ve sunulması 
önem taşımaktadır. Farklı gençlik kesimleri, yaş, etnik köken, dini inanç, kültürel 
farklılıklar, siyasi görüş, ekonomik refah düzeyi, engellilik durumu, medeni 
durum, öğrencilik ve istihdam gibi kriterlere dayalı olabilir. Özellikle düşük gelir 
grubundaki, işsiz veya engelli gençlere yönelik özel çözümler geliştirilmelidir. 

Strateji 2 Gençlerin belediye hizmetlerine erişimini arttırmak.

•	 Belediyenin gençlere eğitim, serbest zaman etkinliği, kişisel gelişim, spor, doğa 
aktiviteleri vb. hizmetleri sunduğu bina ve tesislerin mevcut kapasitesinin 
arttırılması ve belediye sınırları genelindeki dağılımının geliştirilmesi önem 
taşımaktadır.

•	 Gençlik hizmeti verilen binaların gençlerin erişimini kolaylaştırıcı nitelikte 
hizmetin özelliğine göre merkezi konumda, mahalle ölçeğinde, kolay ulaşılabilir, 
okul yanında, engellilere uygun olması vb. niteliklerine dikkat edilmelidir. 

Strateji 3 Belediyenin mevcut gençlik hizmetlerini iyileştirmek.

•	 Belediyeler gençlik hizmetlerine yönelik belli zaman aralıkları ile mevcut durum 
analizi gerçekleştirmelidir. Analizlerde tespit edilen gençlik hizmetlerindeki 
aksayan ve geri kalan noktalar, daha ayrıntılı analize tabi tutulmalı ve paydaşlarla 
iş birliği içinde gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır. 
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Strateji 4 Gençlik alanındaki kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

•	 Belediyelerin sosyal hizmetleri kapsamında son 15 yılda gençlere yönelik 
hizmetlerde genel olarak bir artış olmuştur. Yeni hizmet birimleri ve türlerinin 
hızlı şekilde uygulamaya sokulması olumlu bir gelişmedir. Bununla birlikte, 
belediyelerin gençlik alanındaki kurumsal kapasitesinin hizmetlerdeki gelişmeye 
paralel biçimde artması gerekmektedir. Aksi takdirde, hizmetlerin standardında 
düşme, gelişme ve güncellemenin durması, yeniliklere ayak uyduramama, 
hizmetlerin vatandaşların beklentilerinin gerisinde kalması, aksayan yönlerin 
tespit edilememesi ve gerekli iyileştirilmelerin yapılamaması gibi olumsuzluklar 
görülebilmektedir.

•	 Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için mevcut ve gelecek hizmet hedefleri 
doğrultulusunda insan kaynakları, fiziki kaynaklar, stratejik yönetim ve planlama, 
etkili web kullanımı, halkla ilişkiler, teşkilat yapısı, çalışma prosedürleri ve bilgi 
işlem teknolojileri alanlarında gelişim ve iyileştirme sağlanmalıdır.

Strateji 5 Gençlik alanındaki paydaşlarla iş birliği ve koordinasyonu 
geliştirmek.

•	 Belediyenin gençlik alanındaki hizmetlerinin geliştirilmesi, uygulama etkinliğinin 
artırılması, daha fazla gencin kapsama alınması ve gençlerin erişiminin 
kolaylaştırılması için başta Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, üniversite ve 
belediyeler olmak üzere diğer kamu ve özel kesim yanında sivil toplum kuruluşları 
ile proje, mekanizma ve ekip tabanlı iş birliği artırılmalıdır. Özellikle gençlik 
hizmetlerinin sivil toplumun alanını zedelemeyecek biçimde tasarlanması önem 
taşımaktadır. 

•	 Paydaşlarla iş birliği ve koordinasyon sağlanması belediyenin bazı yüklerinin onlara 
transferi, iş yükünün ve maliyetlerin azaltılması ve hizmetlerin sürdürülebilirliği 
bakımından stratejik bir unsur durumundadır. 

•	 Belediyeler diğer kurumların ana görevlerine yönelik benzer hizmetleri üstlenmek 
yerine, kendi görev alanları kapsamında ve diğer kurumların boşluklarına yönelik, 
onları tamamlayıcı hizmetleri tasarlamalıdır.
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Strateji 6 Gençlik hizmetlerini çeşitlendirmek ve yeni uygulamalar 
geliştirmek.

•	 Mevcut gençlik hizmetlerinin geliştirilmesiyle birlikte teknolojik, toplumsal ve 
kültürel gelişmelere paralel olarak mevcut uygulama modeli yanında gençlik 
hizmetleri çeşitlendirilmeli ve yeni hizmet alanları tasarlanmalıdır. Belediyenin 
kurumsal kapasitesinin gelişmesi de yeni hizmet alanlarına erişimi mümkün 
kılmaktadır. 

•	 Hizmet çeşitlendirmesinin, mevcut yapıdaki uygulamaların boşluk bıraktığı 
alanlara yönelmesi ve onları destekleyici nitelikte tasarlanması etkinliği 
geliştirecektir. Hizmetlerde çeşitlendirme daha fazla genç kesimin hizmetlerden 
yararlanmasını da arttıracak bir unsurdur. Özellikle teknoloji alanındaki 
yeniliklerin gençlik hizmetlerine aktarılması önem taşımaktadır.

•	 Mevcut ya da yeni tasarlanacak gençlik hizmeti modellerinin gerek hizmetin 
niteliği gerekse belediyenin kapasitesi bakımından sürdürülebilir olması önem 
taşımaktadır. 

Strateji 7 Gençlik hizmetlerini kademeli uzmanlaşmaya dayalı tasarlamak.

•	 Gençlik hizmetleri niteliklerine göre kademeli olarak tasarlanmalıdır. Kademeleri 
belirleyen temel kriterler hizmetin hitap ettiği gençlik kitlesinin genişliği ve hizmet 
sonucunda gençlerin kazandığı niteliklerin düzeyidir.

•	 Gençlik hizmetlerinin temel alanları 3 kademeli bir üçgen biçiminde 
düşünülmelidir. En altta geniş gençlik kesimlerinin katılımına uygun olmakla 
birlikte gençlere kazandırdığı nitelikler daha basit olan faaliyetler, orta kademede 
alt kademeye göre daha az gence hitap eden ancak gençlere kazandırdığı nitelikler 
orta düzeyde olan hizmetler ve en üstte sınırlı gence hitap eden ama kazandırdığı 
nitelikler yüksek olan hizmetlerdir. 

•	 Çıktıları bakımından üçgenin en üst kademesinde yer alan hizmetler çıktıları çok 
nitelikli olduğundan belediyeler için cazip gelmektedir. Toplumun geneline hizmet 
üreten belediyeler, belli konularda üst kademelerdeki yüksek nitelikli çıktı üreten 
gençlik hizmetleri ile yetinebilmektedir. Gençlik hizmetlerini kurgularken en alt 
basamaktan başlayarak üç farklı kategoride dengeli model tasarımına gidilmelidir.
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Strateji 8 Belediyenin gençlere yönelik iletişimini geliştirmek.

•	 Belediyenin gençler ile arasındaki iletişimin karşılıklı iyi niyet ve anlayış temelinde 
planlı ve kararlı bir çabayla oluşturulması ve sürdürülmesi gerekmektedir. İletişim 
sürecinin dürüst, saydam, doğru bilgiye dayalı, sürekli ve iki yönlü olması ve 
gençlerin kullandığı iletişim mecralarını temel alması önem taşımaktadır. 

•	 Gençlerin tümüne aynı yaklaşımla iletişim yerine yaş, sosyal, ekonomik ve 
kültürel farklılıkları dikkate alan bir süreç tasarlanmalıdır. Gençlerle iletişimde 
yine gençlerden yararlanmak, hizmet, bina, sınıf, logo, yayın, toplantı, afiş, web 
sitesi, mobil uygulama vb. alanlardaki tasarımlarda gençliği odağa almak önem 
taşımaktadır. Ayıca, belediyenin gençlere yönelik dijital mecralardaki verilerinin 
güncelliği ve çeşitliliğine de dikkat edilmelidir.

•	 Gençlere yönelik etkili ve doğru bir iletişim süreci oluşturulması; hizmetlere 
katılımın artması, beklentilerin tespiti, memnuniyetin artması, hizmet tasarımının 
gençlere uygunluğunun yükselmesi, güven artışı ve erişimi kolaylaştırma gibi 
yararlara sahiptir. 

Strateji 9 Hizmet süreçlerinde gençlerin daha aktif olmasını sağlamak.

•	 Hizmetlerin temeli, gençlerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata aktif katılımını 
sağlamaktadır. Aktif vatandaşlık olarak da adlandırılan bu anlayış ile gençlerin 
kişiliğinin gelişmesi, toplumla uyumlarının artması ve toplumsal fayda üretme 
düzeylerinin yükselmesi amaçlanmaktadır.

•	 Gençlerin belediye hizmetlerinde sadece pasif alıcı olarak değil uygun tasarlanan 
faaliyet süreçlerinde daha aktif olarak yer alması gerekmektedir. Gençlerin 
faaliyet tasarımında yer alması, hizmet sunumunda gençlerden yararlanılması, 
gençlere proje geliştirilecekleri ortamların oluşturulması, gençlik projelerinin, 
gençlik kuruluşlarının ve genç gönüllülüğün desteklenmesi, gençlerin fikirlerini 
ifade edebileceği mekanizmaların tasarlanması bu çerçevedeki adımlar olarak 
sayılabilir.
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Strateji 10 Belediyenin gençlik alanındaki hizmetlerine yön verecek 
“Gençlik Politika ve Strateji Belgesi’’ hazırlamak.

•	 Belediyelerin, gençliğe dair politika ve hedeflerinin yer aldığı “Gençlik Politika 
ve Strateji Belgesi” hazırlanması önem taşımaktadır. Bu çerçevede mevcut durum 
analizi ile gençlikle ilgili araştırmaların yapılması ve bu bağlamda alt stratejik 
alanlar, stratejik amaç ve hedeflerin ortaya konulması, faaliyetlere disiplin ve 
vizyon getirerek gençlik hizmetlerinde etkinliği artıracaktır. 

Strateji 11 Gençlerin toplumsal yaşama katılımını ve ekonomik bakımdan 
güçlenmesini desteklemek.

•	 Gençlerin toplumsal yaşamın mümkün olduğunca her alanına uyum sağlayarak 
katılmaları, sosyalleşmeleri, yapabilirlik düzeylerinin yükselmesi ve ekonomik 
açıdan güçlenmeleri kişisel gelişimleri kadar toplumsal gelişim bakımından da 
önemli yarar üretmektedir.

•	 Gençlerin toplumsal katılımla ilgili bilgilendirilmesi ve teşviki, gençlerin yer aldığı 
organizasyonların desteklenmesi, gönüllülüğün teşviki, gençlerin üretkenliklerini 
geliştirebilecekleri ortamların artırılması, sosyal girişimlerin desteklenmesi, 
spor, istihdam, konut, kentsel çevre, afet ve acil durum önlemleri, mesleki beceri 
geliştirme ve istihdam destekleri, kültürel faaliyetlerde gençleri dikkate alan 
düzenleme ve tasarımların yapılması belediyeler bakımından dikkate alınması 
gereken önemli noktaları ifade etmektedir. 
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6. GENÇLİK HİZMETLERİNE YÖNELİK ANAHTAR KONULAR
Belediyelerin gençlik alanındaki hizmetlerinin kalitesinin artırılması, daha etkin hale 

getirilmesi ve geliştirilmesi konusunda önem taşıyan konular aşağıda başlıklar halinde ele 
alınmaktadır. Belediyelerin aşağıdaki hususları, yerel değerler ve özellikler bağlamında 
dikkate almaları ve bu çerçevede gençlik hizmetlerini tasarlamaları anahtar bir role sahiptir.

6.1. Gençlik Politika ve Strateji Belgesi
Kamu politikası, halka ait bir işi gözeterek belirli yol ve usule göre yürütme 

anlamına gelmektedir. Kamu kurumlarının bir sorunu çözmede izledikleri amaçlı 
hareketler bütünüdür. Politika ile belediyeler belirli bir alanda ne yapacaklarını ve 
ne yapmayacaklarının çerçevesini çizerler. Politika, yöneticilere karar vermelerinde 
rehberlik eder. Belirlenmiş amaçlara ulaşmak için genel bir plan oluşturur. Politika, 
zaman içinde genişleyen birçok kararı içeren bir hareket modelidir.87 Aynı zamanda 
vatandaşları ilgili alanda belediyenin yaklaşımı konusunda bilgilendirir. 

Strateji; bir plan, taktikler bütünü, bir model, çevre içinde bir konumlanma veya bir 
bakış açısı olarak değişik şekillerde tanımlanmaktadır. Genel manada bir organizasyonun 
iç ve dış çevresini analiz ederek belirlediği hedefine ulaşması için izleyeceği yolları 
ifade eder. Organizasyonlar, stratejiler sayesinde iç kaynak ve imkânlar ile dış çevrenin 
sunduğu fırsat ve tehditler arasında uyum sağlayarak yaşamını sürdürür, gelişir. Strateji, 
bugüne geleceğin kavram ve organizasyonları açısından bakabilmeyi sağlar. Yöneticilere 
yenilikçi ve sezgisel düşünce sunarken, çevreyi değerlendirme ve geleceği tahmin imkânı 
verir. Stratejik yönetim sürecinin en kapsamlı kısmı stratejik planlama safhasıdır.

Şekil 21. Stratejik Planlama Döngüsü

87  Ömer Dinçer, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul: Beta Yayınları, 1998. s. 20; Hasan Hüseyin Çevik, 
“Kamu Politikaları Analizi Çalışmaları Üzerine Türkiye Açısından Bir değerlendirme”, Amme İdaresi Dergisi, 
Cilt 31, Sayı 2, Haziran 1998, 103-112, s.103-104.
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Belediyelerin, gençliğe dair politika ve hedeflerinin yer aldığı “Gençlik Politika 
ve Strateji Belgesi” hazırlanması ve paydaşlarla paylaşılan bir vizyon oluşturulması 
önem taşımaktadır. Bu çerçevede mevcut durum analizi kapsamında gençlikle ilgili 
analizlerin yapılması ve bu bağlamda alt stratejik alanlar, stratejik amaç ve hedeflerin 
ortaya konulması, bu konudaki faaliyetlere bir düzen ve gelecek ufku getirerek gençlik 
hizmetlerinde etkinliği artıracaktır. Diğer taraftan strateji belgesi belediyenin gençlik 
alanındaki yaklaşımı ve uygulama modeli konusunda vatandaşlara, gençlere ve gençlik 
konusundaki paydaşlara şeffaf biçimde bilgi de vermektedir.

Belediyeler, gençlerin durumu ile ilgili sosyal araştırmalara dayalı biçimde politika ve 
karar üretmelidir. Ayrıca, gençlik konusundaki uluslararası ve ulusal temel belgelerden 
yararlanmak gençlik hizmetlerinin etkinliğini artırmaktadır. Bu süreçte üniversitelerin 
desteği önem kazanmaktadır. Gençlik alanındaki politika ve strateji çalışmalarının 
etkinliğini artırmak için belediyeler bu alanda danışma amaçlı sürekli bir niteliğe sahip 
“Gençlik Politikaları Kurulu” oluşturabilir.

Politika ve strateji belgesinin paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla hazırlanması, 
belgenin daha gerçekçi ve ihtiyaca uygun niteliğini arttırmanın yanında, ilgili tüm 
kesimlerin gençler konusundaki farkındalığını ve iş birliğini arttıracak bir zemin 
sağlayacaktır. Strateji belgesinin hazırlanması ve uygulanması sürecinde tüm paydaşları 
kapsayacak yönetişime dayanan mekanizmaların oluşturulması o şehirde sivil iklimin 
gelişmesi bakımından da önemli işleve sahiptir.

Şehirde yaşayan gençler sosyal, ekonomik, eğitim, kültürel farklılıklar, sağlık ve 
coğrafi alanda birçok zorlukla karşı karşıyadır. Bu zorlukların kaynağının azaltılması ya 
da gençlere bu zorlukları aşmada destek sağlanması konusunda temel görev belediyelere 
aittir. Her bir zorluk alanının strateji geliştirme sürecinde derinlemesine analiz edilmesi 
ve o şehir için uygun çözümlerin hayata geçirilmesi önem taşımaktadır.

Belediyeler yerel düzeydeki kamu hizmetlerinin temel aktörü olarak diğer alanlarda 
olduğu gibi gençler konusunda da geniş bir sorumluluğa sahiptir. Belediyelerin gençlerle ilgili 
hizmetlerdeki rolü ve gençlerin belediyeler ile temas noktaları birlikte değerlendirildiğinde 
belediyeler tarafından yoğunlaşması gereken üç ana stratejik alan belirtilebilir:

1) Doğrudan belediye tarafından gençlere yönelik yürütülen hizmet alanı.

2) Gençlere yönelik faaliyetleri bulunan kamu ve özel kurum ve kuruluşların daha 
etkin düzeye ulaşmaları noktasında koordinatör rol üstlenmek. 

3) Şehirdeki sivil toplum, üniversite, öğrenci yurtları, eğitim kurumları ve diğer 
organizasyonlar ile iş birliği yaparak gençlere yönelik faaliyetlerine paydaş olarak destek 
vermek. 
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Şekil 22. Gençlikle İlgili Stratejik Alanlar Önerileri

Ana stratejiler yanında, belediyelerin gençliğe yönelik politika ve strateji tasarımında 
stratejik alanlar şekilde gösterilmiştir. Uluslararası ve ulusal politika ve uygulamaların 
analizi çerçevesinde hazırlanan stratejik alanlardaki her bir unsur diğerini tamamlayan 
ve bağlantılı bir niteliğe sahiptir. Belediyeler için bütüncül bir bakış açısı sağlamaktadır. 
Hedeflenen stratejilerin başarıya ulaşmasında, yerel siyasetin odağındaki belediye 
meclisi yanında belediye bürokrasisi ve paydaşların birlikte iş birliğine dayalı biçimde 
çalışma yürütülmesi önem taşımaktadır. 88

6.2. Gençlik Hizmetlerini Kademeli Tasarlama

Belediyeler, yerel nitelikteki kamu hizmetleri ile sorumlu kamu kurumlarıdır. Yerel 
hizmetler genel olarak ölçeği ve faydası şehir, il ya da bölge ile sınırlı kamu hizmetlerini 
ifade eder. Belediyeler kurumsal yapıları çerçevesinde doğrudan kendileri ya da gözetim 
ve denetimleri altında özel sektör kuruluşları eliyle yerel kamu hizmetlerini sunarlar. 
İdari, iktisadi ve sosyal nitelikteki kamu hizmetlerinin sunumunda kamu yararı, 
toplumsal beklenti, verimlilik ve etkinlik, ihtiyaca uygunluk, kalite, yaygın ve kolay 
erişim gibi unsurlara dikkat edilir.

Yerel kamusal hizmetler, niteliklerine göre farklı organizasyona ihtiyaç duyarlar. 
Belediyenin örgüt yapısı, belediye sınırları içindeki yayılımı, hizmetin sunulmasındaki 
tercihler farklılık gösterebilir. Ayrıca, belediyelerin kurumsal kapasitelerinin gelişmişlik 
düzeyi de hizmetlerin niteliği ve organizasyonun biçimi üzerinde etkilidir.

88  Oktay,  s. 328-329.
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Belediyeler, sosyal nitelikteki hizmetleri bir vakıf ve dernekten farklı olarak öncelikle 
toplumun tüm kesimlerini içine alacak ve yaygın erişime uygun olarak yapılandırmak 
zorundadırlar. Bu kademenin sağlanmasından sonra belediyelerin toplumun daha dar 
kesimleri için de kamu yararı çerçevesinde hizmet üretmesi gerçekleşebilir. Gençliğe 
yönelik kamu hizmetleri, diğer alanlar gibi belediye ve yerel halkın nitelikleri, beklentileri 
ve tercihleri çerçevesinde şekillenmektedir. Gençlik hizmetlerinin verimliliğini ve 
etkinliğini yükseltmek ve gençlerin yaygın erişiminin sağlanması, belediyelerin öncelikli 
sorumluluğudur. Yaygın erişime açık gençlik hizmetlerinin sağlanmasından sonra daha 
dar gençlik gruplarını hedef alan yerel hizmetler tasarlanarak sunulabilir. 

Şekil 23. Belediyelerin Gençlik Hizmetleri Erişim ve Nitelik Üçgeni

Kategori Niteliği Gençler İçinde 
Hedef Kitle Oranı

A Gençlerin erişimine sınırlı imkân veren, 
yüksek nitelikli hizmetler <%1

B Gençlerin erişimine orta düzeyde 
imkân veren, orta nitelikli hizmetler %1 - %15

C Gençlerin erişimine geniş olarak imkân 
veren basit nitelikteki hizmetler %16 >
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Bu çerçevede gençliğe yönelik yerel hizmetler, erişim imkânı ve niteliği bakımından 
“Gençlik Hizmetleri Erişim ve Nitelik Üçgenine” göre 3 gruba ayrılmıştır. Yerel hizmetin 
belediye sınırları içindeki gençlerin ne kadarına hitap ettiği o hizmetin grubunu 
belirlemektedir. Burada önemli olan ne kadar gencin yararlandığı değil ne kadar gencin 
yararlanmasına uygun nitelikte bir hizmet olduğudur. Örneğin, spor hizmetleri daha 
geniş gruba hitap ederken, liderlik ya da yaz kampı gibi bir çalışma daha dar bir gruba 
açıktır. 

Belediyelerin temel görevi ağırlıklı “C” grubu gençlik hizmetlerinin verilmesidir. “C” 
grubundaki hizmetlerde belli bir düzey yakalandıktan sonra daha üstte yer alan ve erişim 
imkânı bakımından daralan ama gençlere kazandırdığı nitelikler bakımından yükselen 
hizmetlere yönelim sağlanabilir. Yüksek nitelikte ve dar erişime açık hizmetlerin 
belediyenin gençlik hizmetleri içinde ağırlık kazanması, o beldede gençler bakımından 
hizmet açığı oluşmasına yol açabilmektedir.

Tablo 18. Gençlik Uygulamaları Erişim ve Nitelik İdeal Model

Yaş Grubu
Gençlik Hizmeti Uygulaması Kategorisi 7-14 15-20 21-24
Uygulama 1 C X - -
Uygulama 2 C - X -
Uygulama 3 C - - X
Uygulama 4 B X - -
Uygulama 5 B - X -
Uygulama 6 B - - X
Uygulama 7 A X - -
Uygulama 8 A - X -
Uygulama 9 A - - X

“Gençlik Uygulamaları Erişim ve Nitelik İdeal Model” tablosunda bir belediyenin 
gençlik alanındaki hizmetleri için erişim ve nitelik bakımından ideal bir uygulama modeli 
yer almaktadır. Tabloda görüldüğü gibi, gençlik hizmetleri erişim ve nitelik üçgeninde 
belirtilen farklı erişim ve niteliklere sahip 3 farklı grupta ve tüm yaş grupları için ayrı 
hizmet tasarımı ve sunumu söz konusudur. Böylece, belediye sınırlarında yaşayan 
gençlerin oldukça geniş bir kesimine yönelik hizmetler sunulduğu gibi, hizmetlerin 
niteliği gereği sınırlı erişime açık, ama toplumsal ve kişisel gelişim bakımından yüksek 
nitelikli çıktılar sağlayan uygulamalar da bir arada hizmet paketini oluşturmaktadır. 
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6.3. Siyasal ve Sosyal Katılımı Arttırma

Ülkedeki insan kaynağının tümünden etkili biçimde yararlanabilmek için gençlerin 
de siyasi ve sosyal faaliyetlere katılımının sağlanması önem taşımaktadır. Toplumun 
dinamik, yeniliklere açık ve değişim eğilimlerine yatkın kesimini oluşturan gençlerin 
siyasal ve sosyal alandaki katılımı, toplumsal yararlar yanında gençlerin bireysel gelişimi 
ve aktif vatandaşlığı için de faydalar içermektedir. 

Gençlerin bir vatandaş olarak, kurum ve siyasal süreçlerdeki karar alma 
mekanizmalarına katılımı geliştirilmelidir. Bu süreçlerde gençlerin aldığı sorumluluklar 
artırılmalıdır. Bu amaçla gençler, hakları ve bunları kullanma yöntemleri konusunda 
daha iyi bilgilendirilmelidir.

Gençlerin siyasal katılımına uygun, onların ilgisini çekebilecek, önem verebileceği ve 
kolay bilgi sahibi olabileceği daha esnek “Yönetişim” süreçleri tasarlanmalıdır. Böylece, 
belediyeler meclis kararlarında ve sunulan hizmetlerde genç bakış açısını, gençlerin 
beklenti ve taleplerini daha fazla ve gerçekçi biçimde dikkate alabilir.

Gençlerin siyasal katılımının artırılması ve yerel karar alma süreçlerinde gençlerin 
görüşlerinin dikkate alınması için mevcut mekanizmalar daha etkin işletilmeli ve 
gerektiğinde yeni mekanizmalar da devreye sokulmalıdır. Kent konseyi, çalışma 
grupları ve özellikle gençlik meclisleri bu konuda daha etkin işlevlere sahip olmalıdır. 
1992’de Birleşmiş Milletler’in Rio Yeryüzü Zirvesi’nde 21. yüzyıl için kabul edilen 
gündem belgesinin yerel düzeye ilişkin kısmında kent konseyleri, çalışma grupları ve 
meclislerden oluşan bir yapı tavsiye edilmektedir. Türkiye’de de sınırlı da olsa uygulama 
alanı bulan bu yapılar, 2005’te 5393 sayılı Belediye Kanunu ile kent konseyi çatısı altında 
çalışma grupları ve meclislerden oluşan bir yapıya dönüştürüldü. Belli ölçekteki kentler 
için kurulması zorunlu hale getirildi. 

Kent konseyleri; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin 
hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim 
ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan bir organizasyon yapısıdır.89 
Kent konseyi, gençlikle ilgili çalışma grubu ve gençlik meclisi, belediyelerin o kentte 
gençlikle ilgili çalışmalarının odağında yer alması gereken çok işlevli yararlar üreten bir 
mekanizma durumundadır.

Gençlerin gönüllülük çalışmaları ve toplumsal hizmetlerde yer almaları sosyal katılım 
olarak kabul edilmektedir. Sosyal katılımın temel amacı gençlerin bilimsel, sosyal, 

89  5393 sayılı Belediye Kanunu, Resmi Gazete 25874, 13/07/2005, Md. 79.
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kültürel alanlar ile sanat ve spor alanlarında etkinliklerde bulunmalarını sağlamak, 
gençlerde kendine güven ve sorumluluk duygusu geliştirmektir. Bu çerçevede, gençler 
sosyal katılımla; kendilerini tanıma, yeteneklerini geliştirme, kendine ve çevresine güven 
duyabilme, planlı ve ekip halinde çalışabilme, girişimci olma, farklılıkları hoşgörü ile 
karşılama, toplumsal sorunlarla ilgilenme, proje geliştirme ve uygulama gibi tutum ve 
davranışlar kazanmaktadır. 

Siyasal ve sosyal katılım, gençlerin kendilerini toplumun dışında konumlandırması, 
uç görüşlere kayma, her türlü bağımlılık, yabancılaşma ve bunlara bağlı suçları azaltıcı 
bir işleve sahiptir.

Gençlerin sosyal sorumluluk projelerine etkin katılımının sağlanması ve gönüllülüğün 
teşvik edilmesi, kişilik gelişimi ve toplumsal problemlere ilginin oluşturulması 
bakımından yararlı bir uygulamadır. Doğal ve tarihi çevrenin korunmasında, acil 
durum ve doğal afetlere hazırlıkta gençlere aktif rol verilmesi bu konuda bir farkındalık 
oluşturduğu gibi, bu alanlara da bir dinamiklik kazandırmaktadır. Ayrıca, gençlere 
yönelik olarak kötü alışkanlıklar, aile, sanat, kültür, spor, teknoloji vb. benzeri alanlarda 
farkındalık oluşturma faaliyetleri ile kişisel gelişim konusunda destek ve teşvikler 
sağlanmalıdır.

Türkiye’de özellikle 1990’lardan sonra belediyelerin diğer yerel yönetimlerle gerek 
ulusal ve gerekse uluslararası düzeyde iş birliği artmaya başlamıştır. Özellikle, kardeş 
şehir iş birliği öne çıkmaktadır. Belediyelerin bir kısmı bu ilişkileri sadece resmi 
heyetler arası düzeyde yürütürken, bazıları şehir halkları arasındaki bir ilişki düzeyine 
taşıyabilmiş durumdadır. Belediyeler, kardeş şehir iş birliğinde gençlere aktif rol vererek 
gençlerin ulusal ve uluslararası hareketliliğinin artmasını, organizasyon tecrübelerinin 
gelişmesini ve gençlerin sahip olduğu dinamizmin iş birliğine çok yönlü biçimde olumlu 
yansımasını sağlayabilirler.

Gençlerin siyasal ve sosyal katılımını artırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla 
belediyelerin faaliyetlerinde dikkate alabileceği bazı anahtar noktalar şu şekildedir:

•	 Gençlerin siyasal katılım konusundaki becerilerini geliştirecek destekler sağlamak.

•	 Katılım konusunda gençlere eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek.

•	 Gençlerin katılım konusundaki bilgisini ve farkındalığını geliştirmek ve katılımı 
arttırmak için broşür, dergi, kitap, web sitesi ve diğer medya mecraları etkin 
kullanmak.

•	 Gençlerden oluşan ve gençlere yönelik sivil toplum kuruluşlarını desteklemek ve iş 
birliğini arttırmak.
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•	 Gençlerin katılım bakımından tecrübe kazanabileceği, öneri ve taleplerini 
geliştirebileceği, ortak çalışma tecrübesi kazanabileceği platformları organize etmek 
ve desteklemek.

•	 Ailede, mahallede ve okulda katılımı teşvik edici faaliyetler düzenlemek.

•	 Gençlere karşı ön yargıların azaltılmasını sağlamak.

•	 Gençlerde şehrin hemşerisi olma bilincini arttıracak faaliyetler organize etmek.

•	 Gençlerin toplumsal aidiyet duygusunu geliştirici çalışmalar yapmak.

•	 Toplumsal problemlere gençlerin ilgisini ve katkısını çekecek çalışmalar yapmak.

•	 Toplumsal sorunlarla ilgili kampanyalarda gençlerden daha fazla istifade etmek.

•	 Gençlerin belediye meclisi üyeleri, belediye başkanı, muhtar, milletvekili ve mülki 
yöneticiler gibi aktörlerle bir araya geldiği faaliyetler düzenlemek.

•	 Belediye meclisi gündemine gelen gençlikle ilgili ve diğer konularda gençliğin 
beklenti, talep ve görüşlerinin alınmasını sağlayacak mekanizmalar oluşturmak ve 
çalışmalar yapmak.

•	 Gençliği ilgilendiren konular veya faaliyetlerle ilgili talep, beklenti ve 
değerlendirmelerin tespiti için gençlere yönelik referandum, oylama, anket vb. 
uygulamalar yapmak.

•	 Gençlere yönelik faaliyetlerde gençleri sadece alıcı ve pasif konumdan tasarlayıcı ve 
organize edici aktif konuma taşıyacak değişiklikler yapmak.

•	 Farklı toplumsal gençlik kesimlerinin katılımını sağlayacak önlemler almak.

•	 Genç gönüllüğü destekleyici ve yaygınlaştırıcı faaliyetleri arttırmak. 

•	 Sosyal yardım ve yardımseverlik faaliyetlerinde gençlerin daha fazla yer almasını 
sağlamak.

•	 Toplumsal inançlar ve değerler bakımından önemli faaliyetlerin yürütülmesi 
sürecine gençlerin katılımını arttırmak.

•	 Gençlik zirvesi, forum, fuar vb. faaliyetler organize ederek gençlerin çevre ve 
kendileri ile ilgili konular hakkında düşünce ve projelerini paylaşabilecekleri 
ortamlar oluşturmak.



Gençlik Hizmetlerine Yönelik Anahtar Konular

123

6.4. Farklı Gençlik Kesimlerini Kapsama

Toplumdaki gençlerin profili yerel özelliklere bağlı olarak birçok farklılığı içinde 
barındırmaktadır. Etnik köken, dini inanç, kültürel farklılıklar veya siyasi görüş 
farkı olabildiği gibi ekonomik refah düzeyi bakımından da farklı kesimlerin olması 
doğaldır. Kriterleri değiştirdikçe gençler arasındaki farklı kesimlerin tanımlanması da 
değişmektedir. Engelli gençler kendi içinde de ayrı tasniflere sahip farklı bir kategoriyi 
oluşturmaktadır. Ortaöğretim ve üniversitede öğrenci, çalışan, işsiz ya da ne öğrenci ne 
de çalışan, evinde oturan gençler, bekar veya evli gençler, çocuk sahibi olan gençler farklı 
kategorilere örnek verilebilir. Kırsal alanda yaşayan, hükümlü, ailesini kaybetmiş veya 
göçmen nitelikteki gençler de farklı kategorileri oluşturmaktadır. Genç tanımlarında 
kabul edilen 15-24 yaş aralığının değişik yaşlarında yer alan gençler de birçok açıdan 
farklılıklara sahiptir.

Belediyeler genel olarak daha kolay ulaşılabilen gençlere yönelik faaliyetler 
yürütmektedir. Belediye hizmetlerinde günümüzde kaliteye ulaşmanın ve kapsayıcılığı 
genişletmenin temel şartlarından biri, toplumda farklı ihtiyaçlara sahip kesimlerin 
varlığını kabul etmek ve hizmetleri bu çerçevede tasarlamaktır. Bu yaklaşımla tasarlanan 
ve uygulanan hizmetlerin gençlerin ihtiyacına uygunluk düzeyi de artmaktadır. Örneğin, 
sadece öğrenci, orta gelir düzeyindeki, engelsiz, benzer siyasi görüşteki veya kolay 
erişebilen gençleri temel alan faaliyetler istatistiki olarak bir çıktı üretmekle birlikte 
toplumu kapsayıcı niteliği yeterli düzeyde olmamaktadır. Kapsayıcı hizmet politikası 
ve uygulamaları farklı nitelikteki gençlik kesimlerinin toplumla olan bağını, aidiyet 
duygusunu ve sosyalleşmeyi de geliştirerek radikalleşme ile yabancılaşmayı ve bunlara 
bağlı olumsuzlukları azaltacaktır.

Gençliğin farklı kesimlerini kapsayıcı belediye hizmet politikası ve uygulamaları 
konusunda bazı anahtar noktalar şu şekildedir:

•	 Hangi farklılığa sahip olursa olsun gençlik alanında en yüksek standartların elde 
edilmesi, her birey için temel hak olarak kabul edilmektedir. 

•	 Belediyeler, gençlerin her türlü tehdit ve ayrımcılıktan uzak, sağlıklı bir şekilde 
yetiştirilmesi için elverişli koşulları oluşturmakla sorumludur.

•	 Belediyeler, gençlere yönelik hizmetlerini gençlerin farklı kesimlerinin varlığının 
farkında olarak ve kapsayıcı bir anlayışla tasarlamalı ve uygulamalıdır. 

•	 Sosyal uyumun güçlendirilmesi ve toplumdaki çatışma alanlarının azaltılması 
amacı ile gençler arasında hoşgörüyü geliştirici faaliyetler düzenlenmesi önem 
taşımaktadır.



Ulusal ve Uluslararası Gençlik Politika ve Uygulamaları Bağlamında 
Kocaeli Kılavuz Gençlik Modeli

124

•	 Her türlü ayrımcılık, ırkçılık, göçmen ve yabancı düşmanlığı vb. konulara karşı 
gençlerin farkındalığını artıracak faaliyetler düzenlenmelidir.

•	 Gençlere yönelik faaliyetlerde sosyal kapsayıcılık bir değer olarak verilmelidir.

•	 Farklı kültürel, dini, etnik, siyasi vb. özelliklere sahip gençlerin birbirleri ile çatışma 
alanları dışında ortak değerler üzerinden temas kurması, ortak faaliyet yapabilmesi, 
görüşlerini çatışma olmadan paylaşabilmesi ve sağlıklı bir iletişim kurulabilmesi 
için uygun ortamlar oluşturulmalıdır.

•	 Farklı kriterler çerçevesinde mahalle ölçeğinde gençlerin profili analiz edilerek 
elde edilen veriler hizmetlerin tasarım sürecine katılmalıdır. Mahallelerin gençlik 
profiline ve problem alanlarına göre farklı çözümler planlanmalı ve uygulanmalıdır.

•	 Gençlere yönelik olarak düzenlenen genel nitelikteki faaliyetler yanında gençlerin 
kategorisi ve profiline göre farklılaşan faaliyetler de organize edilmelidir.

•	 Belediyenin gençlik hizmetlerine ve bu hizmetlerin verildiği mekânlara tüm gençlik 
kesimlerinin erişimi arttırılmalıdır.

•	 Gençlikle ilgili faaliyetlerin içeriği ve uygulanan müfredat gençlerin farklılığını 
dikkate alan nitelikte olmalıdır.

•	 Belediyelerin kültür ve sanat faaliyetleri gençlik kesimlerini kapsayıcı nitelikte 
olmalıdır.

•	 Öğrenci gençler yanında çalışan ya da çalışma hayatına girmeyi düşünen gençlere 
yönelik faaliyetler de düzenlenmelidir.

•	 Düşük ekonomik ve sosyal statüye sahip gençlere yönelik faaliyetler yürütülmelidir.

•	 Engelli gençlerin faaliyetlere erişimi kolaylaştırılmalı ve onlara özgü sosyal katılımı 
destekleyici faaliyetler organize edilmelidir. Gençlikle ilgili binaların tasarımında 
engelli gençler dikkate alınmalıdır.

•	 Gençlikle ilgili mekânların belediye sınırları içindeki dağılımı farklı gençlik 
kesimlerini kapsayıcı nitelikte olmalıdır. 

•	 Kent konseyi altında yer alan gençlik meclisindeki üyelerin tüm kesimleri temsil 
eden bir niteliğe sahip olması için çaba gösterilmelidir. 

•	 Gençlik alanında çalışan farklı özellikteki sivil toplum kuruluşları ile belediyenin iş 
birliği imkânları geliştirilmelidir.

•	 Belediyenin gençlere yönelik faaliyetlerinin farklı gençlik kesimlerinde nasıl 
değerlendirildiğinin ve bu konulardaki talep ve beklentilerin tespiti için anketler 
yapılmalıdır. 
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•	 Gençlik faaliyetlerine hangi profilde gençlerin katıldığı ile ilgili izleme ve 
değerlendirme süreçleri oluşturulmalıdır. 

•	 Gecekondu bölgelerinde yaşayan gençlere yönelik kente uyum sürecini destekleyici 
çalışmalar yapılmalıdır.

•	 Madde bağımlısı ve suça sürüklenmiş çocuklar için ön yargıları kıracak, onlara 
sahip çıkılmasını sağlayacak farkındalık oluşturulması gerekir. Bu amaçla kamu 
kurumları ve sivil toplumla iş birliği geliştirilmelidir.

•	 Kırsal alanda yaşayan gençleri toplumsal ve ekonomik entegrasyon süreçlerine 
hazırlamak için destekler verilmelidir.

6.5. Paydaşlarla İşbirliğini Geliştirme

Belediyenin paydaşları, sunulan hizmetlerle ile ilgisi olan, kurumdan doğrudan 
veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kurumu etkileyen kişi, grup 
veya kurumlardır. Belediyelerin paydaşlarla ilişkilerinin geliştirilmesinin ilk adımı 
“Paydaş Analizinin” yapılmasıdır. Analiz; paydaşların tespiti, paydaşların öncelikli 
olanlarının belirlenmesi, uygun metotlarla paydaşların görüş ve önerilerinin alınması ve 
değerlendirilmesi aşamalarından oluşmaktadır.90

Şekil 24. Gençlik Hizmetlerinde Belediyelerin Paydaşlarla İlişki Döngüsü

90  Tarkan Oktay, Belediye Organları: Meclis, Encümen, Başkan, İstanbul: Marmara Belediyeler Birliği Yayını, 
2019, s. 112.
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Belediyenin gençlik alanında iş birliği yapabileceği paydaşların bir kısmı profesyonel 
özel ya da kamu kurumları olabileceği gibi bir kısmı da kurumsal kapasitesi daha zayıf 
gönüllülüğe dayalı sivil toplum kuruluşları olabilir. Bunun bir sonucu olarak belediyenin 
her paydaş ile yapacağı iş birliğinin niteliği de farklılaşmaktadır.

Gençlik hizmetlerinin kentin genel gençlik politika ve stratejileri çerçevesinde diğer 
aktörler ve süreçlerle entegrasyonu önem taşımaktadır. Gençliğin okul içi ve okul dışı 
farklı eğitim düzeylerinden temsilcileri, gençlikle alanında çalışma yürüten sivil toplum 
kuruluşları, muhtarlar, ilgili kamu kurumları ve meslek örgütleri, amatör spor kulüpleri 
ve üniversite temsilcileri, paydaşlarla iş birliğinin işletilmesinde anahtar role sahiptir.

Tablo 19. Gençlik Hizmetlerinde Belediyenin Temel Paydaşları

Araştırma Merkezleri Organize Sanayi Bölgeleri
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatı Orta Öğretim Kurumları
Belediye Birliği Öğrenci Yurtları
Dernekler Öğretmenler
İlçe Belediyeleri Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı
Gençler Sanayi Odaları
Gençlik kuruluşları Sendikalar
Gençlik Meclisi Sivil Toplum Kuruluşları
Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatı Siyasi Partiler
İlköğretim Kurumları Sosyal Yardım Kuruluşları
Kaymakamlık Spor Kulüpleri
Kent Konseyi Ticaret Odası
Lise Kulüpleri Ulusal Ajans
Medya Kuruluşları Üniversite Kulüpleri
Meslek Odaları Üniversiteler
Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Vakıflar
Muhtarlık Valilik
Müftülük Veliler

Kamu hizmetlerinin gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilmesi için 
gençlerin taleplerinin bilinmesi gerekir. Belediyelerin paydaşlar ile etkili bir iletişim 
kurarak bu kesimlerin ilgi ve katkısını sağlanması, paydaşların görüş ve beklentilerinin 
tespit edilerek belediyenin karar ve politika süreçlerinde dikkate alınması katılımcı bir 



Gençlik Hizmetlerine Yönelik Anahtar Konular

127

yönetimin gereği olduğu kadar gençlik hizmetlerinde etkinliğin de bir şartıdır. Gençlik 
hizmetlerinde paydaşlarla iş birliği belediyenin saha ile ilgili kör noktalarını azaltacağı 
gibi, belediyenin yükünü de hafifletecek bir unsurdur. 

Gençlik hizmetlerinde paydaşların kapasitesinden de yararlanılmalıdır. Millî Eğitim 
Bakanlığı bünyesindeki okullarda bulunan mekânlar ve personel, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, üniversite vb. kurumların fiziki ve insan kapasiteleri gençlik hizmetlerinde 
yararlanılacak kaynak durumundadır. Spor faaliyetlerinin bir kısmının okullara tesis 
yapımı ya da mevcut tesislerin kullanımı yoluyla taşınması, okulların beden eğitimi 
öğretmenleri ve diğer personelinden yararlanılması belediyeye ilave kapasite sağlayan, 
hizmetin etkinliğini arttıran ve maliyetleri düşüren bir örnektir. Teknoloji, proje, 
gönüllülük vb. konularda okullar ve sivil toplum bünyesinde oluşturulacak takım, ekip 
ve kulüp gibi örgütlenmeler yine bu çerçevede belirtilebilir. Belediye temel desteği 
verirken faaliyetin önemli bir kısmını paydaşın kendi organize etmektedir. Gençlik 
faaliyetlerinde belediyenin destek sağlayarak paydaşlarla kuracağı iş birliği modelleri, 
belediye için de ilave bir kapasite sağlayarak hizmetlerdeki başarıyı artıracaktır. Diğer 
taraftan bu kapsamdaki iş birliği paydaşları da geliştirerek uzun vadeli daha dinamik bir 
ortamı besleyecektir.

Paydaşlarla iş birliği, politika ve strateji belgesi hazırlanması, gençlerin siyasal ve 
sosyal katılımının artması, farklı gençlik kesimlerini kapsama, genç gönüllülüğü artırma, 
istihdam fırsatlarını geliştirme, gençlik hizmetlerinin tasarlanması vb. gençlikle ilgili 
anahtar çalışma alanlarında temel başarı faktörü durumundadır.

Gençlik hizmetlerinde paydaşlarla iş birliği konusunda anahtar noktalar şu şekildedir:

•	 Paydaşlarla iş birliğini, gençlik çalışmalarının önemli bir yaklaşımı ve ana 
ilkelerinden biri haline getirerek ilgili süreçlerde dikkate almak.

•	 Gençlik alanındaki ve bu alana yakın konumdaki paydaşların analizini yaparak veri 
tabanı oluşturmak.

•	 İnternet uygulamaları ile desteklenmiş bir ağ oluşturarak gençlik çalışmalarına 
dair bilgilerin hızlı ve etkin biçimde paydaşlar arasında ve gençlerle paylaşılmasını 
sağlamak.

•	 Paydaşlarla iş birliği ve bilgi alışverişi sağlamak amacıyla sivil toplum kuruluşu 
toplantıları, muhtar toplantıları, istişare toplantıları, gençlik forumları, gençlik 
kulüpleri toplantıları, amatör spor kulüpleri toplantıları vb. mekanizmaları kurmak 
ve faaliyetleri organize etmek. Bu çalışmaların sonuçlarını yazılı raporlar halinde 
paylaşıma açmak.
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•	 Özellikle sivil toplum kuruluşlarında görülen kurumsal kapasite eksikliği konusunda 
destekleyici mekanizma ve programları devreye sokmak.

•	 Gençlik çalışmalarının mevcut durumu, temel problem alanları, geleceği ve iş birliği 
konuları ile ilgili, paydaşlara yönelik anket, çalıştay, istişare toplantısı vb. faaliyetleri 
organize etmek.

•	 Toplumdaki gençlik kesimlerinin tümünü kapsayabilmek için ilgili paydaşlarla bilgi 
alışverişi ve iş birliği çalışmaları yapmak.

•	 Belediyenin gençlik faaliyetlerine gönüllü katılımı arttırma ve gönüllü gençlerin 
yönlendirilmesi, iletişim kurulması konusunda paydaşlarla iş birliği yapmak.

•	 Paydaşlar arasında gençlik alanındaki iyi uygulama örneklerinin ve uzmanlığın 
paylaşıldığı ortamları oluşturmak.

•	 Gençlik alanındaki sivil toplum kuruluşlarının iyi uygulamalarını bir yarışma 
çerçevesinde ödüllendirmek.

•	 Paydaşların belediye ve kendi aralarında iş birliği yapmasını teşvik edecek gençlikle 
ilgili proje programları oluşturmak.

•	 Sivil toplum kuruluşlarının birlikte çalışarak proje, fikir, öneri, faaliyet vb. çalışmaları 
yürüteceği, temel kurumsal kapasite desteği verilen “Sivil Toplum Merkezi”, “Sosyal 
Kuluçka Merkezi”, “Sosyal İnovasyon Merkezi” veya “Sosyal Girişim Merkezi” gibi 
mekânlar oluşturmak ve geliştirmek.

•	 Gençlerin istihdamı konusunda sanayi odası, ilgili kamu kurumları, organize sanayi 
bölgeleri, meslek örgütleri vb. organizasyonlarla iş birliği yapmak.

•	 Paydaşların genç gönüllülüğe dayalı biçimde organize ettiği kampanya, farkındalık 
çalışması, sosyal faaliyet, spor faaliyeti, akademik faaliyet, sanat ve kültür faaliyeti 
vb. çalışmalara destek olmak.

•	 Paydaşların kurumsal yapılarında gençlerin sayısının arttırılması ile ilgili farkındalık 
oluşturucu ve teşvik edici çalışmalar yapmak.

•	 Gençlerden oluşan sivil toplum kuruluşlarına ilave destekler sağlamak.

•	 Paydaşların gençlik alanı ile ilgilenerek daha fazla ve daha etkin faaliyetler yapması 
konusunda farkındalık oluşturucu çalışmalar yapmak.
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6.6. Spor Hizmetlerini Geliştirme
Spor, fiziksel ve zihinsel sağlığı korumak ve geliştirmek, sosyal ilişkiler kurmak, 

eğlenmek ve hoşça vakit geçirmek veya yarışmalarda mücadele ederek kazanmak 
amacıyla organize ya da plansız olarak yapılan fiziksel aktivitenin her türlü şeklini ifade 
eder. 

Spor, çağımız insanının toplumsal yaşamında derinlemesine yer alan ve sosyolojik 
yapıyı şekillendiren önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle spor, 
giderek daha çok kişi tarafından ilgi görmekte, insanların birçoğunu kendine çekmekte 
ve bağlamaktadır. Bu durum, insanların kişisel gelişimlerine katkı sağlayan takım ruhu, 
dayanışma, hoşgörü gibi önemli ve ortak değerlerin oluşmasına neden olmuş ve sporun 
uluslararası bir saygınlık ve prestij göstergesi haline dönüşmesini sağlamıştır.

Bireysel, ekonomik ve sosyal yönleriyle spor; sağlıklı nesillerin yetişmesinde, 
halk sağlığının korunmasında, ekonominin gelişmesinde, toplumsal barışın tesis 
edilmesinde, sosyal uyumun geliştirilmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle 
Türkiye genelinde spor yapma alışkanlığının ve spor kültürünün geliştirilmesi, lisanslı 
sporcu sayısının artırılması, olimpiyat ruhunun toplumda yaygınlaştırılması, yetenekli 
gençlerin yetiştirilerek elit sporcu haline gelmelerinin sağlanması spor konusundaki 
temel çalışma alanlarını oluşturmaktadır.91

Avrupa Konseyi tarafından 1992 yılında kabul ve ilan edilen Avrupa Kentsel 
Şartı’nda yaş, yetenek ve gelir durumu ne olursa olsun her birey için spor ve boş 
vakitlerini değerlendirebileceği imkânların sağlanması gerekliliği vurgulanmaktadır. 
Kentsel şartta, sporla ilgili temel haklar; a) tüm kent sakinlerinin eğlence, dinlence ve 
spor faaliyetlerinde yer alma hakkı, b) spor alanlarının sağlıklı ve güvenlikli biçimde 
tasarlanması, c) her kent sakininin kişisel potansiyelleri doğrultusunda istediği sporu 
yapma hakkı olarak belirtilmektedir.92

Türkiye’de 1982 Anayasası’nın 59’uncu maddesinde “Gençlik ve Spor” başlığı altında 
“Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, 
sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder.” denilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 
14’üncü maddesinde temel görev alanları içinde “Gençlik ve Spor” da sayılmaktadır. 
Ayrıca, spora destek kapsamında gençlere spor malzemesi vermek, amatör kulüplere 
ayni ve nakdi yardım yapmak, amatör karşılaşma düzenlemek, spor başarıları için ödül 
vermek belediyelerin görevleri arasında belirtilmektedir. Bu çerçevede, belediyeler 
sporun gelişmesinde ve yaygınlaşmasında yerel düzeyde sundukları spor hizmeti ile 
önemli bir role sahiptir.

91  Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi, s. 42.
92  European Urban Charter.
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Belediyelerin gençlik hizmetlerinin en fazla yaygın erişime açık, her kategori ve 
sosyal kesimden gencin istekli olarak talepte bulunduğu alan, spor hizmetleridir. 
Gençlere sporun sevdirilmesi, bu konuda bilinç ve alışkanlığın kazandırılması temel 
hedef durumundadır. Gençlerin spor yapması bedensel gelişim yanında ruhsal ve kişisel 
gelişim bakımından da önem taşımaktadır. Spor hizmetleri, belediyenin gençlere yönelik 
diğer alanlardaki hizmetlerini de destekleyici bir niteliğe sahiptir.

Gençlere yönelik spor hizmetleri konusundaki anahtar noktalar şu şekildedir:

•	 Belediyeler, spor alanında ve alt alan olarak gençlere yönelik spor hizmetleri alanında 
bir politika ve hedef belgesini, paydaşların katılımına dayalı, mevcut ve gelecekteki 
ihtiyaçları dikkate alan bir anlayışla hazırlayarak kamuoyu ile paylaşmalıdır. Bu 
belgenin hazırlık sürecinde Ulusal Gençlik ve Spor Politika belgesi de dikkate 
alınmalıdır.

•	 Spor tesisleri ve tesislerden yararlanan genç sayısı arttırılmalıdır. Bu ise kurumsal 
kapasitenin geliştirilmesi, idari yeterlilik, personel niteliği, tesis sayısının 
arttırılması, spor araçları ve hedef kitleye yönelik iletişim araçlarının geliştirilmesi 
ile faaliyetlerin yeterliliği ve belediye sınırları içinde dengeli dağılımına bağlıdır. 

•	 Belediye sınırları içinde ilçe ve mahalle ölçeğinde nüfus, tesis ve hizmetten 
yararlananların analizi yapılarak yatırımlar planlanmalıdır. Özellikle, sosyal ve 
ekonomik olarak düşük profile sahip mahallelere yönelik spor yatırımları farklı 
ölçeklerde ve çeşitlilikte artırılmalıdır. Teşvik uygulamaları ile süreç desteklenmelidir.

•	 Mevcut spor hizmetlerinin verildiği yerler, belli bir program dahilinde fiziki mekân, 
spor araç ve gereçleri bakımından günümüzün standartları ve yeni uygulamalar 
çerçevesinde iyileştirilmelidir. 

•	 Gençler konusunda temel yaklaşım spor imkânının okullarda sunulmasıdır. 
Belediyeler bu hizmet açığını kapatmaya çalışırken ilk basamak sayılabilecek 
spor hizmetlerini okullarla iş birliği halinde yakın mekânlarda tasarlamalı ve 
uygulamalıdır. Bu çerçevede sporla ilgili farkındalık etkinlikleri düzenlemek, çeşitli 
branşlarda takımlar veya kulüpler oluşturmak, turnuvalar düzenlemek, sporla 
ilgili hediye ve malzeme dağıtımı, spor müsabakalarına izleyici olarak götürmek, 
okullardaki spor araç ve gereçlerini geliştirmek bu çerçevedeki öncelikli adımlar 
olabilir.

•	 Okul bahçelerinde spor salonları inşası biçiminde yürütülen hizmetlerde okullardaki 
öğrencilerin erişimi daha kolay olmakta ve tesisinin işletilmesinde okul idaresi, 
beden eğitim öğretmenleri ve diğer personelden yararlanılabilmektedir. Bu model, 
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spora katılımı teşvik ettiği gibi diğer taraftan, belediyenin iş yükünü ve maliyetlerini 
de azaltacak bir niteliğe sahiptir. 

•	 Belediyeler sporla ilgili tesisleşme konusundaki adımlarını yaygın erişime dayalı 
anlayışla yürütürken, mahalle ve sokak ölçeğinde günlük spor aktiviteleri için de 
kullanılan alan ve tesisleri artırmalı, mini basketbol ve futbol sahası gibi uygulamaları 
yaygınlaştırmalıdır.

•	 Spor hizmetleri konusunda gençlere etkin bir tanıtım yapılmalıdır. Spor yapma 
alışkanlığını kazandırılması ve sporun sevdirilmesi gerekir. Bu çerçevede gençlerin 
kullandığı iletişim mecraları ve dili dikkate alınmalıdır. Hizmetlerin tanıtımı ve 
gençlerin ilgisini çekmek için spor camiasının ünlü isimlerinin katıldığı faaliyetler 
düzenlenebilir. Amatör kulüplerin faaliyetleri ve başarıları daha fazla tanıtılmalıdır.

•	 Gençlerin spora ilgisinin artması ve toplumsal bir destek oluşturmak amacıyla 
bazı gençlik spor organizasyonlarının halka açık niteliği geliştirilmelidir. Bu 
çerçevede birçok spor dalında yarışmaları içinde barındıran gençlik spor oyunları 
düzenlenebilir. Ayrıca, göl ve deniz sporları turnuvası, gençlik maratonu, yüzme 
yarışları, kürek yarışları, bisiklet yarışları, okçuluk müsabakaları, tenis turnuvaları 
vb. faaliyetlerin bir kısmı günlük hayatın içindeki mekân ve noktalarda organize 
edilebilir.

•	 Gençlere yönelik spor hizmetleri ile belediyenin gençlere yönelik diğer alanlarda 
yürüttüğü hizmetler arasındaki köprüler geliştirilmeli ve birbirini destekler biçimde 
entegre edilmelidir.

•	 Gençlere yönelik spor hizmetleri kapsamında yetenekli gençlerin spor kulüplerinde 
lisanslı sporcu olarak gelişimlerini devam ettirmesi için yönlendirilmesi konusunda 
analiz, rehberlik ve destek süreçleri geliştirilmeli ve daha fazla genç kapsama 
alınmalıdır. Bu çerçevede Sporcu Performansı Test ve Analiz Merkezleri’nden 
yararlanılmalıdır.

•	 Spor tesislerinde gençlere yönelik rehberlik hizmetleri geliştirilmelidir. Spor alanı 
yanında sağlık, beslenme, psikoloji vb. alanlar da rehberliğin kapsamında ele 
alınmalıdır.

•	 Yüzme sporu ile ilgili açık ve kapalı tesislerin yaygınlaştırılması önem taşımaktadır. 
Bu çerçevede havuz sporları ile ilgili faaliyetler de geliştirilmelidir. 

•	 Yaz spor okullarının mahallelerin ihtiyaç ve sosyal durum analizleri çerçevesinde, 
farklı program ve branş tasarımlarına dayalı olarak daha fazla noktada açılması 
sağlanmalıdır. 
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•	 Gençliğin yer aldığı spor dalları ve faaliyetler kapsamında yarışma ve turnuvalar 
organize edilmelidir. Bu tür organizasyonlara veli, diğer vatandaşlar ve gençlerin 
ilgisi ve katılımı da geliştirilmelidir. 

•	 Spor tesislerinde spor etkinlikleri yanında kültürel ve sosyal etkinlikler de 
düzenlenerek gençlerin ilgisi arttırılmalıdır.

•	 Amatör kulüpler gençlerin spor yapması konusunda belediyenin önemli paydaşları 
durumundadır. Amatör spor kulüplerine yönelik destekler arttırılmalıdır. Amatör 
kulüpler, gençlere yönelik spor hizmetlerinde ilave bir kapasite de sağlamaktadır. 
Amatör kulüplerin geliştirilmesi ile ilgili 5 yıllık eylem planı, çok yönlü biçimde ve 
paydaşların katılımına dayalı olarak geliştirilerek uygulanmalıdır.

•	 Spor, engeli olan kişilerin toplum içindeki yerlerini almalarında, topluma 
katılımlarının ve kaynaşmalarının gerçekleşmesinde, yaşam kalitelerinin 
yükseltilmesinde en etkin araçlardan birisidir. Engelli gençler için spor imkânları 
arttırılmalıdır. Bu çerçevede spor tesislerinin engelli uyumu geliştirilmelidir.

•	 Gençlere yönelik spor hizmetleri kapsamında paydaşlarla iş birliği geliştirilmelidir. 
Paydaşlarla toplantılar yapılarak spor hizmetleri değerlendirilmeli aksayan yönlerin 
iyileştirilmesi ve yeni konuların uygulamaya alınması konusundaki iş birliği 
geliştirilmelidir. Paydaşlarla iş birliği çerçevesinde sivil toplum kuruluşları, üniversite 
ve okulların spor alanındaki proje, iş birliği ve uygulamalar desteklenmelidir.

•	 Spor hizmetleri kapsamında veliler ile iş birliği ve iletişim geliştirilmelidir. Velilerin 
daha fazla tesislere gelerek çocuklarına destek vermesi teşvik edilmelidir.

•	 Spor tesisleri tanıtımı ve konum bilgisi, branşlar ve faaliyetler, yararlanma saatleri, 
turnuva, yarış vb. duyurular, başvuru şartları, sporla ilgili temel takip modülleri, 
şikâyet modülü, iletişim, üye olunan branşlar vb. kısımların yer aldığı mobil telefon 
uygulamaları geliştirilmelidir.

•	 Gençlere yönelik doğa aktiviteleri çok yönlü biçimde tasarlanarak geliştirilmelidir. 
Bu çerçevede; ağaç dikme, balık tutma, dağ bisikleti turları, denizcilik eğitimi, dağ 
veya deniz kenarı bungalov veya çadır kampı, doğa eğitim parkurları, izcilik kampı, 
kar aktiviteleri, doğa yürüyüşleri, doğadan bitki, meyve vb. toplama etkinliği, at 
binme, hobi bahçeleri, kano, yabani hayvan gözlemleri gibi aktiviteler düzenlenebilir.

•	 Spor hizmetlerinde görev alan personelin kuruma aidiyetinin ve hizmet kalitesinin 
artırılması noktasında motivasyonu artırıcı uygulamalar yapılmalıdır. Başarılarını 
tebrik etmek, önemli günlerinde hatırlamak ve destek olmak, görüşlerini almak, 
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ortak aktiviteler düzenlemek, kişisel gelişimlerini destekleme vb. uygulamalar bu 
konuda yararlı olabilir.

•	 Spor hizmetlerinde görev alan personelin geliştirilmesi ve yeni gelişmeler konusunda 
bilgilendirilmesi amacıyla spor, ilk yardım, beslenme, sağlık, kişisel gelişim, 
pedagojik teknikler vb. alanlarda yetişkin eğitimine uygun metotlar ile hizmet içi 
eğitimler organize edilmelidir. Kurslar düzenleyerek ya da kurslara katılmaları 
teşvik edilerek sertifikaya dayalı biçimde mesleki gelişimleri desteklenmelidir. 
Personele yönelik faaliyetler memnuniyeti ve etkinliği ölçmeye yönelik anketler ile 
değerlendirilmelidir.

•	 Spor hizmetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi çerçevesinde istatistiki analiz, 
anket, çalıştay, odak grup çalışmaları vb. çalışmalar yürütülmelidir. Elde edilen 
verilerin değerlendirilmesinde uzman ve akademisyenlerden yararlanılmalıdır.

•	 Gençlere yönelik spor hizmetlerinin geliştirilmesi için kıyaslama metodu 
çerçevesinde farklı belediyelerdeki iyi uygulamalar takip edilerek yararlanılmalıdır. 
Bu çerçevede farklı belediyelere yönelik inceleme gezileri, iyi uygulamaların 
paylaşıldığı toplantılar, bilgi ve tecrübe paylaşımının yapıldığı çalıştay ve toplantılar 
organize edilebilir.

6.7. Mesleki Beceri ve İstihdam Fırsatlarını Artırma

Yaşadığımız çağda sorunlar gittikçe artmakta, kurumların potansiyelleri ise aynı 
oranda artmamaktadır. Özellikle küreselleşme sürecinin bazı nitelikleri sosyal sorunların 
çeşitlenerek çoğalmasına yol açmaktadır. Karşılaştığımız sorunlar merkezi yönetimin 
tek başına çözebileceği sorunlar olmaktan çıkmıştır. Kalkınma yerelden başlar mantığı 
ile sorun da çözüm de ilk planda yerel nitelik göstermektedir. Yerel sorunları azaltacak, 
çözümü de kolaylaştıracak temel bir birim de belediyelerdir. Belediyeler yerel sorunların 
çözümünde daha hızlı ve etkili kanallara sahiptir. Beldedeki sorunların planlanmasında, 
organize edilmesinde, alternatiflerinin üretilmesinde belediyeler gittikçe artan oranda 
rol almaktadır. 

Türkiye’deki gençlerin problem alanlarının başında eğitim ve istihdam gelmektedir. 
Belediyeler eğitim alanında engellerin azaltılarak fırsatlara erişimin kolaylaştırılması, 
altyapının geliştirilmesi, eğitime yönelik olarak yerel potansiyelin harekete geçirilmesi, 
başarılı ve yetenekli öğrencilerin desteklenmesi, okullarda farkındalık ve bilinç geliştirme 
eğitimleri düzenlenmesi gibi faaliyetler organize etmektedir. 

Günümüzde belediyeler mesleki beceri kursları alanında kapsamlı çalışmalar 
yürütmektedir. İş piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlarda düzenlenen mesleki eğitim 
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programları, istihdam dostu branşlar olarak gündeme gelmektedir. Bunların bir kısmı 
da istihdam garantili kurs olarak yaygınlık göstermektedir. İşsizliğe karşı belediyelerin 
organize ettiği meslek edindirme kursları bu açıdan önem taşımaktadır.

Belediyeler işsizliği azaltma ve istihdamı artırma yönünde çalışmalar yaparken, 
diğer taraftan kent içinde yaşayan insanların niteliklerini artırmakta, özel sektörün, 
ekonominin ihtiyaç duyduğu insan kalitesine katkı sağlamaktadır. Böylece belediyeler 
yerel ekonomik, kültürel ve yerel sosyal kalkınmanın en önemli aktörü olmaktadır. 

Mesleki eğitime toplumun her kesiminden insan katılmaktadır. Yaş sınırlaması, 
cinsiyet farklılığı, yerleşik-göçmen, zengin-fakir ayrımı olmadan tüm kesimlere açık 
olarak eğitim verilmektedir. Ev hanımları başta olmak üzere, emekliler, genç kızlar 
ve erkekler, işsizler, çalışanlar, engelliler, yaşlılar, okuma yazma bilmeyenler… Meslek 
edindirme kurslarına bazı insanlar hobi amaçlı gelirken, bazıları da sosyalleşme amacıyla 
bu kursları tercih etmektedir. Ama en önemlisi mesleki ve teknik beceri eğitimi almak 
için tercih edilmektedir. Toplumun beceri kazanmasıyla ekonomik ve sosyal fayda elde 
edilmektedir. Bu açıdan belediyeler Millî Eğitim Bakanlığının da yükünü hafifletmektedir. 
Özellikle, Halk Eğitim Merkezleri benzer hizmetleri sunmasına rağmen belediyelerin 
daha fazla insana ulaştığı, mesleki eğitimi yaygınlaştırdığı ve bunları çeşitlendirdiği 
görülmektedir. Bu açıdan belediyelerin yaptığı mesleki beceri kursları daha bilinir, daha 
katılımlı ve daha çeşitli olmaktadır. 

Büyükşehirlerde ve kent mekânında yaşamaya çalışan insanlara bu destekle şehirlerde 
tutunma ve kendi ayakları üzerinde durma becerisi ve imkânı sağlanmış olmaktadır. 
Bu eğitimlerle özellikle dezavantajlılar şehirlerde daha kolay toplum hayatına katılarak 
daha donanımlı hale getirilmiş olmaktadır.

 İstihdamla ilgili olarak, özel ve kamu kurumları ile koordinasyon sağlanması, 
gençlerin sahip olduğu becerileri geliştirme, istihdama yönelik sertifika programları 
düzenlenmesi, kariyer rehberliği hizmeti, gençlerle ilgili yeni iş alanlarının açılması 
çabaları, gençlerin istihdam edildiği yerlerin denetimi vb. çok yönlü faaliyetler, 
belediyelerin bütüncül bir bakış açısı ile yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışması 
gereken başlıkları oluşturmaktadır.93

Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesi ve Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7’nci 
maddesinde belediyelerin görevleri arasında toplumun çeşitli kesimlerine yönelik meslek 
ve beceri kazandırma kursları açması, işletmesi ve işlettirmesi belirtilerek bu konudaki 
hizmetlere imkân tanınmıştır. Belediyeler bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek 

93  Oktay,  Gençliğe Yönelik Politika ve Uygulamalarda Yerel Yönetimlerin Rolü, s. 332.
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okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapması 
da kanunda düzenlenmiştir.

Yasanın verdiği görev kapsamında belediyeler; istihdama yönelik mesleki teknik 
eğitimlerin yanı sıra, geleneksel sanatlar eğitimi, bilgisayar teknolojileri ve dil eğitimi, 
el becerilerini geliştirmeye yönelik el sanatları eğitimi, spor eğitimi, sosyal ve kültürel 
eğitim ve müzik eğitimi vermektedir. Aynı şekilde bu kurslarda güncel, sosyal, kültürel, 
ailevi sorunlar gibi konularda kursiyerleri hayata hazırlayıcı, motive edici, kentini 
tanıtıcı, yaşam standartlarını yükseltici konularda seminerler düzenlemektedir. 

Meslek edindirme kurslarının sosyo-ekonomik boyutu yanında kültürel boyutu da 
önem kazanmaktadır. Mesleki beceri kurslarıyla çağın gerektirdiği bilimsel, teknolojik, 
kültürel, sosyal, ekonomik gelişmelere uyum sağlamak hedeflenmektedir. Bu kursların 
toplumsal kalkınmaya katkı sağlayarak, yerel potansiyeli harekete geçirme hedefi 
vardır. Meslek kurslarıyla özellikle kırsal kesimden göç eden kişilerin vasıflarına katkı 
sağlayarak, kente uyumlarını kolaylaştırmak gibi hedefleri de bulunmaktadır. 

Genç işsizliğinin sosyal, kültürel ve siyasal anlamlarıyla tehdit oluşturduğu günümüzde 
belediyeler bir yandan istihdama yönelik mesleki beceri kurslarıyla gençlerin vasıflarına 
katkı sağlayarak nitelikleri geliştirmekte, diğer taraftan istihdam sağlayıcılarla gençler 
arasında köprü görevi görmektedir. 

Özellikle yoksul ve engelli gençleri istihdama hazırlama konusunda daha özel 
çabaların gösterilmesi önem arz etmektedir. Yine bu kurslar topluma katılmaya katkı 
sağlayan, beceriyi geliştiren, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle toplumla 
engellilerin bütünleşmelerine önemli katkılar sağlamaktadır. 

Gençler, mesleki beceri geliştirme ve istihdam kursları ile yeni ilgi alanları keşfederler. 
Pratiğe dayalı ve sosyal becerilerini geliştirir, yeni insanlarla tanışır ve onlarla birlikte 
çalışmayı öğrenirler. Ayrıca zaman yönetimini geliştirir, zorluklarla başa çıkmayı öğrenir 
ve yeni kariyer hedefleri belirlerler.

Sonuç olarak belediyeler, kendi bölgelerinde yoksulluğu azaltmaya dönük önemli 
adımlar atarak, yalnızca teknik hizmetleri sağlayıcı değil aynı zamanda kalkınmacı ve 
istihdam sağlayıcı hizmetleri de sunmaktadırlar. Daha önceleri merkezi hükümetlerin 
görev ve sorumluluk alanlarına giren işsizliği engelleme ve yatırım yapmak belediyelerin 
de sorumluluğuna girmiştir. Böylece bu hizmetlerle orta ve uzun vadede yoksullara 
kalkınma ve istihdam sağlama ile yoksulları çalışma hayatına sokma hedefine yönelik 
uygulama yapıldığı görülmektedir. 
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 Gençlik hizmetlerinde mesleki beceri ve istihdam fırsatlarını geliştirme konusunda 
anahtar noktalar şu şekildedir:

•	 İstihdam fırsatlarının değerlendirilmesi ve işsiz gençlerle istihdam imkânlarının 
buluşturulması adalet ve fırsat eşitliği için önemlidir. Bu yüzden mesleki beceri 
kurslarının kamu kurumlarının sosyal sorumluluğu olarak görülmesi önemlidir. 

•	 Mesleki beceri kursları herkese açık bir şekilde sürdürülmelidir. Toplumun tüm 
kesimlerinin erişimi sağlanarak, katılımlarının teşvik edilmesi önem arz etmektedir.

•	 Mesleki beceri kurslarının işsizliğin yoğun olduğu mahallelerde açılması önem 
taşımaktadır.

•	 Mesleki beceride, özellikle eğitim ihtiyacı olanların katılımları için tedbirler 
alınırken, özel eğitim gerektiren gruplar için de özel çözümler üretilmelidir. Engelli 
grupların beceri kurslarından ve istihdam fırsatlarından yararlanmaları için özel 
eğitim tasarlanması bu kesimin katılımını arttırabilir. 

•	 Mesleki eğitiminin iyi bir temele oturması için uzmanlarınca sistem analiz edilmeli 
ve yöneticilere eğitim seminerleri düzenlenmelidir. Yöneticilerin nitelikli kişilerden 
seçilmesi kursların etkinliği bakımından önem taşımaktadır. 

•	 Eğitimlerde bilgisayar ve dijital ürünlerden yararlanmak önem taşımaktadır. 
Eğitimleri destekleyecek bilgi, örnek, şablon, vs. dijital ürünlerden oluşan ve 
gençlerin ulaşabildiği veri bankası oluşturmak çağın gerektirdiği donanımlardandır. 

•	 Gençlik alanındaki ve bu alana yakın konumdaki paydaşların analizini yaparak veri 
tabanı oluşturmak ve iş birliğini geliştirmek katılımı arttıracaktır. 

•	 İstihdam fırsatlarını değerlendirmek için yerel düzeydeki istihdam eğilimleri ve 
beklentileri iyi analiz edilmelidir. İstihdam fuarlarının takip edilmesi, güncel eğilimlerin 
tespit edilmesi ve bu çerçevede mesleki beceri kurslarının güncellenmesi gerekir.

•	 Mesleki beceri konusunda halk eğitim merkezleri, ilçe belediyeleri ile istihdam 
konusunda özel sektör temsilcileri, meslek odaları, üniversiteler ve özellikle İŞKUR 
ile ortak çalışmalar, istişareler ve ortaklıklar kurulabilir. 

•	 Mesleki beceri kurslarının süreklilik kazanması ve teknolojik yeniliklere açık olması 
gerekir. Bazı meslek ve tekniklerin demode olma ihtimaline karşı güncel olanın 
takip edilmesi önem arz eder. 

•	 Bilişim ve teknoloji ağırlıklı mesleklerin yaygınlaşması ve bu alana talebin gittikçe 
artması nedeniyle mesleki beceri kursları içinde bilişim ve teknoloji alanındaki 
kursların payı arttırılmalıdır.  
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•	 Eğitimcilerin de bilgileri güncellenmeli, çevrenin ve ülkenin ihtiyaçlarına göre 
sürekli geliştirilmelidir. 

•	 Mesleki beceri eğitimleri ile örgün ve yaygın eğitim arasında bütünlük kurulmalı ve 
birbirlerini tamamlayacak şekilde tasarlanmalıdır. 

•	 İşsizlik verilerini, iş beklentilerini, çalışan taleplerini değerlendirecek, izleyecek ve 
kontrol edip aktörler arasında koordinasyon sağlayacak birimlerin kurulması ve 
geliştirilmesi bu alandaki hizmetlerin etkinliğini arttıracaktır. 

•	 Gençlere eğitimin niteliği konusunda ve eğitimlerin hayatlarında yaptığı 
değişikliklerle ilgili anketler uygulayarak analiz yapılmalı ve sonuçlar çerçevesinde 
programlar güncellenmelidir. 

•	 Mesleki beceri eğitimlerine katılan ve başarı ile dersleri tamamlayan gençlere katılım 
belgesi veya sertifika türü belgeler verilmelidir. 

•	 Mesleki beceri kurslarına katılanlar arasında başarılı olanlar ödüllendirilmelidir. 

6.8. Değerler Eğitimi

İnsanın dünyadaki serüveni, hayatta kalma mücadelesiyle başlamış, kalıcı eserler 
bırakma çalışmalarıyla devam etmiş ve günümüz modern dünyasında, medeniyetler 
arası ilişkilerde kendi öz değerleriyle ayakta kalabilecek bir medeniyet inşa etme ve ona 
sahip çıkma mücadelesine evrilmiştir. 

Toplumları ayakta tutan ve kalıcılığını sağlayan en önemli faktörlerden birisi, 
medeniyet kurma potansiyelidir. Medeniyet ise, bir toplumun kalıcı ve evrensel 
değerleriyle mümkündür. 

Toplumların kendi devamını sağlamada ve ürettiği medeniyeti korumada en güvenilir 
yöntemleri, medeniyete ilham veren değerlerini yeni nesillere aktarmaktır. Kültürleme 
kavramıyla açıklayabileceğimiz bu süreç, toplumun kültürünü, değerlerini, gelenek ve 
göreneklerini yeni nesillere aktarmalarını ifade eder ve insan için beşikten mezara kadar 
devam eden bir süreçtir. 

Değer kavramı, felsefe, sosyoloji, psikoloji ve antropoloji gibi sosyal bilim 
alanlarında sıkça tartışılan ve farklı boyutlarıyla ele alınan bir kavramdır. Çünkü sosyal 
bilimciler, insan davranışını açıklamada değerlerin çok önemli olduğuna inanırlar. 
Ayrıca, günümüzdeki hızlı sosyal değişimi anlama ve anlamlandırmada toplumun 
iyi tanınmasını, dolayısıyla da değerlerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesini gerekli 
kılmaktadır. 
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Ahlaki davranış açısından bakıldığında değer; bir kimsenin çeşitli insanları, diğer 
insanlara ait nitelikleri, istek ve niyetleri, davranışları değerlendirirken başvurduğu bir 
ölçü olarak dikkat çekmektedir. Psikolojik açıdan hayatımızın gayeleri, hatta başkasının 
da hayatının gayesi olmasını istediğimiz şeyler olarak tanımlanan değerler; sosyolojik 
açıdan ise bir sosyal grubun veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını 
sağlamak için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları kabul ve 
tasdik edilen, onların ortak duygu, düşünce, amaç ve çıkarını yansıtan genelleştirilmiş 
temel ahlaki ilke veya inançlardır. 

Değer kavramına yönelik farklı bakış açılarından farklı tanımlamaları artırmak 
mümkün olmakla birlikte genel olarak ifade edebiliriz ki; değerler, bir toplumdaki bireylerin 
ortak duygu ve düşüncelerini yansıtan genelleşmiş ahlaki inançlardır. Bu inançlar insanın 
düşünce, tutum ve davranışlarında iyiyi ve kötüyü belirleyen bir ölçü olarak ortaya çıkar. 
Yani değer, bir toplumda benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü duygu, düşünce, 
davranış, kural ve kıymettir. Değerlerin toplamı ise, bir topluma ait kültürü oluşturur. 

İNSAN DOĞASI

Kültür

Değerler

Yargılar

Kurumlar

Davranışlar
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Şekil 25. Toplumsal Yapıda Sosyal Değerlerin Yeri94

94  Mehmet Yazıcı, Değerler ve Toplumsal Yapıda Değerlerin Yeri, Fırat Üni. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, 
209-223, s. 221.
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Değerlerin yeni kuşaklara aktarılması, toplumun üstlendiği doğal bir süreçtir. İnsan 
iyiyi-kötüyü, doğruyu-yanlışı, güzeli-çirkini içinde yetiştiği toplumsal yapıdan öğrenir 
ve kendi hayatını da bu prensiplere göre organize eder. Geçen yüzyıla damgasını vuran 
sanayileşme, çevreden merkeze göçler, küreselleşme, modernleşme vb. süreçler toplumsal 
yapıda köklü değişikliklere sebep olduğu gibi değerlerde, değerlerin aktarımını sağlayan 
aile ve sosyal çevrede de ciddi değişikliklere sebep oldu. Toplumsal yapıdaki değişimler, 
değerlerin yeni kuşaklara doğal yollarla aktarımını zorlaştıracak bir süreci beraberinde 
getirdi. Nitekim değerler eğitimi, genelde tüm dünya için, özellikle de ülkeler için, ihmal 
edilemez bir öneme sahip oldu. Günümüzde de hem uluslararası kuruluşlar için hem de 
kendi milli eğitim sistemimiz için önemli hedef ve uygulamalardan birisi haline geldi. 

Şüphesiz ki her toplum için değerlerin tarihi ve doğal yollardan yeni kuşaklara 
aktarımı, toplumların tarihiyle başlar. Bununla birlikte, değerlerin sistematik olarak, 
eğitim sistemi içerisinde uygulanması oldukça yakın bir zamanda başlamıştır. Değerler 
Eğitimi, 1995 yılında Birleşmiş Milletler’in kuruluşunun 50. yıl dönümü vesilesiyle 
hazırlanan bir proje ile başlatılmıştır. Yaşayan Değerler Eğitimi (Living Values Education) 
adıyla yürütülen ve UNESCO tarafından da desteklenen program kısa sürede birçok 
ülkede, binlerce okulda uygulanmaya başlamıştır. 

Türkiye’de ise Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2010/53 numaralı Genelgesi ile 2010-2011 
Eğitim Öğretim yılından itibaren, okullarda değerler eğitimi verilmeye başlamıştır. 
Millî Eğitim Bakanlığı’nın ilgili genelgesinde değerler eğitiminin kapsamı şu şekilde 
ifade edilmektedir: “Toplumsal hayatı oluşturan, insanları birbirine bağlayan, gelişmeyi, 
mutluluğu ve huzuru sağlayan, risk ve tehditlerden koruyan ahlaki, insani, sosyal, 
manevi değerlerimizin tüm bireylere kazandırılmasında en önemli etken eğitimdir. Bu 
kazanımların öğrencilerimize aktarılması da değerler eğitimini oluşturmaktadır.” 

Bir toplumun tüm duygu ve düşüncesinde yer edinen değerleri sınırlandırmak, 
listelemek oldukça zordur. Mesela UNESCO’nun onayladığı, okullarda kazandırılması 
gereken temel değerler; barış, saygı, sevgi, sorumluluk, mutluluk, iş birliği, dürüstlük, 
alçakgönüllülük, hoşgörü, samimiyet, uyum ve özgürlük kavramlarından oluşmaktadır. 
Millî Eğitim Bakanlığı’nın müfredat için belirlediği değerler zaman zaman 
güncellenmektedir. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 2017 yılında yaptığı güncellemeyle 
birlikte, müfredatta yer alması planlanan değerler; adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, 
sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik olarak listelenmiştir. 

 Elbette ki demokrasi, insan hakları, etik, özgürlük vb. evrensel değerlerle birlikte bu 
liste uzayıp gidecektir. Bu sebeple değerler eğitiminin planlanmasında, eğitime muhatap 
olan kitlenin sosyo-kültürel ortamı ve eğitim programı, verimli bir değerler eğitimi 
planlaması için göz önünde bulundurulması gereken önemli araçlardır. 
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Değerler eğitimi açısından bakıldığında, belediyelerin gençlere yönelik projeleri ve 
çalışmaları son derece önemli gözükmektedir. Çünkü hem sağlanan sosyal ortam ve 
imkanlar hem de örgün eğitimin dışında uygulamanın yoğun olacağı bir ortam, değerler 
eğitimini okullarda olduğundan daha verimli hale getirme imkanına sahiptir. 

Değerler Eğitimi konusundaki belediye hizmet politikası ve uygulamaları konusunda 
bazı anahtar noktalar şu şekildedir:

•	 Değerler eğitimi, mevcut ders programları gibi somut müfredata sahip olmaktan 
ziyade, soyut kavramlardan oluşan ve sürekli güncellemeyi gerektiren bir 
programdır. Bu sebeple; kurumun hizmet politikası ve programa katılan gençlerin 
psikolojik, sosyolojik ve kültürel özellikleri dikkate alınarak işlevsel bir program 
hazırlanmalıdır. 

•	 Değerlerin konu ve kapsam bakımından sınırlandırılması oldukça zordur. Evrensel 
değerler, manevi değerler, milli değerler vb. genelden özele giden bir sınıflandırma 
yapmak programı oluşturmada faydalı olacaktır. 

•	 Değerler eğitimi, fen bilimleri, sosyal bilimler vb. ders içeriklerinden farklı olarak, 
öğrenmeyle birlikte davranışa dönüşmesi gereken bir alan olduğu için, eğitimcinin 
kişiliği, davranışı, değerlere uyumu da son derece önemlidir. Bu sebeple değerler 
eğitiminde görev alacak eğitimcilerin seçiminde titiz davranılması, belediyenin 
hizmet politikası da dikkate alınarak, eğitimcilere yeterli derecede hizmet içi eğitim 
verilmesi son derece önemlidir. 

•	 Eğitim içeriği hazırlanırken bir literatür oluşturulmalı. Literatür oluşturulurken de 
kitapların içeriğinde kamuoyunu rahatsız edecek ifade ve yaklaşımların olmamasına, 
yazarların kamusal imaj açısından değerli isimler olmasına dikkat edilmelidir. 

•	 Günümüzde sosyal değişme çok hızlı olduğu gibi, siyasi, dini, kültürel, ideolojik vb. 
açılardan, makbul olan ve olmayan yaklaşımlar da çok hızlı değişebilmektedir. Bu 
sebeple eğitim içeriğinin hizmet götürülen tüm kitleyi kapsayacak şekilde olmasına, 
değerlerin tüm zamanlarda geçerliliğini koruyacak yaklaşımlar içermesine, siyasi, 
dini, kültürel vb. ayrımcılıklara sebebiyet vermeyecek şekilde belirlenmesine dikkat 
edilmelidir. 

•	 Eğitim içeriğinde yer alan spesifik konularda, konu alanı uzmanları tarafından 
verilecek konferanslar, ilgili alanda rol model olacak popüler isimlerin öğrencilerle 
buluşturulması son derece faydalı olacaktır. 

•	 Eğitimcilerin haricinde, dışarıdan davet edilecek isimlerin kamusal imajları 
konusunda seçici olmak son derece önemlidir. 
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•	 Değerler eğitiminin gençlere yönelik faaliyetlerin doğal bir parçası haline getirilmesi 
ve bu konudaki vurgulamalar önem taşımaktadır. Böylece teorik bilgiler yanında 
uygulamaya dayalı gelişme sağlanabilmektedir. Başta gençlik kampları olmak üzere, 
sosyal sorumluluk faaliyetleri, gençlere yönelik organizasyonlar, eğitim destekleri, 
geziler, spor faaliyetleri, gönüllük uygulamaları, atölyeler, sanat faaliyetleri vb. 
faaliyetler, doğal süreci içinde değerler konusundaki bilinci geliştirecek biçimde 
tasarlanmalıdır.

•	 Değerleri yansıtan iyi ve güzel davranışların takdir edileceği, ödüllendirileceği bir 
sistem kurulması da faydalı olacaktır. 

6.9. Kişisel Gelişim Desteği
Kişisel gelişim, yetişkin benliğine sahip birey olma yolunda kişinin sahip olduğu 

potansiyelini, yeteneklerini ve kaynaklarını etkili biçimde kullanarak yaşam boyu 
gelişimi olarak tanımlanabilir. Kişisel gelişim, bir insanın kendisini yeterli görmediği 
alanda, yeterli olabilmek adına bir değişim süreci başlatmasıdır.

Kişisel gelişimin ilk adımı ise kendini tanımaktır. Birey inanç ve değerleri, kişilik 
yapısı ve sergilediği davranış tarzları, bilgi düzeyi, güçlü ve geliştirmesi gereken becerileri, 
zayıf yönler gibi kendiyle ilgili konularda farkındalık kazanmaktadır.

Kişisel gelişimin amacı çok yönlü geliştirmektir. Gençleri sosyal hayatında, iş 
hayatında, özel hayatında etkili, verimli, güçlü yaparak hayatına yön verir. Gençler bunu 
ancak farklı alanlarda bilgilerini artırarak gerçekleştirebilirler.

Kişisel gelişim eğitimlerinin temel amacı, gençlerin öğrenme kapasitelerini 
arttırmak, diğer bir deyişle onların kendi yeteneklerini arttırmalarını sağlamak ve farklı 
düşünmeye teşvik etmektir. Kişisel gelişim eğitimleri gençlerin hayatla ilgili olarak bilgi 
ve becerilerinin artırılmasını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Bu eğitimlerin diğer 
bir amacı da gençlerin gücünü ve sahip olmak istediği hayata ulaşabilmek için neler 
yapabileceğini fark etmesine yöneliktir. Bütün bunlar ele alındığında kişisel gelişim 
eğitimleri, gençlerin hem iş hayatında hem özel hayatında etkinliğini ve doyumunu 
artırmayı amaçlamaktadır. 95

95  Özlem Balaban ve Dilek Çakmak, “Üniversite Öğrencilerinin Kişisel Gelişim Eğitimlerine Yönelik Algılarının 
İncelenmesi”, Sakarya İktisat Dergisi, Cilt 5 , Sayı 1 , 2016 , 1-17, s. 3-4; Eren Sarı, Kişisel Gelişim, İstanbul: 
Noktaekitap, 2016, s. 11, 70-74.
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Şekil 26. Gençliğe Yönelik Eğitimlerde Pasif, Aktif ve İnteraktif Metot96

Belediyelerin gençlere yönelik hizmetlerinin bir türünü de kişisel gelişim destekleri 
oluşturmaktadır. Belediyelerin temel amacı gençlerin bilinçli, sağlıklı, özgüveni yüksek, 
beceri ve yetkinliklerini sürekli geliştiren bireyler olarak toplumsal yaşamın tüm 
aşamalarına etkin katılımlarının sağlanmasına katkıda bulunmaktır. 97

Belediyenin spor, siyasal ve sosyal katılım, doğa kampları, atölyeler, kültür ve sanat 
faaliyetleri vs. gibi diğer hizmetleri, özünde gençlerin kişisel gelişimlerini destekleyen 
faaliyetlerdir. Burada kişisel gelişim desteği kapsamında eğitim türünde yapılan 
faaliyetler ele alınmaktadır.

96  Manual Training of Youth workers Using non - formal learning and interactive methods in Youth work, 2014,  
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1494/Manual%20TOYW%20EN%20
Online.pdf, s. 23.

97 Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik , Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı, 2012,  http://
www.istka.org.tr/media/1146/%C3%A7ocuklar%C4%B1n-ve-gen%C3%A7lerin-giri%C5%9Fimcilik-beceri-ve-
geleceklerini-destekleme-mali-destek-program%C4%B1.pdf
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Gençlere yönelik kişisel gelişim eğitimleri konusundaki anahtar noktalar şu 
şekildedir:

•	 Gençlerin kişisel gelişimi desteklemek amacıyla gençlerin kolay erişebileceği 
eğitimler organize etmek. 

•	 Kişisel gelişim eğitimlerinin gerekliliği konusunda gençlere yönelik tanıtım ve 
farkındalık çalışmaları yapmak. 

•	 Kişisel gelişim eğitimlerini yıl içinde gençlere uygun gün ve saatlerde organize 
etmenin yanında, kişisel gelişim haftası ya da günleri biçiminde etkinlikler 
düzenleyerek gençlerin ilgisini ve katılımını artırmak.

•	 Kişisel gelişim kapsamındaki eğitim konularını, gençlerin ruhsal ve zihinsel 
gelişimi yanında gençlerin kendini tanıması ve kendini geliştirmesine yönelik 
nitelikte düzenlemek.

•	 Kişisel gelişim konusunda rol model kişilerle gençleri buluşturan organizasyonlar 
yapmak. Bu insanlardan kişisel gelişim eğitimi yanında gençlerin bu alana ilgi 
duyması noktasında yararlanmak.

•	 Kişisel gelişim eğitimlerine gençlerin ilgi ve katılımı sağlamak için çeşitli kitap, 
gezi, hediyelik eşya, tiyatro bileti vb. gibi teşvikler sunmak. 

•	 Kişisel gelişim eğitimi verilen sınıfların sadece gençlere yönelik olarak 
tasarlanmasını sağlamak. 15-24 yaş aralığındaki gençler için uygun yaş aralıkları 
ile farklı sınıflar açmak. Gençleri, 15-24 yaş gurubu dışındaki yaş grupları ile aynı 
sınıfta eğitime almamak.

•	 Kişisel gelişim eğitimlerini niteliğine göre gençlerin öğrendiğini uygulamaya 
geçirebildiği nitelikte tasarlamak ve sunmak.

•	 Kişisel gelişim eğitimlerinde grup çalışması, örnek olay incelmesi, rol oynama, 
pratik yapma, simülasyon, beyin fırtınası, tartışma, örnek olay, buz kırıcı vb. 
tekniklerden yararlanmak.

•	 Kişisel gelişim eğitimlerini belediyeye ait mekânlar yanında kısa kurslar ve 
seminerler biçiminde gençlerin yer aldığı okullarda da düzenleyerek yaygın etki 
elde etmek.

•	 Kişisel gelişim eğitimlerini tek ders biçiminde düzenlemek yaygın bir 
uygulamadır. Ayrıca, bu eğitimleri kişisel gelişim bakımından belli bir süreci 
esas alan ve çok yönlü biçimde birden fazla dersi içeren paket, kur ya da modül 
biçiminde organize etmek.
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•	 Kişisel gelişim kapsamında yetenekli ve istekli gençlerden liderlik ve hitabet vb. 
alanlarda özel gelişim grupları oluşturmak.

•	 Gençlere eğitimin niteliği ile ilgili ve eğitimlerin hayatlarında yaptığı 
değişikliklerle ilgili anketler uygulayarak belediyenin kişisel gelişim desteklerini 
analiz etmek ve elde edilen veriler çerçevesinde güncellemek.

•	 Kişisel gelişim eğitimlerinde bilgisayar ve dijital ürünlerden yararlanmak. 
Eğitimleri destekleyecek bilgi, örnek, şablon, vs. dijital ürünlerden oluşan ve 
gençlerin ulaşabildiği veri bankası oluşturmak.

•	 Kişisel gelişim eğitimlerini, ihtiyacı tespit edilen ya da talep eden gençlere yönelik 
rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti ile desteklemek. 

•	 Gençlere, gizliliğe dayalı biçimde uzmanların gözetimi ve analizi çerçevesinde 
kişilik testi uygulamaları sunmak.

•	 Kişisel gelişim eğitimleri kapsamında konu ile ilgili kitapların yer aldığı 
kütüphane imkânı sunmak. Ayrıca, kişisel gelişimle ilgili seçme kitapları gençlere 
hediye etmek.

•	 Kişisel gelişim eğitimlerine katılanlara yönelik olarak, aldıkları eğitimin 
kazanımları çerçevesinde yarışmalar düzenleyerek ödüller vermek.

•	 Kişisel gelişim eğitimlerine katılan ve başarı ile dersleri tamamlayan gençlere 
katılım belgesi veya sertifika vermek.

6.10.  Gençlik Hizmetleri İçin Göstergeler

Belediyelerin gençlikle ilgili politika ve uygulama modellerinin tasarlanmasında 
kanıta dayalı yaklaşımlar gelişim göstermektedir. Belediye sınırları içinde yaşayan 
gençlerle ilgili verilerin sistematik biçimde elde edilmesi, değerlendirilmesi ve ilgili 
süreçlerde kullanılması önem kazanmaktadır. Bu çerçevede, gençlerin ölçülebilir 
göstergelere dayalı olarak çok yönlü analiz edilmesi ve sonuçlara göre hizmetlerin 
tasarlanması gençlik alanında belediyelerin verimliliği ve etkinliği yanında, gençlerin 
hizmetlerle ilgili memnuniyetini de artıracak bir unsur durumundadır.

Gençlik profili ve belediyenin hizmetlerinin analizi konusunda göstergeler yararlı 
bir araç durumundadır. Göstergeler gençlikle ilgili, ölçülebilir, basit, sürekliliğe 
sahip, tamamlayıcı ve erişilebilir olmalıdır. Göstergelere dayalı çalışmalar, gençlik 
alanındaki toplumsal özelliklerin gözlemlenmesi, ölçülebilir ve karşılaştırılabilir ortak 
analiz dilinin oluşturulması, sonuçların dönemler itibariyle izlenmesi, hizmetlerin 
gelişiminin ve kalite düzeyinin belirlenmesi, hizmetler arası kıyaslama yapılması, 
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hizmetlerde iyileştirme yapılması gerekli noktaların tespit edilmesi, paydaşların ve 
kamuoyunun bilgilendirilmesi bakımından önemli avantajlar sunarlar. Belediyenin 
gençlik alanındaki politika, stratejik amaç ve hedefleri için altlık oluştururlar. 

Gençlik hizmetleri ile ilgili gösterge önerileri aşağıda yer almaktadır. Göstergeler 
temel olarak iki ana eksene sahiptir. Birincisi belediye sınırları içinde yaşayan gençlerin 
demografik, ekonomik, sosyal, sağlık, siyasal vb. özelliklerinin tespit edilerek mahalle 
ölçeğinde haritalanmasını içerir. İkincisi, gençlik profiline göre tasarlanan belediye 
hizmetlerinin analiz edilmesini içerir. Analizlerde akademik araştırmalar, raporlar, 
istatistiki veriler, anket çalışmaları ve paydaş toplantılarından da yararlanılır. 

Gençlik hizmetleri ile ilgili göstergeler belediyenin ölçeği ve hizmetin niteliğine 
göre farklılaşabilir. Ana göstergelerin altında, alt göstergeler de oluşturulabilir. 
Göstergelerle ilgili verilerin dönemsel olarak toplanması, raporlanması ve 
arşivlenmesi gerekmektedir. Göstergelerin tasarlanması, geliştirilmesi ve ölçülmesi 
aşamalarında üniversiteler ile iş birliği de geliştirilmelidir. Gösterge ölçümlerinde 
genel sonuçlar yanında gençlerin 15-18 ve 19-24 gibi yaş gruplarına göre ve cinsiyete 
dayalı ölçümlerin de yapılması önem taşımaktadır. 
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Belediyelerin Gençlik Hizmetleri Konusundaki Temel Göstergeler:

Demografik 
Göstergeler

Belediye Sınırları İçindeki Genç Nüfus Sayısı/Oranı
Mahallelere Göre Genç Nüfus Sayısı/Oranı
Belediye Sınırları İçindeki 15-18 Yaştakilerin Sayısı/Oranı
Belediye Sınırları İçindeki 19-24 Yaştakilerin Sayısı/Oranı
Kırsal Alanda Yaşayan Genç Sayısı/Oranı

Sosyo-
Ekonomik 
Göstergeler

Yoksul Kategorisindeki Genç Sayısı/Oranı
Sosyal Yardım Alan Genç Sayısı/Oranı
Genç İşsiz Sayısı/Oranı
Ne Okulda Ne İşteki Gençlerin Sayısı/Oranı
Yıl İçinde İşe Yerleşen Genç Sayısı/Oranı
İstihdam Kurslarından Yararlanan Genç Sayısı
Hizmet Sektöründe Genç İstihdamı Sayısı/Oranı
Sanayi Sektöründe Genç İstihdamı Sayısı/Oranı
Tarım Sektöründe Genç İstihdamı Sayısı/Oranı
Kendi İşyeri Olan Genç Sayısı/Oranı
Sokakta Yaşayan Genç Sayısı/Oranı
Suça Karışan Genç Sayısı/Oranı
Hükümlü Genç Sayısı/Oranı
Çalışan Genç Sayısı/Oranı
Evli Gençlerin Sayısı/Oranı
Çocuk Sahibi Genç Anne Sayısı/Oranı
Yurtiçi Göçmen Genç Sayısı/Oranı
Uluslararası Göçmen Genç Sayısı/Oranı

Eğitim 
Göstergeleri

Gençlerin Lise Okullaşma Oranı
Gençlerin Üniversite Okullaşma Oranı
Lisede Eğitim Gören Genç Sayısı/Oranı
Üniversitede Eğitim Gören Genç Sayısı/Oranı
Uluslararası Öğrenci Sayısı
Eğitime Erişimi Olmayan Genç Sayısı/Oranı
Lise Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Lisede Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Lisede Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Lise Sonrasında Eğitime Devam Etmeyen Genç Sayısı/Oranı
Meslek Lisesinde Okuyan Genç Sayısı/Oranı
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Sağlık 
Göstergeleri

Engelli Genç Türleri/Sayısı/Oranı
Gençlerin Vücut Kitle İndeksinin Dağılımı
Obez Genç Sayısı/Oranı
Sigara Kullanan Genç Sayısı/Oranı
Alkol Kullanan Genç Sayısı/Oranı
Uyuşturucu Bağımlısı Genç Sayısı/Oranı
Gençlerin Ölüm Sayısı/Oranı
Gençlerin Yaralanma Sayısı/Oranı
Kronik Hastalık Sahibi Genç Sayısı/Oranı
Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalık Sahibi Genç Sayısı/Oranı

Siyasal ve 
Sosyal Katılım 
Göstergeleri

Belediye Meclislerinde Genç Üye Sayısı/Oranı
Genç Milletvekili Sayısı/Oranı
Gençlik Alanında Belediye Meclisi Komisyonu Sayısı
Gençlerin Yerel Seçimlere Katılım Oranı
Gençlerin Genel Seçimlere Katılım Oranı
Gençlik Meclisi Sayısı
Gençlik Meclisi Üye Toplam Sayısı
Gençlik Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Sayısı
Gençler Tarafından Kurulmuş Sivil Toplum Sayısı
Üniversite Öğrenci Kulübü Sayısı
Üniversite Öğrenci Kulübü Üye Sayısı
Gençlik Spor Kulübü Sayısı
Gençlik Spor Kulübü Üye Sayısı
Lise Öğrenci Kulübü Sayısı
Lise Öğrenci Kulübü Üye Sayısı

Teknoloji 
kullanımı 
Göstergeleri

Bilgisayara Erişimi Olan Genç Sayısı/Oranı
Evinde İnternete Erişimi Olan Genç Sayısı/Oranı
Gençlerin Günlük İnternet Kullanımı (Saat)
Gençlerin Günlük Bilgisayar Kullanımı (Saat)
Gençlerin Günlük Dijital Teknoloji Kullanımı (Saat)
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Belediye
Hizmet 
Göstergeleri

Belediye Hizmetlerinden Gençlerin Memnuniyet Oranı
Gençlere Yönelik Hizmetlerden Gençlerin Memnuniyet Oranı
Belediyenin Gençlikle İlgili Stratejik Amaç Sayısı/Oranı
Belediyenin Gençlikle İlgili Stratejik Hedef Sayısı/Oranı
Belediye Bütçesinden Gençlik Hizmetlerine Ayrılan Pay
Gençlere Yönelik Spor Salonu Sayısı
Spor Hizmetlerinden Yararlanan Genç Sayısı/Oranı
Lisanslı Genç Sporcu Sayısı/Oranı
Gençlerin Spor Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı
Eğitim Destek Hizmetlerinden Yararlanan Genç Sayısı/Oranı
Gençlerin Eğitim Destek Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı
Doğa Etkinliği Hizmetlerinden Yararlanan Genç Sayısı/Oranı
Gençlerin Doğa Etkinliği Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı
Sanat Kurslarından Yararlanan Genç Sayısı/Oranı
Gençlerin Sanat Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı
Kişisel Gelişim Kurslarından Yararlanan Genç Sayısı/Oranı
Gençlerin Kişisel Gelişim Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı
Mesleki Eğitim Kurslarından Yararlanan Genç Sayısı
Gençlerin Mesleki Eğitim Kurslarından Memnuniyet Oranı
Kültür Hizmetlerinden Yararlanan Genç Sayısı/Oranı
Gençlerin Kültür Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı
Belediyenin Düzenlendiği Gezilere Katılan Genç Sayısı/Oranı
Gençlerin Gezilerden Memnuniyet Oranı
Gençlik Merkezi Sayısı
Gençlik Meclisi Üye Sayısı
Gençlerin Gençlik Merkezlerinden Memnuniyet Oranı
Gençlik Hizmetlerinde Görevli Toplam Personel Sayısı
Gençlik Hizmetlerindeki PDR Görevlisi Sayısı
Belediyenin Desteklediği Gençlik Projesi Sayısı
Belediyenin Desteklediği Projelerde Görevli Genç Sayısı
Belediyece Desteklenen Genç Teknoloji Ekibi Sayısı
Belediyece Desteklenen Teknoloji Ekiplerindeki Genç Sayısı
Bilim Merkezi Sayısı
Bilim Merkezini Ziyaret Eden Genç Sayısı
Belediyenin Gençliğe Yönelik Şenlik Organizasyonu Sayısı
Belediyenin Gençliğe Yönelik Yarışma Organizasyonu Sayısı
Belediyenin Gençliğe Yönelik Zirve Organizasyonu Sayısı
Belediyenin Yetiştirdiği Şehir Gönüllüsü Sayısı/Oranı
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7. GENÇLİK HİZMETLERİ İÇİN PAKET UYGULAMALAR

Belediyeler, gençlere yönelik farklı alanlarda oldukça zengin bir içerikle faaliyet 
yürütmektedirler. Belediyelerin gençlik faaliyetlerinin bazıları benzer nitelikte iken, 
bazıları belediyelerin yerel şartlar çerçevesinde kendi geliştirdiği bir tasarıma sahiptir. 
Gençlik hizmetlerinin daha sistematik, düzenli, ölçülebilir, etkin ve sürdürülebilir 
biçimde yürütülmesi için gençlik hizmetlerinin farklı alanlarına odaklanmış uygulama 
modelleri oluşturulması önem taşımaktadır. Uygulama modelleri kurumsal kaynakların 
daha etkin koordinasyonu yanında gençlerin katılması için de bir çerçeve oluşturur. 

Şekil 27. Gençlik Çalışmaları Başarısının Temel İlkeleri98

Belediyelerin odağında gençlerin olduğu hizmetler, “gençlik çalışması” kapsamına 
girmektedir. Gençlik çalışmaları genellikle kişisel gelişim, sosyal bütünleşme ve 
gençlerin aktif vatandaşlığı için bir araç olarak anlaşılmaktadır. Gençlik çalışması, 
gençler ile yapılan sosyal, kültürel, eğitimsel veya politik nitelikteki her türlü etkinlik 
için bir “anahtar kelime” dir. Genel olarak, yaygın veya informal öğrenme olarak 
adlandırılan “okul dışı eğitim” alanına aittir. Gençlik çalışmasının temel amacı, gençlerin 

98  Quality Youth Work, Brussels: European Commission, 2015, http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/
reports/quality-youth-work_en.pdf, s. 23
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kendi geleceğini şekillendirmeleri için fırsatlar oluşturmaktır. Gençlik çalışmalarının 
kapsadığı temaların kapsamı, ilgili kişi ve kurum türleri kadar farklıdır. Siyasi aktivizm, 
sokak çalışması, spor aktiviteleri, sosyal girişimler ve boş zaman aktiviteleri “gençlik 
çalışması” olarak adlandırılabilir.99

Gençlik çalışmalarında genel prensip, gençlerin çalışmalara gönüllü ve aktif 
katılımının, görev ve sorumluluk almasının sağlanmasıdır. Gençlik çalışmalarında ön 
koşullar; bütçe, insan kaynağı, sağlıklı, güvenli, çekici ve uygun bir ortam, gençlerin 
cazip bulduğu şeylere göre ayarlanabilir mekân ve aktiviteler, etik kurallara uygunluk, 
farklı gençlik gruplarını kapsama, gençleri çekmeye yönelik tasarlanmış bilgi ve iletişim 
stratejisi olarak sayılabilir.

Bu bağlamda belediyeler için tasarlanan, gençlik çalışmaları için yararlı olabilecek 
uygulama model önerileri aşağıda yer almaktadır. Belediyeler kurumsal kapasite düzeyi, 
yerel şartlar ve ihtiyaçlar ile paydaşlarla iş birliği durumuna göre öneri paketlerini 
farklı tasarımlar çerçevesinde uygulama imkânına sahiptir. Aşağıda belirtilen merkez 
biçimindeki önerilerin çoğu, gençlik merkezleri altında alt birim ve fonksiyon olarak da 
yapılandırılabilir. Bazı öneriler belediyenin merkezi yapısı içinde koordinasyon işlevi 
öne çıkan birimlerin sorumluluğunda tasarlanabilir.

7.1. Gençlik Merkezleri

Gençlik merkezleri gençlere yönelik hizmetlerin temel odaklarından birisini 
oluşturmaktadır. Gençlik merkezleri birden fazla fonksiyonu bir arada ve birbirini 
destekleyici biçimde, düzen ve süreklilik içinde gençlere yakın noktalarda sunmaya imkân 
sağlayan yapılardır. Merkezlerin temel işlevini gençlerin ilgi ve yetenek alanlarına göre 
serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif konularda değerlendirmelerine 
destek verilmesi oluşturmaktadır. Gençler; merkezlerde eğitim desteği, proje çalışmaları, 
bilişim ve teknolojik çalışmalar, kulüp ve atölyeler, yarışmalar, beceri kazanma ve kişisel 
gelişim desteği, rehberlik desteği, sanat çalışmaları, spor aktiviteleri gibi çok yönlü 
etkinliklerden yararlanmaktadırlar.

Lise veya üniversite düzeyi için farklı gençlik merkezleri tasarlanmalıdır. Gençlik 
merkezlerinin fonksiyonları, etkinliklerin düzeyi ve yaygınlığı belediyelerin kurumsal 
kapasitesine göre farklılık gösterebilir. Gençlik hizmetlerinde çatı görevi gören 
merkezlerin içyapıları, yerel ihtiyaçlar çerçevesinde çok sayıdaki alternatif hizmet türü 
arasından tercihlerin yapılması ile oluşturulabilir. Merkezlerin esnek yapısı, gençlik 

99  Manual Training of Youth workers Using non - formal learning and interactive methods in Youth work, https://
www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1494/Manual%20TOYW%20EN%20Online.pdf, 
2014, s. 8
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alanındaki yeni gelişmeler ve kapasitenin artırılması ile yeni hizmetlerin devreye 
alınmasında önemli avantajlarda sağlamaktadır.

Şekil 28. Gençlik Merkezilerindeki Temel Faaliyetler

Gençlik merkezlerinin binalarının hizmet standartlarına uygun biçimde ve gençlerin 
ihtiyaçları doğrultusunda tasarıma ve niteliğe sahip olması gerekmektedir. Bina inşası 
ve farklı yoldan temini konusunda ölçek, sınıf genişliği ve tavan yüksekliği, yasal 
standartlara uygunluk, sosyal donatı alanları, engelli öğrencilere uygunluk, kültürel 
alanların genişliği ve yeterliliği, teknik alanların tasarımı, havalandırma, iç mimari 
tasarım ve kullanılan renkler vb. unsurlara genç odaklı bir yaklaşım çerçevesinde dikkat 
edilmelidir. Bu konuda mimarlar yanında gençlerin psikolojisi ile ilgili uzmanlardan da 
yararlanılmalıdır. 

Gençlik merkezlerinde görev alan personelin seçimi, oryantasyonu, hizmet içi 
eğitimleri, motivasyon faaliyetleri ve teknik bakımdan uzmanlık desteğine dayalı 
biçimde geliştirilmeleri, etkin biçimde yürütülmelidir. 

Gençlik merkezlerinde yer alan kütüphaneler periyodik olarak güncellenmeli ve 
zenginleştirilmelidir. Öğrencilerin talepleri ve ihtiyaçları çerçevesinde konu ve tür 
çeşitliliğini gözeten bir anlayışla yenileme gerçekleştirilmelidir. Kütüphane konusunda 
uzmanlardan destek alınmalıdır. Kütüphanedeki fiziki kaynaklar yanında dijital 
kaynaklar da geliştirilmelidir. Öğrencilerin e-kitap, engelliler için sesli kitap, interaktif 
uygulamalar, filmler ve simülasyonlar çerçevesinde yararlı bilgiler elde edebileceği 
ürünlerin dijital kütüphanede veya erişim kapsamında sunulması önem taşımaktadır. 

Gençlik merkezlerinin paydaşlarla olan iş birliği geliştirilmelidir. Sivil toplum 
kuruluşları, üniversiteler, eğitimciler, diğer belediyeler, veliler, öğrencilerin katıldığı 
istişare toplantısı, çalıştay vb. toplantılar düzenlenerek uygulamanın mevcut durumu 
ve geleceği tartışılmalıdır. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, velilerle iş 
birliği, kariyer destekleri etkin olarak yürütülmelidir.
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Gençlik Merkezlerinin Fonksiyonları:

•	 Ahlaki gelişim

•	 Atölyeler

•	 Beceri geliştirme

•	 Entelektüel gelişim

•	 Girişimcilik desteği

•	 Gönüllülük geliştirme

•	 Kariyer desteği

•	 Kişisel gelişim

•	 Kültürel gelişim

•	 Kütüphane

•	 Liderlik gelişimi

•	 Proje geliştirme ve uygulama

•	 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık

•	 Sanatsal gelişim

•	 Sosyal gelişim

•	 Teknoloji erişimi ve uygulamaları

7.2. Uluslararası Gençlik Merkezi

Uluslararası öğrenci; eğitim almak üzere, içinde doğup büyüdüğü kültürünü, yaşam 
biçimini, ailesini, çevresini ve ülkesini bırakıp ülkesinin sınırları dışına çıkan ve gitmiş 
olduğu ülkede, o ülkenin uluslararası öğrencilik yasal mevzuatlarına göre belli bir süre 
ikamet eden kişi olarak tanımlanmaktadır.

Uluslararası öğrenciler; Türkiye Burslusu, kendi imkânlarıyla gelen, IDB (İslam 
Kalkınma Bankası) burslusu, Türkiye Diyanet Vakfı burslusu, diğer sivil toplum 
kuruluşlarının burslusu, üniversitelerin burslusu olanlar ile Erasmus vb. gibi öğrenci 
değişim programları ile gelenlerden oluşmaktadır.100

100   Küreselleşen Dünyada Uluslararası Öğrenci Hareketliliği ve Uluslararası Öğrenciler, http://www.udef.org.tr/
kuresellesen-dunyada-uluslararasi-ogrenci-hareketliligi-ve-uluslararasi-ogrenciler-.html.
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Belediyelerin uluslararası öğrencilere yönelik yürütülen hizmetlerin seviyesini 
yükseltmek, koordinasyonu ve sinerjiyi artırmak, daha etkin sonuçlar almak ve gençlik 
hizmetlerinin doğasında olan gençlere inisiyatif alanı açmak amacıyla “Uluslararası 
Gençlik Merkezi” kurulması önerilmektedir.

  Üniversiteye yakın uluslararası ve yerli öğrencilerin erişimine uygun konumda 
bulunacak merkez, belediyelerin bu alandaki hizmetlerini daha da geliştirecektir. 
Uluslararası Öğrenciler Gençlik Merkezi’nin temel işlevleri; rehberlik, sosyal ve kültürel 
etkinlikler, yemek organizasyonu, gezi organizasyonu, akademik etkinlikler, yerel 
öğrencilerle kaynaşma, kişisel gelişim desteği, proje geliştirme, ders çalışma, Türkçe’nin 
geliştirilmesi, diğer etkinlikler için irtibat noktası olması olarak sayılabilir. Merkezde 
uluslararası öğrencilerin de istihdam edilmesi faaliyetleri daha etkin hale getirecektir. 

Uluslararası Öğrenci Gençlik Merkezi bünyesindeki atölye ve topluluklarda, 
uluslararası öğrencilerin kendi aralarında ve yerli öğrencilerle iş birliği çerçevesinde 
geliştirdiği sosyal, teknik, kültürel ve gençlikle ilgili proje ve etkinliklere destek verilebilir. 

Uluslararası Öğrenci Gençlik Merkezi bünyesinde üniversitenin açık olduğu 
dönemde her hafta farklı bir ülkenin tanıtımı programa alınarak merkezde ve kampüste 
tanıtıcı etkinlikler yapılabilir. Ülkeye özel yiyecek ikramı, film gösterisi, yerel kültür 
öğeleri sergisi, söyleşi, sanat gösterisi bu çerçevedeki bazı faaliyetler olarak belirtilebilir. 
Ayrıca, yerel kültürün uluslararası öğrencilere tanıtılması çerçevesinde gezi, yemek 
etkinlikleri, kültürel etkinlikler, yerel öğrencilerle kaynaşma organizasyonları vb. 
etkinlikler düzenlenebilir. Yıllık olarak “Uluslararası Öğrenci Buluşması” organize 
edilmesi, bu alandaki faaliyetleri daha etkin hale getirecektir.

Uluslararası Gençlik Merkezlerinin Fonksiyonları: 

•	 Beceri geliştirme

•	 Entelektüel gelişim

•	 Gönüllülük geliştirme

•	 Kariyer desteği

•	 Kişisel gelişim

•	 Kütüphane

•	 Liderlik gelişimi

•	 Proje geliştirme ve uygulama

•	 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık
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•	 Sanatsal gelişim

•	 Sosyal gelişim

•	 Teknoloji erişimi ve uygulamaları

•	 Türkçe dil desteği

•	 Ülke tanıtımı

•	 Yerli öğrencilerle kaynaşma

7.3. Genç Gönüllü Merkezi

Gönüllülük, maddi bir motivasyon faktörüne dayalı olmadan genel kamu yararına 
yönelik faaliyetleri, özgür irade ile gerçekleştirmeyi ifade etmektedir. Resmi ve gayri 
resmi gönüllü vatandaş katılımı etkinliklerini kapsar.101 

Gençlerin sosyal ve siyasal hayata katılması kişisel gelişimleri bakımından önem 
taşımaktadır. Gençlerin çevreleri ve toplumdaki problemlerle ilgilenmesi, bu alanlarda 
inisiyatif üstlenmesi, yurttaşlık ve hemşehri bilinci kazanması gönüllü çalışmalarının 
temel yararlarını oluşturmaktadır. Diğer taraftan gençlerin dinamik ve enerji dolu 
yapılarının toplum için daha fazla yarar üretmesi için genç gönüllülerin bir model 
çerçevesinde yetiştirilmesi ve uygun faaliyetlere yönlendirilmesi gerekmektedir. 
Gönüllülük faaliyetleri gençlerin serbest zamanlarının değerlendirilmesi bakımından 
da önemli faydalar sunmaktadır.

Gençlik merkezleri tek düze, gençlerin alıcı ve pasif konumda olduğu mekanlar 
olmamalıdır. Bu merkezler, gençlerle ilgili kurum ve kuruluşların ortak faaliyetlerle bir 
araya geldiği ve sinerji oluşturdukları, gençlerin faaliyetlerin mutfağında görev aldığı, 
gençlerin alıcı olmanın yanında verici olduğu, etkileşimli ve çok yönlü mekanlar olarak 
geliştirilmelidir.102 

Belediye Kanunu’nun 77’nci maddesinde “Sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet 
ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, 
engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve 
katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü 
kişilerin katılımına yönelik programlar uygular.” denilerek gönüllülüğü geliştirme yasal 
çerçevede teşvik edilmektedir. Gönüllülük konusunda en uygun ve dinamik kesimi ise 
gençler oluşturmaktadır.

101  Literature Review for the State of the World’s Volunteerism Report, United Nations, 2018, https://www.unv.org/
sites/default/files/Literature%20Review%20SWVR%202018.pdf, s. 7

102  Oktay,  s. 331
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Belediyelerin ölçeğine göre gençlik merkezleri veya genç sivil toplum merkezi 
bünyesinde ya da şehirde merkezi bir konumda “Genç Gönüllü Merkezi” veya “Genç 
Gönüllü Akademisi” oluşturulabilir. 8-14 yaş, 15-20 yaş ve 21-24 yaş kategorileri altında 
seçilecek gönüllüler, yetiştirme programına tabi tutularak “Şehir Gönüllüsü” unvanı 
kazanırlar. Gönüllü seçimleri ve sonraki faaliyetlerde okullar ile iş birliği yapılması 
önem taşımaktadır. Gönüllüler kendi okullarında grup olarak da örgütlenebilir. Gönüllü 
gençlere, unvanları ile ilgili sertifika, kimlik, rozet vb. tanımlayıcı eşya yanında diğer 
teşvik edici eşyalar da dağıtılabilir. 

Gönüllülük çalışmaları yaş kategorisine göre üniversite gençlik merkezi, gençlik 
merkezi ve bilgi evleri bünyesinde organize edilebilir. Gönüllülük programı müfredatı 
ve faaliyetler de yaş gruplarına göre farklılık gösterecektir. Gönüllülerin seçimi, 
yetiştirilmesi ve gönüllü faaliyetleri konusunda sivil tolum kuruluşları ile iş birliğinin 
sağlanması, çalışmanın etkinliğini artıracak bir unsurdur.

Gönüllü adaylarına uygulanacak eğitim programlarında kişisel gelişim, sivil toplum 
çalışmaları, dezavantajlı gruplar, çevre sorunları, ilk yardım, etkin iletişim, kentsel 
problemler, gençlik sorunları, gönüllük vb. konular yer alabilir.

Gönüllü olma hakkı kazananlar ile birlikte afet tatbikatı, çevre, eğitim, kültür ve turizm, 
sağlık ve sosyal hizmetler ve spor alanlarında gönüllülük faaliyetleri organize edilebilir. 
Faaliyetlerin tasarlanması sürecinde gönüllülerin yer alması önem taşımaktadır.

Genç Gönüllü Merkezinin Fonksiyonları:

•	 Kişisel gelişim

•	 Sosyal gelişim

•	 Değerler eğitimi

•	 Sosyal sorumluluk

•	 Gönüllülük geliştirme

•	 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık

•	 Toplumsal fayda

7.4. Genç Liderlik Akademisi

Lider, insanları etkileyebilme gücü ile bireyler arasında bağ oluşturan, onları ortak 
amaçlara yönelten, dağınık durumdaki potansiyeli harekete geçirerek sinerji yoluyla 
sonuçlara ulaştıran kişidir. Liderler; toplumlar, kurumlar ve sosyal gruplar için oldukça 
önemlidir. Liderlik özelliklerinin önemli bir kısmı doğuştan gelir. 
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Genç Liderlik Akademisi’nin temel olarak iki amacı bulunmaktadır. İlki, gençler 
arasında liderlik niteliklerine sahip olanların keşfedilmesi ve bu konuda kişisel 
bilinçlerinin artırılmasıdır. İkincisi, liderlik konusunda sağlanacak çok yönlü 
destekler ile yeteneklerin geliştirilerek toplumsal yarar oluşturacak biçimde daha etkin 
kullanılmasıdır.

Genç Liderlik Akademisi, hem lise hem de üniversite çağındaki öğrencilere yönelik 
olarak yapılandırılmalıdır. Liderlik konusunda yetenekli gençler; aileler, okul yönetimleri, 
eğitimciler, öğrenci kulüpleri, belediyenin diğer gençlik faaliyetlerindeki görevliler ile iş 
birliği ya da gençlerin kendilerinin başvurmaları sonucunda tespit edilebilir. 

Liderlik çalışmaları kategorize edilmeli, kapsamı ve niteliği geliştirilerek 
çeşitlendirilmelidir. Bu çerçevede iki tür liderlik programı gençlere sunulabilir. Birinci 
tip liderlik programı daha az sayıda ve özel seçilmiş gençlere yönelik olmalı ve yıl 
boyunca aynı gruba liderlik modüllerinin tümü verilmelidir. İkinci kategorideki liderlik 
programı daha fazla gencin katılımına açık olacak şekilde kısa süreli tutulmalıdır. Yıl 
boyunca farklı genç grupları ile tekrar etmelidir. Bu kategoride liderlik modüllerinin 
daraltılmış hali gençlere sunulmalıdır.

Gençlerin yaş, eğitim ve liderlik yeteneklerine göre farklı eğitim modülleri 
oluşturulmalıdır. Lise ve üniversite düzeyindeki lider adaylarının okul veya fakülte 
bakımından çeşitliliğine dikkat edilmelidir. Liderlik adayları lise ve üniversite olarak ayrı 
gruplar halinde eğitim ve uygulamalara katılmalıdır. Ayrıca, eğitimlerin 15-20 sayısını 
aşmayan sınıf ortamlarında geçekleştirilmesi yararlı olacaktır.

Liderlik çalışmaları çok yönlü birbirini tamamlayıcı modüller biçiminde dengeli 
olarak tasarlanmalıdır. Başlıca destek alanları şu şekilde belirtilebilir:

 Kişisel gelişim, kültürel gelişim, entelektüel gelişim, sosyal gelişim, sanatsal gelişim, 
değerler eğitimi, liderlik gelişimi, stratejik yönetim, bilişim, gönüllülük, doğa etkinlikleri 
ve spor etkinlikleri.

Liderlik eğitimlerinde konuya göre değişen yoğunlukta; uygulama, örnek olay, rol 
alma, simülasyon, liderlik oyunları vb. tekniklerden yararlanılması etkinliği artıracak 
bir unsurdur. Liderlik kapsamındaki modülleri tamamlayan adaylara, her alanla ilgili 
belge verilmelidir.

Lider adaylarının aldığı eğitimler çerçevesinde siyasal ve sosyal hayata katılımlarını 
artıracak görev ve uygulamalar geliştirilmelidir. Belediye meclisi, gençlik meclisi, 
bilgievi, staj çalışmaları, sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alma, kent 
atölyelerinde proje yapma, dijital mecralarda yayın faaliyeti, sosyal kampanya yönetimi 
gibi uygulamalar bu çerçevede yararlı olabilir.
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Liderlikleri ile öne çıkan rol model kişilerle küçük ölçekli odak grup çalışmaları 
yapılarak deneyim ve tecrübe paylaşımı artırılmalıdır. Lider adaylarının ulusal ve 
uluslararası düzeyde etkinliklere katılımına destek sağlanmalıdır. Liderlere entelektüel 
gelişim alanında özellikle içinde yaşayacakları 21. yüzyılda dünya ana teması altında 
bilgilendirme etkinlikleri düzenlenmelidir. Dünya vatandaşı nitelikleri geliştirilmelidir.

Lider adaylarının seçimi, çok yönlü gelişimi, siyasal ve sosyal katılımı, kariyer desteği 
ve uygulamanın geliştirilmesi konusunda paydaşlarla iş birliği artırılmalıdır. Lider izleme 
veri tabanı oluşturularak, destek verilen lider adaylarının gelişimi, mezun olduktan 
sonraki süreçleri izlenmelidir. Liderlik modüllerinde yer alan gençlerden belediyenin 
diğer gençlik çalışmalarında gönüllü lider olarak da yararlanılabilir.

Liderlere yönelik kişilik testleri, kariyer desteği, kişisel gelişim takip desteği, psikolojik 
ve diğer destekleri içeren rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri geliştirilmelidir. 
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri kapsamında velilerle iletişim ve iş birliği 
geliştirilmelidir. 

Liderlik uygulamaları konusundaki iyi uygulama örnekleri izlenerek mevcut 
uygulama güncellenmelidir. Liderlik modüllerinin geliştirilmesinde başta 
üniversiteler olmak üzere uzmanlık desteği her aşamada sağlanmalıdır.

Genç Liderlik Akademisinin Fonksiyonları:

•	 Kişisel gelişim

•	 Sosyal gelişim

•	 Gönüllülük geliştirme

•	 Kariyer desteği

•	 Kültürel gelişim

•	 Liderlik gelişimi

•	 Vizyon geliştirme

7.5. Genç Sivil Toplum Merkezi

“Sivil toplum” kavramı genel anlamıyla devletin dışında kalan, dolaylı veya dolaysız 
ama belli düzeyde siyasi bir nitelik içeren, fakat özünde toplumsal sorunların çözümüne 
dönük sivil etkinlikleri, ilişkileri ve çıkarları yaşama geçiren bir alana tekabül eder. 
Kavramsal düzeyde düşündüğümüzde sivil toplum, demokratikleşme, toplumsal 
sorunlara çözüm arama ve kamusal tartışma alanıdır. 
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Sivil toplum, devlet ile ekonomi ve aile arasında kalan sivil toplumsal sorunları 
çözmeye dönük bir kamusal tartışma alanı ve bu tartışmanın yaşama geçirildiği örgütsel 
etkinliktir. Sivil toplum kuruluşları da belli toplumsal sorunlara çözüm bulunmasını, 
belli değerlerin korunmasını ve belli çıkarların yaşama geçirilmesini amaçlayan örgütsel 
etkinliklerdir.103 Sivil toplum kuruluşları vatandaşların devlet dışında oluşturduğu 
gönüllülüğe, iş birliğine ve dayanışmaya dayalı, toplumda birey ile devlet arasındaki 
boşluğu dolduran organizasyonlardır. 

Sivil toplum kuruluşlarının oluşturulması, geliştirilmesi ve faaliyetleri konusunda 
çok yönlü ücretsiz destekler sunmak üzere belediyeler tarafından “Genç Sivil Toplum 
Merkezi” adıyla yapılar oluşturulabilir. Genç Sivil Toplum Merkezi hedef kitlesini lise ve 
üniversite düzeyindeki öğrenci kulüpleri, gönüllülerden oluşan henüz kurumsallaşmamış 
topluluklar, gençlerden oluşan veya ağırlıklı gençlik alanında faaliyet yürüten sivil 
toplum kuruluşu statüsüne sahip ilgili organizasyonlar oluşturmaktadır.

Merkezlerin temel fonksiyonları; gönüllülük çerçevesinde bir araya gelen ekiplerin 
örgütlenmesini teşvik etmek, sivil toplum kuruluşlarına kurumsal kapasite alanında 
destekler sunmak, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek olarak belirtilebilir. Bu 
işlevler, sivil toplum örgütlerinin sayısını artırmak, bilgi düzeyini geliştirmek, ekonomik 
eksikliklerinin oluşturduğu dezavantajları azaltmak ve gençlerin toplumsal konularda 
daha fazla inisiyatif kullanması yoluyla sosyal ve siyasal katılımlarını artırmaya 
odaklanmıştır. 

Gençler, sivil toplum merkezinin sağladığı kurumsal kapasite imkânlarından 
yararlanarak şehirle ilgili çeşitli faaliyetleri gönüllülüğe ve iş birliğine dayalı biçimde 
gerçekleştirebilirler. Üyeler veya gönüllülerle idari veya faaliyet toplantıları yapmak; 
proje geliştirmek, broşür, afiş vb. yayınları hazırlamak ve bastırmak; web sayfası 
tasarlamak ve yayımlamak; bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, fotokopi, projektör, kamera, 
drone kamera, faks gibi teknolojik imkanları kullanmak; seminer, film gösterimi, sunuş, 
söyleşi vb. faaliyetlerde çok amaçlı salonları kullanmak; faaliyet ve projeleri tanıtmak, 
diğer sivil toplum kuruluşlarının görüşleri ve katkılarını almak; vatandaşların ve ilgili 
diğer kurumların faaliyetlerle buluşmasını sağlamak konusunda sivil toplum merkezi 
uygun ve etkin bir ortam sağlamaktadır.

Merkez bünyesinde eğitim ve danışmanlık desteği de verilebilir. İhtiyaç temelli 
eğitimler yanında, sivil toplum kuruluşunun kurulması, yönetimi, gönüllülük, kampanya 
yönetimi, kaynak geliştirme, stratejik yönetim, bütçe, iletişim stratejisi, halkla ilişkiler, 

103  Fuat Keyman, Türkiye’de Sivil Toplumun Serüveni: İmkansızlıklar İçinde Bir Vaha, Ankara: Sivil Toplum 
Geliştirme Merkezi, 2006, http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/t/u/turkiye-de-sivil-toplumun-seruveni.pdf, 
s. 15.
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proje geliştirme ve yönetimi, proje imkanları, sosyal ve siyasal katılım, sosyal haklar gibi 
konular eğitim ve danışmanlık için başlıca başlıkları oluşturmaktadır. 

Genç Sivil Toplum Merkezi, belediye tarafından doğrudan kurulabileceği gibi kent 
konseyi bünyesinde de oluşturulabilir. Sivil toplum kuruluşlarının belediye ve diğer kamu 
kurumlarından bağımsız biçimde kurumsal kapasitelerini geliştirmeleri ve faaliyetlerini 
organize etmeleri esastır. Belediyelerin verdiği destekler sivil toplum kuruluşlarının 
özerkliğini düşürerek bağımlılıklarını artırabilir. Bu çerçevede belediyeler kurumsal 
kapasitesi düşük sivil toplum kuruluşlarına verdikleri desteklerde özerklik ve bağımlılık 
dengesini korumalıdır. Genç Sivil Toplum Merkezi’nin kent konseyi bünyesinde olması, 
bu dengenin kurulmasına daha elverişli bir ortam oluşturabilmektedir. 

Genç Sivil Toplum Merkezinin Fonksiyonları:

•	 Kurumsal kapasite desteği

•	 Eğitim desteği

•	 Danışmanlık desteği

•	 Gönüllülük geliştirme

•	 Proje desteği

•	 Ekip çalışması

•	 Kişisel gelişim

•	 Sosyal gelişim

•	 Sosyal sorumluluk

•	 Toplumsal fayda

7.6. Genç Teknoloji Merkezi

Bilim ve teknoloji uzun dönemli ekonomik ve toplumsal gelişmenin en önemli 
unsurlarından birisi, bilim ve teknoloji politikaları ise bu gelişimin hızını ve yönünü 
etkilemenin bir aracıdır. Dünyada ekonomik ve sosyal anlamda gelişmiş ülkelerin tümü 
uzun dönemli toplumsal, ekonomik ve siyasi hedefleri ile uyumlu bir bilim ve teknoloji 
vizyonu geliştirmişlerdir.

Belediyelerin ölçeğine ve kurumsal kapasitesine göre gençlik merkezleri bünyesinde 
ya da şehrin merkezi bir bölgesinde yer alacak olan “Genç Teknoloji Merkezi”, çeşitli 
yaş gruplarındaki gençlerin teknolojik yeniliklerle tanışması, bu konudaki ilgilerinin 
artırılması ve amatör bir ruhla uygun alanlarda teknolojiye dayalı tasarımlar 
yapabilmesine destek vermeyi amaçlamaktadır. 
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Şekil 29. Genç Teknoloji Merkezi Organizasyon Şeması

Merkez bünyesinde ekiplerin oluşturulması yanında temel olarak okullar ve 
sivil toplum kuruluşlarındaki gençlerden oluşturulan ekiplere dayalı bir çalışma 
yürütülmesi daha etkin bir modeldir. Okullarda ekiplerin yönetimi için öğretmenlerden 
yararlanılmalıdır. Etkin tanıtım ve çerçevesi iyi belirlenmiş süreçlere dayalı biçimde 
destek sağlanacak teknoloji ekipleri çok çeşitli alanlarda faaliyet yürütebilir. Uygulama 
ana paydaşları yanında üniversite, TÜBİTAK, teknoloji firmaları, kalkınma ajansı vb. 
paydaşlarla da iş birliği bu çalışmada önem taşımaktadır. 

Merkez bünyesindeki çalışmalar, teknoloji ekibi dışında kalan gençlere yönelik 
teknoloji faaliyetlerini de destekleyecektir. Ayrıca, belediyelerin bilim merkezindeki 
farkındalık oluşturucu faaliyetlerin bir uygulama ayağı fonksiyonunu üstlenecektir.

Merkez bünyesinde yer alacak teknoloji ekiplerine danışmanlık yanında teçhizat 
destekleri de sağlanmalıdır. Ekiplerin bir araya geldiği ve bilgi paylaşımı yaptıkları 
toplantıların organize edilmesi, teknik geziler, rol model teknoloji insanları ile buluşma, 
yarışma, şenlik, gösteri, sergilerin açılması, ödül ve teşviklerin verilmesi yanında ulusal 
ve uluslararası etkinliklere katılımların desteklenmesi temel faaliyet alanlarından 
bazılarıdır.

Teknoloji geliştirme kapsamında robotik, kodlama, enerji teknolojileri, İHA tasarımı, 
siber güvenlik, algoritma, insan yararına teknolojiler, web ve mobil uygulama geliştirme, 
model uçak ve diğer araç tasarımı, roket geliştirme, güneş ve rüzgar enerjisi, çeşitli 
yazılımlar vb. konulara dönük ekipler oluşturulabilir. Teknoloji geliştirme ekiplerinin 
amatör çerçevede kalması, belediyenin destek çerçevesinin daralmaması bakımından 
önem taşımaktadır. Kendini geliştiren ve daha ileri seviyede teknolojik düzey yakalayan 
ekiplerin paydaşlarla iş birliği çerçevesinde yönlendirilmesi gerekmektedir.
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Genç Teknoloji Merkezi Fonksiyonları:

•	 Teknoloji alanında gençlerin farkındalığını artırıcı faaliyetler düzenlemek

•	 Teknoloji ekiplerinin kurulması ve organizasyonunu yürütmek.

•	 Teknoloji ekiplerine danışmanlık hizmeti vermek.

•	 Teknoloji alanında paydaşlarla iş birliğini geliştirmek.

•	 Teknoloji alanında ekiplere ayni desteklerler sağlamak.

•	 Toplantı, teknik gezi, yarışma, sergi, şenlik, gösteri vb. ekip çalışmalarının sunulduğu 
etkinlikler organize etmek.

•	 İl dışındaki fuar, gösteri, yarışma vb. teknoloji alanındaki etkinliklere seçilmiş 
ekiplerin katılımını desteklemek.

•	 Teknoloji ekiplerini bir araya getiren organizasyonlar yapmak.

7.7. Genç Proje Merkezi/Gençlik Şehir Atölyesi

Gençlik Projeleri kavramı Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin hız kazandığı 
2000’li yılların başından itibaren önem kazanarak önemli bir unsur haline gelmiştir. 
Genç nüfus bakımından diğer ülkelere göre daha avantajlı bir konumda olan ülkemizdeki 
gençliğin; bilim, sanat, kültür, yenilik, istihdam, girişimcilik gibi alanlarda daha üretken, 
daha verimli birer dünya vatandaşı olmaları için bir yandan temel değerler bakımından 
güçlendirilirken bir yandan da dünyaya daha geniş çerçeveden bakabilecekleri bir 
perspektif kazanmaları gereklidir. 

Kişi başına düşen milli gelir, birey başına düşen verimlilik, kültür ve sanat eserleri, 
turizm faaliyetlerine katılım, ulusal, uluslararası etkinliklerde yer alma, fikri mülkiyet 
hakkı sayısı, genç girişimcilik gibi gençlerin üretkenlik ve verimliğinin ölçüldüğü birçok 
endekste Türkiye genellikle orta sıralarda yer almaktadır. Sahip olduğu genç nüfus 
ve verimlilik arasında istenilen düzeyde bir orantı bulunmamaktadır. Aynı zamanda 
gençlik projeleri sayesinde gençlerin elde edebileceği takım çalışması, liderlik, çok 
kültürlü ekipleri yönetme kabiliyeti, kendi varlığına çeşitli etkinliklerle anlam katma ve 
yaşadığı toplum ve dünya için değer üretme odaklı düşünme kabiliyetleri gelişmektedir. 
Daha önceki başlıklarda da belirtildiği gibi gençlerin kişisel gelişimleri için de önemli 
fırsatlar doğurmaktadır.

Günümüzde çok farklı alanlarda gençlik projeleri söz konusudur. Bu projeler kimi 
zaman uluslararası, kimi zaman da ulusal fonlarla desteklenmektedir. Aynı zamanda 
sivil toplum örgütleri, bakanlıklar, kalkınma ajansları, belediyeler, üniversiteler gençlere 
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çeşitli yollarla yatırım yapmayı, gençlerin sosyal, kültürel, bilimsel kapasitelerini 
geliştirmeyi, üstün kabiliyetli olanların kabiliyetlerini daha etkili hale getirmeleri ve/veya 
dezavantajlı durumda olanların iyi olma halini geliştirmeyi stratejik amaç ve hedefleri 
arasına koymaktadırlar. 

Ancak, toplumun her katmanında olduğu gibi gençler için yapılacak proje bazlı 
çalışmaların da ciddi bir kapsayıcılık sorunu olduğu açıktır. Bir yanda engelli bireyler, 
mülteci, göçmen, yoksul, terör mağduru vb. dezavantajlı gençler varken, diğer yanda 
üstün zekalı ve yetenekli, ekonomik refah düzeyi yüksek, yurt dışı tecrübeleri edinmiş, 
kültür ve sanat etkinlikleri içinde yer alan gençler bulunmaktadır. Ayrıca, yapılacak olan 
projelerde yaş, cinsiyet, avantajlılık ve dezavantajlılık durumu; inanç, yaşam tarzı, siyasi 
altyapı farklılıkları da gözetilerek kapsayıcı projeler ve etkinlikler planlanmalıdır.

Avrupa Birliği gençlik çalışmalarını uzun yıllardır belirli programlara göre 
yönetmekte, alt programlar, faaliyetler, amaç ve hedefler belirlemekte ve bütün bunları 
belirli bir sistematik içinde yürütecek şekilde bütçelendirerek kaynak tahsis etmektedir. 
Örneğin Erasmus + programı 2020 yılına kadar birlik içinde ve aday ülkelerde yaşayan 
gençlerin Avrupalılık kültürünü ve yaşam tarzını benimsemesi, hoşgörü, çok kültürlülük, 
girişimcilik, inovasyon, iletişim, sosyalleşme gibi birçok faaliyeti ekonomik olarak 
desteklemekte, değişim programları ile gençlerin ulus ötesi ziyaretlerini finanse ederek 
eğitim alma yoluyla belirli bir eksen doğrultusunda destek vermektedir. Bu açıdan 
bakıldığında ülkemizin de ilgili Bakanlıklar, yerel yönetimler, STK’lar, Milli Eğitime bağlı 
okullar, üniversitelerle birlikte kapsayıcı, bütün farklılıkları gözeten bir gençlik politikası 
ekseninde bir eylem planı yaparak farklı gençlik projelerini desteklemelidir. Yapılacak 
bütün farklı proje ve etkinlikler ana ekseni destekler şekilde gerçekleştirilmelidir. 

“Genç Proje Merkezi”, belediyelerin ölçeği ve kurumsal kapasitesine göre gençlik 
merkezleri bünyesinde ya da merkezi bir birim olarak hizmet verecek olan bir yapıdır. 
Üniversite gençlerine yönelik proje destekleri Üniversite Gençlik Merkezi’ndeki birim 
tarafından organize edilmelidir. Ortaokul, lise ve üniversite gençlerine yönelik yapılanma 
proje fikrinin uygulamaya dayalı olarak yaygınlaşmasını amaçlamaktadır. Bu çerçevede 
gençlerin yaş grubuna göre farklılaşan seviyelerde proje konusunda tüm boyutları 
ile bilgi ve tecrübe sahibi olmaları, şehirle ilgili proje geliştirmeleri ve uygulamaları 
desteklenmelidir. Ayrıca, belediye dışındaki ulusal ve uluslararası gençlik projeleri ile 
gençlerin buluşturulması organize edilmelidir.

 Projelerin sadece gençlerden oluşan ekiplerin uygulayabileceği, basit, düşük desteğe 
ihtiyaç duyan, uygulaması riskli ve zor olmayan ve toplumsal etki oluşturacak nitelikte 
olmasına dikkat edilmelidir. Projeler şehirle ilgisi olmak şartıyla çevre, spor, doğa, 
hayırseverlik, gönüllülük, kent kültürü, sosyal sorumluluk, farkındalık, kişisel gelişim 
vb. alanlarda olabilir. 
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Teknoloji ve bilişim projeleri kapsam dışındadır. Bu tip projeler Teknoloji ve Bilişim 
Merkezi kapsamında ayrıca yürütülecektir. Proje destekleri, temel olarak okullarda ilgili 
bir öğretmen desteğinde organize olacak ekipler üzerinden yürütülmelidir. Bu çerçevede 
okullarla iş birliği geliştirilmelidir. Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarında yer alan genç 
ekiplerin projeleri de merkez kapsamında desteklenmelidir.

Şekil 30. Gençlik Proje Merkezi Organizasyon Şeması

Belediyenin genç gönüllü, genç teknoloji ve genç proje çalışmalarında başarı kazanan 
ve belli bir gelişme düzeyini yakalayan gençlere yönelik olarak Gençlik Şehir Atölyesi 
oluşturulabilir. Şehir atölyesi kapsamında belediyenin daha fazla desteğini içeren 
şehirdeki çeşitli problemlerin çözümüne veya yerel hizmetlerin geliştirilmesine yönelik 
çalışmalar nitelikli uzmanlar eşliğinde organize edilerek bu alandaki gençlik çalışmaları 
daha üst düzeye taşınabilir.

Belediyelerin gençlik projelerini desteklemesi hususunda aşağıdaki unsurların 
dikkate alınmasında fayda vardır:

•	 Çeşitli gruplardaki gençlerin proje için bir araya gelmesini sağlayan gençlik 
proje merkezi birimini oluşturmak. Bu merkezin gençlik merkezleri bünyesinde 
yapılanmasını sağlayarak, erişimi kolaylaştırmak ve katılımı artırmak.

•	 Bu merkezlerde kapsayıcı, odak grup ve hedeflere göre tasarlanmış toplulukların 
oluşturulmasını sağlamak.

•	 STK, Milli Eğitim, üniversite, özel sektör ve belediye iş birliklerini destekleyici iç 
mekanizmalar kurmak, paydaşlar geliştirmek.
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•	 Ulusal paydaşlar geliştirmenin yanı sıra uluslararası düzeyde ortak projeler için yurt 
dışı paydaşlar geliştirmek.

•	 Gençleri belirli ortak amaç ve hedefler etrafında toplamak. (Örneğin: Çevre, kadın 
hakları, eğitimde fırsat eşitliği, yoksullukla mücadele vb.)

•	 Türkiye ve dünyadaki proje fırsatlarını takip eden, bu fırsatlar hakkında gençlere, 
gençlik üzerine çalışan STK’lara ve diğer paydaşlara bilgi akışını sağlayan ve yeni 
projeler üretilmesini sağlayan bir mekanizma kurmak.

•	 Uygulanan projelerin etkinliğini ve verimini arttırmak üzere belediyeye ait alt yapı 
(fiziki mekân, araç, insan kaynağı vb.) kaynaklarını daha etkin kullanmak.

•	 Gençlik projelerinin fikir aşamasından projelerin uygulanıp raporlanma aşamasına 
kadar tüm süreçlere gençleri dahil etmek.

•	 Bütün bu etkinlikleri planlı, programlı yapmak ve sürdürülebilir kılmak.

Genç Proje Merkezi Fonksiyonları:

•	 Belediye dışındaki kurumların desteklediği projeler ile gençleri buluşturmak.

•	 Proje başvuru sürecini yönetmek.

•	 Proje ekiplerini bir araya getiren organizasyonlar yapmak.

•	 Proje geliştirme fikri ve süreci hakkında gençleri bilgilendirmek.

•	 Proje geliştirme ve uygulama konusunda paydaşlarla iş birliği geliştirme.

•	 Proje konularının belirlenmesine destek vermek.

•	 Proje konusunda okullarda ekiplerin oluşturulması ve desteklenmesi.

•	 Projelere danışmanlık hizmeti vermek.

•	 Projelere yönelik belediyenin desteklerini organize etmek.

•	 Projelerin sergilendiği etkinlikleri organize etmek.

•	 Projelerin takibini yürütmek.

•	 Projelerle ilgili yarışmalar düzenlemek.

7.8. Genç Girişimci Merkezi

Girişimcilik, iktisadi mal veya hizmet üretimi için üretim faktörlerinin bir araya 
getirilerek, ekonomik fırsatların yeni değerlere dönüştürüldüğü organizasyonun 
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oluşturulmasıdır. İnovasyon, toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin 
kullanılmaya başlanması anlamındadır. İnovasyon yeni ve farklı bir sonuç olarak 
tanımlanmaktadır. Türkçe’de yenilik, yenileme gibi sözcüklerle karşılanmaya çalışılsa 
da anlamı tek bir sözcükle ifade edilemeyecek kadar geniştir. Yenilikçilik akımı dijital 
dünyanın gelişmesi ile birlikte hayatımıza damga vurmuştur. 2005 yılında 3. Basımı 
yapılan ve OECD tarafından yayınlanan Oslo Kılavuzu’na göre inovasyon:104 

“Yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), süreç, yeni bir 
pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir.” 

şeklinde tanımlanmıştır. 

Frascati Kılavuzu’na (2002) göre ise Ar-Ge aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:105

“Araştırma ve deneysel geliştirme, insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan 
bilgi dağarcığının arttırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere 
kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.” 

5746 Sayılı Kanuna göre Ar-Ge; “Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun 
bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının arttırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve 
uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı 
çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve 
teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları 
özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetlerdir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Ulusal ve uluslararası tanımlarda açık bir şekilde ar-ge faaliyetleri ve inovasyonun 
farklılıkları açık bir şekilde ortaya konmaktadır. Teknolojik yenilik çalışmaları yeni 
bilgilere yapılan yatırım dahil esas olarak teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş 
ürünlerin veya süreçlerin ortaya çıkmasına yol açan ya da bunun amaçlandığı bilimsel, 
teknolojik, örgütsel, finansal ve ticari adımlardır. Ar-ge bu çalışmalardan sadece biridir 
ve yenilik sürecinin farklı aşamalarında gerçekleştirilebilir. Ar-Ge, sadece tasarımcı 
fikirlerin orijinal kaynağı olarak değil, aynı zamanda uygulama aşamasına kadar 
herhangi bir noktada başvurulabilecek bir sorun çözme yolu olarak da etkili olabilir. 

İnovasyon (yenilik) tamamen yeni bir değer üretme sürecidir diye özetleyebiliriz. Ar-
Ge ise bu süreçte başvurduğumuz bilimsel teknikler çabalar olarak ve teknoloji ise bütün 
bu faaliyetleri gerçekleştirirken mevcut teknik bilgi, alet, donanım, cihaz, yazılım vb.’nin 
tümüdür. 

104  Oslo Kılavuzu, http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/Oslo_3_TR.pdf, s. 50.
105  Frascati Kılavuzu,  https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/frascati_tr.pdf, s. 30.
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Girişimci, mal ve hizmet üretimi yapabilmek için, üretim öğelerini en iyi koşullar 
altında bir araya getiren kişidir. Riski üzerine alarak başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla üretim öğelerinin alımını yapar, bunların bir araya getirilmesi imkânını sağlar. 
Kâr amacı güder ancak tek amaç para kazanmak değildir. Girişimcilik için en temel 3 
faktör; yetenek, cesaret ve bilgidir.106

Bütün bu veriler ışığında gençlere yönelik politikalar belirlenirken bilhassa 
inovasyon, ar-ge ve teknoloji odaklı çalışmalara öncelik verilmesi gerektiği açıktır. Ancak 
diğer alanlarda olduğu gibi çok güçlü bir potansiyeli olmasına rağmen ülkemizin genç 
nüfusunun istenildiği düzeyde inovasyon faaliyetlerinde yer almaması ve/veya değer 
odaklı ürün, hizmet, süreç ortaya koyamaması büyük ölçüde uygun bir metodolojiye 
sahip olmamaktan kaynaklanmaktadır. Fikir aşamasından, projeye, projeden ürüne, 
üründen ekonomik değere uzanan zinciri iyi yönetemediğiniz zaman inovasyon 
çalışmalarında hem zaman kaybı, hem kaynak israfı kaçınılmaz hale gelmektedir. 

Ülkemizde de son yıllarda farkındalığın artması ile gençlere yönelik olarak STEM, 
robotik, yazılım, mobil uygulama geliştirme gibi alanlarda yaratıcılık kabiliyetlerini 
geliştirecek faaliyetlere, derslere yer verilmekte ve eğitim kurumları, belediyeler 
tarafından atölye bazlı alt yapılar oluşturulmaktadır. Gençler ilgi alanlarına ve 
yeteneklerine göre buralardan faydalanmaktadır. Ancak, bu faaliyetlerde ciddi bir 
metodoloji ve sürdürülebilirlik sorunu bulunmaktadır. 

Bu nedenle kurumlarımızın kendi önceliklerine ve hedef kitlelerine göre tasarlanmış 
“Kurumsal İnovasyon Yönetimi Modeli” uygulamaları gerekmektedir. Üniversitelerde 
Teknoloji Transfer Ofislerinin üstlendiği ara yüz görevini üstlenecek yapıların kurulması 
gerekmektedir.

Bütün bu bilgiler ışığında yenilik, ar-ge, teknolojiye erişim faaliyetlerini sağlıklı ve 
sonuç alıcı şekilde yönetebilmesi için bazı öneriler aşağıda verilmiştir:

•	 Gençler için ihtiyacı karşılayacak düzeyde fiziki alt yapıları oluşturmak. (Atölye, 
laboratuvar, yazılım vb.)

•	 Fikirden projeye, projeden ürüne mekanizması kurmak.

•	 Gençleri, gençlik üzerine çalışan paydaşları düzenli olarak bilgilendiren ve 
farkındalık düzeyini arttıran bir sistem kurmak.

•	 Paydaşlarla birlikte gençleri inovasyon faaliyetlerini yöneltmek.

106  http://mugim.maltepe.edu.tr/girisimcilik-nedir.
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•	 İnovasyon faaliyetleri içinde bulunmak isteyen gençleri teşvik etmek, desteklemek 
ve imkân vermek.

•	 Gençlerin fikirlerini hayata geçirmeleri için ihtiyaç duyacakları finans kaynaklarının 
teminini kolaylaştırmak

•	 Fikri Mülkiyet Hakları (patent, faydalı model, tasarım vb.) süreçlerini yönetmek ve 
gençlerin haklarını güvence altına alacak bir mekanizma kurmak.

•	 Üründen girişimciliğe veya ticarileşmeye yol açacak bir sistem geliştirmek.

•	 Gençlerin ihtiyaç duyacakları teknolojik cihazlara erişimini sağlamak.

•	 Genç Girişimciliği destekleyici ortak çalışma ortamları (Kuluçka Merkezleri) 
oluşturmak ve işletmek.

•	 İnovasyon ve girişimcilik yarışmaları düzenlemek.

•	 Bütün bu faaliyetleri sürdürülebilir bir ekosistem ile yönetmek ve “Kurumsal 
İnovasyon Yönetimi Modeli” geliştirmek. 

Girişimcilik konusunda merkezi kamu kurumları, kalkınma ajansları ve belediyelerin 
çeşitli faaliyetleri bulunmaktadır. Girişimcilerin desteklenmesi toplumun bir bütün 
olarak ekonomik ve sosyal kalkınması bakımından önem taşımaktadır. İşsizlik gençliğin 
en temel problemleri arasında yer almaktadır. Girişim desteği, gençlerin yaşadığı 
dezavantajları azaltmaya yönelmiştir. Diğer taraftan okuldan iş hayatına geçişte destek 
niteliği taşımaktadır.

Genç Girişimci Merkezi, belediyenin ölçeğine göre gençlik merkezleri bünyesinde 
ya da merkezi bir birim olarak yapılanması önerilmektedir. Beceri ve mesleki gelişim 
kursları çerçevesinde yürütülen çalışmaların daha etkin sonuçlar üretmesi için 
girişimcilik merkezi faaliyetleri ile desteklenmesi önem taşımaktadır. Böylece, gençlerin 
istihdam edebilirlik düzeyleri de yükselecektir.

Bu çerçevede Genç Girişimci Merkezi’nin faaliyete geçmesi gençlerin kendi işlerini 
kurması, ekonomik hayata katılımları, istihdam ortamının geliştirilmesi, gençlerin 
yeniliklerle buluşması, inovasyon, işsizliğin azaltılması bakımından fırsatlar sunmaktadır. 
Yatırım konusunda gençlerin fikir geliştirmesi, yeni teknolojilerle tanıştırılması, yeni 
girişimler için altyapı desteği sunulması, girişimcilik eğitimleri verilmesi Genç Girişimci 
Merkezi’nin temel işlevlerini oluşturmaktadır. Özellikle teknoloji ve bilişim alanındaki 
fırsatlar ve gençlerin bu alanlara yatkınlığı önemli gelişme fırsatları sunmaktadır.
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Genç Girişimci Merkezi fırsatlara erişimi artırmayı amaçlayan bir birimdir. Bu 
çerçevede fırsatları sunan sanayi ve ticaret kuruluşları, meslek örgütleri yanında 
üniversite, kamu kurumları, İŞKUR, Kalkınma ajansı ve diğer paydaşlarla iş birliği 
kritik öneme sahiptir. Girişimcilik desteği konusundaki faaliyetler, paydaşların ağırlıkta 
olduğu ve belediyenin destekleyici konumda olduğu biçimde tasarlanmalıdır.

 Genç Girişimci Merkezi Fonksiyonları:

•	Başarılı girişimcilik hikayelerinin tanıtılması

•	Bilgisayar destekli tasarım ortamı oluşturma

•	Bilişim danışmanlığı desteği

•	Finansal danışmanlık

•	Gençleri sektör temsilcileri ile buluşturma

•	Girişimciler için giriş seviyesinde kurumsal altyapı sunma

•	Girişimcilik konusundaki etkinliklerle farkındalık oluşturma

•	Girişimcilik projelerinin geliştirilebileceği kuluçka merkezi desteği

•	Kişisel gelişim desteği

•	Ofis teknolojileri tanıtımı

•	Pazarlama eğitimi

•	Rol model başarılı genç girişimcilerle buluşma

•	Stratejik yönetim eğitimleri

•	Tesis gezileri

•	Uygulamalı girişimcilik eğitimleri

•	Yatırım süreçleri tanıtımı

•	Yatırım teşvikleri konusunda danışmanlık

•	Yenilikleri tanıtma

7.9. Genç Kariyer Merkezi

Genç Kariyer Merkezi lise ve üniversite gençliğine yönelik paydaşlarla iş birliği 
içinde çok boyutlu kariyer desteği için tasarlanmıştır. Bu kapsamda gençlerin yetenek, 
bilgi, beceri, ilgi ve istekleri çerçevesinde bireysel kariyer planlamasına destek hizmeti 
verilmesi öngörülmektedir. Kariyer planlaması bireysel gelişim kadar toplumsal olarak 
etkin bir insan kaynağı yönetimi için de önem taşımaktadır. Genç Kariyer Merkezi, 
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gençlik merkezleri bünyesinde yapılandırılacaktır. Şehir merkezinde ve nüfusun yoğun 
bölgelerde taleple orantılı mekân düzenlemeleri yapılabilir.

Lise öğrencilerine kariyer desteği kapsamında; bireysel yeteneklerin analizi, meslek 
tanıtımı, üniversite tanıtımı, meslek gezileri, profesyonellerle buluşturma, kariyer 
günleri, üniversite ve bölüm tercihleri, kişisel gelişim fırsatları sunma, sertifika 
programları yönlendirmesi vb. faaliyetler okullarla iş birliği içinde düzenlenmelidir.

Lise sonrası ve üniversiteli gençlere kariyer desteği kapsamında; istihdam, staj, 
sertifika fırsatlarına erişim sağlama, profesyonellerle buluşturma, kariyer günleri, 
kariyer danışmanlık desteği, kişisel gelişim ve mesleki beceri geliştirmeye yönlendirme, 
girişimciliğe yönlendirme vb. faaliyetler paydaşlarla iş birliğine dayalı biçimde 
yürütülecektir. 

Gençlik kariyer merkezinin faaliyetlerindeki anahtar nokta lise, üniversite, meslek 
örgütleri, sanayi odaları, öğrenci kulüpleri, İŞKUR gibi paydaşlarla iş birliğinin yüksek 
düzeyde sağlanmasıdır. Kariyer desteği konusundaki birçok faaliyetin organizasyonu 
paydaşların ağırlıkta olduğu ve belediyenin destekleyici konumda olduğu biçimde 
tasarlanmalıdır. Ayrıca, tüm kariyer çalışmaları, web sayfası ve diğer dijital mecralar ile 
veri tabanı esaslı kariyer yazılımları ile desteklenmelidir.

Genç Kariyer Merkezi Fonksiyonları: 

•	Kariyer danışmanlığı

•	Kariyer günleri

•	Kişilik testleri

•	Kişisel gelişim

•	Meslek seçimi desteği

•	Meslek tanıtımları

•	Mülakat simülasyonu

•	Paydaşlarla iş birliği

•	Staj ve iş fırsatlarına erişimi kolaylaştırma

•	Üniversite tercih desteği

•	Yurt dışı fırsatları konusunda danışmanlık
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7.10. Genç Meslek Edindirme Kursları (MEK) 

Belediyelerde, belli bir yaşın üstündeki vatandaşlara yönelik yaygın öğretim 
kapsamında çok sayıda branşta kişisel, mesleki ve sanatsal gelişim desteği sunulmaktadır. 
Bu amaçla kurulan merkezlerde insanlar kendilerini çok yönlü geliştirmenin yanında 
sosyalleşme ve gelir elde etme imkânı da bulmaktadır. Belediyeler, meslek edindirme 
kurslarını tanımlarken İSMEK, KOMEK, SAMEK, İZMEK, BUMEK’te olduğu gibi 
şehrin ismi ile birlikte “MEK” kısaltması biçiminde kullanmaktadır. 

Meslek edindirme kurslarında genel olarak 16 ve üstü yaşlara yönelik hizmet 
sunulmaktadır. Bazı belediyelerde yaş düzeyi 14’e kadar düşmektedir. Gençlerin beceri ve 
mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, gençlik konusundaki temel problem alanlarından 
birisini oluşturmaktadır. Meslek edindirme kursları bünyesinde gençler ile diğer yaş 
gruplarının bir ayrım olmadan bir arada kurslardan yararlanması, gençler bakımından 
bazı olumsuzluklara neden olmaktadır. Gençlik alanındaki faaliyetlerin daha etkin ve çok 
yönlü sunulabilmesi, gençlerin ilgisinin ve devamının artırılması amacıyla belediyenin 
mesleki eğitim kursları bünyesinde “Genç ???-MEK” adıyla bir yapılanmaya gidilmesi 
önerilmektedir. 

Gençlerin benzer hedeflere sahip kendi akranları ile aynı sınıfta kursa katılması, 
etkinliği ve devamlılığı artırmaktadır. Diğer taraftan sadece gençlerden oluşan gruplara 
yönelik kurs konu, içerik tasarımları ve eğitim uygulaması, gençler bakımından daha 
yararlı olmaktadır. Bu nedenle gençler için öne çıkan branşlarda ihtiyaca ve talebe göre 
sadece gençlerin katıldığı kurslar düzenlenmelidir.

Genç MEK, beceri ve mesleki yeterlilik geliştirme konusunda sadece gençlere yönelik 
özel çözümlere odaklanmalıdır. Kursların tanıtımı diğer yaş gruplarını kapsayan genel 
MEK tasarımları ve mecralarından farklı ve genç odaklı hale getirilmelidir. Afiş, duyuru, 
slogan, program başlıkları, web sitesi, mobil uygulama tasarımları ve kurs materyalleri 
bu çerçevede tasarlanmalıdır. Şehirde gençlere yönelik iş piyasası hakkında uzmanlara 
dayalı biçimde gerçekleştirilecek analizler çerçevesinde, eğitim konu ve müfredatları 
geliştirilmeli ve güncellenmelidir.

İldeki sanayi ve ticaret hayatının aktörleri ile iş birliği içinde özellikle gençlerin 
istihdam edilebileceği alanlara yönelik mesleki gelişim kursları tasarlanmalıdır. Kişisel 
gelişim konusunda gençlere uygun alanlar tespit edilerek öncelikli bu konularda 
kurs modülleri oluşturulmalıdır. Meslek edindirme kursları, şehrin gelir düzeyi 
düşük bölgelerindeki gençlere yönelik olarak daha ağırlıklı olarak planlanmalı ve 
uygulanmalıdır.
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7.11. Gençlik Ödülleri

Gençlerin toplumsal yaşama katılımlarını desteklemek, iyi uygulama örneklerinin 
desteklenmesini ve toplumla paylaşılmasını sağlamak, gençlerle ilgili farkındalık 
oluşturmak, gençlerin ilgisini çekmek, belediye ile paydaşları arasında güveni artırmak 
amacıyla gençlere yönelik ödüller verilebilir.

Gençlik ödülleri 15-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik olarak aşağıda belirtilen 
kategoriler altında her yıl verilebilir. Online başvuru sistemi ile adaylar belirlenmeli ve 
paydaşların katılımı ile oluşturulan jüri tarafından değerlendirme yapılmalıdır. Ayrıca, 
gençlerin de online biçimde tercihlerini belirtmelerine imkân tanınmalıdır. Başvuru 
ve oylama süreçleri etkin tanıtım ile gençlerin ve kentin gündeminde yer tutmalıdır. 
Ödüller konusunda tema ile uyumlu sponsorlardan da yararlanılabilir.

Ödüller ağırlıklı olarak gençlere verilmelidir. Ayrıca, gençlikle ilgili proje yürüten 
ve iyi uygulama örneği bulunan kişi ya da kurumlara da verilebilir. Gençlik ödülleri 
tek kişiye verilebileceği gibi ödül teması gereği bir ekibe de verilebilir. Ödüller sadece 
birinciye değil ilk üçe girenlere verilmelidir. Ödül kategorileri alt dallar biçiminde 
çeşitlendirilebilir. Ödüller mayıs ya da ekim ayında düzenlenecek iyi organize edilmiş 
bir tören çerçevesinde verilmelidir. Ayrıca ödüllerle ilgili sergi, tanıtım, web sitesi, video 
vb. etkinlikler de bu çerçevede tasarlanmalıdır.

Gençlik Ödülleri Kategorileri: 

•	Genç Edebiyat Ödülü

•	Genç Fotoğraf Ödülü

•	Genç Girişimci Ödülü

•	Genç Gönüllülük Ödülü

•	Genç İstihdam Ödülü

•	Genç Proje Ödülü

•	Genç Sanat Ödülü

•	Genç Sosyal Sorumluluk Ödülü

•	Genç Spor Ödülü

•	Genç Tasarımcı Ödülü

•	Genç Teknoloji Ödülü

•	Gençlere Yönelik İyi Uygulama Ödülü

•	Gençlik Özel Ödülü
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7.12. Genç Mobil Uygulaması

Teknolojiye dayalı iletişim araçları ve uygulamalarının kullanımı her geçen gün 
artmaktadır. Basılı durumdaki birçok süreç dijital ortama taşınmaktadır. İletişim 
teknolojisinde yaşanan gelişmeler cihazların kapasitesi yanında uygulamalarını da 
geliştirmektedir. Gençler, dijital dünyanın ürünlerini kullanmak konusunda toplumun 
diğer kesimlerine göre çok daha önde yer almaktadır. Hatta gençlerle iletişim kurmanın 
en önemli mecrası dijital tabanlı uygulamalar haline gelmiştir. 

Belediyelerin gençlik hizmetlerinin destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak “Genç 
(Belediye adı)” akıllı telefon uygulaması geliştirilmesi önemli yararlar taşımaktadır. 
Telefon uygulaması gençlerle iletişimi geliştireceği gibi, gençlik hizmetlerine katılımı da 
artıracak bir unsurdur. Gençlik uygulaması, belediyenin genel mobil uygulamasından 
farklı biçimde müstakil olarak yapılandırılmaktadır.

Genç akıllı uygulamasının ara yüzü, ergonomi, fontlar, renkler ve bütün olarak 
tasarımı gençliğe uygun olmalıdır. Uygulamanın içeriği ve uygulamanın kullanımı 
ile ilgili gençlerin görüşleri tasarım sürecine dahil edilmelidir. Gençlik uygulaması, 
belediyenin diğer uygulamaları ile entegre biçimde çalışmalıdır. Ayrıca, gençlerin 
imkânları düşünüldüğünde düşük sistemli telefonlarla dost bir niteliğe sahip olmalıdır. 
Özelleştirilebilir menü ve içeriklerin olması da tercihler bakımından önem taşımaktadır. 
Gençlerin uygulamayı kullanmasını teşvik etmek için ulaşım kontörleri yüklenmesi ve 
diğer hediyelere dayalı teşviklerle desteklenmelidir.

Ayrıca, bazı ülke ve belediyelerde uygulanan genç kart benzeri hizmetlerden 
avantajlı yararlanmayı sağlayan model eski teknoloji haline gelmiştir. Fiziki kart yerine 
mobil uygulamalar çok daha fazla fonksiyonu içerecek biçimde genç kart olarak da 
kullanılabilir. 

Genç Mobil Uygulaması İçeriği: 

•	Acil Durum iletişim bilgileri

•	Aktivite takvimi oluşturma modülü

•	Anket modülü

•	Belediye ile gelişmiş ara yüzlü iletişim

•	Bir fikrim var modülü

•	Doğa aktivite mekân ve organizasyonları modülü

•	Gençler için yararlı bilgiler



Gençlik Hizmetleri İçin Paket Uygulamalar

177

•	Gençlik hizmetleri duyuruları

•	Gençlik merkezleri modülü

•	Gönüllü başvuru

•	Genç kart olarak kullanma

•	Kent müfettişi modülü

•	Kent rehberi uygulamasına erişim

•	Spor mekânları ve aktiviteleri modülü

7.13. Genç Dostu Müze

Müzeler kentsel hayatın vazgeçilmez kültürel unsurlarından birisidir. Farklı 
temalardaki müzeler ile insanlar geçmiş dönemleri ve belli bir alandaki tarihsel gelişmeyi 
kısa süre içinde yakından görme imkânı bulmaktadır. Günümüzde müzeler sadece eski 
eserlerin sergilendiği yerler olmaktan çıkarak, sosyal ve kültürel etkinlikler yanında 
eğitim mekânları haline gelmeye başlamıştır. Sergilenen eserler yanında zengin etkinlik 
programları ile gelenlerin ilgisini çekecek tasarımlar yapılmaktadır. Sadece seyirlik değil, 
dokunulabilen ve bir parçası olmaya imkân tanıyan müzeler bulunmaktadır. 

Gençler ile müzeler arasındaki ilişkinin çok iyi olduğu söylenemez. Eski yaklaşımlara 
göre tasarlanan müzelerde pasif ziyaretçi durumundaki gençler kolay sıkılmakta ve 
beklenen fayda üretilememektedir. Belediyeler yeni müzecilik anlayışlarına dayalı 
tasarıma sahip müzeler açması tüm toplum kesimleri yanında gençler için de önemli 
yararlar içermektedir.

Müzeler iç turizm yanında belediye sınırları dışından gelecek ziyaretçiler için de bir 
cazibe merkezi olacaktır. Müze yanındaki alanların günlük olarak yaşayan fonksiyonlara 
kavuşturulması şehir bakımından önem taşımaktadır. Bu çerçevede sanat sokakları, sivil 
toplum merkezi, sergi sokağı, geleneksel ürünler sokağı, sanat ve kültür kursları binaları, 
tarihi ve kültürel olarak tasarlanmış çeşitli mekanların bu çerçevede oluşturulması şehir 
bakımından önemli zenginlik oluşturacaktır. 

Müzelerin tasarımında ve işletilmesinde genç dostu bir yaklaşım benimsenmelidir. 
Gençlere cazip gelecek mekân tasarımları, interaktif ve katılımcı bölümler, sesli ve 
görüntülü akıllı uygulama desteği, çeşitli aktivite alanları ve etkinlikler bu çerçevede 
sayılabilir. Web sayfası, mobil uygulama ve etkin bir tanıtım, hizmetin niteliğini daha 
da geliştirecektir. Müze veya alt bölümlerinin inşası konusunda sponsorlardan da 
yararlanılabilir. 



Ulusal ve Uluslararası Gençlik Politika ve Uygulamaları Bağlamında 
Kocaeli Kılavuz Gençlik Modeli

178

Aşağıdaki müze önerileri, ayrı ayrı olarak inşa edilebileceği gibi bir müzenin ayrı 
bölümleri biçiminde de yapılandırılabilir.

Genç Dostu Müze Kapsamındaki Temalar: 

•	Deniz müzesi

•	Enerji müzesi

•	Etnografya müzesi

•	Gastronomi Müzesi

•	Otomobil müzesi

•	Oyuncak müzesi

•	Panorama müzesi

•	Sanayi müzesi

•	Şehir müzesi

•	Teknoloji tarihi müzesi

•	Tren müzesi

•	Uçak müzesi

•	Uzay müzesi

7.14.  Gençlik Zirvesi

Gençlik zirvesi, belli temalar altında gençleri ve uzmanları buluşturan bir organizasyon 
olarak tanımlanabilir. Gençlik zirvesi, belediyelerin kapasitesine göre yerel, ulusal veya 
uluslararası olmak üzere farklı düzeylerde tasarlanabilir. Ayrıca, dönemlere göre her yıl 
yerel, iki yılda bir ulusal ve üç yılda bir uluslararası gençlik zirvesi biçiminde birbirini 
tamamlayıcı nitelikte organize edilebilir.

Gençlerin problem alanlarının ele alındığı, iyi uygulamaların paylaşıldığı, iş birliği 
ortamı sunan, gençlerin bilgi ve tecrübelerini geliştirmeyi amaçlayan, gençlerin kendileri 
ve toplum hakkında paylaşımlarda bulunduğu bir gençlik zirvesi önemli yararları içinde 
barındırmaktadır.

Belediyenin organizasyonunda, paydaşlarla iş birliği içinde ve sponsorların da 
desteği ile hayata geçirilecek zirve, şehirdeki gençliği daha üst seviyelere taşıyacak bir 
uygulamadır. Zirve temaları mevcut gençlik problemleri ve şehre dair temalar yanında 
21. yüzyılda dünyanın geleceği ve gençlere yansımaları çerçevesinde belirlenebilir.
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Gençlik zirvesinin tasarımında ve uygulanmasında ağırlıklı gençlerden oluşan 
ekiplerin yer alması zirvenin amaçları bakımından daha uygundur. Gençler, zirvede 
sadece alıcı ve pasif konumda değil, birçok etkinliğin hazırlanması ve sunumunda 
doğrudan yer alan aktif konumda olmalıdır. Ayrıca, sadece konuşmalardan oluşan değil; 
gösteri, simülasyon, sergi, sanat etkinlikleri, film gösterileri, geziler, gençlik örgütleri 
standartları vb. çok yönlü bir tasarım düşünülmelidir.

Gençlik Zirvesi Fonksiyonları: 

•	Ekip çalışması deneyimi

•	Gelecek farkındalığı

•	Gençler arası iletişim ve iş birliğini arttırma

•	Gençlerin ilgisini ve katılımını arttırma

•	Gönüllü gelişimi

•	Şehrin tanıtımı

•	Kişisel gelişim

•	Tema konusunda bildirge yayımlama

•	Uluslararası gündemlere erişme

7.15.  Gençlik Meclisi

Dünyada gençlik meclisleri, Birleşmiş Milletler’in Gündem 21 çalışması 
kapsamında gündeme gelmiştir. 1992 yılında Rio’da düzenlenen Birleşmiş Milletler 
Yeryüzü Zirvesi’nde 21. yüzyılda çevre ve kalkınma sorunlarıyla başa çıkılmasına ve 
sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşılmasına yönelik ilkeleri ve eylem alanlarını 
ortaya koyan “Gündem 21” başlıklı Eylem Planı kabul edilmiştir. Gündem 21’in 28’inci 
kısmında; yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer paydaşların, birlikte 
kendi sorunlarını ve önceliklerini saptayarak kentleri için “21. yüzyılın yerel gündemini 
“ oluşturmaları karara bağlanmıştır. Ana düşünce; kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları 
ile tüm kent halkının bir araya gelerek kenti yönetmeleridir.

Yerel gündem 21’in üç önemli uygulama ayağını kent konseyi, meclisler ve çalışma 
grupları oluşturmaktadır. Türkiye’de 2005 yılı ve sonrasında yapılan düzenlemeler ile 
kent konseyleri çatı olarak kabul edilmiş, meclisler ve çalışma grupları alt destekleyici 
mekanizmalar olarak yapılandırılmışlardır.
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Gençlik meclisleri, kent konseyi bünyesinde yer alan, kapsayıcı bir anlayışla o şehirde 
yaşayan her kesimden gençlerden meydana gelen, gençlerin bakışı ile yerel problemlere, 
fırsatlara ve gelecek vizyonuna dair fikir, proje, öneri veya talep odaklı çalışmalar yürüten 
katılımcı ve yönetişime dayalı bir modeldir. Gençlerin kendilerini ilgilendiren konularda 
yerel siyasetin temel karar alma süreçlerine katılımlarına imkân veren gönüllük temeline 
sahip bir platformdur. 

Gençlik meclisleri doğrudan belediyenin veya bir siyasal partinin biçimlendirdiği ve 
yönlendirdiği bir oluşum değildir. Kent konseyi altında sivil toplum anlayışına uygun 
biçimde kurulması ve işlemesi gereken gençlik meclisi ile belediyelerin ilişkisi; iş birliğine, 
karşılıklı desteğe, çözüm ortaklığına ve anlayışa dayalı biçimde inşa edilmelidir. 

Gençlik meclisi üyelerinin şehirdeki yaş, siyasal görüş, sosyal ve ekonomik statü 
farklılığına sahip gençleri kapsayacak biçimde belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu 
çerçevede farklı yaş gruplarında bulunan gençler, lise veya üniversite öğrencileri, gençlik 
veya öğrenci kulüp üyeleri, çalışan, istihdamda olmayan, engelli gibi farklı niteliklere 
sahip gençler ile sivil toplum içinde çalışma yürüten gençler üye olarak değerlendirilebilir.

Gençlik meclisleri, şehir yönetiminde bir çözüm ortağı olarak, gençlerin şehirle 
ilgili çok yönlü çalışmalar yürütmesine ve şehirle ilgili görüşlerini ifade etmesine 
imkân vermektedir. Şehirlilik bilincinin gelişmesi, gençlerin şehirle ilgilenmesi, kentsel 
haklar konusundaki farkındalığın arttırılması, çevre duyarlılığının geliştirilmesi, 
teknolojik, bilimsel, sportif, sanatsal, sosyal ve kültürel faaliyet ve projeler, yayın 
faaliyetleri, gönüllülük etkinlikleri, gençlikle ilgili kampanyalar, vizyon ve girişimciliğin 
geliştirilmesi, sosyal destekler ve kişisel gelişim desteği gençlik meclislerinin başlıca 
işlevleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gençlik meclislerinin çalışmalarını daha etkin yürütebilmeleri için meclis tüzüğü 
hazırlanması, genel kurul, yürütme kurulu, danışma kurulu ve çalışma kurulu gibi 
organlara sahip olması kurumsal organizasyon bakımından yararlı olmaktadır.

Gençlik Meclislerinin Fonksiyonları:

•	Siyasal katılım
•	Gönüllülük geliştirme
•	Sivil toplum iş birliği
•	Proje ve fikir geliştirme
•	Kişisel Gelişim
•	Sosyal Gelişim
•	Kentlilik Bilinci arttırma
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7.16.  Gençlik Rekor ve Koreografileri

Guinness rekorları 1955 yılından beri yayımlanan bir kitap çerçevesinde dünyada 
gündem oluşturmaktadır. Guinness Dünya Rekorları, merkezi Londra’da bulunan ve 
farklı ülkelerden amacı “en” olmak isteyen yılda ortalama 70 bin kişinin müracaat ettiği 
bir çeşit “tescil etme” kuruluşudur. Çoğunlukla sıra dışı “başarıları” sayfalarına taşır. 
Yılda ortalama 3 bin rekor tescil edilmektedir. 

Guinness onaylı dünya rekoru kırmak ciddi bir “hazırlık”, “dikkat” ve “detay” ister. 
Daha önceden kitaba girmiş bir rekoru tekrar yapmak isterseniz daha kolay bir yol seçmiş 
olursunuz. Rekor denemesinin “tek ve orijinal” olması kişiye göre değişir. Guinness’in 
kabul ettiği rekorlar tüm dünyayı rekabete davet edecek nitelik ve açıklıkta olmalıdır.

Belediyeler gençlerin oldukça ilgilisini çeken ve çok sayıda gencin belli bir sistem, 
disiplin ve senkronize biçimde çerçevesinde iştirak ettiği, heyecanlı, popüler, takım 
ruhuna dayalı ve sosyal bir etkinlik olan rekor denemeleri ve koreografi organize edebilir.

Niteliğine göre değişmekle birlikte ağırlıklı şehrin meydan ve park alanlarında 
organize edilecek rekor denemesi ve koreografi çalışmaları yerel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde ilgi oluşturacaktır. Rekor konularının gençlere uygun, ilgi çekici, takım 
halinde yapılan, israfa yol açmayan, tehlikeli olmayan, ilave nitelikli bir donanıma 
ihtiyaç duymayan, halkın da ilgisini çekebilecek ve mesaj içeren nitelikte olması önem 
taşımaktadır. Özellikle çok sayıda gencin bir araya gelerek oluşturduğu çeşitli resim, 
insan zinciri, yazı, süreli aktivite, yemek konuları ilgi görmektedir. Yüzlerce öğrenciden 
oluşan koreografide bayrak, çeşitli milli semboller, popüler figürler, şehir kültür öğeleri, 
mesajlar oluşturulabilir.

Genç Rekor ve Koreografi Fonksiyonları: 

•	Ekip çalışması deneyimi

•	Gençlerin ilgisini ve katılımını arttırma

•	Gönüllü gelişimi

•	Paydaşlarla iş birliği geliştirme

•	Serbest zaman değerlendirme

•	Sosyal farkındalık

•	Ulusal ve uluslararası tanıtım

•	Yaygın genç erişimi





GENÇLİK HİZMETLERİ
TÜRLERİ
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8. GENÇLİK HİZMETLERİ TÜRLERİ

Türkiye’deki belediyeler son yıllarda artan biçimde sosyal politika ve uygulamalara 
önem vermeye başlamıştır. Bu duruma paralel olarak belediyelerin sosyal hizmetlerle ilgili 
insan kaynağı, fiziki imkânları, teşkilat yapısı, yönetim süreçleri vb. kurumsal kapasite 
unsurları da gelişme göstermiştir. Belediyeler gençlik alanında çok yönlü hizmetler 
sunmaktadır. Gençliğe ait mekânlar oluşturarak sundukları okul dersleri desteği, kişisel 
gelişim desteği, spor imkânı, kültür ve sanat etkinlikleri ve doğa aktiviteleri bunların 
başında gelmektedir.

Türkiye’deki belediyeler üzerine yapılan bir analiz sonucunda belediyelerin gençlere 
yönelik faaliyet ana başlıkları ve türleri tespit edilmiştir. Gençliğe yönelik çalışmalarını 
geliştirmek isteyen belediyeler için bir hizmet havuzu olarak tasarlanmıştır. Farklı ada 
sahip benzer faaliyetler çeşitlilik olması bakımından korunmuştur. Bu çerçevede elde 
edilen bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

BELEDİYE GENÇLİK HİZMETİ SUNULAN MEKÂN TÜRLERİ

•	 Aile Yaşam Gençlik Merkezi
•	 Akademi Lise
•	 Bilgi Evi
•	 Bilim Merkezi
•	 Çeşitli Müzeler
•	 Genç Kariyer Merkezi
•	 Genç Liderlik Akademisi
•	 Genç Proje Merkezi
•	 Genç Sivil Toplum Merkezi
•	 Gençlik Akademisi
•	 Gençlik Eğitim Merkezi
•	 Gençlik Girişim Merkezi 
•	 Gençlik Kariyer Merkezi
•	 Gençlik Lokali
•	 Gençlik Merkezi
•	 Gençlik Ofisi
•	 Gençlik Okulu
•	 Gençlik Sanat Merkezi

•	 Gençlik Teknoloji Merkezi 
•	 Gençlik ve Kültür Sanat Merkezi
•	 Gençlik ve Spor Merkezi 
•	 Gökbilim Merkezi
•	 Gönüllü Genç Liderler Akademisi
•	 Kültür Evi
•	 Kültür Merkezi 
•	 Kütüphane
•	 Planetaryum
•	 Semt Spor Sahaları
•	 Spor Kompleksi
•	 Spor Salonları 
•	 Şehir Müzesi
•	 Şehir Park ve Bahçeleri
•	 Uzay Evi
•	 Uzay Gözlemevi
•	 Uzay Merkezi
•	 Uzay ve Teknoloji Merkezi
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GENÇLİK ATÖLYE VEYA KULÜP TÜRLERİ

•	 Akıl Oyunları
•	 Araştırma
•	 Belgesel
•	 Çevre
•	 Çizgi Film
•	 Deniz
•	 Doğa
•	 Drama
•	 Düşünce
•	 Edebiyat
•	 Eğlenceli Bilim
•	 Ekonomi

•	 Elişi
•	 Estetik 
•	 Fotoğrafçılık
•	 Geri Dönüşüm
•	 Gezi
•	 İngilizce Oyun 
•	 Kariyer
•	 Kitap Okuma
•	 Matematik
•	 Medeniyet
•	 Medya ve İletişim

•	 Modelcilik
•	 Mucitler
•	 Müzik
•	 Pratik İngilizce
•	 Sanat
•	 Satranç
•	 Senaryo
•	 Sinema
•	 Siyaset
•	 Şehir
•	 Tiyatro
•	 Yazarlık

GENÇLİK DOĞA AKTİVİTE TÜRLERİ

•	 Ağaç Dikme
•	 Amatör Tırmanma
•	 At Binme
•	 Balık Tutma
•	 Dağ Bisikleti Etkinlikleri
•	 Denizcilik Eğitimi
•	 Doğa Dağ Bungalov Kampı
•	 Doğa Dağ Çadır Kampı
•	 Doğa Deniz Kenarı Kampı
•	 Doğa Eğitim Parkurları
•	 Doğa Gençlik Parkı

•	 Doğa Yürüyüşleri
•	 Doğadan Bitki, Meyve vb. Toplama Etkinliği
•	 Hobi Bahçeleri
•	 İzcilik 
•	 Kano
•	 Kar Aktiviteleri
•	 Kuş Gözlemleri
•	 Rafting
•	 Yabani Hayvan Barınak İnşası 
•	 Yabani Hayvan Gözlemleri
•	 Yelken
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GENÇLİK KÜLTÜR VE SANAT FAALİYET TÜRLERİ

•	 Akordeon
•	 Anma Günleri
•	 Bağlama
•	 Ebru
•	 El Sanatları
•	 Geleneksel Sanatlar
•	 Gençlik Korosu
•	 Gençlik Kültür Kartı
•	 Gençlik Şöleni
•	 Gençlik Tiyatrosu
•	 Gitar
•	 Grafiti Çalışmaları
•	 Halkoyunları
•	 Hüsn-ü Hat 
•	 Kaligrafi

•	 Karikatür
•	 Keman
•	 Klasik Kemençe
•	 Klasik Türk Müziği
•	 Konser
•	 Modern Sanatlar
•	 Münazara
•	 Müzik Çalgı Aleti Kursları
•	 Müzik Kursları
•	 Müzikten Simalar
•	 Ney
•	 Piyano
•	 Resim
•	 Gençlik Sanat Sokağı 
•	 Sanatçı Gençlik Buluşması

•	 Sergi
•	 Ses Eğitimi
•	 Sinema
•	 Şairler Gençlik 

Buluşması
•	 Şiir Okumaları
•	 Takı Tasarım
•	 Tezhip
•	 Tiyatro
•	 Viyola
•	 Viyolonsel
•	 Vurmalı Çalgılar
•	 Yan Flüt
•	 Yarışma
•	 Yazar Gençlik 

Buluşmaları

GENÇLİK VE SPOR FAALİYET TÜRLERİ

•	 Ampute Futbol
•	 At Binme
•	 Atıcılık
•	 Atletizm
•	 Badminton
•	 Bedensel Engelli Atletizm
•	 Bisiklet
•	 Buz Hokeyi
•	 Buz Pateni
•	 Deniz Sporları
•	 Engellilere Yönelik Sporlar
•	 Eskrim
•	 Fitness
•	 Futbol

•	 Gençlik Kupası
•	 Güreş
•	 Halter 
•	 Hentbol 
•	 Hız Pateni
•	 Cimnastik
•	 Kano 
•	 Kış Spor Okulu
•	 Kondisyon
•	 Kürek
•	 Masa Tenisi
•	 Okçuluk
•	 Paintball

•	 Paten ve Kaykay
•	 Step 
•	 Su Altı Sporları
•	 Tenis
•	 Turnuvalar
•	 Uçurtma
•	 Uzak Doğu Dövüş 

Sporları
•	 Uzakdoğu Sporları
•	 Voleybol
•	 Yağlı Güreş
•	 Yaz Spor Okulu
•	 Yelken Okulu
•	 Yüzme
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GENÇ GÖNÜLLÜLÜĞÜ FAALİYET TÜRLERİ

•	 Ağaç ve Çiçek Ekimi
•	 Atık Pil Toplama
•	 Belediye Projelerinde Gönüllü 

Katılımı
•	 Çevre ile İlgili Aktiviteler
•	 Çevre Koruma
•	 Çocuklara Yönelik Aktiviteler
•	 Darülaceze, Huzurevi, Yaşlı 

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 
Ziyareti

•	 Engellilere Yönelik Faaliyetler
•	 Gazi Ziyareti
•	 Göçmenlere Yardım Faaliyetleri
•	 Gönüllülük Eğitimi
•	 Hayvanlara Barınak İnşası
•	 Hayvanlara Yiyecek Dağıtımı
•	 Hastane, Yetiştirme Yurdu ve 

Benzeri Ziyaretler
•	 İhtiyaç Maddesi Toplama ve 

Dağıtımı Faaliyeti
•	 İlaç, Kitap, Gazete ve Benzeri 

Toplama
•	 Katı Atık Dönüşümü
•	 Kazı ve Restorasyon 

•	 Kitap Toplama ve Dağıtımı Faaliyeti 
Köy Okullarına Yönelik Faaliyetler

•	 Kültürel Etkinliklerde Gönüllü Katılımı
•	 Kütüphane Oluşturma Faaliyeti
•	 Mavi Kapak Toplama
•	 Mezarlıklara Çiçek Ekimi
•	 Okul Duvarlarının Boyanması
•	 Oyuncak Dağıtımı
•	 Özel Günlerde Çorba, Aşure vb. 

Dağıtımı.
•	 Sağlık Bilinçlendirme Kampanyalarına 

Gönüllü Katılımı
•	 Sosyal Bilinçlendirme Kampanyalarına 

Gönüllü Katılımı
•	 Sosyal Yardım Dağıtımı
•	 Şehir Gönüllüsü Kartı
•	 Şehir Gönüllüsü Kursları
•	 Şehir Temizlik Faaliyetleri
•	 Şehit Aileleri Ziyareti
•	 Şehitlik Ziyareti
•	 Tarımsal Üretim
•	 Tarihi Mirasın Korunması Faaliyetleri
•	 Yetimhane ve Sevgi Evi Ziyareti

GENÇ BİLİM VE TEKNOLOJİ FAALİYET TÜRLERİ

•	 3D Kalem
•	 3D Yazıcı 
•	 Bilgisayar Eğitimi
•	 Bilim Merkezi
•	 Bilim ve Teknoloji Olimpiyatı
•	 Bilim ve Teknoloji Şenliği
•	 Bilim ve Teknoloji Yarışması
•	 Dijital Oyun Tasarımı
•	 Drone Atölyesi
•	 Grafik Tasarımı Eğitimi
•	 Güneş Enerjisi 
•	 Kod Yazımı

•	 Mobil Uygulama Tasarımı
•	 Model Araba
•	 Model Uçak
•	 Ofis Yazılımları Eğitimi
•	 Robotik 
•	 Roket Atölyesi
•	 Rüzgar Enerjisi
•	 Sanal Gözlük (VR) 
•	 Teknik Tesis Gezileri
•	 Teknoloji Deneyleri
•	 Uzay Gözlemleri
•	 Web Sayfası Tasarımı
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DEĞERLER EĞİTİMİ KAPSAMINDAKİ KAVRAM TÜRLERİ

•	 Adalet
•	 Ahlaki Değerler
•	 Aile Birliği
•	 Alçakgönüllülük
•	 Barış
•	 Batıl İnançlar
•	 Cesaret
•	 Çalışkanlık
•	 Dayanışma
•	 Demokrasi
•	 Doğruluk 
•	 Dostluk
•	 Dua
•	 Duyarlılık
•	 Dürüstlük
•	 Empati
•	 Estetik Bakış
•	 Etik

•	 Fedakârlık 
•	 Güven
•	 Hoşgörü
•	 İnsan Hakları
•	 İnsan ve Tabiat Sevgisi
•	 İşbirliği
•	 İyilik Yapmak
•	 İyimserlik
•	 Kanaatkârlık
•	 Kuran- Kerim Eğitimi
•	 Liderlik
•	 Mahremiyet
•	 Medeni Cesaret
•	 Merhamet
•	 Misafirperverlik
•	 Mutluluk
•	 Nezaket

•	 Özgür Düşünme
•	 Özgürlük
•	 Özgüven
•	 Paylaşımcılık
•	 Peygamberin Hayatı
•	 Sabır
•	 Samimiyet
•	 Saygı
•	 Selamlaşma
•	 Sevgi
•	 Sorumluluk
•	 Şefkat
•	 Temel Dini Bilgiler
•	 Temizlik
•	 Uyum
•	 Vatanseverlik
•	 Yardımseverlik

KİŞİSEL GELİŞİM KAPSAMINDAKİ EĞİTİM TÜRLERİ

•	 Analitik Düşünme 
•	 Anlayarak Hızlı Okuma
•	 Beden Dili
•	 Bilgisayar Yazım 

Eğitimleri
•	 Braille Alfabesi 

(Kabartma Yazı)
•	 Diksiyon 
•	 Duygusal Zekâ
•	 Eleştirel ve Tasarımcı 

Düşünme
•	 Ergenlik 
•	 Etkili Ders Anlatma 

Teknikleri
•	 Etkili İletişim 
•	 Etkili Sunum Teknikleri
•	 Etkili ve Hızlı Okuma
•	  Finansal Okuryazarlık

•	 Gazetecilik 
Girişimcilik

•	 Hafıza Geliştirme ve 
Kalıcı Öğrenme

•	 Hitabet
•	 İş Hayatında İletişim
•	 İş Organizasyonu
•	 İşaret Dili Öğretici ve 

Tercüman Eğitimi
•	 Karar Verme
•	 Kariyer Günleri
•	 Kariyer Söyleşileri
•	 Kariyer Veri 

tabanları
•	 Liderlik Eğitimi
•	 Meslek Tanıtımları
•	 Motivasyon Eğitimi
•	 Münazara 

•	 Öfke Kontrolü
•	 Öğrenmeyi 

Öğrenmek Özgeçmiş 
Hazırlama 

•	 Problem Çözme
•	 Rehberlik ve 

Psikolojik 
Danışmanlık

•	 Sağlıklı Beslenme
•	 Sosyal Hayatta 

İletişim
•	 Sosyal Medya 

Yönetimi
•	 Stratejik Düşünme
•	 Stres Yönetimi 
•	 Sunuculuk-Spikerlik
•	 Takım Çalışması
•	 Vücut Dili
•	 Yönetim Becerileri
•	 Zaman Yönetimi





KOCAELİ’NDE 
GENÇLİK
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9. KOCAELİ’NDE GENÇLİK

Gençler hakkındaki veriler, yaşadıkları çevreye ait özellikler ile bütünlük göstererek 
bir anlam kazanmaktadır. Bu çerçevede, Kocaeli ilinin fiziki yapısı, tarihçesi, doğal ve 
kültürel özellikleri, sanayi ve ticaretin niteliği kısaca analiz edilmiştir. Kocaeli’ndeki 
gençlerin özellikleri kısmında ise nüfus içinde gençlerin payı, genç nüfusun yıllara göre 
seyri, yaş analizi, göç analizi, eğitim durumu, üniversitelerin nitelikleri ve genç istihdam 
konuları analiz edilmektedir.

9.1. Kocaeli’ye Dair Genel Bilgiler

Asya ile Avrupa kıtaları arasında önemli kara ve demiryolu güzergâhlarının kesiştiği 
bir yerde kurulan Kocaeli, bugün Marmara Bölgesi’nin ve Türkiye’nin önemli endüstri 
yerleşimlerinden biridir. Kocaeli, kuzeyde Karadeniz, güneyde Bursa, batıda İstanbul, 
güneybatıda Yalova, doğuda Sakarya illeriyle çevrilidir. Kuzeyde Kocaeli Platosu, 
üzerinde az sayıda tepe vardır. Dağlar Kocaeli ili topraklarının %19’unu kaplar. İlin kuzey 
kesiminde tek tek kütleler halinde tepeler, güney kesiminde ise Samanlı Dağları yer alır. 
Kocaeli sınırları içinde bulunan en önemli göl, Sapanca’dır. Ancak, Sapanca Gölü’nün 
büyük bölümü Sakarya ili sınırları içinde kalır. İlin yüz ölçümü 3.623 km²’dir. Kocaeli’nin 
12 ilçesi, biri büyükşehir olmak üzere 13 belediyesi, 484 mahallesi bulunmaktadır.

Harita 1. Kocaeli İl Haritası
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İzmit ve civarında yaklaşık olarak M.Ö. 3 binden itibaren insanların yaşamakta 
olduğu yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. İlk dönemlerde Friglerin egemenliği 
görülmektedir. Sonraki dönemlerde Megaralılar tarafından, Başiskele mevkiinde 
Astakoz adı verilen bir şehir kuruldu. M.Ö. 262 yılında Büyük İskender zamanında 
Nikomedia adıyla şehir inşa edildi. M.S. 284 yılında Roma İmparatoru Diokletionus, 
Nikomedia’yı yeniden başkent yaptı. 11. yüzyılın son çeyreğinde Nikomedia Selçuklular 
tarafından fethedildi. I. Haçlı Seferi’nde geri alınan Nikomedia bir süre Latinlerin 
işgalinde kaldıktan sonra tekrar Selçuklular’a geçti. Orhan Gazi zamanında, şehir 
Osmanlı Devleti’nin egemenliğine girdi. Başlangıçta İznik’in yan komşusu anlamında 
İznikmid olan bu şehrin adı, zamanla İzmit’e dönüştü. 1888 yılına kadar İstanbul’a bağlı 
kalan İzmit, bu tarihten sonra ayrı bir kent oldu. Cumhuriyet’in ilanından sonra da 
İzmit, Kocaeli vilayetinin merkezi oldu.107

Kocaeli, İstanbul’dan sonra ikinci büyük sanayi metropolü olup, Türkiye imalat 
sanayi üretiminde %13’lük paya sahiptir. Kocaeli’nde öne çıkan sanayi sektörleri kimya, 
otomotiv ve demir çelik sektörüdür. Türkiye’deki araç üretiminin %39’unu, kimya 
sanayinin %27’sini ve metal sanayinin %19,7’sini karşılamaktadır. Kocaeli’nin GSYİH’nin 
%70’i sanayi sektöründe ortaya çıkmaktadır. Sanayi Odası’na bağlı yaklaşık 1.300 sanayi 
kuruluşu faaliyet göstermektedir. Bu sanayi kuruluşları ağırlıklı olarak Gebze, İzmit 
ve Körfez ilçelerinde toplanmıştır. Türkiye’nin en büyük 100 sanayi kuruluşunun 18’i 
Kocaeli’nde bulunmaktadır.

Gelişmiş bir sanayi kenti olan Kocaeli, organize sanayi bölgeleri, serbest bölge ve 
teknopark projeleri ile adeta bir teknokent olma yolunda hızla ilerlemektedir. Kocaeli’nin 
sanayileşmesinde en önemli etken, çok çeşitli ulaşım imkânlarına sahip olmasıdır. Kara 
ve demiryolu ağları ile taşımacılık özellikle Avrupa ve Ortadoğu’ya yapılmakta olup, 
limanlar ile yapılan deniz taşımacılığı da önemli bir boyuta ulaşmıştır. Kocaeli, 35 adet 
liman tesisi ile bir liman kenti olma özelliği de taşımaktadır. Ayrıca, Derince limanıyla da 
dünyanın dört bir yanına deniz yolu bağlantısı kurulmuştur. İstanbul, Sakarya ve Bursa 
gibi önemli ticaret ve sanayi merkezlerine yakınlığı, yatırımlar açısından Kocaeli’yi 
öncelikli kılmaktadır.

Kocaeli özel sektör Ar-Ge Merkezi sayısında İstanbul’un ardından Türkiye ikincisidir. 
2019 itibarıyla Türkiye genelinde 1.236 Ar-Ge merkezinden 126’sı Kocaeli’nde faaliyet 
göstermektedir. Yeni bir uygulama olan, özel sektör tasarım merkezlerinde ise Kocaeli 
18 merkez ile Türkiye’de 6. sırada bulunmaktadır.108

107  Turizm Kenti Kocaeli, 2020, http://koto.org.tr/koto-kent.
108  Kocaeli Valiliği, http://www.kocaeli.gov.tr/kocaeli-ekonomisinde-sanayinin-yeri.
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Kocaeli’nde 2 üniversite, 2 araştırma merkezi, 1 ulusal test merkezi, 4 teknopark, 2 
teknoloji transfer ofisi ve Bilişim Vadisi bulunmaktadır. Ayrıca, 13 adet organize sanayi 
bölgesi ve 2 serbest bölge vardır. TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Serbest 
Bölgesi’nde 141 firma faaliyet göstermektedir. Kocaeli serbest bölgesi ticaret hacmi 2019 
verilerine göre 755 milyon dolar düzeyindedir.

Kocaeli; doğal güzellikleri, plajları, yaylaları, Kartepe Kayak Merkezi ve tarihi 
eserlerinin yanında Karadeniz ve Marmara Denizi’ne olan kıyıları ile ticaret, kültür ve 
turizm açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Kocaeli’ndeki başlıca müzeler şu şekildedir: 
Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Kasr-ı Hümayun Saray Müzesi, Gayret Gemi 
Müzesi, Hızır Reis Müzesi, Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi, Atatürk ve Redif Müzesi, 
Yarhisar Gemisi, Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Kağıt Müzesi. 

Kocaeli’nde 2019 verilerine göre 79 sinema salonu 1,9 milyon seyirciyi ağırlamıştır. 
İl genelinde 17 tiyatro salonunda 400 bin seyirciye ulaşılmıştır. İl genelindeki 12 halk 
kütüphanesinde 218.051 kitap, okuyucuların hizmetine sunulmaktadır.109

9.2. Kocaeli’nde Gençliğin Demografik Özellikleri
Kocaeli nüfus büyüklüğü bakımından Türkiye’de 10’uncu sırada, nüfus yoğunluğu 

bakımından ise 574 kişi/km² ile İstanbul’dan sonra 2’nci sıradadır. Marmara Bölgesi’nin 
üçüncü büyük nüfuslu şehri iken, Doğu Marmara Kalkınma Bölgesi içinde en kalabalık 
il konumundadır. Yıllık nüfus artışı %1,9 düzeyindedir. Kocaeli’nin sahip olduğu coğrafi, 
ekonomik ve teknolojik avantajlar göçe dayalı nüfus artışını beslemektedir. Kocaeli, 
en fazla göç alan ilk 10 il içinde yer almaktadır. 2023 gelecek perspektifinde Kocaeli 
nüfusunun 2,2 milyon düzeyine ulaşması öngörülmektedir.

Şekil 31. Kocaeli’nde 15-24 Yaş Dilimindeki Genç Nüfusun Toplam Nüfusa Oranı (2019)

109  Doğu Marmara Bölgesi Kalkınma Göstergeleri VI, Kocaeli: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yayını, 2019. s. 68
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Kocaeli nüfusu içinde 15-24 yaş aralığındaki gençler 284 bin kişi ile %14,6’lık orana 
sahiptir. Gençlerin düzeyi 2007’de %17,3 iken zaman içinde azalarak 2019’da %14,6 
seviyesine inmiştir. Gençlerin oranı azalırken miktarında yükseliş görülmektedir. 
Gençlerin oranı, Türkiye’deki gençlerin nüfus içindeki oranı olan %15,4’ün altındadır. 
Kocaeli nüfusu artarken gençlerin oranının azalması, gerek ömrün uzaması gerekse 
çocuk sayısındaki düşüş gibi birçok nedene bağlı olarak nüfusun gittikçe yaşlandığı 
anlamına da gelmektedir. Yaklaşık her yedi kişiden birisi genç olarak görülmektedir.

Tablo 20. Kocaeli’nin Nüfusu ve Gençlerin Oranı (%)

Yıl İl Nüfusu Genç Nüfus (15-24 yaş) Organize Sanayi Bölgeleri
2007 1.437.926 248.386 17,3
2008 1.490.358 254.236 17,1
2009 1.522.408 254.810 16,7
2010 1.560.138 252.167 16,2
2011 1.601.720 257.905 16,1
2012 1.634.691 259.563 15,9
2013 1.676.202 262.781 15,7
2014 1.722.795 268.054 15,6
2015 1.780.055 275.038 15,5
2016 1.830.772 281.629 15,4
2017 1.883.270 284.263 15,1
2018 1.906.391 282.320 14,8
2019 1.953.035 284.640 14,6
2020 1.997.258 292.136 14,6

Kaynak: TÜİK, 2020.
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Şekil 32. Kocaeli’nde Toplam Nüfus İçinde 15-24 Yaş Dilimindeki Genç Nüfusun Seyri

15-24 yaş aralığında genç nüfusun miktar olarak en fazla yer aldığı ilk üç ilçe İzmit, 
Gebze ve Darıca’dır. İlçeler içinde en az genç nüfusuna sahip Kandıra’da 6,7 bin genç 
yaşamaktadır. İlçe toplam nüfusuna göre genç nüfus oranı en fazla olan 3 ilçe ise; Dilovası 
(%17,6), İzmit (%15,7) ve Çayırova (%14,9)’dır. Kocaeli’nin diğer ilçelerinde genç nüfus 
oranları %13-%14 düzeyinde seyretmektedir. Gençlik hizmetlerinin planlanmasında ve 
organizasyonunda gençlerin ilçelere göre dağılımı dikkate alınması gereken önemli bir 
parametre durumundadır. 
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Tablo 21. Kocaeli Nüfusunun İlçelere Göre Yaş Durumu (2020)

Yaş Dilimleri
İlçe 0-14 (%) 15-24 (%) 25-29 (%) 30 + (%) Toplam
Başiskele 26.378 24,4 14.571 13,5 8.396 7,8 58.840 54,4 108.185
Çayırova 37.360 26,6 20.844 14,9 11.592 8,3 70.478 50,2 140.274
Darıca 54.151 25,2 31.407 14,6 17.855 8,3 111.383 51,9 214.796
Derince 30.967 21,5 19.581 13,6 10.590 7,4 82.746 57,5 143.884
Dilovası 15.095 29,6 9.003 17,6 4.671 9,1 22.291 43,7 51.060
Gebze 96.327 24,5 57.256 14,6 33.129 8,4 206.233 52,5 392.945
Gölcük 36.858 21,6 23.447 13,8 12.976 7,6 97.222 57,0 170.503
İzmit 73.046 20,0 57.331 15,7 28.609 7,8 206.907 56,5 365.893
Kandıra 7.611 14,6 6.751 12,9 3.895 7,5 34.011 65,1 52.268
Karamürsel 10.955 18,8 8.045 13,8 4.054 6,9 35.358 60,5 58.412
Kartepe 29.357 23,3 18.406 14,6 9.923 7,9 68.288 54,2 125.974
Körfez 42.292 24,4 25.494 14,7 13.600 7,9 91.678 53,0 173.064

Kaynak: TÜİK, 2020.

Kocaeli’nde yaş gruplarında en fazla kişi, 35-39 yaş aralığında bulunmaktadır. Onu, 
30-34 yaş grubu takip etmektedir. Ortanca yaş ve bağımlılık oranı 2019’da 32,3 olarak 
tespit edilmiştir. Genç bağımlılığı ise 33,7 ve yaşlı bağımlılığı 10,1 düzeyindedir. Kocaeli 
hane halkı büyüklüğü 2019 verilerine göre 3,4 kişidir. 

Şekil 33. Kocaeli İlçelerinde 15-24 Yaş Dilimindeki Genç Nüfus Miktarı
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Kocaeli, aldığı ve verdiği nüfus itibarıyla net göçü artan bir ilimizdir. İlçeler arasında 
göçe dayalı nüfus artışı oranında sırasıyla Çayırova, Darıca, Başiskele, Gebze ve 
Körfez ilk beş ilçeyi oluşturmaktadır. Göç ile artan nüfus miktarı bakımından ilk beş 
sıradaki ilçeler ise Gebze, Darıca, İzmit, Çayırova ve Körfez biçiminde sıralanmaktadır. 
Kocaeli’nin sahip olduğu sanayi, ulaşım imkânları, coğrafi konum ve istihdam fırsatları 
göçü sürekli kılmaktadır. 

Tablo 22. Kocaeli’nin Yaşa Göre Göç Durumu (2019)

Yaş Grubu Aldığı Göç Oranı (%) Verdiği Göç Oranı (%)
0-4     5.119 6,2       3.906 5,9
5-9     5.247 6,3       3.855 5,9

10-14     4.353 5,2       3.126 4,8
15-19     9.805 11,8       9.532 14,5
20-24   16.027 19,3     12.948 19,7
25-29   11.408 13,7       8.647 13,2
30-34     7.523 9,1       5.893 9,0
35-39     5.675 6,8       4.699 7,2
40-44     4.258 5,1       3.203 4,9
45-49     3.455 4,2       2.518 3,8
50-54     2.699 3,3       2.117 3,2
55-59     2.360 2,8       1.813 2,8
60-64     1.779 2,1       1.384 2,1
65+     3.269 3,9       2.034 3,1

Toplam 82.977 100,0 65.675 100,0

Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi.

Kocaeli ili aldığı ve verdiği göç oranlarına ve miktarına bakıldığında en büyük 
hareketliliğin gençlik nüfusunda olduğu görülmektedir. 15-24 yaş aralığında da aldığı 
göç verdiği göç miktarından fazladır. En fazla göç miktarı yine gençlik kesiminde 
gerçekleşmektedir. Özellikle, 20-24 yaş diliminde göç miktarı en yüksek düzeye 
ulaşmaktadır. Kocaeli, en çok İstanbul’dan göç alırken bunu Sakarya, Ankara ve Bursa 
takip etmektedir. Genel duruma baktığımızda ise en çok nüfus, Doğu Anadolu ve Orta 
Karadeniz illerinden göç yoluyla gelmektedir. Kocaeli, en fazla göçü benzer şekilde 
İstanbul, Sakarya, Ankara ve Bursa’ya vermektedir.
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Kocaeli ilinde okul öncesi okullaşma oranı 3-5 yaş aralığında net %54 ve 5 yaşta %90 
düzeyindedir. Okullaşma ilkokulda %91, ortaokulda %97 ve lisede %90 düzeyindedir. 
Kocaeli genelinde ilkokul düzeyinde 340 okulda, 4.883 şube ve 6.133 derslikte 6.840 
öğretmen hizmet vermektedir. Ortaokul düzeyinde 348 okulda, 4.940 şube ve 4.359 
derslikte 7.948 öğretmen hizmet vermektedir.110

Tablo 23. Kocaeli’nde 15 Yaş Üstü Eğitim Durumu (2019)

Okur 
yazar 
değil

Okur 
Yazar İlkokul İlköğretim Ortaokul Lise Yüksekokul 

veya Fakülte
Lisans-

üstü

Toplam 31.361 39.256 255.783 147.455 299.104 416.286 258.934 27.535 
Başiskele 1.496 1.714 11.106 6.091 14.897 21.465 16.165 2.393 
Darıca 3.695 3.983 26.948 16.755 33.453 40.521 24.103 2.431 
Derince 2.509 2.791 18.922 9.505 20.969 32.063 21.691 1.847 
Dilovası 1.271 1.446 7.101 5.453 9.765 7.012 2.808 145 
Gebze 5.520 6.749 47.251 35.824 62.049 76.520 44.983 3.893 
Gölcük 1.730 2.803 20.300 8.281 23.285 41.531 27.001 2.575 
Kandıra 2.122 3.131 12.719 4.231 8.803 7.842 4.609 453 
Karamürsel 987 1.244 10.024 3.433 8.190 13.608 7.963 589 
Kartepe 2.064 2.257 17.389 9.161 18.525 25.483 15.063 1.562 
Körfez 3.070 4.368 22.396 12.224 25.771 34.633 21.539 1.784 
Çayırova 1.850 2.409 16.704 12.777 22.787 24.862 13.743 1.162 
İzmit 5.047 6.361 44.923 23.720 50.610 90.746 59.266 8.701 

Kaynak: TÜİK, Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı.

Kocaeli’nde 2 üniversite bulunmaktadır. Kocaeli Üniversitesi; 19 Fakülte, 1 Yüksekokul, 
21 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuvarı ve 81 binin üzerinde öğrencisi ile 
hizmet veren bir eğitim kurumudur. 15 Araştırma ve Uygulama Merkezi, 28 Araştırma 
ve Uygulama Birimi ile Türkiye’nin araştırma-geliştirme faaliyetleri içinde önemli bir 
konuma sahiptir. 91 öğrenci kulübü ve topluluğu ile öğrenci etkinlikleri arasında ilk 
sıralarda yer alarak kulüpleri aracılığı ile toplumsal sorumluluk faaliyetlerine, sosyal ve 
kültürel etkinliklere imza atmaktadır. 111

110  Doğu Marmara Bölgesi Kalkınma Göstergeleri VI, s. 53-62.
111  Kocaeli Üniversitesi, 2019, http://www.kocaeli.edu.tr/hakkimizda.php.
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Gebze Teknik Üniversitesi; 4 Fakülte, 18 Bölüm ve 9 Enstitü ile akademik faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Üniversitenin öğrenci sayısı 8 bindir. Üniversitenin öğretim üyelerinin 
%70’i doktoralarını ABD ve İngiltere’deki saygın üniversitelerde tamamlamıştır. 
Gebze Teknik Üniversitesi, “Türkiye’nin En İyi Üniversiteleri” sıralamasında URAP 
tarafından yapılan değerlendirmede 2019’da 11. sıradadır. Gebze Teknik Üniversitesi, 3 
Teknopark, 18 Organize Sanayi Bölgesi ve 35 Ar-Ge Merkezi’nin kalbinde konumlanmış 
olup Türkiye’nin önde gelen firmalarıyla yapmış olduğu üniversite-sanayi iş birliği 
anlaşmalarıyla, öğrencilerine daha mezun olmadan iş bulma imkânı sunmaktadır.112

Kocaeli ilinde sporcu sayısı sürekli bir artış göstermektedir. 2019 yılı verilerine 
göre lisanslı 181 bin sporcu bulunmaktadır. Bunların 70 bini kadın ve 111 bini erkek 
sporcudur. İl genelinde 262 spor tesisi bulunmaktadır. Bunların 14’ü ihtisas, 39’u 
müessese, 16’sı okul, 193’ü spor kulübüdür.113

Kocaeli’nde 2019 verilerine göre 86 bin düzeyindeki işsizler içinde 15-24 yaş aralığında 
erkek işsizler 16 bin ve kadın işsizler 15 bin kişidir. 25-29 yaş aralığında ise erkek işsiz 
8 bin kişi olarak belirlenirken, kadın işsiz sayısı ise 8 bin olarak görülmektedir. 2019 
yılında 15-24 yaş diliminde 16,6 bin erkek ve 6,7 bin kadın işe yerleştirilmiştir. 15-24 
yaş dilimindeki 5,8 bin genç İŞKUR’un aktif iş gücü piyasası programlarına itirak ederek 
eğitim almıştır.

9.3. Kocaeli’nde Gençlikle İlgili Paydaş Kurumlar

Belediyelerin gençlik çalışmalarındaki anahtar faktörlerden birisi, paydaşlar ile 
olan ilişkiler ve iş birliği düzeyidir. Özellikle gençlik alanında faaliyet gösteren diğer 
kamu kurumları bu alanda öne çıkmaktadır. Paydaşların gençlere yönelik faaliyetleri 
ile belediyenin faaliyetleri arasında uyum ve koordinasyon sağlamak, tamamlayıcılığı 
ve sürekliliği geliştirmek, görüş alışverişinde ve tecrübe paylaşımında bulunmak bu 
bağlamdaki temel konuları oluşturmaktadır. Kocaeli’nde büyükşehir belediyesinin 
temel paydaşı durumundaki Gençlik ve Spor Bakanlığı, İŞKUR, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik Meclisi bu bağlamda analiz edilmektedir.

9.3.1. Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, gençlik hizmetlerinde Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’nin en önemli paydaşlarındandır. Müdürlüğün gençlik hizmetlerinin odağında 
Körfez, Gebze, Darıca ve Gölcük’te hizmet veren gençlik merkezleri bulunmaktadır. 
Ayrıca, İzmit ilçesinde uluslararası niteliğe sahip Uluslararası Gençlik Merkezi de 
bulunmaktadır. Gençlik merkezleri ağırlıklı olarak kültürel ve sosyal faaliyetlerin 

112  Gebze Teknik Üniversitesi, 2019.
113  Doğu Marmara Bölgesi Kalkınma Göstergeleri VI, s. 73.
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gençlerle birlikte yürütüldüğü yerlerdir. Bu kapsamda kitap okuma etkinlikleri, yazarla 
buluşma, gündemdeki konuların müzakeresi, şiir, edebiyat, müzik ve diğer sanat 
alanlarında etkinlikler organize edilmektedir. 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün gençliğe yönelik faaliyetlerinin önemli 
bir kısmını spor alanındaki faaliyetler oluşturmaktadır. İl genelinde 48 tesiste futbol, 
cimnastik, bisiklet, yüzme, basketbol, voleybol, buz pateni, kaykay, güreş, trekking, 
satranç, yüzme, tenis gibi spor faaliyetleri düzenlenmektedir. Tesislerin 4’ü stadyum, 
14’ü spor salonu, 11’i sentetik zeminli futbol sahası ve 8’i açık spor tesisidir. Spor 
tesislerinden 31 bin sporcu ve 60 bin oyuncu olmak üzere 90 bin genç yararlanmaktadır.

9.3.2. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ailenin, çocukların, kadınların, 
engellilerin, yaşlıların korunması ve desteklenmesi konusunda sosyal hizmetler 
yürütmektedir. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın gençlere yönelik olarak çocuk evleri 
(13-18 yaş), sevgi evleri (13-18 yaş), yetiştirme yurtları (13-18 yaş), süreli/kısa süreli 
çocuk/gençlik rehabilitasyon kuruluşları, çocuk ve gençlik merkezleri, çocuk ve gençlik 
merkezlerine bağlı gözlemevleri, koruma bakım ve rehabilitasyon merkezleri ve diğer 
birimleri ile önemli sosyal hizmet uygulamaları yürütmektedir.

Merkezi yönetimin taşra yapılanmasında gençlere yönelik hizmetler esas olarak 
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Ancak, korunma ihtiyacı bulunan 
ya da koruma altındaki gençlerle ilgili çalışmalarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı devreye girmektedir. Koruma altındaki gençlerle ilgili olarak Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi ile önemli iş birliği kapasitesi ve fırsatları bulunmaktadır.

9.3.3. İŞKUR

İŞKUR; istihdam, nitelikli iş gücü ve mesleki beceri kursları konusunda diğer yaş 
gruplarındaki vatandaşlar yanında gençlere de destek olmaktadır. İŞKUR’un temel 
fonksiyonları şu şekildedir: İş ve meslek analizleri yapmak, yaptırmak; iş ve meslek 
danışmanlığı hizmetleri vermek, verdirmek; iş gücünün istihdam edilebilirliğini 
artırmaya yönelik iş gücü yetiştirme, mesleki eğitim ve iş gücü uyum programları 
geliştirmek ve uygulamak; istihdamdaki iş gücüne eğitim seminerleri düzenlemek. 

Kocaeli Valiliği koordinatörlüğünde, İŞKUR ve diğer paydaşlarla birlikte Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı 
ve Kariyer Günleri düzenlenmektedir. 
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Girişimcilik Eğitim Programı: İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde 
işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla yapılan 
meslek edindirme ve geliştirme kurslarıdır. Girişimcilik eğitim programı, kuruma kayıtlı 
kişilere yönelik olarak kendi işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak 
amacıyla uygulanmaktadır. 

İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları: Kursa katılanların en az %50’si, en az 
120 gün olmak üzere kurs süresi kadar istihdamda kalmaktadır. Kuruma kayıtlı işsizlerin 
mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı 
görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. 

Engelli ve Eski Hükümlerin Kendi İşini Kurma Desteği: Engelli kişilerin ve eski 
hükümlülerin üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamak sonra 
da yeni istihdamlara aracılık etmelerini temin etmek amacıyla sunacakları projeleri 
desteklemek amaçlıdır. 

9.3.4. Kocaeli Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi 

Türkiye’de 2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ile kurulması zorunlu olan kent 
konseyleri, sivil toplumun kent yönetimine katkı sağlaması bakımından önemli bir araç 
durumundadır. Kent konseyleri yapısında genel kurul, meclisler ve çalışma grupları yer 
almaktadır.

Ortak aklın, kentin gelişimi ve kalkınmasındaki önemi çerçevesinde Kocaeli Kent 
Konseyi bünyesindeki yönetim organları, gönüllü vatandaşlardan oluşan meclis 
ve çalışma grupları ve bu grupların kolaylaştırıcılığını üstlenen ofis çalışanlarıyla 
Kocaeli’nin ‘marka kent’ özelliğinde bir dünya kenti olması konusunda çalışmalarına 
devam etmektedir.

Kocaeli kent konseyi bünyesinde, gençlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve gençliğin 
her alanda karar alma süreçlerine katılımının sağlanması amacıyla Gençlik Meclisi 
kurulmuştur. Gençlik meclisi; gençlerin, kent yönetiminde karar alma mekanizmalarına 
katılmaları, gençlik ve kentle ilgili sorunların çözümünde aktif olmaları, sürdürülebilir 
kalkınma anlayışı içerisinde çalışma yürütmeleri, kentin bilimsel, teknolojik, sanatsal, 
sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol almaları, insan hakları ve çevre konusunda 
duyarlılıklarını artırmaları ve birlikte çalışma tecrübesi kazanmaları amacıyla gençlerin 
oluşturduğu demokratik bir yapıdır.

Kocaeli Gençlik Meclisi 50 üyeden oluşmaktadır. Gençlik meclisi üyeleri; gönüllülük, 
sosyal sorumluluk, kültür ve sosyal alanda etkinlikler düzenlemektedir. Şehit ailesi 
ziyaretleri, Mardin ve Bingöl’de okullara eğitim teknik ekipmanı hediyesi, konferanslar, 
sertifika programları, gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile ortak 
etkinlikler, gençlik araştırmaları vb. faaliyetler yürütülmektedir.
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10. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KILAVUZ GENÇLİK MODELİ

10.1.  Kılavuz Gençlik Modeli Genel Bilgiler
Belediyeler, etkinliği artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla hizmet modelleri 

oluşturmaktadır. Model, bir hizmetin sunulması için kurumsal kapasite çerçevesinde 
hedef kitleyi dikkate alarak tasarlanan, amacı gerçekleştirmeye yönelik sistematik 
süreç ve standartları kapsayan bir bütündür. Modeli oluşturan alt parçalar amaçların 
gerçekleştirilmesi bakımından birbirleri ile düzenli ve tamamlayıcı bir ilişki içindedir.

Model ile fiziki, mali ve beşerî kaynakların eşgüdüm içinde belli bir amacı 
gerçekleştirmek için organize edilmesi daha kolay gerçekleşmektedir. Hizmet modelleri, 
belediye için bir çerçeve sağladığı gibi, hedef kitle ve paydaşlar için de daha kolay 
algılanabilir ve ulaşılabilir yapılar oluşturur.

Şekil 34. Belediye Hizmet Modeli Geliştirmenin Yararları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik hizmetleri ile ilgili modeli mevcut durum 
analizi, toplumsal ihtiyaçlar, uygulama tecrübesi, uzmanlardan yararlanma ve literatür 
taraması çerçevesinde geliştirilmiştir. 

Kocaeli Kılavuz Gençlik Modeli; ilkokuldan liseye, üniversiteden doktoraya uzanan 
yolda 7’den 27’ye bir nesle kılavuz olmayı amaç edinmektedir. Kılavuz Gençlik Modeli’nin 
uygulamaya geçmesi 2009 yılında başladı. İlk önceleri Bilgievi uygulamasına dayanan 
model, zaman içinde yeni hizmet türlerinin eklenmesi ile gelişme gösterdi. Kılavuz 
Gençlik Modeli’nin kronolojisi aşağıda yer almaktadır.
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Kocaeli Kılavuz Gençlik Modeli Kapsamında Hizmete Giren Tesisler:

2009 İzmit Gazi Akça Koca Bilgievi.
2009 İzmit Fuar alanında Gençlik Merkezi.
2010 Derince Mehmet Akif Ersoy Bilgievi.
2011 İzmit Maria Anne Bilgievi.
2011 İzmit Serdar Bilgievi.
2011 Derince Ertuğrul Gazi Bilgievi.
2011 Dilovası Mimar Sinan Bilgievi.
2011 Dilovası Sezai Karakoç Bilgievi.
2011 Darıca Kazım Karabekir Bilgievi.
2011 Gölcük Barbaros Hayrettin Paşa Bilgievi.
2011 Karamürsel Kara Mürsel Alp Bilgievi.
2011 Başiskele İbn-i Sina Bilgievi.
2013 Başiskele Yuvacık Bilgievi.
2013 Akademi Üniversite.
2013 Aytepe Park Gençlik Doğa Kampı.
2014 Körfez Fatih Sultan Mehmet Bilgievi.
2015 Kandıra Hayme Ana Bilgievi.
2015 Gebze Hüma Hatun Bilgievi.
2016 İzmit Necip Fazıl Kısakürek Akademi Lise.
2016 Diriliş 2 Gençlik Kampı.
2017 Diriliş 1 Gençlik Kampı.
2017 Karamürsel Aliya İzzetbegoviç Akademi Lise.
2017 Gölcük Aziz Sancar Akademi Lise.
2017 Gebze Kılavuz Gençlik Akademi Lise.
2018 Akademi Üniversite (Genç Mekan) Gençlik Merkezi.
2018 Diriliş 3 Hüma Hatun Gençlik Kampı.
2018 Gebze Kılavuz Gençlik Bilgievi.
2018 Derince Yunus Emre Akademi Lise. 
2018 İzmit Dr. Sadık Ahmet Akademi Lise.
2019 Dilovası Selahaddin Eyyubi Akademi Lise. 
2019 Kartepe Nurettin Topçu Akademi Lise. 
2019 Kandıra Havva Yıldız Yolcu Akademi Lise.
2019 Kartepe Piri Reis Bilgievi. 
2019 Kerpe Spor ve Eğitim Kampı.
2019 Kumcağız Gençlik ve Spor Kampı.
2020 Körfez Akşemseddin Akademi Lise.
2021 E-Gençlik Uygulaması
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2021 Yılında Hizmete Açılacak Tesisler

•	 Çayırova Bilgievi
•	 Çayırova Akademi Lise
•	 Başiskele Akademi Lise 
•	 Darıca Akademi lise
•	 Gebze Akademi Lise -2
•	 Yukarı Hereke Gençlik Merkezi
•	 Ulaşlı Gençlik Merkezi
•	 Alikahya Gençlik Merkezi
•	 Karamürsel Gençlik Merkezi
•	 Mehmet Ali Paşa Gençlik Merkezi
•	 Yuvacık Gençlik Merkezi
•	 Dijital Gençlik Merkezi

Kılavuz Gençlik Modeli, 3 ana katmandan oluşmaktadır: İlk katmanda modelin 
dayandığı ve tüm uygulama süreçlerinde dikkate alınması gereken, belediyenin gençlerle 
ve paydaşlarla ilişkisini belirleyen rehberlik niteliğine sahip ilkeler bulunmaktadır. 
İkinci katmanda, modeli oluşturan temel uygulamaların ve diğer gençlik çalışmalarının 
odaklanması gereken ve hizmetler için bir çerçeve oluşturan unsurlar yer almaktadır.

Şekil 35. Kılavuz Gençlik Modeli Katmanları
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Üçüncü katmanda model bileşenleri yer almaktadır. Gençlik modelinin yapılanması 
zaman içinde farklı şekillerde gelişme göstermiştir. Bu katmanda, gençlik hizmetlerinin 
sunumu ile ilgili farklı alanlara odaklanmış uygulama modelleri bir bütün halinde yer 
almaktadır.

10.2.  Kılavuz Gençlik Modeli İlkeleri

Model ilkeleri, belediyenin gençlik hizmetleri alanındaki temel değerlerinin 
ifadesidir. Kurumsal değerleri, yönetim tarzını ve kurumsal davranış kurallarını ifade 
eder. Kurumun gençlik alanındaki vizyonunun ve misyonunun gerisinde yatan değer ve 
inançların temelini oluşturur.

Belediyenin politikalarına, kararlarına, tercihlerine ve stratejilerinin belirlenmesine 
rehberlik eder. Gençlik hizmetlerinin nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda personele 
yol gösterir ve onları motive eder. Model ilkeleri kişilere, süreçlere ve performansa 
yönelik olarak belirlenmiştir. Model ilkeleri diğer taraftan belediyenin gençlerle, diğer 
vatandaşlarla ve paydaşlarla ilişkilerini belirler. Belediyenin gençlik hizmetlerinin 
tasarımında, uygulanmasında ve paydaşlarla ilişkilerinde model ilkelerinin temel 
alınması önem taşımaktadır.

 

Şekil 36. Kılavuz Gençlik Modeli İlkeleri
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10.3.  Kılavuz Gençlik Modeli Çerçeve Unsurları 

Gençlik modeli ilkelerine dayalı olarak inşa edilecek hizmetler için bir çerçeve 
belirlenmesi verimlilik ve etkinliğin sağlanmasın için kritik bir role sahiptir. Gençlik 
modelindeki uygulama unsurlarının ve faaliyetlerin tasarlanması konusunda belediyenin 
odaklanması gereken hizmet alanları çerçevesi aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. Gençlik 
modelinin çerçevesini oluşturan hizmet alanları, uluslararası ve ulusal gençlik çalışmaları 
tecrübesine dayalı olarak ve Kocaeli’nin ihtiyaçları bakımından birbirini tamamlayıcı 
biçimde bir bütün olarak kurgulanmıştır. Belediyenin gençlik çalışmalarının bu çerçeveyi 
dengeli biçimde sağlamaya yönelik nitelikte tasarlanması ve uygulanması stratejik bir 
unsur durumundadır.

Politika ve Strateji 
Belgesi

Kişisel Gelişim 
Desteği

İstihdam 
Fırsatlarını 
Geliştirme

Değerler Eğitimi Beceri Geliştirme

Siyasal ve Sosyal 
Katılımı Arttırma

Paydaşlarla İşbirliği 
ve Koordinasyon

Yaşam Kalitesi 
Unsurlarına Erişimi 

Arttırma

Genç Gönüllüğü 
Teşvik Etme

Farklı Gençlik 
Kesimlerini 
Kapsama

Gençlere Duyarlı 
Bütçeleme

Eğitim Desteği

GENÇLİK 
MODELİ

Şekil 37. Gençlik Hizmetleri Modeli Çerçeve Unsurları
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10.4.  Kılavuz Gençlik Modeli Yönetim Organizasyonu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gençlik hizmetleri temel olarak Gençlik 
ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı altında yapılandırılmıştır. Bunun yanında, diğer 
birimler de gençlere yönelik tamamlayıcı nitelikte faaliyetler organize edebilmektedir. 

Şekil 38. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Organizasyonu

Gençlik hizmetleri organizasyonu, ana yapı olarak Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığı bünyesinde şube müdürlüğü ve altında fonksiyonel olarak 
belirlenmiş şeflikler biçiminde yapılandırılmıştır.







KILAVUZ GENÇLİK 
MODELİ UYGULAMA 

BİLEŞENLERİ
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11. KILAVUZ GENÇLİK MODELİ UYGULAMA BİLEŞENLERİ

Gençlik modeli ilkeleri ve çerçeve unsurlara dayalı olarak gençlik modeli bileşenleri 
belirlenmiştir. Aşağıdaki şekilde belirtilen her bir öğe gençlik modelinin tasarlanmasına 
esas teşkil edecek uygulama modellerini ihtiva etmektedir. Her bir uygulama modeli 
bu raporun çeşitli kısımlarında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Birbirini tamamlayıcı ve 
bütüncül bir bakış açısıyla tespit edilen model bileşenleri, belediyenin ihtiyacına göre 
farklı yapılar içinde kurgulanarak farklı modeller elde etmeye imkân vermektedir.

Akademi Lise

Akademi Üniversite

Bilgievleri

Gençlik Kampları

Gençlik Merkezleri

İzcilik ve  Doğa Sporları

Kağıtspor

KILAVUZ 
GENÇLİK 

BİLEŞENLERİ

Spor Okulları

Uluslararası Öğrenciler

E-Gençlik

Şekil 39. Kılavuz Gençlik Modeli Bileşenleri
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Akademi Lise

Akademi Üniversite

Bilgievleri

Gençlik Kampları

Gençlik Merkezleri

İzcilik ve Doğa Sporları

Kağıtspor

Spor Okulları

Uluslararası Öğrenciler

15-20 Yaş

Üniversite Öğrencileri

7-14 Yaş

7-27 Yaş

15-25 Yaş

Tüm Yaş Grupları

4-18 Yaş

6-14 Yaş

Uluslarası Üniversite 
Öğrencileri

E-Gençlik 15-29 Yaş

Şekil 40. Kılavuz Gençlik Modeli Bileşenlerinin Hedef Kitle Tablosu
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11.1. Akademi Lise
Akademi lise uygulaması gençlerin eğitim hayatına ve sosyal, kültürel, kişisel 

gelişimlerine destek vermek için oluşturulmuş bütüncül gelişme anlayışına sahip bir 
sosyal hizmet modelidir. Bu çerçevede; milli ve manevi değerlerine bağlı, ahlaki, sosyal 
ve akademik yetkinlik sahibi, ülkemize fayda sağlayan, başarılı, özgüvenli, sanat, müzik, 
kültür ve sportif faaliyetleri ile aktif ve erdem sahibi bir gençlik yetiştirilmesine katkı 
sağlanmaktadır.

Şekil 41. Akademi Lisenin Temel Fonksiyonları  

Akademi lise oluşum amacı açısından hem gençlere ders takviyesi hem de gençlerin 
ders dışındaki etkinliklere entegrasyonuyla ilgili bir modeldir. Akademi lise bünyesinde, 
lise öğrencilerine okuldaki eğitime yönelik pekiştirici dersler verilmektedir. Üniversiteye 
hazırlanan lise son sınıf öğrencileri ve lise mezunlarına üniversiteye hazırlık programı 
uygulanmaktadır. Ayrıca, gençlerin çok yönlü gelişmeleri için atölye, seminer, kurs, 
sportif faaliyet, gezi, kişisel gelişim, doğa aktivitesi, sanat ve dil alanında imkânlar 
sunulmaktadır. Üniversiteye giriş için hazırlanan öğrencilere bölüm ve meslek seçimi ile 
ilgili kariyer danışmanlık desteği de verilmektedir.

Tablo 24. Akademi Lise ile ilgili Sayısal Veriler

Yıl
Akademi Lise 

Sayısı
Üye 

Sayısı
Sınıf
Sayısı

Şube 
Sayısı

Kütüphanedeki 
Kitap Sayısı

2016 1 918 9 20 5.600
2017 4 1.823 36 47 15.463
2018 6 1.990 48 84 15.463
2019 9 12.707 65 161 26.602
2020 10 8.359 75 167 34.556
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Akademi lise, gençlerin hayatlarının en önemli evresini sağlıklı ve faydalı bir şekilde 
geçirmelerine yönelik tasarıma sahiptir. Akademi lise gerek eğitim dönemlerinde ve 
gerekse yaz döneminde farklı program ve aktivitelerle hizmet vermektedir. Akademi 
lisenin hedef kitlesini 15-20 yaş aralığındaki lise öğrencileri oluşturmaktadır. Bu 
çerçevede lise 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri ile 20 yaşını aşmayan lise mezunu 
öğrenciler akademi liseden yararlanabilmektedir. Vatandaşlardan akademi liseye 
yönelik kapasitenin üstünde bir talep olduğundan, başvuranlar arasında okul derslerine 
dayalı biçimde yapılan sınav sonuçlarına göre öğrenci kabul edilmektedir. Akademi lise 
bünyesindeki hizmetler ücretsiz olarak gençlere sunulmaktadır. 2021 yılında salgından 
dolayı eğitimler uzaktan çevrimiçi biçimde düzenlenmiş ve önceki yıllara göre daha 
fazla şube açılarak eğitime katılan öğrenci sayısı artırılmıştır.

11.1.1.   Fiziki Nitelikler

Akademi lise uygulaması kendine özel binalarda hizmet vermektedir. Akademi lise 
binaları her ilçeye bir adet olacak biçimde planlanmaktadır. Bina seçiminde ilçenin 
merkezi konumunda, kolay ulaşılabilir olmasına ve bünyesindeki hizmetlere uygun 
teknik standartları taşımasına dikkat edilmektedir. Bina içi tasarımlarda genç dostu bir 
yaklaşımla düzenlemeler yapılmaktadır.

Tablo 25. Akademi Lise Binaları

Açılış Tarihi Adı Alanı (m2)
2015 İzmit Necip Fazıl Kısakürek Akademi Lise 2.000
2017 Gebze Kılavuz Gençlik Akademi Lise 3.500
2017 Karamürsel Aliya İzzetbegoviç Akademi Lise 2.388
2017 Gölcük Aziz Sancar Akademi Lise 1.600
2018 Derince Yunus Emre Akademi Lise 1.076
2018 Dr. Sadık Ahmet Akademi Lise 1.050
2019 Dilovası Selahaddin Eyyubi Akademi Lise 603
2019 Kartepe Nurettin Topçu Akademi Lise 1.250
2019 Kandıra Havva Yıldız Yolcu Akademi Lise 1.500
2020 Körfez Akşemseddin Akademi Lise 2.600
2021 Gebze Akademi Lise-2 3.500

Akademi lise binalarının iç yapısı, hizmetlerdeki çeşitliliğe paralel olarak çok sayıda 
bölümden oluşur. Derslik, konferans salonu, kütüphane, bilişim sınıfı, el sanatları atölyesi, 
satranç sınıfı, spor salonu, kapalı ve açık seminer salonları, idari büro, öğretmenler 
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odası, mescit ve birim sorumlusu odası akademi lisedeki başlıca bölümlerdir. Derslikler 
en fazla 24 kişilik olacak biçimde tasarlanmaktadır. Sınıflarda görsel eğitim yapılmasına 
imkân tanıyan akıllı tahta ve diğer teknolojik ekipman yer almaktadır.

11.1.2.   Personel Niteliği

Akademi liselerde hizmet verilen alanlara göre uygun becerilere sahip meslek 
grupları istihdam edilmektedir. Akademi lise bünyesindeki personel; birim sorumlusu, 
eğitmen, spor eğitmeni, rehberlik ve psikolojik danışman, kütüphane sorumlusu, bilişim 
sorumlusu, danışma görevlisi ve temizlik görevlilerinden oluşmaktadır.

Tablo 26. Yıllara Göre Akademi lise Personeli Sayısı

Yıllara Göre Dağılım
Personel Niteliği 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Birim Sorumlusu 1 3 5 8 9 9
Eğitmen 10 37 56 122 114 112
Spor Eğitmeni 2 6 6 16 13 13
Kütüphane Sorumlusu 1 2 5 9 11 11
Bilişim Sorumlusu 1 4 5 8 6 6
Rehberlik ve Psikolojik Danışman 2 5 7 17 15 15
Diğer Personel 8 19 38 74 62 62
Toplam 25 76 122 254 230 228

Birim Sorumlusu: Her akademi lisede yönetici konumundaki görevlidir. Akademi 
lisenin idari, eğitim destek ve diğer faaliyetlerinin yönetiminden sorumludur. Yönetim 
becerilerine sahip, eğitim ve öğretim konularında tecrübeli, en az lisans mezunu kişiler 
arasından istihdam edilmektedir.

Eğitmen: Akademi Lise bünyesinde öğrencilere sağlanan ders desteklerini sınıf 
ortamında yürütmekle sorumlu kişidir. Ayrıca, dersler kapsamındaki çeşitli uygulamalar 
ile dersler dışındaki eğitici ve öğretici etkinlikleri yürütmektedir. Eğitmenler verdikleri 
ders ile ilgili fakülte mezunları arasından seçilmektedir.

Spor Eğitmeni: Akademi lise bünyesindeki spor etkinlikleri ve gezilerin 
yürütülmesinden sorumludur. Ayrıca, akademi lise dışında belediyenin spor imkanları 
konusunda gençlere rehberlik, yönlendirme ve lojistik hizmeti de vermektedir.
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Rehberlik ve Psikolojik Danışman: Akademi lisede öğrenci ve velilere yönelik 
bireysel rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini yürütmektedir. Rehberlik 
ve psikolojik danışmanlık veya psikoloji lisans bölümlerinden mezun kişiler istihdam 
edilmektedir.

Kütüphane Sorumlusu: Kütüphanedeki kitapların sınıflandırılması, kitap konusunda 
öğrencilere rehberlik edilmesi ve kitap ödünç verme hizmetlerini yürütmektedir. 
Kütüphane hizmetlerini üstlenebilecek, kitap okuma becerisine sahip lisans mezunu 
kişiyi ifade eder.

Bilişim Sorumlusu: Akademi lise bünyesinde gençlere yönelik bilişim sınıfından 
sorumludur. Ayrıca, gençler ve gerekse diğer personelin kullandığı teknolojik ve bilişim 
altyapısının bakımı, geliştirilmesi ve kullanım danışmanlığı konusunda hizmetler 
yürütmektedir.

Danışma Personeli: Akademi liseye gelen gençleri karşılama, tanıtım, bilgi verme 
ve yönlendirme hizmeti yürütmektedir. İnsanlarla iletişim yeteneği gelişmiş kişiler 
arasından istihdam edilmektedir.

Temizlik Görevlisi: Akademi lisenin düzen ve tertibinden sorumlu olan her türlü 
hijyeni sağlama konusunda görevli olan en az okuryazar olan kişiyi ifade eder.

Tüm personele yönelik dönem içinde ve dönem sonunda hizmet içi eğitim organize 
edilmektedir. Personel, niteliğine göre ayrılarak hem mesleki bilgi ve beceri gelişimini 
hedefleyen hem de kişisel gelişimi destekleyen eğitimler düzenlenmektedir. Eğitim 
çalışmaları kapsamında tüm personele yönelik kurumsal misyon ve vizyonu kapsayan 
bilgilendirici ve farkındalık kazandıran etkinlikler de yapılmaktadır.

11.1.3.   Eğitim Desteği

Eğitim desteği kapsamında öğrencilere matematik, tarih, biyoloji, edebiyat, 
fizik, kimya, Türkçe, coğrafya, geometri ve felsefe dersi müfredata dayalı biçimde 
verilmektedir. Derslerde, Millî Eğitim Bakanlığı’nın eğitim planları ve müfredatı 
dikkate alınmaktadır. Öğrenciler gerek lisedeki sınıf durumuna ve gerekse derslerdeki 
düzeylerine göre uzmanların ölçme ve değerlendirmeleri çerçevesinde sınıflara ayrılarak 
ders görmektedir.

Eğitim faaliyeti kapsamında ayrıca yabancı dil desteği de verilmektedir. İngilizce ve 
Arapça dillerinde farklı seviyelerde sınıflar oluşturularak dersler yürütülmektedir.

Öğrencilerin ders başarısını tespit ve takip etmek için deneme sınavları ve diğer ölçme 
ve değerlendirme araçları kullanılmaktadır. Öğrencinin gösterdiği başarı grafiğindeki 
artış veya düşüş öğrenci ile birlikte değerlendirilmektedir. Ayrıca, öğrenci başarısı ile 
ilgili durum konusunda velilere bilgi verilmektedir.
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Akademi lisedeki eğitim destek faaliyetlerde anahtar role sahip eğitmenlerin akademik 
alandaki yeterliliği yanında, dersler dışında gençlere sunulan sosyal, kültürel ve diğer 
etkinliklere de aktif katılım sağlayabilecek, gençler ile iletişimi güçlü kişiler olmasına 
dikkat edilmektedir. Eğitmenlere yönelik kuruma ilk başladıkları dönemde oryantasyon 
eğitimi, sonraki dönemde ise belli periyodlarla çok yönlü hizmet içi eğitim etkinlikleri 
düzenlenmekte, eğitmenlerin bireysel ve mesleki gelişimleri desteklenmektedir.

11.1.4.  Atölyeler

Geleneksel Sanatlar Atölyesi: Öğrencilere ebru, hüsn-ü hat ve tezhip sanatı 
konusunda uzman eğitmenler tarafından uygulamaya dayalı biçimde kurs verilmektedir. 
Dönem sonunda katılımcı gençlerin eserlerinden oluşan bir sergi açılmaktadır. 

Müzik Atölyesi: Uzman eğitimciler eşliğinde gençlere ilgilerine göre gitar ya da ney 
dersleri verilmektedir. Eğitmen ve öğrencileri ekip halinde çalışma yapmaktadır. 

Psikoloji Atölyesi: Atölyenin temel amacı, her bir bireyin kendisine yönelik 
farkındalığını artırmak ve kişisel gelişimini sağlamada “Psikoloji” alanından 
yararlanmaktır. Atölye kapsamında elde edinilen bilgiler, bireyin kendini daha iyi 
anlamasını ve olası sorunları farklı bir bakış açısıyla yorumlayabilmesini sağlamaktadır. 
Ayrıca, diğer grup üyelerinin duygu, düşünce, davranış ve bireysel farklılıklarına karşı 
duyarlılık da geliştirilmektedir. Atölye kapsamında; deneylerle insan davranışı, varoluş 
ve hayatın anlamı, film analizleri, altı temel duygu (öfke, üzüntü, mutluluk, tiksinme, 
korku, kaygı), aile dinamiklerimiz ve çocukluğa inmek, sınav kaygısı ve gevşeme 
egzersizi konuları işlenmektedir.

Yazarlık Okulu: Atölye kapsamında şiir, portre, hikâye, deneme ve karikatür olmak 
üzere 5 farklı alanda gençlerle çalışmalar yapılmaktadır. Gençlere ilgi duydukları alanda 
yazarlar tarafından eğitim verilmektedir. Yazarlık Okulu kapsamında ortaya çıkan 
eserler kitap olarak basılarak her yıl mayıs ayında Kocaeli düzeyinde düzenlenen kitap 
fuarında ziyaretçilere ulaştırılmaktadır. 

Yabancı Diller Atölyesi: Akademi lise bünyesindeki öğrencilere Arapça ve İngilizce 
dilleri alanında interaktif dersler ve konuşma grupları biçiminde yabancı dil desteği 
verilmektedir. Ayrıca, yaz döneminde uluslararası öğrencilerin verdiği ders ve grup 
çalışmalarından oluşan yabancı dil kampları organize edilmektedir.

Gönül Coğrafyası Okumaları: Gönül bağımızın olduğu coğrafyaları hatırlamak ve 
öğrenmek maksadıyla bu yerlerle ilgili seçilmiş eserler üzerinden okuma ve analizler 
yapılmaktadır.
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11.1.5.  Seminerler

Akademi lisede, gençlerin çok yönlü yetkinlik kazanmaları, bilgi ve dünya 
vizyonlarının gelişmesi ve farklı konularda bilinç kazanmaları amacıyla geniş katılıma 
açık seminer ve konferans organizasyonu yapılmaktadır.

‘’Kılavuz Gençlik Buluşmaları’’ üst başlığıyla icra edilen konferans serisinde, alanında 
uzman akademisyenler, önemli sanat, fikir ve siyaset adamları, medya mensupları vb. 
kişiler davet edilmektedir. Gençlerin bu vesile ile farklı alanlardaki başarılı kişileri 
yakından tanıması, fikir ve tecrübelerinden yararlanması sağlanmaktadır. 

Gençlere yönelik tarih ve edebiyat seminerleri haftalık olarak yapılmaktadır. Farklı 
konu başlıklarının yer aldığı bu seminerlerde öğrencilerin meraklı olduğu alanlar dikkate 
alınmakta, güncel tarihi ve edebi konularda bilinçlenmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, 
seminerler kapsamında farklı alanlara yönelik kavram okumaları da yapılmaktadır.

Akademi lisenin hizmet sunduğu hedef kitlesi, önemli değişim ve problemleri 
beraberinde getiren ergenlik dönemindeki gençlerdir. Bu nedenle gençlere yönelik 
psikolojik destek niteliğinde çok yönlü seminerler de düzenlenmektedir. Aylık olarak 
düzenlenen seminerlerde; ergenlik dönemi sorunları ve çözümleri, sınav kaygısı ve 
motivasyon, ders çalışma teknikleri ve stratejiler, meslek seçimi ve rehberlik, kaygı ve 
gevşeme egzersizleri, madde, teknoloji ve internet bağımlılığı, okul dönemi sorunları ve 
akran zorbalığı gibi konular ele alınmaktadır.

11.1.6.  Etkinlikler

Kültürel Geziler: Akademi lisedeki gençlere yönelik il içi ve dışı kültürel geziler 
düzenlenmektedir. İl dışında İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne gezileri dolu bir 
içerikle icra edilmektedir. Kültürel geziler “Fatih Sultan Mehmed Dönemi İstanbul 
Gezisi”, “Sultan Abdülhamid Han Dönemi İstanbul Gezisi” gibi temalı biçimde organize 
edilmektedir. Gençlerin zihinsel yorgunluğunun azaltılması, sosyal kaynaşma, tarih ve 
kültür alanında bilinçlenme ve arkadaşlık ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda geziler 
önemli fayda sağlamaktadır.

Sportif Faaliyetler: Gençler, akademi lise bünyesinde bulunan fitness salonunda 
spor aletlerinden de yararlanarak günlük olarak spor yapabilmektedir. Ayrıca, gençlerin 
belediyenin sporla ilgili tesislerinden yararlanması konusunda teşvik ve imkân 
sağlanmaktadır. Bu kapsamda yüzme havuzu, halı saha maçları ve futbol turnuvaları 
organize edilmektedir. Turnuvalarda gençleri teşvik edici ve kardeşlik bilincini geliştirici 
bir ödül modeli de uygulanmaktadır.
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Doğa Etkinlikleri: Gençlerin gelişiminde keşfetmek ve macera önemli bir yer 
tutmaktadır. Gençlerin zorluklarla başa çıkabilmeleri, dirençli olmaları, kendilerini 
tanımaları konusunda doğa aktiviteleri şehir hayatında bulunmayan fırsatlar 
sunmaktadır. Bu çerçevede akademi lise bünyesindeki gençlere yönelik doğa yürüyüşü 
ile içinde birçok aktiviteyi barındıran gençlik kampı faaliyetleri organize edilmektedir. 

Değerler Eğitimi: Gençlere, “değer eğitimi” gerek örgün gerekse örtük eğitim metodu 
çerçevesinde verilmektedir. Değerler eğitimi kapsamında Kur’an-ı Kerim, Hadis-i Şerif, 
biyografi, kavram, tarih, edebiyat vb. konularda okumalar yapılmaktadır. Örtük eğitim 
kapsamında değerler eğitimi, sınıf içi etkinliğe dayalı biçimde değil; gezi, gönüllülük ve 
sosyal sorumluluk etkinliği, seminer, konferans ve doğa etkinliği gibi farklı konseptteki 
mekân ve faaliyetler içinde verilmektedir. Ayrıca, her hafta “Divan-ı Muhabbet’’ adıyla 
yapılan faaliyet kapsamında gençlerin kendi hazırladıkları konu çerçevesinde interaktif 
sohbet yapılmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Faaliyetleri: Gençlerin ve velilerin psikolojik 
açıdan bireysel desteğe ihtiyacı bulunmaktadır. Özellikle lise grubu olan ergenlik dönemi 
gençlerin aile içerisinde, kendi kimliğiyle ve okuldaki arkadaşlarıyla yaşadığı sorunların 
çözülmesi ve destek verilmesi açısından rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri 
öne çıkmaktadır. Bu çalışma kapsamında hem gençlerle hem de velilerle bireysel 
görüşmeler yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilere mesleki anlamda rehberlik faaliyetleri de 
yürütülmektedir.

11.1.7.   Paydaşlarla ilişkiler

Akademi lise bünyesinde yürütülen hizmetlerle ilgili olarak belediyenin dış paydaşları 
ve bunlarla geliştirilen iş birliğinin kapsamı aşağıda belirtilmektedir:

Millî Eğitim Bakanlığı: Akademi lise, Millî Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol 
çerçevesince hizmet vermektedir. Ayrıca, lise öğrencilerine yönelik proje ve faaliyetlerde 
protokol yapılarak ve diğer yöntemlere dayalı biçimde iş birliği yapılmaktadır. 

Sivil Toplum Kuruluşları: Lise gençlerine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyet 
ve projelerde başta gençler konusunda faaliyet gösterenler olmak üzere, sivil toplum 
kuruluşları ile çok yönlü iş birliği yapılmaktadır.

Veliler: Lise grubu gençlerin bilgi, beceri ve kültürel gelişimi desteklemek amacıyla 
veliler ile toplantı, seminer ve çeşitli etkinlikler (yemek organizasyonu, gezi vb.) 
yapılmaktadır. Gençlerin ev ortamındaki gelişimi noktasında velilerin tamamlayıcı bir 
unsur olarak sürece etkin biçimde dahil edilmesi, velilerle iş birliğinin temel amacını 
oluşturmaktadır.
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11.1.8.   Akademi Lise Bilgi Tablosu

KILAVUZ GENÇLİK MODELİ UYGULAMA BİLEŞENİ BİLGİ TABLOSU

Bileşen Adı AKADEMİ LİSE

Tanımı
Lise çağındaki gençlerin eğitim hayatına ve sosyal, kültürel, kişisel 
gelişimlerine destek vermek için oluşturulmuş, bütüncül gelişme 
anlayışına sahip bir modeldir.

Amacı

Gençlerin, milli ve manevi değerlerine bağlı, ahlaki, sosyal, akademik 
alanda olumlu gelişimleri desteklenerek, ülkemize fayda sağlayan, 
başarılı, özgüvene sahip, sanat, müzik, kültür ve sportif faaliyetleri ile 
aktif, erdem sahibi bir gençlik yetiştirilmesine katkı sağlamak.

Hedef Kitle 15-20 Yaş Aralığındaki Lise Öğrencileri

Temel Fonksiyonlar

Değerler Eğitimi
Doğa Aktiviteleri
Eğitim Desteği
Geziler
Kitap Okuma Grupları
Kültürel Etkinlik
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sanat Becerisi Geliştirme
Sosyal Etkinlik 
Sportif Aktivite

Atölyeler

Geleneksel Sanatlar Atölyesi 
Psikoloji Atölyesi 
Yabancı Diller Atölyesi
Yazarlık Okulu
Gönül Coğrafyası Okumaları

Etkinlikler 

Değerler Eğitimi
Doğa Etkinlikleri
Kültürel Geziler
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Faaliyetleri
Sportif Faaliyetler

Personel

Bilişim Sorumlusu
Birim Sorumlusu
Eğitmen
Kütüphane Sorumlusu
Rehberlik ve Psikolojik Danışman
Spor Eğitmeni

Paydaşlar
Millî Eğitim Bakanlığı
Sivil Toplum Kuruluşları
Veliler
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11.2. Akademi Üniversite

Üniversite öğrenimi gören gençlerin farklı diplinler çerçevesinde entelektüel, sosyal, 
kişisel ve manevi alanda gelişimine katkı sağlamak amacı ile tasarlanmış bir gençlik 
sosyal hizmet modelidir. Akademi bünyesinde hedef kitleyi oluşturan üniversite 
gençlerine yönelik sosyal ve yabancı diller alanında eğitim ve seminerler düzenlenerek 
vizyonlarının ve bilgi düzeylerinin geliştirilmesi desteklenmektedir. 

Akademi Üniversite’nin temel amacı; milli, manevi ve evrensel değerlere sahip, hak 
ve özgürlüklere değer veren, sorumluluk duygusu gelişmiş, çok yönlü düşünebilen, 
bilgi üreten ve bunu kullanabilen, bilgili, kültürlü, başarılı, kendine güvenen, yaratılanı 
‘Yaradan’dan ötürü sevebilen, tabiatı tahrip değil imar eden, sorun değil çözüm üreten, 
farklılıkları doğal ve zenginlik kabul edip bunlardan yararlanmayı hedefleyen; insana, 
düşünceye, özgürlüğe, ahlaka ve kültürel mirasa saygı duyan kişilikli fertler yetiştirmektir.

Şekil 42. Akademi Üniversitenin Temel Fonksiyonları  

Akademi Üniversite, koordinatörlerin yönetiminde akademisyen, yazar, şair, 
entelektüel kişi, siyasetçi, bürokrat, uzman vb. kişilerden yararlanılarak yürütülen bir 
hizmet modelidir. Üniversite akademi faaliyetlerinin tasarlanması ve uygulanmasında, 
üniversite öğrencilerinden de yararlanılmaktadır. 
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Tablo 27. Akademi Üniversiteden Yararlanan Öğrenciler

Yıl Kayıtlı Öğrenci Sayısı
2014 485
2015 645
2016 1.080
2017 680
2018 790
2019 19.685
2020 867

11.2.1.   Akademik Okullar 

Akademi üniversite modelinin temel uygulamasını farklı disiplinlerde entelektüel 
gelişimi desteklemek amacıyla oluşturulmuş okullar meydana getirmektedir. Bu 
çerçevede gençlerin bölümlerinde aldıkları eğitimler dışında; entelektüel gelişimlerine 
katkı sağlamak amacıyla bilim, tarih, siyaset, felsefe, uluslararası ilişkiler, medya, 
iletişim, sanat, sağlık, edebiyat, ekonomi, yönetim gibi konularda akademisyenlerden 
oluşan kadroya dayalı olarak organize edilmektedir.

Şekil 43. Akademi Üniversite Bünyesindeki Okullar
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Akademi programı yıl içinde 7 hafta güz döneminde ve 7 hafta da bahar döneminde 
olmak üzere toplam 14 hafta sürmektedir. Vize, final, sömestr ve yaz tatili dönemlerinde 
eğitime ara verilmektedir. Akademi Üniversite çalışmalarında üniversite, öğrenci yurdu, 
sivil toplum, belediye ve diğer kurumların fiziki mekânlarından yararlanılmaktadır. Yıl 
boyunca yapılan derslerin %80’ine devam edenlere katılım belgesi verilmektedir.

Altıncı Şehir Kocaeli: Türk edebiyatının önemli ve değerli yazarlarından Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın “Beş Şehir” adlı çalışması, Kocaeli Üniversitesi’nin farklı fakülte ve 
bölümünde okuyan öğrencileri ile okunarak analiz edilmektedir. Her hafta kitapta ele 
alınan bir şehir üzerinden eski ve yeni arasında gelip giden insan-cemiyet ve şehir ilişkisi 
irdelenmektedir.

Girişimcilik Okulu: Üniversite öğrencilerine yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik 
yetkinliği kazandırmak amacıyla eğitimden iş dünyasına, kuluçkadan rehberliğe geniş 
yelpazede destek sağlayan bir girişimcilik programı sunulmaktadır.

Medya Okulu: Değişen dünya düzeni içerisinde gelişmeleri doğru okuyabilmek, 
anlamlandırabilmek ve yorumlayabilmek amacıyla medyaya ilgi duyan üniversiteli 
gençlerin vizyonuna katkı sağlamak maksadıyla alanında uzman kişilerle, 4 haftalık bir 
atölye çalışması yapılmaktadır.

Müzik ve Medeniyet: Müzik ve etkileri, medeniyetler ve müzik ilişkileri gibi 
konularda, bilgi ve bilinç kazandırmaya yönelik, belirlenen konu başlıkları üzerine davet 
edilecek konuşmacı ile birlikte söyleşiler gerçekleştirilmektedir. 

Kavram Atölyesi: Akademik olarak kendini geliştirmek isteyen lisans ve yüksek lisans 
öğrencilerine yönelik faaliyet kapsamında, önemli kavramların öğrenilmesi, kavramın 
tarihsel kökeni ve güncel anlamlarının kavranmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

YDS-YÖKDİL Kursu: Akademik olarak eğitime devam etmek isteyen öğrencilerin 
talepleri doğrultusunda sınav ağırlıklı İngilizce eğitim verilmektedir.

Genel İngilizce: Üniversite öğrencilerinin pratik konuşma İngilizcelerini geliştirmek 
amacıyla eğitim verilmektedir.

DGS-ALES Kursu: DGS ve ALES’e yönelik Türkçe ve matematik eğitimi, 8-10 haftalık 
bir program ile düzenlenerek öğrencilerin sınavlara hazırlığına katkı sağlanmaktadır.

11.2.2.   Seminerler

Akademi Üniversite kapsamındaki dersler dışında, gençlerin entelektüel gelişimini 
destekleyecek konularda seminer faaliyetleri de yürütülmektedir. Seminerlerden bazıları 
aşağıda belirtilmektedir:
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•	 Anadolu İslam Kültürü
•	 Aşk ve Ahlak
•	 Bilim tarihi
•	 Bilinçli E-spor
•	 İslam Düşüncesi
•	 İslamcılık ve Çağdaş İslami Akımlar
•	 İslami İlimler
•	 Medya Okuryazarlığı
•	 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Aydınlar
•	 Sanal Borsa
•	 Savunma Sanayi Teknolojileri
•	 Sosyal Medya İçerikleri
•	 Türkiye’de İktisat ve Devlet
•	 Türkiye’de Tarihçilik
•	 Yakınçağ Türkiye Tarihi 
•	 Yeni Medya Uygulamaları
•	 Yerel Yönetimlerde İşleyiş

11.2.3.   Etkinlikler 

Teknik Geziler: Mühendislik alanlarında eğitim görenler başta olmak üzere çeşitli 
bölümlerde okuyan gençlerin üniversiteden mezun olmadan tecrübe sahibi olmalarına 
katkı sağlamak adına il içi ve il dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlara teknik geziler 
düzenlenmektedir. 

Kültür Gezileri: Öğrencilerin il içinde ve il dışındaki kültürel ve doğal öğeleri 
tanıması, kendi aralarında kaynaşma sağlanması ve motivasyon amaçlı olarak geziler 
düzenlenmektedir.

Motivasyon Kampları: Ders çalışma yoğunluğu içinde olan gençler, doğa kamplarına 
ve çeşitli etkinliklerin olduğu motivasyon amaçlı kamplara yönlendirilerek ruhsal ve 
bedensel durumlarına destek sağlanmaktadır. Gençler, belli dönemlerde yapılan bu 
kamplar aracılığıyla zihnen ve bedenen rahatlayarak ders dönemlerine daha motive 
olmuş bir şekilde hazırlanmaktadır.

Gençlerle Baş Başa Konferansları: Akademi üniversite bünyesindeki gençlerin, 
medeniyet değerleri ile buluşması ve toplumsal bilinçlerinin geliştirilmesi bağlamında 
rol model ve uygulamadan gelen kişilerle bir araya geldiği etkinliktir. Bu çerçevede 
siyasetçi, kanaat önderi, bilim adamı, bürokrat ve sivil toplum yöneticisi gibi kişiler 
tarafından konferans verilmekte ve gençler aktif biçimde katılmaktadır.



Kılavuz Gençlik Modeli Uygulama Bileşenleri

231

Gönüllü Faaliyetler: Belediye tarafından yürütülen çeşitli sosyal ve kültürel 
faaliyetlerde gençlerin gönüllü olarak yer almasına imkân sağlanmaktadır. Bu sayede 
hem gençlerle iş birliği geliştirilmekte, hem de gönüllü çalışmalar ile gençlerin kişisel 
gelişimlerine katkı sağlanmaktadır.

Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri: Gençlerin sosyal sorumluluk bilincinin 
geliştirilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu kapsamda yürütülen 
huzurevi ziyaretleri, fidan dikme etkinliği ve okullara destek sağlama gibi çalışmalara 
gençler de dahil edilmektedir.

Akademik Teşvik: Kocaeli’nin tarihi, kültürü, sanatı, sosyolojisi, sanayisi ve şehirle 
ilgili diğer konularda yüksek lisans ve doktora düzeyinde çalışma yapan öğrencilere 
veya öğretim üyelerine araştırma, eğitim, kurumsal bilgi aktarımı ve yayın alanında 
destekler verilmektedir. Ayrıca, akademi üniversite bünyesinde üçüncü kademede yer 
alan öğrencilerin akademik çalışma ve araştırmalarına da destek sağlanmaktadır.

11.2.4.   Akademi Üniversite Gençlik Merkezi (Genç Mekân)

Akademi Üniversite birimi kapsamında öğrencilerine yönelik hizmet kalitesini 
geliştirmek ve sürekliliği sağlamak amacıyla 2018 yılında Akademi Üniversite Gençlik 
Merkezi hizmete açılmıştır. Merkez bünyesinde çok sayıda fonksiyon bir arada 
sunulmaktadır. Üniversite gençlerine yönelik sosyal, kültürel, akademik ve sportif 
etkinlikler yanında gençler tarafından organize edilen faaliyetler için salon, teknik 
ve lojistik destek merkez bünyesinde yer almaktadır. Üniversite gençlerinin kolayca 
erişebilmesi için şehrin merkezi bir konumunda yapılandırılmıştır. Merkez, uluslararası 
öğrenci çalışmaları içinde önemli bir altyapı sağlamaktadır.

Üniversite Akademi çalışmalarının niteliği ve kalitesini arttıran bir adım olan 
üniversite gençlik merkezi, entelektüel ve kişisel gelişimle ilgili sabit programlar ve diğer 
etkinliklerle zengin bir faaliyet havuzuna sahiptir. Merkezin fiziki mekanları gençlerin 
ihtiyaçları dikkate alınarak çok fonksiyonlu olarak planlanmıştır. Bu çerçevede kafeterya, 
cep sinema salonu, kütüphane, kulüp odaları, şark köşesi, sınıflar, toplantı odaları ve 
mescit bölümlerinden oluşmaktadır.

Üniversite gençlik merkezinde gençlere sunulan akademik, kültürel ve sosyal 
faaliyetler şu şekildedir:

Kafeterya: Genç Mekan’a gelen öğrencilerin sosyalleşebilecekleri, çay ve kahve 
ikramlarından faydalanabilecekleri, vize ve final zamanı ders çalışabilecekleri bir alan 
olarak tasarlanmıştır.



Ulusal ve Uluslararası Gençlik Politika ve Uygulamaları Bağlamında 
Kocaeli Kılavuz Gençlik Modeli

232

Hayat: Genç Mekan’da bahçe olarak kurgulanmış alandır. Öğrenciler için alternatif 
bir alan olarak oluşturulmuştur.

Kitap Kafe: Öğrencilerin araştırmalarını yapması, ödev hazırlaması, ders çalışması 
ve kitap okuması için planlanan ve farklı türlerde kitapların ve akademik yayınların 
bulunduğu alandır. Klasik bir kütüphane konseptinin dışında, misafirlerin evinde kitap 
okuma hissiyatını yaşayacakları daha sıcak bir ortam oluşturulmuştur. 

Dem: Öğrencilere ev sıcaklığını hissettirecek, gençleri ahlaki ve manevi yönden 
besleyen kişilerle buluşturarak karakter gelişimlerini destekleyecek sohbetlerin 
yapılacağı bir alan olarak kurgulanmıştır.

Cep Sinema: Butik bir sinema salonu oluşturulmuştur. 35 kişi kapasiteli olan salonda; 
sinema günleri, film tahlilleri gibi çalışmalar yapılmaktadır.

Spor Salonu: Gençleri spora yönlendirmek için kurgulanmış ve tüm spor aletlerinin 
bulunduğu bir mekandır.

Ön Kuluçka Merkezi: Girişimcilik üzerine kurgulanan alan; projeleri olan ve 
geliştirmek için ihtiyaç duyduğu mentörlük, ar-ge ve kurumsal destekleri gençlere 
vermeyi hedeflemektedir. Girişimci gençler için başlangıç noktası olacak olan ön kuluçka 
merkezi ile öğrencilerin ulusal ve uluslararası sektörlere dahil olması amaçlanmaktadır.

E-Spor Salonu: Öğrencilerin dijital oyun oynaması için tasarlanan alandır. 

Derslikler: 3 Adet derslikte, akademik okulların programları gerçekleştirilmektedir. 
Sınıflar 20 kişi kapasitelidir. Aynı zamanda öğrencilerin ders çalışabilecekleri, eğitimler 
planlayıp uygulayacakları grup çalışmalarında kullanılmaktadır.

Chat Cafe/Gastronomi Atölyesi: Öğrencilerin yabancı dil konuşma pratiği 
yapabileceği, kendi kültürlerinden yemekler yaparak kültür kaynaşması sağlayacağı 
mutfak alanında bulunduğu, öğrencilerin sohbet ederek çay ve kahvelerini içecekleri bir 
alan olarak kurgulanmıştır.

11.2.5.   Paydaşlarla ilişkiler

Akademi üniversite kapsamında yürütülen hizmetlerle ilgili olarak belediyenin 
paydaşları ve bunlarla geliştirilen iş birliğinin kapsamı aşağıda belirtilmektedir:

Üniversiteler: Akademi üniversite kapsamındaki okullardaki eğitimlerde ve 
seminerlerde, Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi kadrosu ve fiziki 
mekânlarından istifade edilmektedir. Ayrıca, faaliyetlerin tanıtımı konusunda 
üniversiteler ile iş birliği yapılmaktadır.
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Öğrenci Konsey, Kulüp ve Toplulukları: Akademi üniversite kapsamındaki 
faaliyetlerin daha etkin tanıtılması ve öğrencilerin organizasyon sürecinde daha aktif 
olması amacıyla üniversite bünyesindeki öğrenci konseyi, kulüp ve topluluklar ile iş 
birliği yapılmaktadır. Bu çerçevede akademi üniversitenin rutin faaliyetleri dışında bu 
organizasyonların düzenlediği diğer faaliyetlere de destek verilmektedir. 

Sivil Toplum Kuruluşları: Gençlere yönelik faaliyetlerin önemli bir kısmı ilde faaliyet 
gösteren sivil toplum kuruluşları ile iş birliğine dayalı biçimde yürütülmektedir. Bu iş 
birliği akademi üniversiteye katılımı ve hizmetlerin etkinliğini arttırırken sivil toplum 
kuruluşlarının faaliyetlerinin desteklenmesi konusunda önemli faydalar sağlamaktadır. 
Bu kapsamda belediye tarafından sivil topluma toplantı veya seminer salonu, ulaşım ve 
diğer lojistik destekler sunulmaktadır.

Kredi ve Yurtlar Kurumu: Kocaeli’nde üniversite öğrencilerinin barındığı Kredi 
ve Yurtlar Kurumu’na bağlı 16 yurt yönetimi ile iş birliği yapılmaktadır. Akademi 
üniversite kapsamındaki faaliyetlerin tanıtımı, öğrenci katılımı, gezi organizasyonu, 
yurt faaliyetlerine fiziki mekân, ulaşım ve diğer lojistik desteklerin verilmesi başlıca iş 
birliği başlıklarını oluşturmaktadır.

11.2.6.   Akademi Üniversite Bilgi Tablosu

KILAVUZ GENÇLİK MODELİ UYGULAMA BİLEŞENİ BİLGİ TABLOSU

Bileşen Adı AKADEMİ ÜNİVERSİTE

Tanımı
Üniversite öğrenimi gören gençlerin farklı disiplinler çerçevesinde 
entelektüel, sosyal, kişisel ve manevi alanda gelişimine katkı sağlamak 
amacı ile tasarlanmış bir gençlik modelidir.

Amacı

Milli, manevi ve evrensel değerlere sahip, hak ve özgürlüklere değer 
veren, sorumluluk duygusu gelişmiş, çok yönlü düşünebilen, bilgi 
üreten ve bunu kullanabilen, bilgili, kültürlü, başarılı, kendine güvenen, 
yaratılanı ‘Yaradan’dan ötürü sevebilen, tabiatı tahrip değil imar eden, 
sorun değil çözüm üreten, farklılıkları doğal ve zenginlik kabul edip 
bunlardan yararlanmayı hedefleyen; insana, düşünceye, özgürlüğe, ahlaka 
ve kültürel mirasa saygı duyan kişilikli fertler yetiştirmektir.

Hedef Kitle Üniversite Öğrenimi Gören Gençler

Temel Fonksiyonlar

Değerler Eğitimi
Disiplinlerarası Çalışma
Entelektüel Gelişim
Gönüllülük ve Sosyal Sorumluluk
Kariyer Geliştirme
Kültürel ve sosyal Gelişim
Mesleki Gelişim
Teknik ve Kültürel Geziler
Yabancı Dil Geliştirme
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Akademik Okullar

Altıncı Şehir Kocaeli
Girişimcilik Okulu
Medya Okulu
Müzik ve Medeniyet
Kavram Atölyesi
YDS-YÖKDİL Kursu
Genel İngilizce
DGS-ALES Kursu

Seminerler

Anadolu İslam Kültürü
Aşk ve Ahlak
Bilim tarihi
Bilinçli E-spor
İslam Düşüncesi
İslamcılık ve Çağdaş İslami Akımlar
İslami İlimler
Medya Okuryazarlığı
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Aydınlar
Sanal Borsa
Savunma Sanayi Teknolojileri
Sosyal Medya İçerikleri
Türkiye’de iktisat ve Devlet
Türkiye’de Tarihçilik
Yakınçağ Türkiye Tarihi 
Yeni Medya Uygulamaları
Yerel Yönetimlerde İşleyiş

Etkinlikler 

Akademik Teşvik
Gençlerle Baş Başa Konferansları
Gönüllü Faaliyetler
Kültür Gezileri
Motivasyon Kampları
Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
Teknik Geziler

Akademi Üniversite 
Gençlik Merkezi 
(Genç Mekân)

Akademik Okullar
E-spor Salonu
Teknoloji Atölyeleri 
Dijital İçerik – Youtube Atölyesi 
Dijital İçerik – Podcast Atölyesi
Dijital İçerik – İçerik (Metin-Senaryo) Atölyesi
Dijital İçerik – Grafik-Animasyon Atölyesi
Gastronomi Atölyesi
Kitap Kafe
Chat Kafe
Ön Kuluçka Merkezi 
Konferans Salonu
Kafeterya
Dem Sohbet Salonu

Paydaşlar

Kredi ve Yurtlar Kurumu
Sivil Toplum Kuruluşları
Üniversite Öğrenci Konsey, Kulüp ve Toplulukları
Üniversiteler 
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11.3.  Bilgievleri
Bilgievleri, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin okul dışı serbest zamanlarında ve 

velilerinin gün boyu yararlanabileceği; hizmet edilen tüm bireylere eşit mesafede, değer 
temelli, yenilikçi ve teknolojiye dayalı bir eğitim ortamı oluşturmayı hedefleyen bir 
sosyal hizmet modelidir.

Tablo 28. Bilgievleri ile ilgili Sayısal Veriler

Yıl Bilgievi Üye Sayısı Sınıf Sayısı Kitap Sayısı
2014 13 21.382 44 41.858
2015 15 28.315 54 61.773
2016 15 37.850 56 73.617
2017 15 45.292 61 74.507
2018 17 53.000 69 90.000
2019 17 60.000 72 95.000
2020 17 67.565 84 105.000

Bilgievleri öğrencilere hem ders takviyesi hem de ders dışındaki etkinliklere 
katılmalarını sağlayan bir modeldir. Bilgievlerinde öğrencilere okullarındaki eğitime 
yönelik pekiştirici dersler verilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin çok yönlü gelişmeleri için 
atölye ve kulüp çalışmaları, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinlikler ile gezi ve doğa 
aktivitesi konusunda imkan sunulmaktadır. 

Şekil 44. Bilgievlerinin Temel Fonksiyonları  

Bilgievleri uygulamasının temel amacı; ülkemize fayda sağlayan, milli ve manevi 
değerlerine bağlı, özgüvenli, kültürel, sosyal, eğitsel alanda gelişmiş ve yeteneklerinin 
farkında olan bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Bilgievleri, üçüncü nesil sosyal 
belediyeciliğin eğitimde fırsat ve imkân eşitliğine destek olan, nesillerimizin gelişimine 
katkı sunmayı amaçlayan, formal eğitim saatleri dışında kalan zamanı, etkili ve kaliteli 
bir şekilde programlayan ve dezavantajlı çocukları eğitim hayatına kazandırma çabası 
gösteren bir sosyal sorumluluk projesidir.
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Bilgievleri gerek eğitim dönemlerinde ve gerekse yaz döneminde farklı program 
ve aktivitelerle hizmet vermektedir. Bilgievlerinin hedef kitlesini 7-14 yaş aralığındaki 
öğrenciler ve velileri oluşturmaktadır. Bu çerçevede ilkokul ve ortaokul öğrencileri 
bilgievlerinden yararlanabilmektedir. Bilgievlerindeki hizmetler öğrencilere ve velilere 
ücretsiz olarak sunulmaktadır.

11.3.1.   Fiziki Mekân Özellikleri

Bilgievi binalarının il genelinde dağılımı, 30 bin nüfusa bir bilgievi kriteri çerçevesinde 
planlanmaktadır. Mahalle ölçeğinde hane halkları ile ilgili sosyal ve ekonomik analiz 
sonuçlarına göre bilgievi açılacak öncelikli konumlar belirlenmektedir. 

Bilgievleri büyük ölçüde çocukların ve ailelerin rahat ulaşabilecekleri park ve 
bahçelerde inşa edilmektedir. Bilgievlerinde; derslik, kulüp odası, atölye, kütüphane, 
internet ve bilişim dersliği, seminer salonu, öğretmenler odası, mescit, yetişkinler, 
öğrenciler ve engelliler için lavabo ve tuvaletler, mutfak, idareci odası, bilgi işlem odası 
ve depo bölümler yer almaktadır.

Tablo 29. Bilgievleri Bina Bilgileri 

Bilgievi Adı Açılış Tarihi İlçesi Mahallesi
Gazi Akça Koca 2009 İzmit Mehmet Ali Paşa 
Mehmet Akif Ersoy 2010 Derince Çenedağ 
Maria Anne 2011 İzmit Yenişehir 
Serdar 2011 İzmit Serdar 
Ertuğrul Gazi 2011 Derince Çenedağ 
Mimar Sinan 2011 Dilovası Cumhuriyet
Sezai Karakoç 2011 Dilovası Diliskelesi 
Kazım Karabekir 2011 Darıca Kazım Karabekir 
Barbaros Hayrettin Paşa 2011 Gölcük Merkez 
Karamürsel Alp 2011 Karamürsel 4 Temmuz 
İbn-i Sina 2011 Başiskele Barbaros 
Yuvacık 2013 Başiskele Fatih 
Fatih Sultan Mehmet 2014 Körfez Fatih 
Hüma Hatun 2015 Gebze Tatlıkuyu 
Hayme Ana 2015 Kandıra Çarşı 
Kılavuz Gençlik Bilgievi 2018 Gebze Beylikbağı
Piri Reis Bilgievi 2019 Kartepe Ataevler
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Sınıflar en fazla 24 kişilik olacak biçimde tasarlanmaktadır. Sınıflarda görsel eğitim 
yapılmasına imkân tanıyan akıllı tahta yer almaktadır. İnternet ve bilişim dersliklerinde 
yaş gruplarının bedensel özelliklilerine göre olarak tasarlanmış mobilyalar ile yine 
öğrencilerin ihtiyaçlarına göre donanımı geliştirilmiş bilgisayar sistemleri yer 
almaktadır. Bilgievlerinde; güvenli ve hızlı internet, zengin kütüphane ortamı, güncel 
eğitim materyalleri, yetenek ve beceri geliştirici eğitim materyalleri ve ortamları 
bulunmaktadır.

1.3.2. Personel Niteliği

Bilgievlerinde hizmet verilen alanlara göre uygun becerilere sahip meslek grupları 
istihdam edilmektedir. Bilgievleri bünyesindeki personel; idareci, eğitmenler, rehberlik 
ve psikolojik danışmanlık görevlisi, kütüphane sorumlusu, teknoloji ve bilişim 
sorumlusu, danışma görevlisi ve temizlik görevlilerinden oluşmaktadır.

Tablo 30. Yıllara Göre Bilgievi Personeli Sayısı

Yıl Eğitmen Rehber Kütüphane 
Sorumlusu

Bilişim 
Sorumlusu

Diğer 
Personel

2014 34 4 13 13 39
2015 49 4 15 15 41
2016 60 4 15 15 43
2017 84 7 15 15 57
2018 94 10 17 17 64
2019 85 8 15 14 67
2020 85 7 15 14 68

İdareci: Bilgievinin idari ve eğitimsel yönetiminden sorumludur. Yönetim 
becerilerine sahip, eğitim ve öğretim konularında tecrübeli en az lisans mezunu kişiler 
arasından istihdam edilmektedir.

Eğitmen: Türkçe, matematik, fen ve İngilizce gibi eğitim desteği kapsamındaki 
dersler ile diğer eğitici ve öğretici etkinlikleri yürütmektedir. Eğitmenler, eğitim fakültesi 
ya da pedagojik formasyonu olan ilgili lisans bölümleri mezunu kişiler arasından 
seçilmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Görevlisi: Bilgievlerinde öğrenci ve 
velilere yönelik bireysel rehberlik hizmetlerini yürütmektedir. Rehberlik ve psikolojik 
danışmanlık veya psikoloji lisans bölümlerinden mezun kişiler istihdam edilmektedir.
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Kütüphane Sorumlusu: Kütüphanedeki kitapların sınıflandırılması, kitap konusunda 
öğrenci ve velilere rehberlik edilmesi ve ödünç verme hizmetini yürütmektedir. 
Kütüphane hizmetlerini yürütebilecek, kitap okuma becerisine sahip, en az lise mezunu 
kişiler istihdam edilmektedir.

Bilişim Sorumlusu: Öğrencilere ve velilere yönelik bilişim sınıfı, robotik, 3D yazıcı, 
kodlama vb. uygulamaları yürütmektedir. Teknolojik ve bilişim uygulamaları konusunda 
bilgi ve tecrübeye sahip kişiler arasından istihdam edilmektedir.

Danışma Personeli: Bilgievine gelen veya yararlanan veli ve öğrencileri karşılama, 
tanıtım, bilgi verme ve yönlendirme hizmeti yürütmektedir. İnsanlarla iletişim yeteneği 
yüksek kişiler arasından istihdam edilmektedir.

Temizlik Görevlisi: Bilgievinin düzen ve tertibinden sorumlu olan her türlü hijyeni 
sağlama konusunda görevli olan kişiyi ifade eder.

11.3.3.   Atölye ve Kulüpler

Bilgievleri bünyesinde öğrencilerin çok yönlü kişisel ve sosyal gelişimlerini 
desteklemek amacıyla kulüp ve atölye çalışmaları yürütülmektedir. Öğrencilerin yaş, 
yetenek ve ilgilerine göre katılabilecekleri farklı kulüp alternatifleri sunulmaktadır. 
Aşağıda kulüpler ve atölyeler ile içerikleri belirtilmiştir.

1. Akıl Oyunları Atölyesi: Kutu oyunları, işlemsel sorular ve videolarla görsel, 
analitik ve sözel zekâyı keşfetmelerini sağlama amacını taşıyan bir programdır. 2., 3., 4., 
5., 6. ve 7’nci sınıflar arasından seçme sınavı ile belirlenen öğrenciler, 12 kişilik sınıflarda 
haftada 2 saat olmak üzere toplamda 16 hafta eğitim almaktadır. 

2. Bilim Atölyesi: Fen deneyleriyle ilgili öğrencilerin merak duygusunu ve motor 
becerilerini artırmak üzere 3., 4., 5., 6., 7. ve 8’inci sınıflardan gelen öğrencilerin, 12-24 
kişilik gruplar halinde haftada 1 saat üzerinden toplam 16 hafta eğitim aldığı programdır. 

3. El Sanatları Atölyesi: Öğrencilerin el becerileri ile el-göz koordinasyon gelişimi 
ve estetik bakış kazanımını hedefleyen etkinliktir. Keçe, eva, etamin, quiling, origami ve 
filografi çalışmaları gibi etkinlikleri kapsamaktadır. 3., 4., 5., 6., 7. ve 8’inci sınıflardan 
gelen öğrencilerin oluşturduğu 12-24 kişilik gruplar halinde haftada 1 saat, toplamda 16 
hafta süren bir eğitim programıdır. 

4. 3D Baskı ve Tasarım Atölyesi: Bilişim sınıfında uzmanlar öncülüğünde tematik 
çalışmaların yapıldığı bir faaliyettir. 4., 5., 6., 7. ve 8’inci sınıflardan gelen öğrencilerin 
12-24 kişilik sınıflarda haftada 2 saat, toplamda 8 hafta süren eğitim programıdır. 
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5. Ahşap Atölyesi: Öğrencilerin kendi emeğiyle ürünler ortaya çıkarmasının 
amaçlandığı bir eğitim programıdır. 4., 5., 6., 7. ve 8’inci sınıflardan seçilen 12 kişilik 
gruplar halinde, haftada 2 saat üzerinden toplamda 8 hafta eğitim verilmektedir. 

6. Robotik Kodlama Atölyesi: Algoritma mantığını uygulamalı olarak deneyimleyerek 
gerçek hayat problemleri üzerine çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlayan bir programdır. 
4., 5., 6., 7. ve 8’inci sınıflardan gelen öğrencilere, 12 kişilik gruplar halinde haftada 2 saat 
üzerinden toplamda 8 hafta eğitim verilmektedir.

7. Müzik Atölyesi: Öğrencilerimizin müzik alanındaki ilgi ve yeteneklerini geliştirmek, 
çalgı aleti çalma ve sanatsal alanda bilgi ve becerilerinin artmasıyla müzik gruplarının 
oluşması hedeflenmektedir. Belediye personeli ve Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki 
eğitmen desteğiyle bağlama, ney ve gitar gibi enstrümanlarla yürütülmektedir. 4., 5., 6., 
7. ve 8’inci sınıflardan gelen öğrenciler, 12 kişilik sınıflarda haftada 2 saat üzerinden 34 
hafta eğitime tabi tutulmaktadır. 

8. Resim Atölyesi: Görsel ve sanatsal becerileri geliştirmek amacıyla belediye personeli 
ve Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki eğitmen desteğiyle uygulanmaktadır. Öğrencinin 
hayal gücünü ve kendini ifade edebilme düzeyini geliştirmek hedeflenmektedir. 4., 5., 6., 
7. ve 8’inci sınıflardan gelen öğrencilere, 12-24 kişilik sınıflarda haftada 2 saat üzerinden 
toplamda 34 hafta eğitim verilmektedir.

9. Ebru Atölyesi: Kültürel sanat miraslarımızdan olan ebru çalışmaları ile sanatsal 
alanda milli ve manevi değerlerimizi aktarma, değerlendirme ve uygulama fırsatıyla 
öğrencilerimizin buluşması hedeflenmiştir. Görsel ve sanatsal becerileri geliştirmek 
amacıyla belediye personeli ve Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki eğitmen desteğiyle 
uygulanmaktadır. 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8’inci sınıflardan gelen öğrencilere, 12 kişilik 
sınıflarda haftada 2 saat üzerinden toplamda 34 hafta eğitim verilmektedir.

10. Aklınla Bin Yaşa Kulübü: İşlemsel oyunların birlikte sunulacağı müfredata bağlı 
olan kulüp faaliyetidir. 

11. Halk Oyunları Kulübü: Geleneksel değerlerini koruyarak, çeşitli konuları 
işleyerek, hareket, ritim, jest ve mimiklerden yararlanılarak, müzik ve müzik aletleri 
eşliğinde, toplu ve bazen de bireysel olarak uygulanan önemli bir kültür unsuru 
hakkındaki çalışmaları içermektedir. 

12. Bilişim Atölyesi: Bilişim sınıflarında kodlama, hızlı klavye, temel bilgisayar gibi 
eğitim faaliyetlerinin yapıldığı kulüp faaliyetidir. 



Ulusal ve Uluslararası Gençlik Politika ve Uygulamaları Bağlamında 
Kocaeli Kılavuz Gençlik Modeli

240

13. Satranç Kulübü: Tüm öğrenci düzeylerine yönelik olan satranç kulübü faaliyetleri 
haftada iki saat ve karışık yaş gruplarını içerecek biçimde yürütülmektedir. Eğitmenlerin 
çoğunluğu Satranç Federasyonu yardımcı antrenörlük belgesine sahiptir. Öğrenciler bu 
eğitim ile birlikte lisanslandırılmaktadır.

14. Kur’an-ı Kerim ve Siyer Kulübü: Kulüp bünyesinde yıl boyunca talep eden 
öğrencilere yönelik Kur’an-ı Kerim ve Siyer dersleri verilmektedir. 

15. Minik Aşçılar Atölyesi: Türk Mutfağına ait yemeklerin ve tatlıların pişirilmesini 
öğrenerek el becerisi kazanmak ve tarife uygun olarak kıvam, renk ve lezzet oluşturma 
çalışmalarıdır. 

16. İngilizce Dil Kampı: Yaz okulları kapsamında 3-5 hafta süreli olarak, uluslararası 
öğrencilerin eğitmenliğinde, günlük konuşma kapsamında market, pazar, park, çarşı, 
cami, ulaşım araçları vb. alanlarda uygulamalı yabancı dil etkinliğinin düzenlendiği bir 
kulüptür.

17. Yazarlık Kulübü: Bilgievinde öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması amacıyla 
oluşturulan okuma gruplarına haftalık öykü, serbest metin ve kitap önerileri gönderilir, 
belirlenen süre sonunda öğrencilerle kaynaklara yönelik tahlil yapılır. 

18. Dijital Okur-Yazarlık Kulübü; Geleceğin dünyasına öğrencilerimizi değerler 
sistemiyle hazırlamak amacıyla Google internot ve DQ–dijital zekâ platformları 
kullanılarak dijital beceriler kazandırılması hedeflenmektedir. 6 ve 7’inci sınıf 
öğrencilerine yöneliktir.

19. Rehberlik Atölyeleri; Psiko-Eğitim ve Sosyo-Eğitim programları belirlenen 
plana göre 4-12 hafta arasında uygulanmaktadır. Dikkat geliştirme, duygu tanıma ve 
yansıtma, kaygıyla başa çıkma ve öfke/davranış kontrolü atölyeleri, özgüven geliştirme, 
sosyal uyum ve stres yönetimi programları uygulanmaktadır.

11.3.4.   Eğitim Desteği

Eğitim desteği kapsamında sınıflara ayrılmış öğrencilere, düzeylerine göre 
matematik, fen, İngilizce ve Türkçe alanında haftalık müfredata dayalı olarak eğitimler 
verilmektedir. Eğitim desteği konusunda Millî Eğitim Bakanlığı’nın eğitim planları ve 
müfredatı dikkate alınmaktadır. Ayrıca, internet destekli müfredat destek yazılımlarından 
yararlanılmaktadır.
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11.3.5.   Değerler Eğitimi

Değerler eğitimi, müfredata dayalı biçimde; dersler, kulüp faaliyeti ve yaz okulu 
programından oluşmaktadır. Dersler kapsamında uzman kurul tarafından belirlenen 
her bir değer için dört haftalık müfredat planlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda: 

1. Hafta: Örnek hikaye üzerinden sunum

2. Hafta: Siyer-i Nebi

3. Hafta: Adab-ı Muaşeret, proje çalışması

4. Hafta: Etkinlik – kazanım değerlendirme uygulamaları yapılmaktadır.

Ebeveynlere yönelik Ailede Değerler Eğitimi Programı (ADEP) kapsamında yılda 
dört kez olmak üzere seminer faaliyetleri yürütülmektedir. Her dönemin ilk toplantıları 
Bilgievi eğitmenleri tarafından yapılmaktadır. Dönem sonlarında ise alanında uzman 
eğitimciler eşliğinde toplu ve dışa açık seminerler olarak hizmet sağlanmaktadır.

11.3.6.   Etkinlikler

Anne/Baba Okulu: Bilgievlerinde yürütülen rehberlik hizmetleri kapsamında 
aileler ve öğrencilerin yaşadıkları problemler dikkate alınarak anne ve babalara yönelik 
bir eğitim programı hazırlanmıştır. Yedi hafta olarak uygulanan programda anne ve 
babalar ara ve final olmak üzere iki kez sınava da girmektedir. Ders müfredatı; bebeklik 
ve çocukluk dönemi, okul dönemi ve sorunları, aile içi etkili iletişim teknikleri, anne-
baba tutumları, teknoloji ve medya etkileri, madde bağımlılığı ve korunma yolları 
başlıklarından oluşmaktadır. Her sene okul mezunlarına yönelik eğitim semineri başarı 
belgesi töreni yapılmaktadır. 

Seminerler: Bilgievleri bünyesinde öğrencilere ve velilere yönelik bir konu ile ilgili 
bilgi vermek ve üzerinde tartışmak amacıyla seminer programları organize edilmektedir. 
Bu kapsamda öğrencilere yönelik olarak; temel yangın eğitimi, verimli ders çalışma, 
meslek grupları tanıtımı, kendini tanıma, milli ve manevi değerler, güncel konular, su 
tasarrufu ve önemli tarihi olaylarla ilgili seminerler düzenlenmektedir. Velilere yönelik 
olarak çocuk gelişimi, güncel konular, sağlıklı yaşam, milli ve manevi günler, okul-çocuk 
ilişkileri, sınav kaygısı ve diğer konularda bilgilendirici seminerler tertip edilmektedir.

Kültür Gezileri: Bilgievlerinde öğrencilerin ve velilerin kültürel gelişimine katkı 
sağlamak, sosyal kaynaşmayı ve motivasyonu artırmak amacı ile il dışı ve içi geziler 
düzenlenmektedir. Tarihi ve kültürel değerler odaklı gezilerde il dışında; İstanbul, Bursa, 
Bilecik, İznik, Konya, Edirne, Çanakkale ve Safranbolu gibi yerler gezilmektedir. İl 
içinde; Gazi Akça Koca Anıtı, Kasr-ı Hümayun, Karamürsel Alp Türbesi, tarihi cami ve 
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türbeler, müzeler ve Bilim Merkezi rota içinde bulunmaktadır. Ayrıca, Sekapark alanında 
bulunan kültür evleri ziyaret edilmektedir. Balkan Kültür Evi, Azerbaycan Kültür Evi, 
Deprem Evi, Mevlevi Evi, Tökeli İmre Kültür Evi gibi özel olarak oluşturulmuş alanlar 
gezilerek tarih ve bilim hakkında eğitim verilmektedir. 

Yarışma ve Turnuvalar: Kocaeli’ndeki Bilgievleri arasında yarışma organizasyonları 
yapılmaktadır. Bilgi ve Kültür Yarışması, Satranç Turnuvası, Aklınla Bin Yaşa Yarışması 
(akıl oyunları), münazara, Değerlerle Ramazan Bilgi Yarışması gibi etkinlikler bu 
kapsamda sayılabilir.

Rehberlik Hizmetleri: Bilgievlerinden hizmet alan öğrenci ve veliler ile personele 
yönelik pedagojik destek, bireysel ve mesleki rehberlik, yönlendirme ve psikolojik destek 
sağlanmaktadır. Ayrıca, bilgievleri kapsamı dışında kalan öğrenci ve velilere yönelik 
bilgilendirici ve farkındalık artırıcı faaliyetler yürütülmektedir.

Yaz Etkinlikleri: Yoğun eğitim-öğretim döneminden çıkan öğrencilerin 
sosyalleşmeleri, fiziksel ve zihinsel açıdan rahatlamaları, eğlenerek ve farklı deneyimler 
yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla 10 hafta süren bir etkinlik programı 
düzenlenmektedir. Yaz etkinliklerinin amacı Kocaeli’nde bulunan ilkokul ve ortaokul 
öğrencilerinin birbiriyle kaynaşması, ortak yaşama kültürünün gelişmesi ve yaz boyunca 
güzel vakit geçirmesidir. Öte yandan, özellikle maddi imkânları kısıtlı gençlerin sosyal, 
kültürel, zihinsel ve bedensel gelişimlerini sağlamak ve serbest zamanlarını en uygun 
şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak, yaz etkinliklerinin hedefleri arasında yer 
almaktadır. Yaz etkinlikleri kapsamında; yüzme programları, spor aktiviteleri, piknik, 
kültür gezileri, İngilizce dil kampı, değerler eğitimi, Kur’an-ı Kerim ve Siyer Eğitimi gibi 
başlıklar yer almaktadır.

Tematik Doğa Kampları: Belediyemize ait olan Diriliş Gençlik Kampları’nda aile 
olgusunu ön planda tutmak amacıyla aile katılımlı ve öğrencilere özel olmak üzere iki 
tür kamp programı yapılmaktadır. Önemli gün ve tarihlerde anne-kız, baba-oğul olmak 
üzere kamp programları düzenlenmektedir.

11.3.7.   Paydaşlarla İlişkiler

Bilgievlerinde yürütülen hizmetlerle ilgili olarak belediyenin iç ve dış paydaşları ve 
bunlarla geliştirilen iş birliğinin kapsamı aşağıda belirtilmektedir:

Millî Eğitim Bakanlığı: Bilgievleri, Millî Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol 
çerçevesince hizmet vermektedir. Ayrıca, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik 
yapılan yarışma, turnuva vb. etkinliklerde de ortak organizasyon yürütülmektedir.
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Sivil Toplum Kuruluşları: Sosyal etkinlikler kapsamında sivil toplum kuruluşları 
ile ortak programlar düzenlenmektedir. TÜBİTAK, Kızılay, Yeşilay, Diyanet Vakfı 
başta olmak üzere çok sayıda konusunda uzman sivil toplum örgütleriyle birlikte 
bilgievlerindeki faaliyetleri destekleyici ve iş birliğine dayalı faaliyetler yürütülmektedir.

Sağlık Bakanlığı: Öğrencilerin hastane, diş hastanesi ve aile sağlık merkezi ziyaretleri, 
genel sağlık taraması, diş sağlığı kontrolleri ve sağlıklı olmak ile ilgili bilgilendirici eğitim 
hizmetleri alanlarında iş birliği yapılmaktadır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Proje ve etkinlikler kapsamında ortak organizasyonlar 
yapılmaktadır. Satranç turnuvası, bilgi yarışması ve seminer gibi etkinliklerde iş birliği 
yapılmaktadır. 

İlçe Belediyeleri: Bilgievlerinin faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu kültür merkezi 
salonu gibi mekânsal destek veya ulaşım destekleri, ilçe belediyelerinin projelerine 
katılma gibi iş birliği çalışmaları yürütülmektedir. 

İSU: Suyun önemi, tasarruflu kullanımı doğal kaynak sularının korunması ve 
su kaynakların kirletilmemesi gibi konularda bilinç kazandırmak amacıyla verilen 
eğitimlerde iş birliği yapılmaktadır.

Bilim Merkezi: Bilim merkezi ile yapılan iş birliği çerçevesinde öğrenciler gruplar 
halinde Bilim Merkezini ziyaret ederek teknoloji, bilim, astronomi, Türk-İslam bilim 
adamları, robotik vb. konularda atölye uygulamaları ile bilgi sahibi olmaktadır.

İZAYDAŞ: Çevre temizliği ve atık gibi doğayı ilgilendiren konuları içeren 
etkinliklerde, atık yönetimi, pil toplama, geri dönüşüm gibi farkındalığı artırıcı eğitim 
çalışmalarında iş birliği yapılmaktadır.

İl Müftülüğü: Özellikle değerler eğitimi, yaz kursları, öğrenci-veli Kur’an-ı Kerim 
eğitimleri ve haftalık sohbet programları konusunda hoca, materyal ve kaynak kitap 
konularında iş birliği yapılmaktadır.

Veliler: Eğitime bütüncül yaklaşımla öğrencilerde bilgi, beceri ve kültürel gelişimi 
desteklemek amacıyla veliler ile toplantı, seminer ve etkinlikler yapılmaktadır. Ayrıca, 
öğrencilerin yaşamlarını daha yakından tanımak, yaşadıkları ortamı yerinde görmek, 
kendisi ve ailesi ile daha samimi ve sıcak bir bağ kurmak amacıyla veli ziyaretleri 
düzenlenmektedir.
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11.3.8.   Bilgievi Bilgi Tablosu

KILAVUZ GENÇLİK MODELİ UYGULAMA BİLEŞENİ BİLGİ TABLOSU

Bileşen Adı BİLGİEVLERİ

Tanımı

İlkokul ve ortaokul öğrencileri ile velilerine yönelik uzmanlara 
dayalı biçimde eğitim desteği ile sosyal, kültürel, teknolojik, sanat, 
spor ve değerler eğitimi etkinliklerinin sunulduğu bir sosyal hizmet 
uygulamasıdır.

Amacı

Ülkemizin gelişimine fayda sağlayan, milli ve manevi değerlerine 
bağlı, özgüven sahibi, kültürel, sosyal, eğitsel ve duyuşsal alanda 
gelişmiş ve yeteneklerinin farkında olan bireyler yetiştirilmesine katkı 
sağlamak.

Hedef Kitle 7-14 Yaş Grubundaki İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri

Temel Fonksiyonlar

Atölye Etkinlikleri
Değerler Eğitimi
Eğitim Desteği
Geziler
Kültürel Etkinlik
Rehberlik
Sanat Becerisi Geliştirme
Serbest Zaman Aktiviteleri
Sosyal Etkinlik 
Spor Etkinlikleri
Teknoloji ve Bilişim Etkinlikleri
Veli Geliştirme

Atölye ve Kulüpler

3D Baskı ve Tasarım Atölyesi 
Ahşap Atölyesi 
Akıl Oyunları 
Aklınla Bin Yaşa Kulübü 
Bilim Atölyesi 
Bilişim Atölyesi 
Dijital Okur-Yazarlık Kulübü
Ebru Atölyesi
El Sanatları
Halk Oyunları
İngilizce Dil Kampı
Kur’an-ı Kerim ve Siyer Kulübü 
Minik Aşçılar Kulübü
Müzik Atölyesi 
Rehberlik Atölyeleri
Resim Atölyesi 
Robotik Kodlama Atölyesi 
Satranç Kulübü
Yazarlık Kulübü
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Personel

Danışma Görevlisi
Eğitmen
İdareci
Kütüphane Sorumlusu
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Görevlisi
Teknoloji ve Bilişim Sorumlusu
Temizlik Görevlisi

Paydaşlar

Bilim Merkezi
Gençlik ve Spor Bakanlığı
İl Müftülüğü
İlçe Belediyeleri
İSU
İZAYDAŞ
Millî Eğitim Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sivil Toplum Kuruluşları
Veliler

11.4.  E-Gençlik
E-Gençlik bileşeni; gençlerin dijital odaklı teknoloji ve tasarım alanında takım 

çalışmasına dayalı ve yenilikçi projelerle teşvik edilmesi, dijital mecralarda kendi 
kültürel değerlerinin farkında olarak içerik üretebilmesi ve e-spor organizasyonlarına 
katılabilmesini amaçlayan bir hizmet modelidir.

Teknoloji ve tasarım alanındaki projeler ile yetenekli gençler tespit edilerek daha üst 
noktalara doğru motivasyon ve hedef kazandırılmaktadır. 2021 yılında faaliyet geçen 
E-Gençlik bileşeni, bilgisi, kültürü, gelenekleri ve ahlaki değerleri ile birlikte dijital 
dünyada, kendini ve inandığı değerleri doğru ve güçlü bir biçimde ifade edebilen bireyler 
yetiştirmek işlevine sahiptir. 

Şekil 45. E-Gençlik Bileşeni Temel Fonksiyonları  
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E-Gençlik faaliyetleri, 10 personel ile gençlere hizmet vermektedir. Gerçekleştirilen 
faaliyetlerde gençlerin aktif ve katılımcı rol almalarına dikkat edilmektedir. E-gençlik 
kapsamındaki hizmetlerin daha etkin ve erişilebilir biçimde sunulması için müstakil bir 
Dijital Gençlik Merkezi 2021 yılında hizmete girecektir. Merkez, 5 katlı ve 750 m2’lik bir 
kullanım alanına sahiptir. Merkezde; dijital içerik atölyeleri, e-spor alanları, teknoloji 
atölyeleri ve diğer faaliyet alanları bulunmaktadır.

11.4.1.   Dijital İçerik Atölyeleri

E-Gençlik bileşeni kapsamındaki dijital içerik alt biriminde, gençlerin kendi kültürel 
değerleriyle sanal dünyada etkin biçimde yer almalarına kılavuzluk hedeflenmiştir. Özel 
amaçlı atölyelerde, internet ve sosyal medya platformlarının gençlere teknik ve tasarım 
düzeyinde tanıtılması gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, bu platformlarda kendilerini ve 
değerlerini tanımlayabilme ve tanıtabilmeleri için gerekli teknolojilerin ve etkili iletişim 
tekniklerinin öğretildiği eğitim programları düzenlenmektedir. İnternet ve sosyal medya 
platformlarında paylaşılabilecek özgün içeriklerin hazırlanabilmesi için gerekli gelişmiş 
teknik altyapı, gençlerin hizmetine sunulmaktadır. Bu kapsamda, dijital içerik üreten 
aşağıdaki atölyelerde faaliyet yürütülmektedir. 

•	 Youtube Atölyesi

•	 Podcast (Radyo-Canlı Yayın) Atölyesi

•	 İçerik (Metin-Senaryo Yazarlığı) Atölyesi

•	 Animasyon ve Karikatür Atölyesi

Çağın dilini yakalamak için kurulan bu atölyelerde yetenekli gençlerle birlikte ortak 
çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmaları zenginleştirmek için, Kocaeli Üniversitesi 
İletişim Fakültesi öğrencileriyle iş birliği yapılarak çalışma grupları oluşturulmaktadır. 
Bu alanda üretmeye hevesli üniversite gençleri teşvik edilmektedir. Benzer şekilde 
ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri içinde özel etkinlikler düzenlenmektedir.

Dijital içerik atölyelerinde gerçekleştirilen faaliyetler şu şekildedir:

•	 Planlı ve amaca yönelik eğitim faaliyetleri. (Kurgu, montaj, animasyon, çizim, 
senaryo yazarlığı vb.)

•	 Özel temalı içerik üretim etkinlikleri. (Seçilen herhangi bir konuda ilgili atölyede 
video, animasyon, karikatür vb. içerik üretimi faaliyetleri)

•	 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi faaliyetlerini sosyal medya platformlarında 
tanıtıcı içeriklerin üretilmesi.

•	 Sosyal medyanın bilinçli kullanılmasına ilişkin farkındalık oluşturacak eğitim, 
seminer vb. etkinlikler.
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11.4.2.   E-Spor

Dünyada ve ülkemizde gelişmekte olan e-spor ile ilgilenen gençlerin E-Gençlik 
kılavuzluğunda bu alanda buluşması için e-spor birimi kurulmuştur. En yaygın oynanan 
ve takip edilen e-spor kategorilerinde takımlar oluşturularak, özel tasarlanmış e-spor 
salonlarında profesyonel koçlar eşliğinde antrenman yapılması sağlanmaktadır. E-spor 
takımları Kocaeli içi, ulusal veya uluslararası turnuvalara da katılmaktadır. Genç mekân 
binasında 3 personel ve 10 profesyonel e-sporcu yanında 2 bin dolayındaki genç ile 
birlikte çalışma yapılmaktadır.

E-Gençlik bünyesinde ayrıca, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitim ve 
etkinlikler düzenlenerek, eğitim ve sosyal hayatlarını olumsuz bir biçimde etkilemeden 
oyun oynama bilinci verilmeye çalışılmaktadır. Bu bilincin geliştirilmesi kapsamda, e-spor 
takımlarındaki gençlerle kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler de organize edilmektedir.

11.4.3.   Teknoloji Atölyeleri

E-Gençlik çatısı altında bulunan atölyeler; teknoloji alanında çalışma yapan gençleri 
teşvik etmek ve desteklemek amacıyla kurulmuştur. Genç mühendis adaylarına, 
çalışmaları için gelişmiş bir teknik ekipman altyapısı, malzeme desteği, fiziki mekân ve 
lojistik imkanlar sunulmaktadır.  Atölyeler kapsamında gençlerin, insansız hava aracı 
(IHA), roket, su altı aracı, model uydu ve drone yapımı gibi yüksek bütçeli projeleri 
hayata geçirebilmeleri sağlanmaktadır. 

Teknolojik destek çalışmaları aşağıdaki atölyelerde organize edilmektedir:

•	 Elektronik (Aviyonik) Sistemler Atölyesi

•	 Mekanik Sistemler Atölyesi

•	 Bilişim Sistemleri ve Yapay Zekâ Atölyesi

Teknoloji atölyelerinde gerçekleştirilen faaliyetler şu şekildedir:

•	 Kocaeli Üniversitesi öğrenci kulüpleri ve teknoloji takımlarını, TEKNOFEST, 
TUBİTAK, ASELSAN, TURKSAT gibi ulusal AUVSI-SUAS, Formula Student 
ve Shell Eco Marathon gibi uluslararası yarışmalara katılmaları konusunda 
desteklemek.

•	 Teknoloji takımları ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihtiyaçlarına uygun ortak 
projeler yürütmek.

•	 Teknoloji takımları ile ortaokul ve lise öğrencilerini düzenli etkinliklerle 
buluşturarak gençlerin bilimsel ve teknolojik projelere ilgisini arttırmak.

•	 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda özel amaca yönelik teknoloji 
takımları kurup çözüm odaklı projeler geliştirmek.
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11.4.4.   Paydaşlarla ilişkiler

E-Gençlik bileşeninde belediyenin paydaşları ve bunlarla geliştirilen iş birliğinin 
kapsamı aşağıda belirtilmektedir:

Üniversiteler: Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi bünyesindeki fakülte, 
öğrenci kulüp ve toplulukları ile E-Gençlik bileşeni kapsamındaki faaliyetlerde iş birliği 
yapılmaktadır. E-Gençlik bünyesindeki atölyeler ile tanıştırılan gençler, faaliyetlerin ana 
öznesi olarak birlikte tasarım ve geliştirme çalışmaları yürütmektedir. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü: E-Gençlik bünyesinde üniversite öğrencileri ile 
gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için özel 
etkinliklerin düzenlenmesi konusunda okullar ile iş birliği yapılmaktadır.

11.4.5.   E-Gençlik Bilgi Tablosu

KILAVUZ GENÇLİK MODELİ UYGULAMA BİLEŞENİ BİLGİ TABLOSU

Bileşen Adı E-GENÇLİK

Tanımı Gençlerin, dijital odaklı teknoloji ve tasarım alanında geliştirilmesine 
yönelik bir uygulama modelidir.  

Amacı

Gençlerin, dijital odaklı teknoloji ve tasarım alanında takım 
çalışmasına dayalı ve yenilikçi projelerle teşvik edilmesi, dijital 
mecralarda kendi kültürel değerlerinin farkında olarak içerik 
üretebilmesi ve e-spor organizasyonlarına katılabilmesini 
amaçlanmaktadır.  

Hedef Kitle 12-29 Yaş grubundaki Gençler

Temel Fonksiyonlar

Yenilikçi Düşünce
Takım Çalışması
Dijital Teknoloji Farkındalığı
Teknoloji Geliştirme
Dijital İçerik Geliştirme
Proje Odaklı Çalışma
Tasarımcılık
E-Spor

Atölyeler

Youtube Atölyesi
Podcast (Radyo-Canlı Yayın) Atölyesi
İçerik (Metin-Senaryo Yazarlığı) Atölyesi
Animasyon ve Karikatür Atölyesi
Elektronik (Aviyonik) Sistemler Atölyesi
Mekanik Sistemler Atölyesi
Bilişim Sistemleri ve Yapay Zekâ Atölyesi
E-Spor

Paydaşlar Üniversiteler
Milli Eğitim Müdürlüğü 



Kılavuz Gençlik Modeli Uygulama Bileşenleri

249

11.5. Gençlik Kampları

Kılavuz Gençlik modelinin doğa aktivitelerini içeren uygulamalarından birisini 
gençlik kampları oluşturmaktadır. Kamplar, gençlerin doğa içinde sınırlı barınma 
koşulları altında sosyal, kültürel, sportif ve kampçılıkla ilgili faaliyetler yapması amacıyla 
kurulmuş tesislerdir.

Gençlik kamplarının temel amacı, şehir hayatının yoğunluğu ve yapaylığından gençleri 
uzaklaştırmak, hız ve haz kültürünün, kimlik, kişilik ve toplum krizlerinin egemen 
olduğu günümüzde “gerçek bir nefes” almalarını sağlamaktır. Gençlerin karakterini 
inşa edebilmesi için kendini tanıması ve sahip olduğu değerlere dayalı olarak kendini 
geliştirmesi gerekmektedir. Bu aşamayı sağlıklı yürütemeyen gençlerin kendisi ve çevresi 
ile ilişkileri problemli hale gelmektedir. Kamplarda gençlere; bedensel, ruhsal, sosyal 
ve kültürel gelişim, milli ve manevi değerler, kendini tanıma, doğayı tanıma ve zorlu 
koşullarla mücadele, özgüven duygusu, paylaşmak, ekip çalışması, sosyalleşme, planlı 
yaşam alışkanlığı ve zararlı alışkanlıklardan korunma konusunda destek sağlanmaktadır. 

Şekil 46. Gençlik Kamplarının Temel Fonksiyonları  

Gençlik kamplarındaki faaliyetler ile Kocaeli’nde bulunan öğrencilerin birbirini 
tanıması, kaynaşması ve güzel vakit geçirmesi amaçlanmaktadır. Özellikle maddi 
imkânları kısıtlı gençlerin sosyal, kültürel, zihinsel ve bedensel gelişimlerini desteklemek 
ve serbest zamanlarını en uygun şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak 
hedeflenmektedir. 

Gençlik kamplarının hedef kitlesini Kocaeli’nde 7-27 yaş aralığında bulunan 
ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile aynı yaş grubundaki diğer kategorilerdeki 
gençler oluşturmaktadır. Bu çerçevede Kılavuz Gençlik Modelinin Bilgievi, Akademi 
Lise, Akademi Üniversite, Uluslararası Öğrenciler, Spor okulları gibi bileşenlerine 
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katılan gençler ile sivil toplum kuruluşları mensupları, öğrenci dernek ve kulüp 
üyeleri, izci gençler ile Kocaeli’de 7-27 yaş grubunda bulunan tüm gençler kamplara 
katılabilmektedir.

Tablo 31. Kamplardan Yararlananların Durumu

Yıl Kamp Etkinliği Sayısı Toplam Katılım Erkek Kadın
2014 38 2.280 1.140 1.140
2015 55 3.386 1.693 1.693
2016 80 8.071 6.059 2.012
2017 140 23.658 15.556 8.102
2018 132 10.507 6.045 4.462
2019 361 34.817 15.363 19.454
2020 97 12.222 5.159 7.063

Kamp süreçleri hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Hafta içi 
kamplar pazartesi akşam başlayıp perşembe günü öğleden önce bitmektedir, hafta sonu 
kampları ise cuma akşamı başlayıp pazar öğleden önce bitmektedir.

Kamplara katılan gençlerin ulaşım, konaklama, yemek ve diğer ihtiyaçları Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanmaktadır. Kamplar tüm yıl 
boyunca faaliyet göstermekle birlikte yaz aylarında kamp etkinlikleri artmaktadır.

11.5.1.   Fiziksel Nitelikler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gençlik kampı hizmetleri; Başiskele ilçesi sınırları 
içinde ve dağ ortamında inşa edilmiş 2 adet, Kandıra ilçesinde doğa ve deniz ile iç içe 2 
adet ve Darıca ilçesinde 1 adet kamp alanı ile yürütülmektedir. 

Tablo 32. Diriliş Gençlik Kampları 

Kamp Adı Açılış Tarihi Alan (m2) İlçesi Kapasitesi
Diriliş-2 2016 208.377 Başiskele 328
Diriliş-1 2017 180.377 Başiskele 208
Diriliş -3 Hüma Hatun 2018 22.000 Darıca 162
Kerpe 2019 12.000 Kandıra 48
Kumcağız 2019 24.000 Kandıra 96
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Diriliş 1 Kampı: Bayanlar tarafından kullanılan kamp 2017 yılında hizmete açılmıştır. 
Toplam kapasitesi 208 kişi olan kamp 180 dönüm arazi üzerinde kurulmuştur. Kamp 
bünyesinde 13 ikiz bungalov ve 26 daire bulunmaktadır. Kamp alanında; idari bina, lider 
evi, yemekhane, mescit, amfi tiyatro, çok amaçlı spor alanı, kalorifer binası, oryantiring 
parkuru, badminton sahası, okçuluk parkuru, paintball parkuru, eğitim parkuru, macera 
parkuru, koordinasyon parkuru, masa tenisi sahası ve umumi tuvalet bulunmaktadır.

Diriliş 2 Kampı: Erkekler tarafından kullanılan kamp, 2016 yılında hizmete açılmıştır. 
Toplam kapasitesi 328 kişi olan kamp 208 dönüm arazi üzerinde kuruludur. Kampta 82 
bungalov ve 4 adet misafir evi bulunmaktadır. Kamp bünyesindeki diğer fiziki alanlar; 
idari bina, lider evi, yemekhane, mescit, amfi tiyatro, futbol sahası, voleybol sahası, 
kıl çadır, oryantiring parkuru, badminton sahası, okçuluk parkuru, paintball parkuru, 
eğitim parkuru, macera parkuru, koordinasyon parkuru ve masa tenisi sahası olarak 
belirtilebilir. 

Darıca Diriliş 3 Hüma Hatun Bayan Kampı: 2018 yılında açılan Darıca gençlik 
kampı bayanlara hizmet vermektedir. Deniz kenarındaki bir alanda bulunan kamp 
bünyesinde 2 kişilik 82 bungalov ev bulunmaktadır. Kampın toplam barınma kapasitesi 
164 kişidir. Kamp bünyesinde yemekhane, açık yüzme havuzu, kapalı etkinlik alanı, 
kapalı konferans salonu ve idari bina bulunmaktadır.

Kerpe Gençlik ve Spor Kampı: 2019 yılında açılan Kerpe Gençlik ve Spor Kampı 
gençlere ve başarılı sporculara hizmet vermektedir. Doğa ile iç içe bulunan kamp 
bünyesinde 4’er kişilik 12 bungalov ev bulunmaktadır. Kampın toplam barınma kapasitesi 
48 kişidir. Kamp bünyesindeki diğer fiziki alanlar; yemekhane, mescit, amfitiyatro ve 
çocuk oyun alanı olarak belirtilebilir.

Kumcağız Gençlik ve Spor Kampı: 2019 yılında açılan Kumcağız Gençlik ve Spor 
Kampı, gençlere ve başarılı sporculara hizmet vermektedir. Deniz kenarında bulunan 
kamp bünyesinde 4’er kişilik 24 bungalov ev bulunmaktadır. Kampın toplam barınma 
kapasitesi 96 kişidir. Kamp bünyesindeki diğer fiziki alanlar; yemekhane, mescit ve 
futbol sahası olarak belirtilebilir.

11.5.2.   Personel niteliği

Gençlik kampları bünyesinde sunulan hizmetler nitelikli ve uzman bir kadro 
tarafından yürütülmektedir. Gençlik kamplarının ve bu alanlarda sunulan hizmetlerin 
gelişmesine paralel olarak personel kapasitesi de artmaktadır. Gençlik kamplarındaki 
personel kamplar genel sorumlusu, kamp sorumlusu, idari personel, gençlik liderleri ile 
teknik ve idari personelden oluşmaktadır.

Kamplar Birim Sorumlusu: Gençlik kamplarının tümünün yönetiminden sorumlu 
kişidir. Kamplardaki hizmetlerin planlanması, programlanması ve koordinasyonu 
görevlerini yürütür.
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Kamp Sorumlusu: Sorumlu olduğu gençlik kampının işleyişini takip eden, liderleri 
yönlendiren, kamp içindeki işleyişi koordine eden kişidir.

Gençlik Lideri: Kamp alanına gelen gençlere faaliyetler konusunda rehberlik 
ve önderlik eden üniversite gençlerinden seçilmiş ve görevleri ile ilgili yetkinlik 
kazandırılmış kişilerdir.

İdari Personel: Kamplardaki hizmetlerle ilgili rezervasyon, planlama, raporlama, 
lojistik ve diğer idari konular ile sorumludur.

Teknik Personel: Gençlik kamplarının fiziki mekân, peyzaj, makine, tesisat vb. 
konularında bakım, onarım ve geliştirme ile ilgili teknik işleri yürüten personeldir.

Güvenlik Görevlisi: Kampın sınırları içinde güvenliğini sağlamakla görevlidir.

11.5.3.   Kamp Etkinlikleri

Spor Faaliyetleri: Kamp bünyesindeki alanlarda futbol, voleybol, step/aerobik, 
zumba/pilates, koordinasyon parkuru ve masa tenisi çalışması yapılmaktadır.

Etkinlik İstasyonları: Gençlerin kamp süresince eğlenceli vakit geçirebileceği ve 
geleneksel sporları da öğrendiği etkinliklerdir. Bu kapsamda okçuluk, dağ bisikleti, 
matrak, hiking (doğa yürüyüşü), izcilik, oryantiring, paintball ve macera parkuru 
faaliyetleri yapılmaktadır. Ayrıca, akıl oyunları, sokak oyunları (mendil kapmaca, 
tombik, yakartop, ip atlama) ve kamp ateşi etkinlikleri de düzenlenmektedir.

Seminerler: Tarih, kültür, psikoloji, manevi değerler, kişisel gelişim vb. alanlarda, 
uzman veya rol model kişiler tarafından seminer verilerek gençlerin bilgi ve vizyonuna 
katkı yapılmaktadır. Ayrıca, danışman akademisyenler tarafından tespit edilen kitaplara 
dayalı olarak kamp süresince belli saatlerde kitap okuma programı organize edilmektedir.

11.5.4.   Paydaşlarla ilişkiler

Gençlik Kampları’ndaki hizmetlerle ilgili olarak belediyenin paydaşları ve bunlarla 
geliştirilen iş birliğinin kapsamı aşağıda belirtilmektedir:

Sivil Toplum Kuruluşları: Sivil toplum kuruluşları bünyesinde gönüllü çalışmalarda 
bulunan gençlere yönelik kamp organizasyonları bu kuruluşlarla iş birliği içinde 
gerçekleştirilmektedir.

Üniversiteler: Üniversite bünyesinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
ve öğrenci kulüpleri ile iş birliği içinde üniversite öğrencilerine yönelik kamp 
organizasyonları gerçekleştirilmektedir.

Amatör Spor Kulüpleri: Kulüplerin bünyesindeki sporculara yönelik kamp faaliyeti 
organize edilmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı: Bakanlığa bağlı okullar ile geliştirilen iş birliği çerçevesinde 
öğrencilere yönelik kamp etkinliği düzenlenmektedir.
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11.5.5. Gençlik Kampları Bilgi Tablosu

KILAVUZ GENÇLİK MODELİ UYGULAMA BİLEŞENİ BİLGİ TABLOSU

Bileşen Adı GENÇLİK KAMPLARI

Tanımı Gençlerin doğa ve kamp aktivitelerine katılmalarını sağlamak 
amacıyla oluşturulmuş bir modeldir.

Amacı

Şehir hayatının yoğunluğu ve yapaylığından gençleri uzaklaştırmak, 
bedensel, ruhsal, sosyal ve kültürel gelişim, milli ve manevi değerler, 
kendini tanıma, doğayı tanıma ve zorlu koşullarla mücadele, özgüven 
duygusu, planlı yaşam alışkanlığı ve zararlı alışkanlıklardan korunma 
konusunda destek sağlamak.

Hedef Kitle 7-27 Yaş Aralığındaki Çocuk ve Gençler

Temel Fonksiyonlar

Değerler Eğitimi
Doğa Tecrübesi
Kampçılık Tecrübesi
Ruhsal Gelişim
Sosyal Gelişim
Sportif Etkinlik
Takım Çalışması

Etkinlikler 
Etkinlik İstasyonları
Seminerler
Spor Faaliyetleri

Personel

Gençlik Lideri
Güvenlik Görevlisi
İdari Personel
Kamp Sorumlusu
Kamplar Genel Sorumlusu
Teknik Personel

Paydaşlar

Amatör Spor kulüpleri
Millî Eğitim Bakanlığı
Sivil Toplum Kuruluşları
Üniversiteler
Veliler
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11.6. Gençlik Merkezi

Gençlik Merkezleri gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 
faaliyetlerle değerlendirmek, bilgi ve beceri düzeylerini arttırmak ve gençlik faaliyetlerini 
geliştirmek için tasarlanmış bir sosyal hizmet uygulamasıdır.

Gençlik Merkezi, gençlerin dünyayı keşfetmesini, sosyalleşmesini, bakış açılarını 
zenginleştirmeyi, sorumluluk sahibi olmalarını, yetenek ve ilgilerine göre çok yönlü 
faaliyetlere katılmalarını ve aynı çatı altında buluşmalarını amaçlamaktadır. 

Şekil 47. Gençlik Merkezlerinin Temel Fonksiyonları

Gençlik merkezleri, uzman kadrosu ile gençlere yönelik çok farklı alanlarda zengin 
bir faaliyet havuzu ile hizmet vermektedir. Gençlik merkezlerindeki hizmetlerin 
geliştirilmesi konusunda sivil toplum, okullar, üniversiteler, eğitimciler ve diğer ilgili 
aktörlerle iş birliği de yapılmaktadır. Ayrıca, merkezlere gelen gençler, Kılavuz Gençlik 
Modeli kapsamındaki diğer bileşenlere de yönlendirilmektedir.

Gençlik merkezlerinin öne çıkan faaliyet başlıkları şunlardır:

•	 Eğitim merkezi atölyeleri (sanat, müzik, hobi, gastronomi)

•	 Motivasyon aktiviteleri (geziler, doğa yürüyüşleri, gençlik kampları, konser, 
resital, imza günleri, konferans ve söyleşiler, tiyatro etkinlikleri)

•	 Okuma ve dinlenme alanları (kitap cafe, kütüphane, şark odası, konferans salonu)
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•	 Serbest oyun alanları (masa tenisi, bilardo, dart, kutu oyunları)

•	 Sportif faaliyet alanları (jimnastik, pilates, fitness, mücadele sporları)

•	 Dijital oyunlar (e-spor, xbox, playstation)

11.6.1.   Fiziki Mekân Özellikleri

Gençlik merkezlerinin il genelinde yaygınlaştırılması temel amaç durumundadır. 
Merkezlerin gençlerin kolayca ulaşabileceği konumlarda olmasına dikkat edilmektedir. 
Binalar, gençlere yönelik faaliyetlere göre tasarlanmıştır. Binalarda kütüphane, kafe, şark 
odası, konferans salonu, atölye odaları, okuma ve dinlenme, serbest oyun ve spor alanları 
bulunmaktadır. Merkezlerde 92 personel hizmet verecektir. Mevcut gençlik merkezleri 
binaları aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

Tablo 33. Gençlik Merkezi Bina Bilgileri 

Bilgievi Adı Açılış Tarihi İlçesi Mahallesi

Yuvacık Gençlik Merkezi 2021 Başiskele Fatih Mah.

Ulaşlı Gençlik Merkezi 2021 Gölcük Yavuz Sultan Selim Mah.

Karamürsel Gençlik Merkezi 2021 Karamürsel 4 Temmuz Mah.

Hereke Gençlik Merkezi 2021 Körfez Yukarı Hereke Mah.

Alikahya Gençlik Merkezi 2021 İzmit Fatih Mah.

11.6.2.   Etkinlikler

Eğitim Merkezleri Atölyeleri: Gençlerin yeteneklerini geliştirebilecekleri donanımlı 
atölyelerde çalışma fırsatları sunulmaktadır. Bu çerçevede maket, seramik, yağlı boya, 
ebru sanatı, karakalem, mozaik ve gastronomi atölyeleri ile gençlerin estetik bakış 
açısının gelişimine katkı sağlanmaktadır.

Enstrüman çalmakla ilgilenen gençlerin duyma, motor, bilişsel ve sosyal becerilerde 
hızla gelişme gösterdiği bilinmektedir. Bu kapsamda gençlik merkezlerinde, keman, 
gitar, bağlama, ney, kalimba gibi çeşitli enstrümanların atölyelerinde gençlerin bu 
alanda gelişmelerine katkı sağlanmaktadır. Gençlik merkezlerinde faaliyet gösteren 
eğitim atölyeleri şunlardır:
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•	 Seramik Atölyesi

•	 Mozaik Atölyesi

•	 Karakalem Atölyesi

•	 Maket Atölyesi

•	 Gitar Atölyesi

•	 Keman Atölyesi

•	 Ney Atölyesi

•	 Kalimba Atölyesi

Okuma ve Dinlenme Alanları: Gençlik merkezlerinde yer alan kütüphane ve 
kitap kafe bölümü, gençlerin kitap okuma ve dinlenme ihtiyaçlarına dönük olarak 
tasarlanmıştır. Bu bölüm kapsamında ev sıcaklığını hissetmeleri için şark usulü odalar 
gençlerin hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca, gençlik merkezi bünyesinde çeşitli sunum ve 
organizasyonların yapıldığı konferans salonu da bulunmaktadır.

Serbest Oyun Alanları: Eğitim aralarını eğlenceli ve aktif bir şekilde 
değerlendirmeleri için kurulan serbest oyun alanlarında grup ve bireysel olarak çeşitli 
oyunlar sunulmaktadır. Gençlik merkezleri aracılıyla rahatlıkla erişim sağlayabilecekleri 
masa tenisi, langırt, bilardo, dart gibi oyunların yanında tabu, scrabble, monopoly gibi 
kutu oyunları da gençlerimizin kullanımına sunulmaktadır.

Sportif  Faaliyet  Alanları: Spor, günlük hayatın hemen hemen tüm yönlerini etkileyen 
bir sosyalleştirme aracı olmasıyla ve insanları birleştirici işlevi ile önemini her daim 
korumaktadır. Hayatın bir parçası olması gerektiği bilinciyle tasarlanan spor salonları 
gençlerin hizmetine sunulmaktadır. Gençlik merkezinde bulunan spor salonları; pilates, 
fitness ve mücadele sporları gibi çeşitleri kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

Motivasyon Aktiviteleri: Gençlerin günlük hayatlarında biriken stres ve kaygının 
azaltılması ve motivasyonlarının artırılması için gençlik merkezlerinde çeşitli mekân 
içi ve mekân dışı aktiviteler organize edilmektedir. Bu kapsamda şehir içi ve şehir 
dışı tarihi ve kültürel yerlerin gezilmesi, doğa yürüyüşleri, gençlik kampları, konser, 
resital, imza günleri, konferans ve söyleşiler ile tiyatro etkinlikleri gibi faaliyetler 
gerçekleştirilmektedir.

Dijital Oyunlar: Görsellikle desteklenen, girdikleri oyun ortamında aktif bir katılım 
duyumu içinde olabilecekleri dijital oyunlar bireye stratejik düşünme, hızlı karar verme, 
grup çalışması, el kol göz koordinasyonun gelişmesi gibi avantajlar sağlamaktadır. Bu 
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yüzden gençlik merkezleri öğrenirken eğlenebilecekleri ortamlara dönüştürülmüştür. 
Playstation, Xbox, e-spor gibi çeşitli etkinlikleri içeriğinde barındırmaktadır.

11.6.3.   Paydaşlarla İlişkiler

Gençlik merkezlerinde yürütülen hizmetlerle ilgili olarak belediyenin paydaşları ve 
bunlarla geliştirilen iş birliğinin kapsamı aşağıda belirtilmektedir:

Milli Eğitim Müdürlüğü: Gençlik merkezlerindeki faaliyetlerin zenginleştirilmesi 
ve gençlerin katılımının artırılması konularında okullar ve halk eğitim merkezleri ile iş 
birliği yapılmaktadır.

Sivil Toplum Kuruluşları: Gençlik alanında faaliyetleri bulunan sivil toplum 
kuruluşları ile iş birliği yapılmaktadır. Bu kapsamda, merkezlerden yararlanan gençlerin 
eğitim, kültür, sanat ve sosyal alandaki faaliyetlere katılımı artırılmaktadır.

Amatör Spor Kulüpleri: Merkez bünyesindeki gençlerin spor alanında gelişmeleri 
için farklı branşlardaki spor dallarında amatör spor kulüpleri ile iş birliği yapılmaktadır.

11.6.4.   Gençlik Merkezi Bilgi Tablosu

KILAVUZ GENÇLİK MODELİ UYGULAMA BİLEŞENİ BİLGİ TABLOSU

Bileşen Adı GENÇLİK MERKEZİ

Tanımı

Gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 
faaliyetlerle değerlendirmek, bilgi ve beceri düzeylerini arttırmak ve 
gençlik faaliyetlerini geliştirmek için tasarlanmış bir sosyal hizmet 
uygulamasıdır.

Amacı Gençliğin eğitim, sanat, kültür ve sosyal alanda gelişmesini 
desteklemek. 

Hedef Kitle 15-25 Yaş Arası

Temel Fonksiyonlar

Sosyalleşme
Kültür
Takım Çalışması
Sanat
Eğitim Desteği
Spor
Gezi
E-spor

Bölümler

Atölyeler
Okuma ve Dinlenme Alanları
Serbest Oyun Alanları
Spor Alanları
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Atölyeler

Seramik Atölyesi
Mozaik Atölyesi
Karakalem Atölyesi
Maket Atölyesi
Gitar Atölyesi
Keman Atölyesi
Ney Atölyesi
Kalimba Atölyesi

Etkinlikler

Sanat
Müzik
Dinlenme
Okuma
Gezi
Doğa Yürüyüşü
Gençlik Kampı
Konferans
Tiyatro Kutu Oyunları
E-Spor
Masa Tenisi
Bilardo
Pilates
Fitness

Paydaşlar
Milli Eğitim Müdürlüğü
Sivil Toplum Kuruluşları
Amatör Spor Kulüpleri

11.7.  İzcilik ve Doğa Sporları

İzcilik ve doğa sporları; bireylerin fiziksel ve ahlaki açıdan gelişimlerini destekleyici 
bir hizmet uygulamasıdır. Zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli; sosyal, 
kültürel ve sportif açıdan sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğin oluşumuna destek vermek 
temel amacı oluşturmaktadır. 

Grup çalışması içinde zor şartların tecrübe edildiği izcilik ve doğa sporları ile 
gençlerin; kendisini tanıması, yeteneklerini geliştirmesi, doğa ile bütünleşmesi, çevreye 
duyarlılığının artması, disiplin kazanması, yenilikçi olması ve inisiyatif kullanabilmesi 
konularında gelişme sağlanmaktadır.
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Şekil 48. İzcilik ve Doğa Sporlarının Temel Fonksiyonları  

İzcilik ve doğa sporları; gençler yanında 7’den 70’e tüm yaş gruplarının faaliyet 
yürütebileceği, aynı zamanda ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer alabileceği 
çalışmalara imkân sunmaktadır.  Spor kulüpleri ve sporcuların ihtiyaç duyduğu 
faaliyet alanlarını genişletmek yanında, Kocaeli’nin doğal zenginliklerinin tanıtılması 
sağlanmaktadır. Bu kapsamdaki çalışmalar ile izcilik ve doğa sporlarını Kocaeli’nde 
geliştirmek, ulaşılabilirliği artırmak, izciliğin doğa ile özdeşleşmiş olan evrensel yapısını 
spor aktiviteleri ile zenginleştirmek; doğa sporlarını teşvik etmek, özendirmek ve turizmi 
canlandırarak, Kocaeli’ni doğa sporlarının merkezi haline getirmek temel amaç olarak 
belirlenmiş durumdadır. 

İzcilik ve doğa sporları kapsamında katılımcılara eğitim programları uygulanarak 
gerek izcilik ve gerekse doğa sporları konusundaki bilgi, beceri ve yetenekleri 
geliştirilmektedir. Ayrıca, izcilik ve doğa sporları alanında faaliyet gösteren kulüpler ile 
istişare toplantısı ve iş birliği yapılarak bu alandaki çalışmaların etkinliği arttırılmaktadır.

11.7.1.   Etkinlikler

Doğa sporları kapsamında; doğa yürüyüşü, dağcılık, oryantiring, otomobil, 
motosiklet, kayak, yamaç paraşütü, yelken kanat ve drone eğitim, yarışma ve festival 
etkinlikleri düzenlenmektedir. İzcilik kapsamında; kampçılık, doğa yürüyüşü, sosyal 
sorumluluk faaliyetleri, milli bayram etkinlikleri, eğitim faaliyetleri, anlamlı günler 
etkinlikleri organize edilmektedir. İzcilik ve doğa sporları çerçevesinde gerçekleştirilen 
etkinliklerden bazıları aşağıda yer almaktadır:
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Doğa Sporları Etkinlikleri

•	 30 Ağustos Enduro Zafer Kupası
•	 ATV Şampiyonası
•	 Baja Şampiyonası
•	 Ballıkayalar Tırmanış Şenliği
•	 Bisiklet Şampiyonası
•	 Dağ Bisikleti Şampiyonası
•	 Dünya Gençler Oryantiring 

Şampiyonası Gençlik ve Doğa 
Sporları Festival

•	 Kampçılık Organizasyonu
•	 Karting Şampiyonası
•	 Off Road Şampiyonası
•	 Oryantiring Şampiyonası
•	 Otomobil Tırmanma Şampiyonası
•	 Ralli Şampiyonası
•	 Süper Enduro Şampiyonası
•	 Trekking Organizasyonu

İzcilik Etkinlikleri

•	 18 Mart Çanakkale Zaferi
•	 Allahuekber Dağları Şehitlerini 

Anma Milli Bilinç Kampı
•	 Anneler Günü Faaliyeti
•	 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 

Bayramı Fener Alayı
•	 Azerbaycan Hocalı Şehitlerini 

Anma Faaliyeti
•	 Babalar Günü Faaliyeti
•	 Cumhuriyet Yürüyüşü
•	 Demokrasi ve Milli Birlik Günü 

Faaliyeti
•	 Deprem Haftası
•	 Doğa Yürüyüşleri
•	 Dünya Engelliler Günü Faaliyeti
•	 Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları 

Günü
•	 Dünya Hayvanları Koruma 

Günü
•	 Dünya Kadınlar Günü Faaliyeti
•	 Zafer Yürüyüşü

•	 İftar Faaliyeti
•	 İstiklal Marşının Kabulü Mehmet 

Akif Ersoy Faaliyeti
•	 İzci Oyunları
•	 İzci Yararlıdır Haftası
•	 Kocaeli İzcileri Kış Mahalli Kampı
•	 Kocaeli İzcileri Yaz Mahalli Kampı
•	 Milli Ağaçlandırma Günü 

Faaliyeti
•	 Milli Egemenlik Çocuk Bayramı 

Festivali
•	 Orman Haftası
•	 Öğretmenler Günü 

Faaliyeti 
•	 Serindere Kanyon Faaliyeti
•	 Şehit ve Gaziler Günü Faaliyeti
•	 TİF Çanakkale Milli Bilinç Kampı
•	 TİFAKE yardım faaliyeti
•	 TİF-Kış Kampı
•	 TİF-yaz kampı
•	 Ünite Kampları
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11.7.2.   Personel Niteliği

İzcilik ve doğa sporları alanındaki hizmetler; nitelikli ve uzman bir kadro ile 
sunulmaktadır. Hizmetin niteliğine göre ilgili kurumlar bünyesindeki uzman personel 
ile iş birliği de yapılmaktadır. İzcilik ve doğa sporlarındaki personel; izcilik ve doğa 
sporları birim sorumlusu, idari personel ve izci liderlerinden oluşmaktadır.

İzcilik ve Doğa Sporları Birim Sorumlusu: İzcilik ve doğa sporları alanındaki 
faaliyetlerin düzenlenmesinde sorumlu kişidir. Bu kapsamdaki hizmetlerin; planlanması, 
yürütülmesi, denetlenmesi ve koordinasyonu görevlerini yürütür.

İzci Liderleri: İzcilik faaliyetlerinde rehberlik ve önderlik eden, izcilerin eğitimlerini 
üstlenen ve alanında uzman kişilerdir.

İdari Personel: İzcilik ve doğa sporları faaliyetlerinin; planlama, raporlama, lojistik 
ve diğer idari konuları ile sorumludur.

11.7.3. Paydaşlarla ilişkiler

İzcilik ve doğa sporları faaliyetleriyle ilgili olarak belediyenin paydaşları ve bunlarla 
geliştirilen iş birliğinin kapsamı aşağıda belirtilmektedir:

Kocaeli Valiliği: Kocaeli Valiliği bünyesinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile geliştirilen iş birliği çerçevesinde öğrencilere 
yönelik izcilik ve doğa sporları etkinliği düzenlenmektedir.

Üniversiteler: Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi bünyesindeki 
öğrenci kulüpleri ile iş birliği içinde, üniversite öğrencilerine yönelik izcilik ve doğa 
sporları organizasyonları gerçekleştirilmektedir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü: İzcilik branşındaki faaliyetler için 
ihtiyaç duyulan; lisanslandırma ve ilgili federasyon ile kurumsal yazışmaların koordine 
edilmesi konularında iş birliği yapılmaktadır.

Sivil Toplum Kuruluşları: Sivil toplum kuruluşları bünyesinde bulunan 
gönüllülere yönelik olarak iş birliğine dayalı biçimde izcilik ve doğa sporları etkinliği 
düzenlenmektedir.

Amatör Spor Kulüpleri: Kulüplerin bünyesindeki sporculara yönelik izcilik ve doğa 
sporları faaliyeti organize edilmektedir.
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11.7.4.   İzcilik ve Doğa Sporları Bileşeni Bilgi Tablosu

KILAVUZ GENÇLİK MODELİ UYGULAMA BİLEŞENİ BİLGİ TABLOSU

Bileşen Adı İZCİLİK VE DOĞA SPORLARI

Tanımı İzcilik ve doğa sporları aktivitelerine dayalı olarak bireylerin fiziksel ve ahlaki 
açıdan gelişimlerini destekleyici bir hizmet uygulamasıdır.

Amacı Zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli; sosyal, kültürel ve sportif 
açıdan sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğin oluşumuna destek vermek.

Hedef Kitle Tüm Yaş Grupları

Temel 
Fonksiyonlar

Spor Aktiviteleri
Doğa Aktiviteleri
Takım Çalışması
Kampçılık Tecrübesi
Değerler Eğitimi
Ruhsal Gelişim
Sosyal Gelişim

Doğa 
Aktiviteleri

Dağcılık
Trekking
Oryantiring
Otomobil Sporları
Motosiklet Sporları
Kayak Sporları
Yamaç Paraşütü
Yelken Kanat
Drone
Yarışmalar
Festivaller

İzcilik 
Aktiviteleri

Kamplar
Trekking
Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
Milli Bayram Etkinlikleri
Eğitim Faaliyetleri
Anlamlı Günler Etkinlikleri

Personel
İzcilik ve Doğa Sporları Birim Sorumlusu
İzci Liderleri
İdari Personel

Paydaşlar

Kocaeli Valiliği
Üniversiteler
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü 
Sivil Toplum Kuruluşları
Amatör Spor Kulüpleri
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11.8. Kağıtspor Kulübü

Kocaeli büyükşehir Belediye Kağıtspor, Kocaeli’ndeki gençlerin lisanslı sporcu 
olarak çok sayıda branşta daha bilinçli, sistematik, verimli ve gelişmiş düzeyde spor 
yapmalarına imkân sağlayan bir modeldir. Sporu sevdirmek ve geniş kitlelere yaymak 
amacıyla kurslar açmak, seminer ve toplantılar düzenlemek, spor müsabakaları organize 
etmek ve müsabakalara katılmak Kağıtspor’un başlıca faaliyet alanını oluşturmaktadır. 

Kağıtspor’un genel amacı; tüm sportif faaliyetlerde sağlıklı, ahlaklı, her türlü 
kötü alışkanlıklardan uzak, milli amaçlara uygun ve milli kültürümüze bağlı, manevi 
değerlerimize saygılı, Türkiye’yi her alanda başarı ile temsil edecek sporcuları yetiştirmek, 
halka spor yapmak imkanları sağlamak, üyelerine ve sporcularına çeşitli sporları 
yaptırmak, gençliğin fiziki ve moral kabiliyetini geliştirmek, karşılıklı sevgi ve saygıyı 
yerleştirmek, ruhsal ve bedensel olarak sağlam yetişmelerine katkıda bulunmak, üyelerin 
serbest zamanlarını değerlendirmektir. Bu çerçevede gerek amatör gerekse profesyonel 
spor branşları ile topluma hizmet vermek, hedef yaş grubunun spor yapabileceği tesis 
araç gereçlere sahip olmak ve yüksek performanslı sporcular yetiştirmek kurumun 
amaçları arasında yer almaktadır. 

Şekil 49. Kağıtspor’un Temel Fonksiyonları  

Kağıtspor’un hedef kitlesini Kocaeli’nde 4-18 yaş aralığında yaşayan çocuk ve gençler 
oluşturmaktadır. Spor yapmak isteyen gençlere, 12 ay boyunca internet üzerinden 
veya büroda kayıt yaptırarak amatör spor branşlarındaki programlara katılma imkânı 
sunulmaktadır. 
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Kağıtspor, belediyenin gençlere yönelik yaygın spor hizmetleri için üst kademeyi 
oluşturmaktadır. Belediyenin yaygın spor hizmetlerinde spora karşı ilgisi ve yeteneği 
ortaya çıkan gençler, lisanslı olarak Kağıtspor’da spor hayatlarına devam edebilmektedir. 
Kağıtspor bünyesinde spor yapan gençlere her türlü spor malzemesi desteği ücretsiz 
olarak sağlanmaktadır.

11.8.1.   Fiziki Mekân Özellikleri

Kağıtspor, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki 
spor salonları ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bulunan spor salonlarında 
faaliyet yürütmektedir. Bu çerçevede, 11 İlçede 44 spor salonu ve 31 okul spor salonunda 
6.968 bin aktif lisanslı sporcuya hizmet verilmektedir.

Tablo 34. İlçelere Göre Tesis ve Öğrenci Dağılımı (2020)

İlçe Nüfusu Tesis Sayısı Öğrenci Sayısı
Başiskele 108.185 7 296
Çayırova 140.274 2 115
Darıca 214.796 2 190
Derince 143.884 9 1.321
Dilovası 51.060 - -
Gebze 392.945 6 602
Gölcük 170.503 1 35
İzmit 365.893 32 4.070
Kandıra 52.268 2 90
Karamürsel 58.412 1 50
Kartepe 125.974 4 129
Körfez 173.064 1 70
Toplam 1.997.258 67 6.968

11.8.2.   Personel Niteliği

Kağıtspor bünyesinde gençlere yönelik spor hizmetleri, koordinatör, antrenör, spor 
psikoloğu, kondisyoner, idari görevliler, basın-yayın ve halkla ilişkiler görevlilerinden 
oluşan uzman kadro tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, kulüp yönetimi; başkan, ikinci 
başkan, genel sekreter ve 11 yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır.
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Tablo 35. Yıllara Göre Kağıtspor’daki Personel Sayısı

Personel Türü 2016 2017 2018 2019 2020
Koordinatör 5 7 7 8 8
Antrenör 95 105 116 78 78
Muhasebe Personeli 1 1 1 2 2
Satın Alma Personeli 1 1 1 1 1
Basın-Yayın ve Halkla ilişkiler 2 2 2 2 2
Spor Psikoloğu - - 1 1 1
Kondisyoner - - 1 3 3
Fizik Tedavi Uzmanı - - 1 2 2

Koordinatör: Üniversitelerin lisans programları mezunları arasından istihdam edilir. 
Kağıtspor bünyesindeki spor faaliyetlerinin planlanması, programlanması, yürütülmesi, 
denetlenmesi ve koordinasyonu görevlerini yürütür. 

Antrenör: İlgili spor branşlarında federasyonlar tarafından verilen antrenörlük 
belgesi bulunan, Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinden mezun yetkin kişilerden 
seçilir. Kağıtspor bünyesindeki sporcuların lisanslarının çıkarılması, yetiştirilmesi, 
müsabakalara hazırlanması ve gelişimlerinin takip edilmesi ile sorumludur.

Spor Psikoloğu: Sporcuların motivasyon, özgüven, kolektif sporlarda organize 
olabilme, hedefe yönelme bilinç ve bilinçaltı durumlarıyla ilgilenir. Hem takım 
sporlarında hem de bireysel sporlarda, sporculara, teknik kadroya ve sporcu ailelerine 
destek verir. 

Fizik tedavi Uzmanı: Üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 
mezunları arasından istihdam edilir. Sporcuların, sakatlık anından tamamen iyileştiği 
zamana kadar geçen dönemdeki rehabilitasyon uygulamalarını gerçekleştirir. Ayrıca, 
sporcunun sakatlanmaması için koruyucu rehabilitasyon uygulamaları yürütür.

Kondisyoner: Sporcuların fiziki dayanıklılık kapasitesini belirlemek, takip etmek, 
geliştirmek ve azami düzeyde tutmak amacıyla çeşitli programlar hazırlayan ve 
uygulayan personeldir.

Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu: Üniversitelerin lisans veya ön lisans 
programları mezunları arasından istihdam edilir. Her türlü güncel başarı, derece, sosyal 
faaliyet, eğitim ve etkinliklerin elektronik veya basılı yayın organlarında duyurulmasını 
sağlamakla sorumludur. Ayrıca, diğer kurumlar, veliler ve paydaşlarla ilişkilerin 
yürütülmesi, fuar ve festivallere katılım sağlanması alanında görevler yürütür.
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11.8.3. Spor Branşları

Kağıtspor kulübü bünyesinde 32 branşta spor yapma imkânı sunulmaktadır. 40 bin 
düzeyinde lisanslı sporcu sayısına ulaşan kulüpte, tesislerden 6.968 sporcu aktif olarak 
faydalanmaktadır. Velisi ile başvuranlardan uygun şartları taşıyanlar için ilgili kayıt 
süreçleri tamamlandıktan sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü üzerinden 
sporcu lisansları çıkarılmaktadır. 

Tablo 36. Yıllara Göre Spor Branşları ve Öğrenci Sayısı

Yıl

Branşlar 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Atıcılık 9 9 14 18 18 18

Atletizm 50 50 100 65 60 20

Basketbol - 30 75 174 150 150

Boks 159 148 231 209 154 154

Jimnastik 128 206 250 350 150 -

Eskrim 49 56 52 39 81 81

E- Spor - - - - - 15

Güreş 90 90 350 360 380 380

İzcilik (Spor Okulları) 500 600 900 2.350 2.000 2.000

Judo 570 500 700 860 640 640

Karate 250 250 244 512 550 550

Masa Tenisi 130 176 190 150 75 20

Satranç 115 117 250 270 100 10

Tekvando 354 492 654 914 2.364 2.364

Geleneksel Okçuluk - - 85 166 250 250

Yağlı Güreş 30 30 40 45 45 45

Yüzme - - 100 108 - -

Halk Oyunları - - 116 70 50 20

Jeet Kune Do - - 2 110 140 140

Halter 21 21 20 25 81 81

Voleybol - - - 40 30 30

Toplam 2.455 2.775 4.373 6.835 7.318 6.968
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Kağıtspor bünyesindeki sporcular, altyapı seviyesinde alınarak yetiştirilmektedir. 
Minik-yıldız-genç-ümit ve büyükler kategorilerinde müsabakalara katılarak deneyimleri 
arttırılmaktadır. Antrenman ve kondisyon çalışmaları ile desteklenen sporcular ahlaki 
değerlerini kulüp bünyesindeki eğitimler ile geliştirmektedir. Bireyin fiziksel ve zihinsel 
gelişimine destek verilerek sporcuların başarı düzeyleri arttırılmaktadır.

Yüksek genç nüfus oranına sahip olan Türkiye’de sporda yetenek düzeyi yüksek 
çocuk ve gençlerin tespit edilmesi ve seçilen bu kişilerin spor branşları itibarıyla başarılı 
sporcular olarak yetiştirilmeleri oldukça önemlidir. Yetişmiş yetenekli sporcu transferi 
yapmaktan ziyade, bir sporcu fabrikası gibi genç yetenekleri keşfederek iyi birer sporcu 
olarak yetiştirmek, Kağıtspor’un hedefleri arasında yer almaktadır. 

Tablo 37. Yıllara Göre Engelli Spor Branşları ve Öğrenci sayısı

Yıl

Branşlar 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Engelli Judo 3 3 30 60 40 40

Engelli Karate 3 3 3 27 80 80

Engelli Yüzme - 15 10 - 2 2

Engelli Atletizm - 1 10 23 77 75

Engelli Tekvando 3 3 5 5 7 7

Engelli Masa Tenisi 1 1 70 141 133 133

Engelli Halter 4 4 8 8 11 11

Engelli Bilek Güreşi - - 10 27 29 29

Engelli Bocce ve Bocia - - 90 153 10 10

Engelli Jimnastik - - - 44 40 40

Toplam 14 30 236 488 429 427

Spor aktiviteleri, engeli olan kişilerin toplum içindeki yerlerini almalarında, 
topluma katılımlarının ve kaynaşmalarının gerçekleşmesinde, yaşam kalitelerinin 
yükseltilmesinde en etkin araçlardan birisidir. Bu çerçevede Kağıtspor bünyesindeki 
branşlar içinde 10 alanda 488 engelliye lisanslı spor imkânı sunulmaktadır.

Sporcuların il içi veya il dışı müsabakalarında her türlü ulaşım, konaklama ve 
malzeme ihtiyaçları kulüp tarafından karşılanmaktadır. Karate, tekvando ve boks 
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gibi sporcu sayıları yüksek olan branşlarda il Müsabakaları Kağıtspor ev sahipliğinde 
düzenlenmektedir. 2004-2019 yıllarını kapsayan dönemde 3’ü Olimpiyat, 3’ü Gençlik 
Olimpiyatları, 7’si Engelli Olimpiyatları, 2’si Akdeniz Oyunları, 2’si İslam Ülkeleri 
Oyunları 105’i Dünya Şampiyonası, 214’ü Avrupa Şampiyonası, 19’u Avrupa Kulüpler 
Şampiyonası, 16’sı Avrupa Gençlik Oyunları Olimpiyatları 599’u uluslararası şampiyona, 
130’u Balkan Şampiyonası, 2023’ü Türkiye Ferdi derecesi ve 188’i Türkiye Kulüpler 
Şampiyonası olmak üzere toplam 3.311 derece başarısı elde edilmiştir.

Kağıtspor bünyesinde 65’i judo, 30’u karate, 15’i tekvando 11’i eskrim 16’sı Güreş 
12’si Engelli Judo ve kalanları diğer branşlarda 184 aktif milli sporcu bulunmaktadır. 
Olimpiyatlarına katılması öngörülen sporcular için bir havuz oluşturulmuştur. Bu 
sporcular için özel antrenman ve beslenme programları hazırlanıp, kamp ihtiyacı tespit 
edilerek yıllık planlamaları yapılmaktadır. Ayrıca, herhangi bir sakatlık durumunda 
fizik tedavi uzmanı desteği ve diğer sağlıkla ilgili destekler sağlanmaktadır. Sporcuların 
performans takibi ve ölçümleri branş koordinatörleri tarafından takip edilmektedir. 
Müsabakalara katılan sporcular için kulüp bünyesinde spor psikoloğu, fizik tedavi 
uzmanı ve kondisyoner istihdam edilmektedir. 

Sportif faaliyetlerin yanında zaman zaman sporcular için sosyal aktiviteler organize 
edilmektedir. Bu kapsamda kültür ve doğa gezileri, sanat faaliyetleri, doğa yürüyüşleri 
yapılmaktadır.

11.8.4.   Sporcu Beceri Koordinasyon Merkezi

Sporcu Beceri Koordinasyon Eğitim Merkezi (SBKM); çocukların sosyal, duygusal, 
zekâ ve fiziksel gelişimi dikkate alınarak hazırlanmış, sporun bir kültür olarak 
kazandırılmasını amaçlayan özel eğitim programıdır. 2014 yılında başlayan program 
kapsamında 4 ile 6 yaşlarındaki minik sporcular SBKM Havuzuna dahil edilerek 
eğitim ve izleme sürecine alınmaktadır. Plan ve program temelli ve aktiviteye, oyuna, 
egzersizlere dayalı olarak çocukların sürat, denge, kuvvet, esneklik ve koordinasyon gibi 
motor becerileri geliştirilmektedir. Bu süreç içinde çocukların gelişim durumları belli 
periyodlarla ölçülerek değerlendirilmektedir. Ayrıca, özgüven, liderlik, karar verme gibi 
sosyal gelişim destekleri de verilmektedir.
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11.8.5.   Kağıtspor Akademi

Sporcu ve ilgili antrenör ve velilerin müsabakalara sportif etkinlikler yanında 
psikolojik olarak da hazırlanmalarını amaçlayan, spor psikologlarına dayalı bir eğitim 
programıdır. Spor psikolojisi, spor ve egzersiz sırasında performansı etkileyen psikolojik 
ve zihinsel faktörleri araştıran ve bulguları bireysel ve takım performansını artırmada 
kullanan psikolojinin bir alt alanıdır. Akademi kapsamındaki amaç, sporcu ve ilgili diğer 
kişilerin bütüncül bir bakış açısıyla psikolojik destekten yararlanmasını sağlamaktır. 
Psikolojik destek kapsamında; motivasyonu artırma, gevşeme çalışmaları ile müsabaka 
sırasında oyuncuların zihinlerini gevşetip yarışma koşullarının oluşturabileceği ve kas-
koordinasyon sistemlerinin etkin çalışmasını etkileyebilecek stres faktörlerini nasıl 
yönetecekleri öğretilmektedir. 

11.8.6.   Paydaşlarla İlişkiler

Kağıtspor kapsamında yürütülen hizmetlerle ilgili olarak dış paydaşlar ve bunlarla 
geliştirilen iş birliğinin kapsamı aşağıda belirtilmektedir:

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü: İş birliği kapsamında il müdürlüğü 
bünyesindeki spor salonları kullanılmaktadır. Ayrıca, müdürlük bünyesindeki 
antrenörler Kağıtspor bünyesindeki çalışmalara destek olmaktadır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü: İş birliği çerçevesinde okullardaki spor salonları 
Kağıtspor tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca, spor faaliyetleri ve sporcuların 
yetiştirilmesi konusunda okullardaki beden öğretmenlerinin desteği alınmaktadır. 
Okullar yetenekli sporcuların Kağıtspor’a yönlendirilmesi konusunda önemli bir işleve 
sahiptir. Kağıtspor antrenörleri okullarda yetenekli gençleri tespite yönelik sporcu 
seçmeleri de yapmaktadır. 

Federasyonlar: Spor federasyonları, kendi spor dalında hem ulusal hem de 
uluslararası faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde birinci derecede sorumlu kuruluşlardır. 
Kağıtspor müsabakalar konusunda spor branşına göre ilgili federasyon ile iş birliği 
yapmaktadır. Federasyonlar Kağıtspor’un ilgili personeline spor alanı ile ilgili gerekli 
bilgilendirme çalışmaları da yapmaktadır.



Kılavuz Gençlik Modeli Uygulama Bileşenleri

271

11.8.7.   Kağıtspor Bilgi Tablosu

KILAVUZ GENÇLİK MODELİ UYGULAMA BİLEŞENİ BİLGİ TABLOSU

Bileşen Adı KAĞITSPOR

Tanımı Gençlerin lisanslı sporcu olarak çok sayıda branşta daha bilinçli, sistematik, 
verimli ve gelişmiş düzeyde spor yapmalarına imkân sağlayan bir modeldir.

Amacı
Türkiye’yi her alanda başarı ile temsil edecek sporcuları yetiştirmek, halka spor 
yapma imkânları sağlamak, üyelerine ve sporcularına çeşitli sporları yaptırmak, 
gençliğin fiziki ve moral kabiliyetini geliştirmek, karşılıklı sevgi ve saygıyı 
yerleştirmek, ruhsal ve bedensel olarak sağlam yetişmelerine katkıda bulunmak.

Hedef Kitle 4-18 Yaş Grubu

Temel 
Fonksiyonlar

Amatör Sporcu Yetiştirme
Bedensel ve Ruhsal Gelişim
Milli Sporcu Yetiştirme
Profesyonel Sporcu Yetiştirme
Sosyal Gelişim
Spor Aktiviteleri
Spor Yeteneklerinin Tespiti

Spor 
Branşları

Atıcılık
Atletizm
Basketbol
Boks
Jimnastik
Eskrim
Geleneksel Okçuluk
Güreş
Halk Oyunları
Halter
İzcilik
Jeet Kune Do
Judo
Karate
Masa Tenisi
Satranç
Tekvando
Yağlı Güreş
Yüzme
E-Spor
Voleybol

Engelli Atletizm
Engelli Bilek Güreşi
Engelli Bocce ve Bocia
Engelli Halter
Engelli Jimnastik
Engelli Judo
Engelli Karate
Engelli Masa Tenisi
Engelli Tekvando
Engelli Yüzme

Personel

Antrenör
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler
Fizik tedavi Uzmanı
Kondisyoner
Koordinatör 
Spor Psikoloğu

Paydaşlar

Federasyonlar
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
Veliler
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11.9.  Spor Okulları
Spor okulları, Kocaeli’ndeki 6-14 yaş grubundaki çocukların spor yapmalarına imkân 

sağlayan bir modeldir. Çocukları beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından 
dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme 
gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse 
değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak 
yetiştirmek için hizmet vermektedir.

Spor okulları ile Kocaeli genelinde spor ve egzersiz yapma alışkanlığını tabana 
yaymak, çocuklarda spor kültürü ve sevgisi oluşturmak, çocukları egzersize ve spora 
yönlendirmek, çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, çocukların ahlaklı ve yurt 
sevgisi dolu bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Şekil 50. Spor Okullarının Temel Fonksiyonları  

11.9.1.  Fiziki Mekân Özellikleri

Spor okulları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ve Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı okullarda bulunan spor salonlarında faaliyet göstermektedir. Büyükşehir 
belediyesinin 14 spor salonu, 4 bilgievi spor salonu, 2 havuz ve 1 gençlik merkezi salonu 
spor okulları için kullanılmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulların kendi 
bünyesindeki 72 salonda spor okulu faaliyet göstermektedir. İlkokul ve ortaokulların 
bahçelerinde yer alan spor salonlarının kullanılması, öğrencilerin ilgisi ve katılımının 
sağlanması, spor faaliyetinin sürekliliği ve etkinliği bakımından önemli avantajlara 
sahiptir. Bu okullarla oluşturulan iş birliği modeli, belediyenin kendi tesisleri yanında 
önemli düzeyde ilave kapasite oluşturarak daha fazla öğrencinin erişilebilir biçimde spor 
okullarından yararlanmasını sağlamaktadır. 
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Tablo 38. İlçelere Göre Tesis ve Öğrenci Dağılımı (2020-2021)

İlçe Nüfusu Tesis Sayısı Öğrenci Sayısı
Başiskele 108.185 16 4.432
Çayırova 140.274 8 2.623
Darıca 214.796 12 3.396
Derince 143.884 12 4.316
Dilovası 51.060 9 1.559
Gebze 392.945 10 3.099
Gölcük 170.503 7 1.939
İzmit 365.893 21 6.493
Kandıra 52.268 5 1.004
Karamürsel 58.412 9 2.008
Kartepe 125.974 8 1.311
Körfez 173.064 11 2.753
Toplam 1.997.258 128 34.933

Spor okullarının faaliyet gösterdiği salonlarının mevcut fiziki yapıları, konfor ve 
güvenliği çağdaş düzeyde tutulmaktadır. Mevzuatlardaki teknik ve güvenlikle ilgili 
standartlara uygun salonlarda kaliteli, güvenli ve sağlıklı bir spor imkânı sunulmaktadır. 
Bu çerçevede zemin kaplaması, havalandırma, soyunma odaları, duş ve lavabolar, yangın 
tertibatı, spor ekipmanları, aydınlatma, temizlik ve ilk yardım imkânı gibi konuların 
geliştirilmesine dikkat edilmektedir.

11.9.2.   Personel Niteliği

Spor okulları bünyesindeki hizmetler nitelikli ve uzman bir kadro tarafından 
yürütülmektedir. Spor okullarının gelişmesine paralel olarak personel sayısı da 
artmaktadır. Spor okullarındaki personel; koordinatör, beden eğitimi ve spor öğretmeni, 
spor eğitmeni, hostes ve temizlik görevlilerinden oluşmaktadır.
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Tablo 39. Yıllara Göre Spor Okullarındaki Personel Sayısı

Dönem Yılı

Personel Türü
2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

Koordinatör 12 12 12 12 12 12
Beden Eğitimi ve 
Spor Öğr. 24 32 53 76 49 37

Spor Eğitmeni 32 47 92 108 128 128
Hostes 2 3 7 8 7 3
Hizmetli 9 15 22 37 15 -
Toplam 79 109 186 241 211 180

Koordinatör: Spor okullarındaki faaliyetlerinin planlanması, programlanması, 
yürütülmesi, denetlenmesi ve koordinasyonu görevlerini yürütür. 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni: Beden eğitimi ve spor yüksekokulları ile spor 
bilimleri fakültelerinin çeşitli bölümlerinden mezun öğretmenler, görevli olduğu 
okulda spor branşına yönelik eğitimleri öngörülen plan ve programa uygun olarak verir. 
Öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır. Öğrencilerin gelişimlerini izler, 
sorunlarının çözümüne yardımcı olur.

Spor eğitmeni: Beden eğitimi ve spor yüksekokulları ile spor bilimleri fakültelerinin 
çeşitli bölümlerinden ilgili spor branşına ilişkin eğitim almış kişilerdir. Spor branşına 
yönelik eğitimleri öngörülen plan ve programa uygun olarak verir. Öğrencilere alanı ile 
ilgili bilgi ve beceri kazandırır.

Hostes: Spor okulları bünyesinde öğrencilere yönelik sunulan servis hizmetinde 
ulaşım araçlarında seyahat başlangıcından bitimine kadar öğrencilerden sorumlu olan 
kişilerdir.

Temizlik Personeli: Spor tesislerinin kullanımında temizlik gereksinimlerini yerine 
getiren personeldir.
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11.9.3. Spor Okulu Faaliyetleri

Spor okulları Kocaeli’ndeki çocukların çok sayıda branşta, uzman kadro eşliğinde ve 
sürekliliğe dayalı biçimde spor yapmalarına imkân sağlayan bir modeldir. Öğrencilere 
eğlenceli, sağlıklı, güvenli, kontrollü ve kaliteli bir ortamda takım ruhu içinde özgüvene 
dayalı spor kültürü kazandırmak spor okullarındaki temel amaçtır.

Spor okulları, öğrencilere ücretsiz olarak sunulmaktadır. Spor okullarının hedef 
kitlesini 6-14 yaş grubunda bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. 
2015 yılından sonra spor okulları modeli önemli gelişme göstererek il geneline 
yayılmıştır. Okul sayısı 14’den 128’e ve yararlanan öğrenci sayısı 5,5 binden 40 bin 
düzeyine yükselmiştir.

Tablo 40. Yıllara Göre Spor Okulları Bilgileri

Dönem Yılı Branş Sayısı Spor Okulu Sayısı Öğrenci Sayısı
2013-2014 7 14 5.500
2014-2015 7 20 7.800
2015-2016 7 35 9.680
2016-2017 10 52 18.841
2017-2018 10 96 24.844
2018-2019 10 117 41.027
2019-2020 10 128 34.933

Spor okulları bünyesinde 10 ayrı branşta spor imkânı sunulmaktadır. Talep durumuna 
göre ilave branşlarda spor okulları da açılmaktadır. Okullar, eğitim sezonu ve yaz tatilinde 
ayrı dönemler halinde 12 ay faaliyet göstermektedir. Spor okullarında; temel altyapı 
çalışmaları, branşa ait teknik çalışmalar, oyun taktiği ve teorik bilgi eğitimlerinden 
oluşan çok yönlü ve aşamalı bir model uygulanmaktadır. Her branşta sınıflar 10-20 
kişilik gruplar halinde çalışma yapmaktadır. En fazla talep gören branş cimnastiktir. 
Basketbol ve voleybol da yüksek talep gören branşlar arasında yer almaktadır.
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Tablo 41. Yıllara Göre Branşlardaki Öğrenci sayısı

Dönem Yılı

Branşlar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Jimnastik 2.201 3.960 6.957 11.232 13.014

Basketbol 2.171 3.370 2.646 4.394 1.904
Satranç 1.148 2.660 2.854 4.134 3.622
Voleybol 1.091 2.915 1.981 3.273 1.921
Masa Tenisi 1.088 2.150 2.942 3.040 3.091
İzcilik - - 686 2.167 3.146
Yüzme 942 2.300 2.136 4.552 163
Atletizm - 985 4.371 7.082 7.256
Badminton 94 145 172 955 706
Güreş - 141 99 198 110
Hentbol - 215 -  - -
Buz Sporları 945 - -  - -
Toplam 9.680 18.841 24.844 41.027 34.933

Spor okullarının il genelinde farklı iletişim mecralarında etkin bir tanıtımı 
yapılmaktadır. Öğrenciler, spor okullarına veli muvafakatnamesi ve sağlık belgesi ile 
yıl içinde istedikleri zaman başvurabilmektedir. Kayıt yaptıran öğrencilere Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcu kartı çıkartılmaktadır. Öğrenciler yaş, yetenek 
ve motor beceri düzeyine göre sınıflandırılmakta ve uzmanlar tarafından veli ile iş 
birliği halinde uygun branşa ve sınıfa yönlendirilmektedir. Spor okulundaki derslerin 
eğlenceli niteliğine dikkat edilmekte, öğrencilerin spor yaparken hoş vakit geçirmesi 
hedeflenmektedir. 

Öğrencilerin teşvik edilmesi amacıyla spor okuluna gelenlere antrenman malzemeleri, 
eşofman takımı, spor ayakkabısı, tişört, çanta, şapka vb. hediyeler dağıtılmaktadır. 
Erişimi kolaylaştırmak için öğrencilere ücretsiz servis hizmeti de verilmektedir. Ayrıca, 
spor okulu dışındaki sosyal ve kültürel gezilere, spor faaliyetlerine ve müsabakalara 
katılabilmeleri için belediye tarafından ücretsiz ulaşım desteği sağlanmaktadır.

Spor okullarında yetenekli öğrencilerin tespit edilmesi, desteklenmesi ve spor 
alanında daha ileri düzeydeki çalışmalara yönlendirilmesine önem verilmektedir. 
Bu kapsamda tespit edilen öğrenciler, lisanslı sporcu olarak gelişme göstermeleri için 
Kağıtspor’a, diğer amatör spor kulüplerine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 
ilgili çalışmalarına yönlendirilmektedir.
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Spor okullarındaki öğrencilerin teşvik edici rekabet içinde spora ilgilerini arttırmak 
ve toplumda bir farkındalık oluşturmak amacıyla lig organize edilmektedir. Spor 
okulları bünyesindeki 7 branşta ve her kategori de oluşturulan lig kapsamında takımlar 
önce ilçe düzeyinde yarışmakta, başarılı olanlar il düzeyinde diğer okulların takımları ile 
yarışmaktadır. Lig kapsamında başarılı olan takımlara ödüller de verilmektedir.

11.9.4.   Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi (SPORTAM)

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı 
bünyesinde kurulan Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi (SPORTAM)’da; 
bireysel ve takım sporcularının sportif performans düzeyleri özel test ve ölçümlerle 
tespit edilmektedir. Bireysel ve grup halinde test raporlandırmaları yapılabilmektedir. 
Türkiye’de bu tür bir test merkezi bir belediye bünyesinde ilk kez Kocaeli’nde hizmete 
girmiştir.

Merkezde, vücut motorsal ve fiziksel yapı ölçümleri; denge, sürat, kuvvet, esneklik, 
reaksiyon sürati ve dayanıklılıklarına dair yapılan tüm testler, sporcuların gelişimleri 
hakkında önemli bilgiler vermektedir.

SPORTAM amatör, profesyonel, bireysel, kulüpler, engelliler gibi geniş bir 
çerçevede hizmet sunabilmektedir. Kocaeli Büyükşehir Belediye Seka Kâğıtspor Kulübü 
sporcularının alt yapı ve profesyonel tüm sporcuları test merkezinden istifade etmektedir. 
Spor okullarındaki öğrencilere, belirli gruplar hâlinde ve uzman personelin kontrolünde 
sportif motor beceri testleri uygulanmaktadır.

Test merkezinde, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği halinde, okullardaki 
öğrencilere yönelik sportif yetenek taraması yapılmakta ve tespit edilenler uygun spor 
branşlarına yönlendirilmektedir.

SPORTAM’da bilimsel araştırmalara (lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmaları) 
yönelik, ölçüm ve test araştırmalarına teknik destek hizmetleri verilmektedir.

11.9.5.   Paydaşlarla ilişkiler

Spor okulları kapsamında yürütülen hizmetlerle ilgili olarak belediyenin dış 
paydaşları ve bunlarla geliştirilen iş birliğinin kapsamı aşağıda belirtilmektedir:

Kocaeli Üniversitesi: Spor okullarında görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmeni 
ve spor eğitmenlerine akademik olarak destek verilmesi için üniversite ile iş birliği 
yapılmaktadır. Bu kapsamda üniversite tarafından kurs, seminer ve danışmanlık 
hizmetleri sağlanmaktadır. 
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Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü: Belediye ile yüksek düzeyde iş birliğine 
sahip müdürlük, spor tesislerini spor okullarının kullanması için bedelsiz olarak hizmete 
açmaktadır. Ayrıca, spor okullarındaki kursiyerlerin spor kartlarının çıkarılması 
işlemlerini yürütmektedir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü: Spor okullarının açılması konusunda Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı okullar ile iş birliği yüksek düzeydedir. Spor okulları için ilkokul ve 
ortaokul salonlarının kullanılması, spor okulları tanıtımlarının yapılması ve öğrencilerin 
katılımının sağlanması iş birliği yapılan başlıca alanlardır. Okul bahçelerindeki spor 
salonlarında, öğrencilerin erişimi daha kolay olmakta ve tesisinin işletilmesinde okul 
idaresi, beden eğitim öğretmenleri ve diğer personelden yararlanılmaktadır. Ayrıca, 
ilkokul ve ortaokullarda çeşitli spor dallarında kulüplerinin kurulması ve bunlara belediye 
tarafından spor malzemesi desteği verilmesi iş birliği kapsamında yürütülmektedir.

11.9.6.   Spor Okulları Bileşeni Bilgi Tablosu

KILAVUZ GENÇLİK MODELİ UYGULAMA BİLEŞENİ BİLGİ TABLOSU

Bileşen Adı SPOR OKULLARI

Tanımı Çocukların çok sayıda branşta spor yapmalarına imkan sağlayan bir 
modeldir.

Amacı

Kocaeli genelinde spor ve egzersiz yapma alışkanlığını tabana 
yaymak, çocuklarda spor kültürü ve sevgisi oluşturmak, çocukları 
egzersize ve spora yönlendirmek, çocukları zararlı alışkanlıklardan 
uzak tutmak, çocukların ahlaklı ve yurt sevgisi dolu bireyler olarak 
yetişmelerini sağlamak.

Hedef Kitle 6-14 Yaş Grubu

Temel Fonksiyonlar

Bedensel Gelişim
Değerler Eğitimi
Fiziki Kapasite Analizi
Ruhsal Gelişim
Sosyal Gelişim
Spor Aktiviteleri
Spor Yeteneklerinin Tespiti
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Spor Branşları

Atletizm
Badminton
Basketbol
Güreş
İzcilik
Jimnastik
Masa Tenisi
Satranç
Voleybol
Yüzme

Personel

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni
Hostes
Koordinatör
Spor eğitmeni
Temizlik Personeli

Paydaşlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı
Kağıtspor
Millî Eğitim Bakanlığı
Üniversiteler
Veliler

11.10. Uluslararası Öğrenciler

Uluslararası öğrenci, eğitim almak üzere eğitim kurumlarına kayıt yaptıran ve 
yasal düzenlemeler çerçevesinde Türkiye’de ikamet eden yabancı ülke uyruğuna 
sahip kişileri ifade etmektedir. Kocaeli’nde Gebze Teknik Üniversitesi’nde 135 ve 
Kocaeli Üniversitesi’nde 1.931 olmak üzere toplamda 2.066 yabancı uyruklu öğrenci 
bulunmaktadır. 

Kocaeli’nde yaşayan ve misafir konumunda olan yabancı öğrencilere yönelik olarak 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Uluslararası Öğrenciler” modelini uygulamaktadır. Bu 
model; uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki öğrenci ve toplumla kaynaşması, yerel 
kültür öğeleri ile tanışması, kendi ülkesinin kültürünü tanıtması, rehberlik, kişisel ve 
mesleki gelişim desteği, Türkçe dil desteği gibi unsurlardan oluşan geniş kapsamlı bir 
içeriğe sahiptir.
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Şekil 51. Uluslararası Öğrenciler Bileşeni Temel Fonksiyonları  

Uluslararası öğrencilere Kocaeli’ne ilk geldikleri günden itibaren başlayan çok yönlü 
bir rehberlik hizmeti verilmektedir. Öğrenciler yurtlarına yerleştirilmekte, üniversiteye 
kayıt, ikamet başvurusu ve sigorta işlemleri gibi konularda rehberlik hizmeti 
verilmektedir. Belediyenin faaliyetleri ve şehirdeki diğer ilgili konularda öğrencilere 
bilgi verilmektedir. Kocaeli’ne gelen uluslararası öğrencilerin her türlü sorunu ve 
durumu ile ilgilenme yanında, belediyenin diğer Kılavuz Gençlik çalışmalarına entegre 
edilerek çok yönlü yararlar sağlanmaktadır. Uluslararası öğrencilere yönelik faaliyetlerde 
belediyenin, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitenin ve diğer kamu kurumlarının 
fiziki mekânlarından yararlanılmaktadır.

11.10.1.   Etkinlikler

Uluslararası öğrenci faaliyetleri kapsamında sosyal ve kültürel, sanatsal, sportif ve 
akademik etkinlikler, yemek organizasyonu, aile ziyaretleri, tarihi ve kültürel geziler, 
yerel öğrencilerle kaynaşma faaliyetleri ve ülke tanıtımı faaliyetleri paydaşlarla iş birliği 
içinde çok yönlü olarak yürütülmektedir. Yıl içinde düzenlenen 70 civarındaki etkinliğe 
uluslararası öğrencilerin yaklaşık %70’inin katılımı sağlanmaktadır. Belediyenin 
uluslararası öğrencilere yönelik faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir.
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Oryantasyon Programı: Uluslararası öğrencilerin şehri tanımalarına ve 
kayıt işlemlerine destek olmak amacıyla Kocaeli Üniversitesi Dil-Mer iş birliğiyle 
düzenlenmektedir. Oryantasyon programında Sekapark, Bilim Merkezi, Kâğıt Müzesi, 
Film Platosu, İzmit tarih koridoru gibi yerler tanıtılmaktadır.

Hoş Geldin Programı: Her yıl Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi 
bünyesine yeni katılan uluslararası öğrenciler için düzenlenen yemekli salon 
toplantısıdır. Etkinlikler kapsamında belediyenin ilgili faaliyetlerinin tanıtılması, yerel 
folklor gösterisi, belediye başkanı selamlama konuşması, çeşitli ülke öğrencileri sanat 
gösterisi yer almaktadır.

Konferans ve Söyleşiler: Uluslararası öğrencilerin kendilerini hem akademik 
hem de sosyal anlamda geliştirebilmeleri için çeşitli alanlarda konferans ve söyleşiler 
düzenlenmektedir. Alanında uzman kişilerin katılımıyla gerçekleştirilen programlara 
uluslararası öğrencilerin ülke diplomatları da katılmaktadır. 

Misafir Ol Gel Bana: Ülkelerinden ve ailelerinden uzakta olan öğrenciler, gruplar 
halinde Kocaeli halkının evlerinde ağırlamaktadır. Bu etkinlik ile hem yerel kültürün 
daha iyi tanıtılması, hem de uluslararası öğrencilerle ilgili yerel halkta farkındalık 
oluşturmak amaçlanmaktadır. Gönüllülüğün esas alındığı proje kapsamında günümüze 
kadar 750 öğrenci 80 aileye misafir olmuştur.

I Love Kocaeli: Kocaeli’nde merkez ilçe dışına çıkamayan uluslararası öğrencilerin 
tüm ilçeleri görebilmeleri, tarihi ve kültürel öğeleri tanıyabilmeleri amacıyla geziler 
düzenlenmektedir. Şehir merkezleri ve köylerde gerçekleştirilen gezilerde yerel halkla 
kaynaşma etkinlikleri de yer almaktadır.

Kitap Fuarı Ülke Tanıtımları: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl 
geniş katılımlı kitap fuarı organize edilmektedir. Kitap fuarı içinde belli bölüm ayrılarak 
uluslararası öğrencilere kendi ülkelerini tanıtmaları için tahsis edilmektedir. Ülke 
tanıtımları kapsamında stant açan öğrenciler, kendi ülkelerinin kültür ve sanat objelerini 
tanıtmaktadır. Bu etkinlik aynı zamanda yerel halkın yabancı ülkeleri tanımasına da 
katkı sağlamaktadır. Kitap fuarında her yıl yaklaşık 20 ülkenin tanıtımı yapılmaktadır. 

Halk Oyunları Ekibi: Uluslararası öğrencilerden müteşekkil Türk Halk Oyunu 
ekibi oluşturulmuştur. Kocaeli’ndeki çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerde gösteri 
yapmaktadır. Halk oyunu ekipleri; Madagaskar, Pakistan, Suriye, Özbekistan, Ruanda, 
Endonezya, Kamerun, Afganistan, Gine, Gürcistan, Moğolistan ve Filipinli öğrencilerden 
oluşmaktadır. Halk oyunları ekibi Rize Hemşin halk oyununu sergilemektedir.
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Doğa Kampları: Uluslararası öğrencilere yönelik doğa kampı etkinliği 
düzenlenmektedir. Öğrencilerin doğa kampında çok sayıdaki aktivite ile serbest 
zamanlarını güzel bir şekilde değerlendirmeleri, yerel doğal güzellikler ile buluşmaları 
ve birbirleri ile tanışarak kaynaşmaları sağlanmaktadır.

Bayram Ziyaretleri: Önemli bölümü İslam dinine mensup olan misafir öğrencilerin 
bir kısmı dini bayramlarda ülkelerine gidememektedir. Onların bu üzüntülerine teselli 
olabilmek ve bayramlarını yalnız geçirmemeleri sağlamak için, misafir öğrencilerle 
beraber aile ve köy ziyaretleri, kent bayramlaşmaları vb. programlar düzenlenmektedir. 

Bi’ Dünya Bilgi: Kocaeli’nde misafir olan uluslararası öğrencilerin kendi ülkelerini 
ortaokul ve lise öğrencilerine tanıtmasını içeren bir etkinliktir. Okullarla iş birliği içinde 
gerçekleştirilen faaliyet ile öğrencilerin yabancı ülkeleri daha iyi tanımaları, bu konuda 
farkındalık düzeylerinin arttırılması ve dünya insanı olma niteliğine katkı yapılması 
sağlanmaktadır.

 Teknik Geziler: Türkiye’nin önemli sanayi kentlerinden birisi olan Kocaeli’ndeki 
fabrikaların teknik alanlarda eğitim gören uluslararası öğrenciler tarafından yerinde 
görülerek incelenmesi sağlanmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’deki ekonomik ve sanayi 
imkanları ve fırsatları tanıtılmaktadır.

Medeniyet Turları: Türkiye’nin tarihi mirası ve kültür öğelerini daha iyi tanımaları 
için uluslararası öğrencilere yönelik il dışı geziler düzenlenmektedir. İstanbul, Bursa, 
Çanakkale, Bilecik, Ankara gibi şehirler ile Orta Anadolu ve Karadeniz Bölgesi gezi 
düzenlenen başlıca yerleri oluşturmaktadır. 

Oku-Yorum: Uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki sosyal, siyasal ve sosyolojik 
gelişmeleri yakından takip etmeleri ve daha iyi analiz edebilmelerine destek olmak 
amacıyla medeniyet, batılılaşma, modernite ve Türkiye Dış Politikası gibi başlıklarda 
uzman moderatörler eşliğinde makale okuma ve analiz çalışmaları yapılmaktadır.

Yabancı Dil Konuşma Desteği: Kocaeli’ndeki ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere 
uluslararası öğrenciler tarafından yabancı dil desteği verilmesini ifade etmektedir. Bu 
kapsamda İngilizce, Arapça, Fransızca ve Rusça dil eğitimi verilmektedir. Bu etkinlik, 
yerli öğrencilere, yabancı dil gelişimi yanında dünyaya daha geniş bir açıdan bakma 
imkânı sağlamaktadır.

İleri Düzey Dil Eğitimleri: Uluslararası öğrencilere, eğitimlerine katkı sağlamak 
amacı ile ileri düzey İngilizce ve Türkçe dil dersleri verilmektedir.
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Kılavuz Gençlik Dünya Kupası: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uluslararası 
öğrencilerden oluşan 12 ülke takımının katılımı ile Dünya Kupası organizasyonu 
gerçekleştirmiştir. Bu turnuva ile Kocaeli’nden dünyaya barış ve kardeşlik vurgusu 
yapılmaktadır. 

Keşke Burada Olsan: Ailelerinden ve ülkelerinden uzakta olan uluslararası 
öğrencilerin bir kısmı maddi imkansızlıklar nedeniyle tatil dönemlerinde ülkelerine 
gidememektedir. Bu durumun öğrenciler üzerinde oluşturduğu olumsuzluğu azaltmak 
için bazı öğrencilerin aileleri Kocaeli’ne davet edilerek misafir edilmektedir. Ayrıca, 
misafir aileye yönelik İstanbul ve Kocaeli gezileri de düzenlenmektedir.

Hoşça Kal Kardeşim: Kocaeli’nde üniversite eğitimi aldıktan sonra mezun olan 
uluslararası öğrencilere yönelik “Hoşça Kal” temalı yemekli bir toplantı düzenlenmektedir. 
Toplantıda yemek ikramı yanında sanatsal ve edebi etkinlikler de yer almaktadır. Ayrıca, 
öğrencilerin iletişim veri tabanı da güncellenmektedir.

11.10.2.   Paydaşlar

Uluslararası öğrencilere yönelik hizmetlerle ilgili olarak belediyenin paydaşları ve 
bunlarla geliştirilen iş birliğinin kapsamı aşağıda belirtilmektedir:

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB): YTB, uluslararası 
öğrencilere burs sağlayan önemli bir kurumdur. Kocaeli’ne yeni gelen uluslararası 
öğrencilerin bilgileri, karşılanması, yıl içinde yapılan faaliyetler alanında YTB ile iş 
birliği yapılmaktadır.

Üniversiteler: Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi bünyesindeki 
Türkçe Dil Eğitim Merkezleri, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Ofisleri ve Proje Ofisleri ile 
yakın iş birliği yapılarak ortak programlar düzenlenmektedir.

Sivil Toplum Kuruluşları: Uluslararası öğrencilere yönelik faaliyetlerde başta 
Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Kocaeli Uluslararası Öğrenci 
Derneği (KISA) olmak üzere sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılmaktadır. Bu 
kapsamda öğrenci buluşmaları, eğitim programları, gezi organizasyonları, rehberlik ve 
danışmanlık hizmetleri, tanıtım, gönüllüğe dayalı etkinlikler, kültürel etkinlikler ve spor 
etkinlikleri iş birliği yapılan başlıca alanlardır. 
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11.10.3.   Uluslararası Öğrenciler Bilgi Tablosu

KILAVUZ GENÇLİK MODELİ UYGULAMA BİLEŞENİ BİLGİ TABLOSU

Bileşen Adı ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER

Tanımı
Kocaeli’ndeki uluslararası üniversite öğrencilerinin çok yönlü olarak 
desteklenmesi ve Türkiye’ye uyumlarının kolaylaştırılması için 
geliştirilen kapsamlı bir modeldir.

Amacı

Kocaeli’ndeki uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki öğrenci ve 
toplumla kaynaşmasını, yerel kültür öğeleri ile tanışmasını, kendi 
kültürlerini tanıtmasını, rehberlik, kişisel ve mesleki gelişim ile 
Türkçe dil öğrenimi gibi desteklerin verilmesini sağlamak.

Hedef Kitle Uluslararası Üniversite Öğrencileri

Temel Fonksiyonlar

Farklı Kültürleri Tanıma
Gönüllülük ve Sosyal Sorumluluk
Kariyer Desteği
Kişisel Gelişim
Kültürel ve Sosyal Kaynaşma
Mesleki Gelişim
Rehberlik
Türkçe Dil Geliştirme

Etkinlikler 

Bayram Ziyaretleri
Bi’ Dünya Bilgi
Doğa Kampları
Halk Oyunları Ekibi
Hoş Geldin Programı
Hoşça Kal Kardeşim
I Love Kocaeli
İleri Düzey Dil Eğitimleri
Keşke Burada Olsan
Kılavuz Gençlik Dünya Kupası
Kitap Fuarı Ülke Tanıtımları
Konferans ve Söyleşiler
Medeniyet Turları
Misafir Ol Gel Bana
Oku-Yorum
Oryantasyon Programı
Teknik Geziler
Yabancı Dil Konuşma Desteği

Paydaşlar
Sivil Toplum Kuruluşları
Üniversiteler
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB)
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