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Genç Alan...

Proje Yürütücüsü
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Aralık 2002’de kuruldu. Vakıf, gençlerin
gönüllü olarak sosyal sorumluluk çalışmalarına katılmasını sağlayarak kişisel
gelişimlerine katkıda bulunuyor. Böylece gençlerin gönüllülük temelinde
toplumsal katılımlarını arttırıyor. 2015 yılında, Türkiye’nin dört bir yanından 60.761
gencin katılımıyla 1.468 yerel, ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projesi/
etkinliği/kampanyası gerçekleştiren Toplum Gönüllüleri, yerel kaynağı da harekete
geçirerek yerel halkın katılımını sağlamaktadır. Türkiye’nin 79 ilinde gençlik grubu
veya üniversite topluluğu/kulübü olarak faaliyet gösteren ve 126 örgütlenme ile
aktif olan Toplum Gönüllüsü gençler, 452 akran eğitimi aldılar. 2015 yılında 621.014
kişiye çok çeşitli alanlarda hizmet götürmüşlerdir. Bu hizmetler karşılığında
yaklaşık 33 Milyon TL değerinde katma değer yaratılmıştır.
TOG;
- Gönüllülük, sivil toplum, proje yönetimi, ekip çalışması, iletişim, insan hakları,
sosyal haklar, cinsel sağlık üreme sağlığı, ekolojik okuryazarlık ve örgüt yönetimi
gibi konularda eğitmen eğitimleri ve diğer akran eğitimlerini gerçekleştiriyor,
- İlişkide olduğu üniversite kulüplerine yerel ihtiyaca yönelik yüz yüze
destekler sunuyor,
- Gençlere burs ve staj imkânları sağlıyor,
- Gençlerin ve örgütlenmelerinin birbirlerinden öğrenmelerini desteklemek
amacıyla gençlerin hareketliliğini artırıcı öğrenme ortamları yaratıyor,
- Gençlerin toplumsal sorunlara yönelik fikirlerini projelere dönüştürmelerine
destek olup, finansman yaratmalarına destek oluyor,
- Üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarının kamusal düzeyde bilinirliğini
artırmaya yönelik araştırmalar ve temaslar yapıyor.
TOG, üniversite öğrenimi dışındaki gençlerle mahalle ve ilçelerde çalışma
deneyimine, gençlik merkezlerinin ardından 2011 ile birlikte GençBank Programı’nı
da ekledi. Belediyeler, gençlik merkezleri ve yerel sivil toplum kuruluşları ile proje
kapsamında iş birlikleri gerçekleştiriliyor, yerel kurumlar gençlik çalışma metodu
olarak ideal bir “gençlik hibe programı”nın kurgulanmasında rol alıyor.
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TOG, bütün çalışmalarını aşağıdaki ilkeler çerçevesinde hayata geçiriyor:
Farklılıklara Saygı
- Farklılıklara saygılı olmak ve farklılıklarla bir arada yaşama kültürü
geliştirmek
- Herhangi bir dini, ideolojik, siyasi, etnik vb. görüşün savunuculuğunu veya
propagandasını yapmamak
Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
- Mali raporlar dahil tüm kurumsal raporları açık olarak sunmak
Yerel Katılım
- Yerel ihtiyaca göre gençlerin öncülüğünde sivil inisiyatifler oluşturmak,
katılımı yaygın faaliyetler gerçekleştirmek
- Yerel kaynağı harekete geçirerek sorun çözme kapasitesini artırmak
Ekip Çalışması
- Hepimiz için hep birlikte anlayışını desteklemek
Yaşam Boyu Öğrenme
- Toplumun eğitim düzeyini ve kalitesini yükseltmeyi hedeflemek
- Sorgulayan, araştıran ve bilgiye dayalı eğitimi desteklemek
- Yaşayarak ve yaşam boyu öğrenmeye inanmak
- Eğitim konusunda bilinçli bir kamuoyu oluşturmaya çalışmak
Girişimcilik
- Toplumsal sorunların çözümüne dair inisiyatif alarak harekete geçmek
Bu ilkeler çerçevesinde sürdürdüğü tüm çalışmalarıyla TOG, gençlerin
toplumsal katılımıyla daha demokratik bir toplumun devamına ve gelişmesine
katkı sağlamaktadır.
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Proje Destekçisi
Charles Stewart Mott Vakfı
Charles Stewart Mott Vakfı 1926 yılında, Otomotiv endüstrisi öncüsü olan
Charles Stewart Mott tarafından, kendini adadığı Flint (Michigan, ABD) kentinde,
tamamen bireysel bir girişimle, Flint Kenti’nin artan nüfusunun artan ihtiyaçlarına
cevap bulabilmek için kurulmuştur. Vakıf öncelikle toplumların ve toplumları
oluşturan birey, aile, mahalle ve sivil oluşumların refah düzeyini artırmaya yönelik
çalışmalar yapmaktır. Bugün halen aynı amaçla, Flint Kenti ile diğer şehirler ve
toplumlar için çalışmalarına devam etmektedir. Vakfın, Orta/Doğu Avrupa, Türkiye
ve Rusya; Güney Afrika ve Amerika’da sürdürülen Sivil Toplum Programı’nın
misyonu, sivil katılımı ve toplumsal gelişimi artırabilmek için hayırseverliği
(filantropi) ve kar amacı gütmeyen sektörü güçlendirmektir. Hibe programları
hedefleri ve stratejileri her coğrafi bölgenin öznel koşullarına göre uyarlanmasıyla
birlikte, iki ana temada Sivil Toplum Programı faaliyet göstermektedir.
• İnsanları ve kar amacı gütmeyen kuruluşları güçlendirerek demokratik
değerlerin savunulmasında aktif rol almaya teşvik etmek. (Aktif Sivil Katılım)
• Kamu yararı için daha sağlam temellerle bağış kültürünü teşvik etmek ve
geliştirmek. (Hayırseverliğin Gelişimi)
Vakıf, Sivil Toplum Programı ile sivil hayata “Aktif Katılımın Artırılması”
teması kapsamında kar amacı gütmeyen, bağımsız sivil liderlerin kapasitelerini
geliştirmek için savunuculuk ve haklarının korunması gibi önemli konularda
katılımcı yaklaşımları güçlendirmeyi amaçlayan aracı kurumlara hibe vermektedir.
Ayrıca demokratik değerleri ve uygulamaları güçlendirmek, önemli konularda
sivil girişimleri, bireysel hareketleri yaygınlaştıran ağları ve kar amacı gütmeyen
kurumları da desteklemektedir. “Hayırseverliğin gelişimi” teması altında ise, Vakıf
farklı alanlarda çalışan kurumlara, girişimlere, ağlara, araştırma ve savunuculuk
etkinliklerini yapan kurumlara, bilgi ve kapasite geliştirme sağlayıcılarına hibe
vermekte, örgütsel program geliştirme alanında kurumları güçlendirmek için
desteklemektedir. Türkiye’de desteklenen “GençBank Modeli” vakfın sivil katılım
ve hayırseverlik temalarından her ikisi ile de bağlantılıdır. GençBank Programı
gençleri birleştiren, harekete geçiren ve toplumsal gelişim ve güçlenme için küçük
hibelerle hayırseverlik kültürünü geliştiren mükemmel bir modeldir. En önemlisi,
GençBank Projesi gençleri, toplumun iyiliği için ellerinde olan kaynağı kullanma ve
harekete geçirmesi için olanaklar yaratmaktadır.
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baslarken...
Başlarken…

Elinizde bulunan bu yayın Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından yürütülen ve
MOTT Vakfı tarafından desteklenen “Genç Alan” projesi kapsamında geliştirilmiştir.
Bir birey olarak gencin; kendi ufkunu genişletmesi ve farklılıklarla bir arada
yaşama kültürünü deneyimlemesi için, kendisi gibi olmayan gençlerle buluşarak
onların önceliklerine, umutlarına, kaygılarına ortak olabileceği genç alanlara ihtiyacı
vardır. Genç Alan Projesi kapsamında yaygınlaştırılabilecek bir “Gençlik Merkezi”
modeli ile gençlere kendi ufuklarını genişletme ve farklılıklarla bir arada yaşama
kültürünü deneyimleme fırsatı yaratılması ve gençlerin farklı gençlerle buluşarak
onların önceliklerine, umutlarına, kaygılarına ortak olabileceği alanlara kavuşmasını
amaçlamıştır.
Toplum Gönüllüleri Vakfının 2003 yılından bugüne Samsun’da model olarak
geliştirdiği İğne Deliği Gençlik Merkezinde edinilen bilgi ve tecrübeler doğrultusunda;
Türkiye’de Gençlik Merkezlerinin ve Gençlik Çalışanlarının mevcut durumlarının
öğrenilmesine ve geliştirilmesine katkı sunulacak faaliyetler gerçekleştirilmesi
hedeflenmiştir.
Projenin temel faaliyetleri arasında;
• Türkiye’de Gençlik Merkezlerinde uygulanan iyi örnekler araştırması,
• Gençlik Merkezi Modelinin yaygınlaştırılması,
• Gençlik Merkezleri arasında ağ oluşturulması,
• Gençlik Çalışanlarına yönelik online eğitimler ve çalışma ziyaretleri,
• GençBank Programı’nın gençlik merkezlerinde yaygınlaştırılması
yer almaktadır.
Hayalimiz, gençlik merkezlerindeki iyi uygulamaların farklı kurumlar tarafından
da yaygınlaştırılması ile gençlerin desteklenmesine yönelik altyapının güçlenmesi ve
dolayısıyla uzun vadede gençlerin toplumsal hayatın tüm alanlarına daha etkin bir
şekilde katılımının sağlanmasıdır.
Bu doğrultuda oluşturduğumuz bu yayında Türkiye’deki gençlik çalışmaları ve
gençlik merkezlerine yönelik genel bir bakış sunmayı amaçladık.

baslarken...

merkezlerinde iyi uygulamaların nasıl olduğu konusunda araştırma yaparken 10 farklı
gençlik merkezine ziyaretler gerçekleştirdik.
oldu:

Çalışmamızın bu yayın olarak somutlaşmasında katkıda bulunan çok fazla insan

• Proje Koordinatörümüz Sevcan Koç ve proje ekibimiz Emine Kaya ve Hasan
Altunok’a,
• Proje Danışmanı olarak, yayının araştırma kısmını hazırlayan, projenin tüm
etkinliklerinde yanımızda olan Şükriye Tümay Erdil’e,
• İzleme-Değerlendirme Uzmanımız olarak bizi her aşamada yönlendiren Barış
Şahin’e,
• Bu yayının oluşabilmesi için destek olan ve izinleri sağlayan Gençlik ve Spor
Bakanlığına,
• Yayında detaylarını bulacağınız tüm çalışmalar için bize vakit ayıran, bilgi/
belge sağlayan, öğrenmek istediklerimizi büyük bir özveri ile bize sunan Bolu Gençlik
Merkezi, İğne Deliği Gençlik Merkezi, Kılıçarslan Gençlik Merkezi, Kocaeli Uluslararası
Gençlik Merkezi, Mardin Gençlik ve Kültür Evi, Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi,
SODES Engelsiz Gençlik Merkezi, Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi, Tepebaşı Gençlik
Merkezi ve Van Gençlik Merkezi ekiplerine
• Proje çalıştayımızda değerli katkılar sunan Derya Kılıçalp ve Halil Öz’e
• Yayınımızı tasarım ve basım süreçlerine hazırlayan Haldun Yıldız’a
• Projemizi finansal olarak destekleyen MOTT Vakfına,
• Her aşamada yanımızda olan Toplum Gönüllüleri Vakfı çalışanlarına ve
gönüllülerine,
Sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
Dileriz, gençlik merkezleri gençlik çalışmalarının vazgeçilmez alanlarından biri
olmaya devam eder.

			
			

Toplum Gönüllüleri Vakfı
Projeler Departmanı

“Genç dostu gençlik merkezleri nasıl olmalıdır?” sorusu, Genç Alan Projesi
kapsamında cevabını aradığımız bir soruydu. Projemiz kapsamında, Türkiye’de gençlik
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Gençlik
Merkezleri Tarihi
Gençlik Çalışmaları

İÇİNDE

Avrupa Konseyi Deneyimi
“Avrupa Gençlik Merkezleri”
Gençlik
Politikaları
Genç Dostu
Gençlik Merkezleri

Türkiye’de
Gençlik Merkezleri
Türkiye’de Gençlik Merkezleri Mevcut
Durumu ve Rolü

14
16
18
20

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi

24
26

Gençlik ve Spor Bakanlığı
Gençlik Merkezleri

31

Sivil Toplum Kuruluşlarına
Bağlı Gençlik Merkezleri

32

Yerel Yönetimlere Bağlı
Gençlik Merkezleri

33

Gençlik Merkezlerinde İyi
Uygulamalar

34

Bolu Gençlik Merkezi

36

İğne Deliği Gençlik Merkezi

42

Kılıçarslan Gençlik Merkezi

48

Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi

54

İyi Uygulama: “Atakum GençBank”

İyi Uygulama: “Genç Kart Uygulaması”
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60

İyi Uygulama: “Sirk Atölyesi”

KİLER

66

İyi Uygulama: “Lise Beyin Takımı Projesi”

72

SODES Engelsiz Gençlik Merkezi

İyi Uygulama: “Sodes Engelsiz Gençlik Merkezi”

Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi

78

İyi Uygulama: “Genç Kitlenin Şehrin
Yöneticileriyle Buluşması”

Tepebaşı Gençlik Merkezi

84

İyi Uygulama: “Tepebaşı Belediyesi
Gençlik Merkezi Sosyal Girişim Ekibi”

94

Van Gençlik Merkezi

İyi Uygulama: “Gençlik Merkezleri Akademisi”

İyi Uygulama: “Küçük Yürekler Büyük Hayatlar Projesi”,
“Aydınlık Yüzler Projesi” ve “Hayallerine Dokun Projesi”
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Mardin Gençlik ve Kültür Evi

İyi Uygulama: “Gelin Tanış Olalım, İşi Kolay Kılalım!”

Geçlik Merkezleri İçin Bir İyi
Uygulama Modeli GençBank

100

Sonuç ve Öneriler

108

Gençlik Merkezleri Çalıştayı
Sonuç ve Önerileri

110

Gençlik merkezleri yararlanıcıları ve
çalışanlarına yönelik anket sonuçlarından
çıkarılabilecek tespitler ve öneriler

118

Gençlik Merkezi Modeli Önerisi

124

Genç Alan Projesi’ne Katkı Sağlayanlar

128

Kaynaklar

130
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Gençlik
Merkezleri
Tarihi
Genç Alan Projemiz kapsamında oluşturduğumuz
bu kitapta Türkiye’deki gençlik çalışmaları ve
gençlik merkezlerine yönelik genel bir bakış
sunmayı amaçladık. Öncelikle, Avrupa’daki
gençlik çalışmalarının nasıl olduğu ve paralelinde
Türkiye’deki gelişimi ile gençlerin kendilerini ifade
edebilecekleri bir alan olarak gençlik merkezlerine
bakıldı. Farklı şehirlerde faaliyet gösteren gençlik
merkezlerine yaptığımız ziyaretlerde, gençler için
ve gençlerle birlikte yapılan çalışmalar gözlemlendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, yerel yönetimler ve
sivil toplum kuruluşlarının çatısı altında faaliyet
gösteren gençlik merkezlerinin gerçekleştirdikleri
örnek teşkil edebilecek iyi uygulamalar derlendi.
Yapılan gözlemler sahada gençlik merkezlerinin
ne şekilde işlediği konusunda fikir verdi ve sonuç
olarak her bir gençlik merkezinin paylaşmak
istediği iyi uygulamalar bu kitapta yer buldu.
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Gençlik Çalışmaları
Avrupa Birliği Konseyi Kararı baz alınarak, Friesenhahn vd. (2013) tarafından,
gençlik çalışmaları “gençler tarafından, gençlerle birlikte veya gençler için gerçekleştirilen,
geniş bir kapsama yayılmış olan, toplumsal, kültürel, eğitsel veya siyasi bir doğası olan
etkinlikleri içeren kapsamlı bir ifade” olarak tanımlanıyor. Gençlik çalışması devletin
öngördüğü müfredat kapsamında gerçekleştirilen örgün eğitimin dışında, formel
olmayan metotlarla gençler için gençlerin katılımı ile hayata geçirilen sosyal, kültürel,
eğitsel ve politik çalışmaların tümü olarak değerlendirilebilir. Avrupa temelli olan
gençlik çalışmalarına bakıldığında, Verschelden vd. (2008)’e göre, Endüstriyel Devrim
gençlik çalışmalarının en belirgin başlangıç noktası olarak göze çarpar. Hızlı toplumsal,
ekonomik dönüşümlerin yaşandığı makineleşme çağında, tarım işçiliğinden fabrika
işçiliğine doğru bir dönüşüm ile yeni toplumsal sorunlar tanımlanmış, gençlik sorunu
da eş zamanlı olarak bu dönemde ortaya çıkmıştır.
Yıllar içinde kuşaklar değişirken, gençlik çalışmaları da dinamik bir yapı
sergilemekte ve değişim göstermektedir. Bununla birlikte bu süreçte değişmeden
kalan bazı değişmeyen karakteristik özelliklerden bahsetmek mümkündür. Bunlar
birlikte genç olmak, genellikle ortak bir amaca sahip olmak, örgütsel yaşamı beslemek,
sosyal bağlantı, eğitim ve eğlence gibi bazı değişmeyen özelliklerdir (Verschelden vd.,
2008).
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GENÇLİK MERKEZLERİ TARİHİ
Gençlik çalışmalarının ana amacı, gençlere geleceklerini inşa edebilecekleri
fırsatları sağlamak olarak söylenebilir. Bu şekilde gencin yaşadığı topluma en üst
düzeyde katılımı amaçlanır. Gençlik çalışmalarından gençlerle çalışırken farklı
yaklaşımlardan bahsetmek mümkündür (Youth Transforming Conflict, 2016):
Hizmet temelli gençlik çalışması: Gençlere sağlık, sosyal güvenlik, spor, eğitim
gibi konularda hizmetler sunulur, ancak bu çalışmalarda gençlerle iş birliği söz konusu
değildir.
Gençlerle ortaklaşa yapılan gençlik çalışması: Gençlere yönelik farklı tematik
faaliyetler düzenlenirken, gençler programlama ve uygulama aşamalarında katılım
gösterirler.
Gençlerin öncülüğünde yapılan gençlik çalışması: Gençlerin gençler için hizmet
ürettiği ve bunun için uygun ortamı yarattığı yaklaşımdır.
Bu farklı yaklaşımlara baktığımızda, gençlerin gençlik çalışmasının sadece konusu
olmaktan çıkıp, öznesi de olduğu bir yaklaşıma doğru evrilmesi söz konusudur. Tabi bu
değişim eş zamanlı bir farklılaşmayı ifade etmeyecektir. Gençlik çalışmaları ülkeden
ülkeye kurumdan kuruma çeşitlenen bir çalışma alanıdır. Dolayısıyla geçmişte olduğu
gibi günümüzde de farklı basamaklarda gençlik çalışmaları eş zamanlı olarak devam
edebilmektedir.
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Avrupa Konseyi
Deneyimi “Avrupa
Gençlik Merkezleri”
Gençlik çalışmaları, gençlerin kendi geleceklerini şekillendirmeleri temelinde
toplumsal katılımını temel amaç olarak alır. Avrupa Birliği kuruluşundan bu yana
bünyesine yeni katılan ülkelerle genişlerken, ekonomik, sosyal, politik süreçlerde
derinleşebilmek için stratejik adımlar atıyor. Bu noktada, Avrupa Birliğini oluşturan
kurumların üstlendikleri görev ve sorumluluklar perspektifinden gençlik çalışmalarına
bakmak yararlı olacaktır.
1992’de Maastricht Anlaşması ile Avrupa Birliğinde üç temel ilke belirlemiştir:
Ekonomik ve parasal birlik, ortak dışişleri ve güvenlik politikası ile adalet ve içişlerinde iş
birliği (Sabathil vd., 2008). Avrupa Birliğinin işleyişinde birbiri ile koordineli çalışan görev
ve sorumlulukları belirlenmiş yedi farklı kurum bulunmaktadır. Bunlar içinde Avrupa
Birliğinin karar alma mekanizmasını oluşturan Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve
Avrupa Parlamentosu başlıca kurumlardır. Avrupa Komisyonunda her üye devletin
bir temsilcisi vardır ve enerji, iç pazar, endüstri, girişimcilik, eğitim, kültür, gençlik ve
spor gibi Avrupa Birliğini ilgilendiren konular farklı farklı üyelerin sorumluluğundadır
(strasbourg-europe.eu, 2016). Dolayısı ile “gençlik” başlığı da Avrupa Birliğinin üzerine
politikalar ürettiği bir konu başlığıdır. Özet olarak, merkezi Brüksel’de bulunan ve 1958
yılında kurulan Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliğinin yürütme organıdır. 28 üye devletin
temsilcisinden (komiser) oluşan Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliğinin ortak çıkarlarını
sağlayacak politikaların geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumludur (europa.
eu, 2016).

1949 yılında kurulan Avrupa Birliğinin en eski kurumu olan Avrupa Konseyi 47
üye ve 6 gözlemci üye ülkeden oluşmaktadır ve insan hakları savunuculuğunun en
çok yoğunlaştığı kurumdur. İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü temel
değerlerdir. İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü, ittifak özgürlüğü, eşitlik ve azınlıkların
korunması konularının savunuculuğunu da üstlenmiştir. (coe.int/fr, 2016). Avrupa
Konseyinin resmi internet sitesinde yer aldığı üzere, bünyesindeki gençlik çalışmalarının
yapısı aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
Gençlik Departmanı: Avrupa Konseyi bünyesinde, Gençlik Departmanı
Demokratik Yurttaşlık ve Katılım Direktörlüğü altında yer almaktadır. Gençlik
Departmanı yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa seviyesinde uyumlu ve etkili gençlik
politikalarının geliştirilmesi için ayrıntılı şekilde rehberler, programlar ve yasal metinler
hazırlamaktadır. Gençlerin yurttaşlık, hareketlilik, insan hakları, demokrasi ve kültürel
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çoğulculuk gibi uluslararası faaliyetleri için fon ve eğitim desteği sağlamaktadır. Ayrıca,
genç Avrupalıların yaşam şartları, istekleri ve kendilerini ifade etme yolları hakkında
deneyim ve bilgilerini bir araya getirmeye ve yaygınlaştırmaya çalışmaktadır.
Yasal Organlar: Avrupa Gençlik Danışma Kurulu,, gençlik alanında hükümetler
arası iş birliğinin gelişmesi ve yapılan ulusal çalışmaların karşılaştırılması, iyi örneklerin
yaygınlaşması için alan sağlamaktadır.
Gençlik Danışma Kurulu: Gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşların
gençlik çalışmalarına destek olur ve görüş bildirir. Ayrıca Avrupa Konseyinin diğer
faaliyetlerinde gençlerin yer almasını sağlamaktadır.
Avrupa Gençlik Merkezleri: Strazburg ve Budapeşte Avrupa Gençlik Merkezleri
Avrupa Konseyinin gençlik alanındaki politika ve programlarını uygulayan sürekli
yapılardır. Bu yerler uluslararası eğitim merkezleridir. Toplantı ve eğitim için Strazburg’un
90 kişilik, Budapeşte’nin ise 112 kişilik konaklama kapasitesi bulunmaktadır. Aynı
zamanda toplantı salonu, simultane çeviri gibi imkanlar da sunulan bu merkezlerde,
çalışan danışman ekibi kolaylaştırıcı olarak faaliyetlerin hazırlanması, uygulanması ve
takibinde teknik destek ve eğitim desteği de sunmaktadır.
Avrupa Gençlik Vakfı: Avrupa’daki gençlerin faaliyetlerin finansal açıdan
desteklenmesi için Avrupa Konseyivrupa’daki gençlerin faaliyetlerinin finansal açıdan
desteklenmesi için Avrupa Konseyi tarafından kurulmuştur. Yılda yaklaşık 2.8 milyon
Euro’luk bütçe, kaynak olarak dağıtılmaktadır. Avrupa gençliğinin iş birliğinin gelişmesi
için güçlü bir araçtır. Ayrıca gençlik örgütleri, ağları ve inisiyatifleri tarafından
yürütülen uluslararası gençlik toplantıları, kampanya, sergi, yayın, işitsel-görsel
materyal, web sitesi ve pilot proje faaliyetleri desteklenmektedir.
Avrupa’nın ortak geleceği için “diyalog” anahtar bileşendir. Avrupa
Konvansiyonunun yapı taşları insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve karşılıklı
anlayışın geliştirilmesidir (Conseil de l’Europe; 2008). Avrupa Birliği’nin gençlik politikaları
da gene bu ana eksenler dahilinde geçmişten geleceğe taşınmaktadır.
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Gençlik Politikaları
Avrupa’da gençlik politikalarının ilerleyişine baktığımızda bazı önemli kilometre
taşlarından bahsedebiliriz. 1997 yılında Avrupa Komisyonunun ilk olarak Finlandiya
ile gerçekleştirdiği “Ulusal Gençlik Politikaları Değerlendirme Mekanizması”, gençlik
politikası stratejilerini daha fazla geliştirmek için ortaya çıktı. Ardından, 1999 yılında
Güneydoğu Avrupa İstikrar Paktı’nın bir parçası olarak kurulan “Gençlik Çalışma
Grubu”, ulusal gençlik politikalarının gelişimini desteklemektedir (Denstad, 2009).
Son olarak, 2001 yılının Kasım ayında kabul edilen “Beyaz Kitap: Avrupa Gençliğine
Yeni Güç” yalnızca Avrupa ülkeleri için değil, birlik dışındaki ülkeler için de bir referans
kaynak niteliğindedir. Mevcut ya da hazırlanmakta olan gençlik politikalarına Beyaz
Kitap’ta yer alan prensip ve öncelikler kılavuzluk etmektedir (Reding, 2016). Beyaz
Kitaplar, Avrupa Komisyonunun yasama işlevi çerçevesinde belirli bir konuda Avrupa
Birliğinin faaliyetlerine yönelik ürettiği somut önerileri içeren belgelerdir. Her üye ülke
ayrı gençlik politikası üretirken, Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu metinleri ile bir
taraftan gençlerin ve sivil toplum kuruluşlarının da aktif olarak dahil olduğu bütüncül
bir gençlik politikası üretmektedir.

“Beyaz Kitap: Avrupa Gençliğine Yeni Güç”, hazırlanırken 2000 yılı baharından
2001 yılının Mart ayına kadar uzanan bir zamanda üye ve aday ülkelerde, farklı
sosyoekonomik perspektiflerden, gençlik organizasyonlarından, bilimsel topluluklardan
gençlere danışılmıştır. Avrupa ölçeğinde daha önceden gerçekleştirilmeyen büyüklükte
bir kapsam ve sürede gerçekleşmiştir. Milenyumun başında beyaz kitabın getirdiği
yenilik, düşünme ve uygulama şekline dairdir. Gençliğin değişimi, beraberinde söylem
ve aksiyonda da değişikliği peşinden sürükleyecektir. Bu danışma süreci bazı anahtar
mesajları da içermektedir:
- Danışılan gençler kendilerini sorumlu birer yurttaş olarak görecek ve politika
yapım süreçlerine daha fazla dahil olmak isteyeceklerdir. Aktif yurttaşlar olarak katılım
göstereceklerdir.
- Gençler, eğitimin var olan geleneksel ve örgün eğitim çeşitleri ile sınırlı
olmadığının hükümetler tarafından tanımalarını beklemektedirler. Eğitim faaliyetlerinin
formel eğitim sistemi içine sıkışıp kalmamasını bekliyorlar.
- Özerklik (otonomi) gençlerin en büyük talebi oluyor.
- Avrupa’nın temeli olan demokrasi, çoğulculuk gibi değerler gençliğin büyük
kısmı tarafından benimseniyor (Reding, 2016).
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Avrupa’da gençlik çalışmalarının
hayata geçmesi konusunda üye ülkelere
destek olmak için Beyaz Kitap, Avrupa
Birliği ülkeleri iş birliğinin güçlendirilmesi
ve sektörel politikalarda gençlik boyutunun
göz önünde bulundurulması şeklinde iki
yönlü iş birliği modeli önerir. Buna göre
AB üye ve aday ülkelerinin arasındaki iş
birliğinin güçlenmesi için “açık iletişim
metodu” teşvik edilir. Gençlerin kamusal
hayata katılım biçimlerinin yenilenmesi, bilgi
alma araçlarının iyileştirilmesi, gönüllülüğün
artırılması ve gençlikle ilgili sorunları daha
bilinir hale gelmesi konuları öncelikli
müdahale alanlarıdır. Diğer taraftan,
Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu
ulusal düzeyde gençlerin ihtiyaçları daha
iyi gözlem yapılması konusunda çağrıda
bulunur. Özellikle toplumsal katılım,
ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı
mücadele, eğitim ve hayat boyu öğrenme
ve hareketlilik konularındaki politikaları
içermektedir (eur-lex.europa.eu, 2016).
2001 yılında, Avrupa Konseyinde
kabul edilen Beyaz Kitap, gençleri aktif,
katılımcı
yurttaşlar
olarak
görüyor.
Slurala (2008)’de belirtildiği üzere; 1968
sonrası toplumsal ve siyasal hayatta etkili
olan özgürlükçü akımların “genç insanlar
hakkında genç insanların kendinden daha
iyi bir uzman yoktur” yaklaşımı getirmiştir.
Bu yaklaşım Avrupa Birliği bünyesindeki
Beyaz Kitap’ta, gençlerle birlikte gençler
ve Avrupa’nın geleceği için oluşturulan
dinamik bir çerçeveye dönüşmektedir.
Bu çerçeve gençlik alanında yapılan yeni
tanımların, uygulamaların belirlenmesinde
etkili oluyor.
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“Genç Dostu”
Gençlik Merkezleri

GENÇLİK MERKEZLERİ TARİHİ
UNFPA’ın Genç Dostu Hizmetler Kılavuz El Kitabı ve Değerlendirme Aracında,
faaliyetlerin genç dostu olmasının hangi kriterler çerçevesinde değerlendirileceğinden
bahsediliyor. Bir yerin “kullanıcı dostu” olarak nitelendirilmesi için bazı değerlendirme
kriterlerinden bahsedilmektedir:
- Fiziki şartlar ve tesis özellikleri (açılış kapanış saatleri, mekana ulaşım şartları,
amaca uygun iç mekan düzenlenmesi),
- Hizmet sağlayıcı ve personel yeterliliği (gençlik çalışmaları alanında deneyimli/
bilgili personel seçimi),
- Program yönetimi ve kullanıcı memnuniyeti (gençlerin psikolojik bütünlüğünü
koruyan bir anlayış, gençlerin memnuniyeti ve gelişimi) gibi özellikler bir mekanı ya da
bir faaliyeti ne gözle değerlendireceğimiz noktasında fikir vermektedir.
Diğer taraftan, Gençlik çalışmaları ve politikalarının standartlarını belirlemek
geliştirmek için Avrupa Konseyi bünyesinde bir çalışma yapılıyor. 2008 yılında Avrupa
Gençlik Yürütme Komitesi (CDEJ) tarafından, Avrupa Gençlik Merkezlerinin geliştirmek
için bir projeye imza atılıyor. Bu çalışmada, Avrupa genelinde gençlik merkezlerinin
arasında bilgi paylaşımı ve iletişimin gelişmesini amaçlanıyor. Gençlik merkezleri
için bir kalite sınıflandırmasının yapılması ve Avrupa Gençlik Merkezleri arasında iş
birliği sağlamak Gençlik Merkezleri Avrupa Platformu yıllık toplantıları, ana bileşenleri
oluşturuyor. Budapeşte ve Strazburg’da bulunan Avrupa Gençlik Merkezleri,
Avrupa Konseyinin gençlik sektöründeki çalışmalarının bel kemiğini oluşturuyor. Bu
anlamda gençlik merkezlerinin kalite standartlarının geliştirilmesi için bir laboratuvar
ortamı sağladığını söyleyebiliriz. Avrupa Gençlik Merkezlerinde kalite kavramından
bahsederken fiziki koşullardan yönetim anlayışına tüm yönleriyle ele alınarak bütüncül
bir değerlendirme yapılıyor. Belirlenen beş farklı boyutta gençlik merkezleri inceleniyor.
Bunlar; değerler eğitimi, toplumsal etkinin artırılması, gençlik politikalarına etki, bilginin
artırılması ve yeni eğitsel yaklaşımlar ve son olarak uluslararası iş birliği boyutlarından
oluşuyor (Coe.int; 2016).
“Genç dostu gençlik merkezleri nasıl olmalıdır?” sorusu Genç Alan Projesi
kapsamında cevabını aradığımız bir soruydu. Projemiz kapsamında, Türkiye’de
gençlik merkezlerinde iyi uygulamaların nasıl olduğu konusunda araştırma yaparken
on değişik gençlik merkezine ziyaretler gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerde cevabını
aradığımız sorulardan oluşan anketi oluştururken çeşitli uluslararası metinlerden
de faydalandık. Avrupa Gençlik Bilgilendirmesi Şartı’nda gençlerin bağımsız olmaları,
yaşadıkları toplumun bir parçası olmaları ve bilgi okur-yazarı olmalarının desteklenmesi
öngörülmektedir (eryica.org; 2016). Bu bağlamda, gençlik merkezleriyle temas kurarak,
merkezlerin fiziki özellikleri ile birlikte faaliyetleri uygulama şekli, gençlerin karar
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“Genç Dostu”
Gençlik Merkezleri
alma süreçlerine katılımı, kaynak geliştirme, katılımcı profili gibi konularda bilgiler
derledik. Gençlik merkezlerinde, gençlere tanınan alanın ne şekilde oluşturulduğu ve
işlevi bizim için önemliydi. Genç bireyin gençlik merkezine fiziki olarak ulaşabilmesi,
gençlik merkezinin şehir merkezinde olması, toplu ulaşım araçları ile ulaşılabilirliği,
gün içinde açık olduğu saatler merkezin erişilebilirliği açısından önemli. Topladığımız
bu bilgiler gençlerin gençlik merkezlerinin faaliyetlerine ulaşım ve katılım noktasında
karşılaştıkları engellerin neler olduğunu/olabileceği ya da kolaylaştırıcı araçların neler
olduğuna/olabileceğine dair fikir veriyor. Ayrıca gerçekleştirilen faaliyetlere gençlerin
ne şekilde ve nasıl bir süreçte katıldığı, gençlerin fikirlerini projeye çevirmelerinin ne
şekilde kolaylaştırıldığı gençlerin aktif katılımı açısından değerlendirilebilir.
Gençlerin, gençlik merkezlerinin sadece konusu olmaktan ziyade, karar alma
süreçlerine de aktif katılımının hangi mekanizmalarla sağlandığı araştırılmıştır. Mekan
kurgusu ve yönetim anlayışı gençliğe nasıl bakıldığının ve politika anlayışının somut
bir ifadesini yansıtmaktadır. “Gençlerin aktif katılımından” bahsederken, önceden
kurgulanmış projelerde, gençlere sadece katılımcı rolünün bırakılması teori ve pratik
arasında bir tezat oluşturacaktır. Yukarıda bahsettiğimiz kriterlerden hareketle,
gençlerin iş birliği içinde yeni fikirler gerçekleştirmelerine imkan verdiği, kendi
gelişimlerini sağlayabildiği, kapasitelerini keşfetmelerine alan sağladığı ölçüde, gençlik
merkezleri “genç dostu” özelliğini taşımaktadırlar.

GENÇLİK MERKEZLERİ TARİHİ

“Gençlik” belli bir yaş aralığında olan homojen bir yaş grubunu ya da yalnızca
öğrencileri ifade etmiyor. Engelli, öğrenci, işsiz, öğrenim hayatını tamamlayamamış
vb. kategoriler de gene gençlik içinde yer almaktadır. Farklı gençlik kategorileri içinde,
fiziksel ve/veya zihinsel engelli gençlerin de erişimi açısından değerlendirme yapıldı.
Engelli gençlere yönelik faaliyetler, engelli dostu atölye ve altyapı imkanları açısından
yapılan değerlendirmeler, fiziki ve yapısal düzenlemelerle “engelsiz” gençlik merkezi
olup olmadıkları noktasında bir fikir sahibi olmamızı sağladı.
Gönüllülük ilkesi çerçevesinde, kesişen ya da farklı amaçlarla gençlerin bir araya
geldikleri “Gençlik Merkezleri” öncelikli olarak bağlı bulundukları kurumların varoluş
amaçları ve hedeflerine göre, gençlerin beklentileri doğrultusunda ve nihayetinde var
olan gençlik politikalarına uyumlu, değişen bir kurgu içinde devinim göstermektedir.
Bu sebeple başlangıçta “Bir gençlik merkezi nasıl olur?” sorusunun cevabını vermek
ve genel geçer bir tanım yapmaktan ziyade var olan durumu tespit etmek ve taraflar
açısından değerlendirmeye çalıştık.
Yukarıda da belirttiğimiz üzere, kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum
kuruluşları tarafından gençlik merkezleri kurulabilir, ancak neyin nasıl yapılacağı
konusunda bir model önerisi kurumlara bir yol haritası sunacaktır. Gençlik merkezinin
amaçlarının ortaya konulması, fiziki şartlarının ve faaliyetlerinin, beklenen çıktılarının ne
olacağının belirlenmesi bir model çıkarılmasını sağlar ve böylece yaygınlaştırılmasına
yardımcı olabilir. Geçmişten günümüze sahada yapılan çalışmaların ortaya konulması,
sivil toplum kuruluşları, kamu kurumlarının yaptıkları çalışmalar ve birbirleri hakkında
bilgi sahibi olmaları da fayda sağlayacaktır.
Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından, 2011 yılında gençlik merkezlerinde genç
odaklı dönüşümün ele alındığı ve bir model önerisinin çıkarılması amaçlayan bir proje
hayata geçirildi. Sabancı Vakfı tarafından desteklenen Genç Alan Projesi “Türkiye’nin
her yerinde uygulanabilecek bir gençlik merkezi modeliyle, gençlerin kendi ufuklarını
genişletme ve farklılıklarla bir arada yaşama kültürünü deneyimleme fırsatı yaratılması
ve gençlerin gençlerle buluşarak onların önceliklerine, umutlarına, kaygılarına ortak
olabilecekleri alanlara kavuşmasını” amaçlıyordu. Bir gençlik merkezinin kuruluş
amacının ne olduğu ve nasıl kurulacağına dair ortaya konacak kıstaslar ile birlikte
model önerisinin ilgili STK’lar ve kamu kurumları ile paylaşılması; hem gençlik
politikalarının inşasında sahadan bir katkı sağlayacaktır hem de gençlik merkezlerinin
yaygınlaştırılmasını kolaylaştıracaktır.hem gençlik politikalarının inşasında sahadan bir
katkı sağlayacaktır hem de gençlik merkezlerinin yaygınlaştırılmasında bir kolaylaştırıcı
olacaktır.
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Türkiye’de
Gençlik
Merkezleri
Ulusal gençlik politikası tanımı, “bir hükümetin
ülkesindeki genç nüfus için iyi yaşam koşullarını
ve olanaklarını garanti altına almak yönündeki bir
taahhüdü ve pratiği” olarak yapılabilir (Denstad,
2009). Türkiye’de 1980’lerden itibaren otoriter
yönetimlerden demokrasiye geçiş sürecinde,
Dünya’da ve paralelinde Türkiye’de de sivil toplum
alanında yapılan çalışmalar artmış ve sivil toplum
kuruluşları çeşitlenmiştir. Sivil toplum alanının
bileşenlerinden olan “gençlik çalışmaları” da bu
gelişim sürecinin bir parçası olarak yerini almıştır.
Gençlerin katılan, uyum sağlayan, öğrenen edilgen
bireyler ya da katılımcı, inisiyatif alan, deneyimleyen
etkin bireyler olarak algılanması kurumlar ve
bireyler açısından zaman içinde ve farklı kültürlerde
değişiklik gösterebilmektedir. Yeni genç kuşakların
taleplerindeki değişimler ve bu talepleri karşılama
biçimi gençlik çalışmalarının dinamik yapısına bir
zemin oluşturmaktadır.
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Türkiye’de Gençlik
Merkezlerinin Mevcut
Durumu ve Rolü
Ulusal gençlik politikası tanımı, “bir hükümetin ülkesindeki genç nüfus için iyi
yaşam koşullarını ve olanaklarını garanti altına almak yönündeki bir taahhüdü ve
pratiği” olarak yapılabilir (Denstad, 2009). Türkiye’de 1980’lerden itibaren otoriter
yönetimlerden demokrasiye geçiş sürecinde, Dünya’da ve paralelinde Türkiye’de de sivil
toplum alanında yapılan çalışmalar artmış ve sivil toplum kuruluşları çeşitlenmiştir. Sivil
toplum alanının bileşenlerinden olan “gençlik çalışmaları” da bu gelişim sürecinin bir
parçası olarak yerini almıştır. Gençlerin katılan, uyum sağlayan, öğrenen edilgen bireyler
ya da katılımcı, inisiyatif alan, deneyimleyen etkin bireyler olarak algılanması kurumlar
ve bireyler açısından zaman içinde ve farklı kültürlerde değişiklik gösterebilmektedir.
Yeni genç kuşakların taleplerindeki değişimler ve bu talepleri karşılama biçimi gençlik
çalışmalarının dinamik yapısına bir zemin oluşturmaktadır.
Gençlik politikalarından bahsederken aynı zamanda “gençlik” tanımının da ne
şekilde yapıldığına bakmakta fayda var. Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi’nde 1429 yaş arası bireyler, genç olarak alınmakla birlikte gençliğin biyolojik olmaktan ziyade
sosyolojik anlamda ele alınması gereken bir kavram olması gerektiği vurgulanıyor.
Evrensel kabul görmüş tek bir yaş aralığından söz etmek mümkün değildir; içinde
bulunulan zaman, toplumların sosyoekonomik gelişimleri, kültür ve geleneklerine göre
tanımı yapmak mümkündür (GSB.gov.tr; 2016). Bununla birlikte, hedef kitlesi gençler
olan gençlik merkezlerine baktığımızda bu genç olma yaş aralığının aşağı ve yukarı
doğru genişlediğini görmekteyiz. Projemiz kapsamında, iyi uygulamalar araştırmasını
yaparken, on farklı gençlik merkezini ziyaret ettik. Gençlik merkezlerinin yararlanıcı
ve gönüllülerinin yaş profillerinin 7 yaşına kadar çocuklar ya da 30 yaş üstü yetişkin
bireyler şeklinde genişlediği de görülmektedir.

TÜRKİYE’DE GENÇLİK MERKEZLERİ

Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD), “Bir Bakışta Toplum 2016
Raporu”, Türkiye’deki gençlik ile ilgili en güncel ve çarpıcı rakamları sunuyor. Buna
göre, 15-29 yaşındaki nüfusun yüzde 28.4’ü ne istihdama katılıyor ne de eğitim alıyor
(oecd.org; 2016). Türkiye’de gençlikle doğrudan ilgili bir yasa bulunmuyor, ancak TC.
Anayasası’nda gençlik ile ilgili tek bir madde yer alıyor. Anayasa 58. Madde şu şekildedir.
“Devlet, istiklal ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müspet ilmin ışığında,
Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini
sağlayıcı tedbirleri alır. Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden,
suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli
tedbirleri alır.” Türkiye’de gençlik hakları ve hizmetler genel yasalar çerçevesinde ele
alınıyor (Türkiye İnsani Gelişme Raporu; 2008). Gençlik çalışmaları, Avrupa merkezli
olarak görülmektedir. Avrupa Komisyonu bu noktada bütüncül Avrupa gençlik politikası
yaklaşımının lokomotifi konumundadır. Kuruluş amacı demokratikleşmeyi teşvik etmek
ve insan haklarını geliştirmek olan Avrupa Konseyine, Türkiye 1949 yılında ortak olmuş
kurucu üyedir. TC. Dış İşleri Bakanlığı resmi internet sitesinde, Avrupa Konseyi kuruluş
amacı, “insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi ilkelerini korumak ve
güçlendirmek; azınlıklar, ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve yabancı düşmanlığı, sosyal dışlanma,
uyuşturucu madde ve çevre konularındaki sorunlara çözüm aramak Avrupa kültürel
benliğinin oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak” olarak belirtilmiştir. Türkiye,
bu çerçevede üyelerin imzalarına sunulan 219 Avrupa Komisyonu sözleşmesinden
yaklaşık yarısına taraftır (mfa.org.tr, 2016).

Birleşmiş Milletler Kalkınma Raporu’nda, Türkiye’de gençlik politikasının
amacı olarak engelli, ne öğrenim ne çalışma hayatında olan kadınlar, çocuk ve genç
hükümlüler, tüm ümidini kaybetmiş ve iş aramaktan vazgeçmiş gençler, çocuk ve genç
hükümlüler de dahil olmak üzere tüm farklı kategorileri kapsayacak biçimde ülkenin
tüm genç erkek ve genç kadınları için güçlü bir insan hakları boyutunu içermesi ve
ileriye bakan, gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçları ve sorunları göz önüne alan bir
yaklaşımda olması gerektiği vurgulanıyor. Dolayısı ile sorun odaklı ve sektörel temele
dayalı yaklaşımın ötesine geçerek, kapsamlı bir gençlik politikası benimsemesi ve
bunun izlenmesi için gerekli kurumları oluşturması gerekliliği vurgulanıyor (Türkiye
İnsani Gelişme Raporu; 2008). Bu noktada bütüncül bir gençlik politikası için bir strateji
belirlenmesi, buna uygun amaç ve hedeflerle uyumlu kurumların tesisi önemlidir.
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Türkiye’de Gençlik
Merkezlerinin Mevcut
Durumu ve Rolü

TÜRKİYE’DE GENÇLİK MERKEZLERİ
Türkiye’de kamu politikalarına baktığımızda, kalkınma planları içinde gençlik
stratejisi kapsamında yasa koyuculara görevler yüklemektedir. Dokuzuncu Kalkınma
Planı’nda gençlerin aileleriyle ve toplumla iletişimlerini daha sağlıklı hale getirecek,
özgüvenlerini geliştirecek, yaşadıkları topluma aidiyet duygusu ve duyarlılıklarını
artıracak, karar alma süreçlerine katılımlarını sağlayacak, iş gücü piyasasına katılımının
önündeki engelleri kaldıracak, farklı gençlik kategorilerinde fırsat eşitliğini sağlayacak,
gençlerin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak tedbirler alma, politikalar üretme
konusunda hedefler koymaktadır (Türkiye İnsani Gelişme Raporu; 2008).

2011 yılında TC. Gençlik ve Spor Bakanlığının kurulması ile birlikte gençlere sunulan
olanaklarda bir artış söz konusu olmuş ve “gençlik politikası” olarak adlandırılabilecek
bir dizi faaliyet bütününe adım atılmıştır. TC. Gençlik ve Spor Bakanlığının, Ulusal
Gençlik ve Spor Belgesi’nde, gençliğin doğası ile kırılgan ve istismara açık bir grup
olduğu ve ilgiye ihtiyaç duyan özgün bir grup olarak tanımlamaktadır. Aynı zamanda
geleceğin inşasında rol alacak dinamik bir insan kaynağı ve pozitif bir güç olduğunun
altı çizilmektedir. Dolayısı ile, ulusal gençlik politikalarının aile, kurumları ve toplumun
tüm fertlerini ilgilendiren; bugünü ve geleceği etkileyen önemli bir toplumsal değişken
ve belirleyici faktör olduğu belirtiliyor. Ulusal Gençlik ve Spor Belgesi, düzenlenen
çalıştaylar ile kamu, STK ve üniversite temsilcileri gibi farklı paydaşların uygulanabilir
politika önerileriyle birlikte güncelleniyor.
Sonuç olarak, gerek Avrupa Komisyonunda devam eden üyeliği, gerek
yurtiçindeki STK’lar ile yürütülen diyaloglar ile ülkenin tüm genç erkek ve kadınlarını
kapsayacak ileriye dönük, bütüncül politikalar üretilmesi amaçlanıyor.
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T.C. Gençlik ve Spor
Bakanlığı Gençlik
Merkezleri

TÜRKİYE’DE
GENÇLİK MERKEZLERİ

2008 yılı Türkiye İnsanı Gelişme Raporu’nda kapsamlı bir gençlik politikasının
varlığından bahsedebilmek için bazı noktalara vurgu yapılıyor. Buna göre,
gençlik politikası oluşturulması, izlenmesi için ilgili kurumların tesis edilmesi ve
koordinasyonunun sağlanması gerekiyor. Gençlik içinde yer alan öğrenci, işsiz,
öğrenim hayatını tamamlayamamış gençler gibi farklı kategorilerdeki gençlerin hepsini
kapsayacak düzeyde ve bu gençlerin politika oluşturma süreçlerine katılmalarına
imkan verecek şekilde olması önemlidir. Ayrıca, gençlerin iş gücüne katılımının
sağlanması önündeki engellerin tespiti de önemlidir. Bütüncül gençlik politikasının
hazırlanmasında gençlerin katılımı, yereldeki ihtiyaçlara cevap verebilmesi, ilgili
kurumların tesisi ve koordinasyonu önemlidir. Gençlik merkezleri, gençler arasındaki
iş birliği ve dayanışmayı güçlendirecek, gençlerin çeşitli alanlarda temel becerilerini
geliştirmelerine imkan verecek mekanlar olarak kurgulanıyor.
Türkiye’deki gençlik merkezlerini bağlı bulundukları kurumlara göre üç ana
gruba ayırmak mümkündür: Yerel yönetimler (belediyeler), sivil toplum kuruluşları ve
TC. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olan gençlik merkezleri.

Başbakanlık resmi internet sitesinde, gençlik merkezleri “sayıları gün geçtikçe
artan ve ülke geneline yayılan gençlik merkezleri ve kamplarla gençlerin bilim, kültürsanat ve spor alanlarında kurslar, atölye çalışmaları, farkındalık artırma projeleri ve
çeşitli etkinliklerle buluşması” sağlanan mekanlar olarak tanımlanıyor. Genç nüfus
değerlendirilmesi gereken bir potansiyel olarak görülürken, gençlik merkezleri
gençlerin ekonomik ve sosyal hayata katılımına yardımcı olması için düşünülen gençlik
kampı, bilim olimpiyatları, burs imkanları ve uluslararası hareketlilik gibi araçlardan
biridir (kdk.gov.tr, 2016).
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezlerinin kuruluşu 2003 yılına
dayanmaktadır. Bakanlığın teşekkülü öncesinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne
bağlı olan gençlik merkezleri, gençlerin serbest zamanlarını etkin şekilde değerlendirme,
bilgi ve becerilerini geliştirme amacı ile kurulmuştur. Halihazırda ülke çapında yayılan
gençlik merkezlerinde benzer bir program dahilinde uygulanan merkezi projeler ve
gençlik merkezlerinin bulundukları bölgelerde ihtiyaçlar dahilinde gençlerle birlikte ve
gençler için şekillenen yerel projeler hayata geçirilmektedir.
Türkiye’de 81 ilde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren 193
Gençlik Merkezi, gençler ile bilim, kültür, sanat ve spor arasında bir köprü kurmaktadır.
Her ilde en az bir gençlik merkezi bulunmaktadır ve son yıllarda yeni açılan gençlik
merkezlerinin sayılarının artmasına paralel 2011 yılında 103.204 olan üye genç sayısı
2015 yılında 927.928 kişi olarak gözükmektedir (kdk.gov.tr, 2016).
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Sivil Toplum
Kuruluşlarına Bağlı
Gençlik Merkezleri
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Yerel
Yönetimlere Bağlı
Gençlik Merkezleri

TÜRKİYE’DE
GENÇLİK MERKEZLERİ

Kanunlarca çizilmiş kıstaslar dahilinde oluşturulan ve faaliyetlerini sürdüren
belediyeler de gençlik merkezleri kurarak benzer çalışmalar gerçekleştirmektedirler.
Gençlik ve spor hizmetlerinin geliştirilmesi ve uygulanması Belediye Kanunu
çerçevesinde, belediyelerin görev ve sorumlulukları dahilindedir. Bu çerçevede, gençlik
merkezleri belediyelerin gençlik ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmeleri için bir alan
yaratmaktadır.

Gençlik örgütlenmelerinin en fazla iletişim içinde olduğu Avrupa coğrafyası
paralelinde, 1980’ler sonrasında Türkiye’deki STK sayıları ve faaliyetlerinde artış söz
konusudur. Gençlik alanında ve diğer alanlarda çalışan STK’ların kurmuş oldukları
gençlik merkezleri bulundukları bölgelerde gençler için ve gençlerle birlikte
çalışmaktadırlar. Örnek olarak, bir gençlik sivil toplum kuruluşu olan Toplum Gönüllüleri
Vakfı bünyesinde 2002 yılında “Gençlik Hizmet Merkezi” kurulmuştur. Gençlik
merkezleri durağan yapılar değiller, hem genç kuşaklar içindeki değişim hem de gençlik
çalışmalarının dinamik yapısı çerçevesinde bir değişim ve dönüşüm içerisindedir. En
başta kullanılan “Gençlik Hizmet Merkezi” ifadesinden “Gençlik Merkezi” ifadene dildeki
dönüşümü genç odaklı bir bakış ve yapılanmanın sonucu olarak görebiliriz (Genç
Alan; 2011). İğne Deliği Gençlik Merkezinin varoluş amacı “gençlerin; hem hizmet
alabildikleri hem hizmet üretebildikleri, kendilerini ifade edebildikleri, yaratıcılıklarını
geliştirebilecekleri, kendilerine sosyal bir çevre oluşturabilecekleri, kendilerini ilgi
alanlarında geliştirebilecekleri, farklılıklarla yaşama kültürünü deneyimleyebilecekleri
bir alan” (tog.org.tr, 2016) olarak tanımlanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için merkez
bünyesinde atölye çalışmaları, kurslar, bilgilendirme çalışmaları, psikolojik danışmanlık,
gönüllü çalışmalar, sosyal aktiviteler, yerel çalışmalar, ulusal ve uluslararası birçok
faaliyetler düzenlenmektedir.
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Belediyelerin yasal sorumluluklarının ve yerel ihtiyaçlar ile kesiştiği noktada
ulusal gençlik politikalarını perspektifinde gençlik merkezleri açılmaktadır. Büyükşehir,
il ve ya ilçe belediyeleri bünyesinde, Üsküdar Gençlik ve Eğitim Merkezleri (ÜSGEM),
Kadıköy Gençlik Merkezi, Fatih Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi gibi farklı isimler
altında yer aldığını görmekteyiz. Kullanılan isimler yapılan faaliyetlerin kapsam ve
öncelikleri ile ilgili de fikir vermektedir. Mesela, İstanbul’da, Üsküdar Gençlik ve Eğitim
Merkezleri, “Üsküdar ilçesindeki çocuk ve gençlerin eğitim, kültür, sanat, edebiyat,
spor alanında bilgi ve yeniliklere kolay, huzurlu ve güvenli bir ortamda ulaşmalarını,
milli manevi değerlere bağlı, ahlaklı, ailesine, topluma, insanlığa faydalı, azimli ve cesur
bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak yapılar” olarak tanımlanmaktadır (USGEM,
2016). Üsküdar Gençlik Merkezi, Üsküdar Bilgi Evi ve Çocuk Akademisi, Üsküdar
Gençlik Akademisi, Üsküdar Çocuk Akademisi gibi kurumlarla birlikte bu entegre yapı
içerisinde konumlanmıştır. Gençlik Merkezinin USGEM için belirlenen genel amaçla
uyumlu şekilde planlanan faaliyetlerinin hedef kitlesi üniversite ve lise gençliği olarak
belirtilmektedir.
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Rakamlarla Bolu
Gençlik Merkezi

/

Mekansal Özellikler

BOLU
GENÇLİK MERKEZİ

Bağlı Bulunduğu Kurum:

Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Gençlik Merkezi
Kapalı Alan (m2
Oda sayısı)

26 oda, 1 adet spor salonu bulunmaktadır.

Gençlik Merkezi
Açık Alan (m2)

Bahçe bulunmaktadır.

Gençlik Merkezi
Çalışma Gün ve
Saatleri

Haftanın her günü 08.00-21.00 saatleri arası açık. Gençlerin talebi
olduğunda daha uzun saatlere kadar açık kalıyor.

Gönüllü / Yararlanıcı / Çalışan Profili
Profesyonel
Çalışan Sayısı ve
Görevi (Cinsiyet
Dağılımı)

1 gençlik merkezi müdürü, 1 sportif eğitim uzmanı, 7 gençlik lideri,
2 danışma görevlisi ve 2 hizmetli
(Gençlik Çalışanı: 6 kadın, 3 erkek / İdari Personel: 4 kadın)

Aktif
Gönüllü Sayısı

1000

Yararlanıcı
Sayısı (Cinsiyet
Dağılımı)

100 kişi/ay (% 60 kadın, % 40 erkek)

Hedef Kitle

14-29 yaş arası gençler

Kuruluş Tarihi:
2001

Adres:

Aktaş Mah. Murat Canbaş Cad. Bolu Gençlik Merkezi No: 59 Bolu

Web Sitesi & E-posta:
bolugm@gsb.gov.tr

Sosyal Medya:

Facebook: GSBBoluGM / Twitter: BoluGM14
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BOLU
GENÇLİK MERKEZİ
2016 yılında yeni binasına geçen Bolu Gençlik Merkezi 2001 yılından beri gençlerle çalışmaya
devam ediyor. Bolu Gençlik Merkezinin binası engelli gençlerin yararlanmasını kolaylaştıracak
asansör, rampa vb. detaylar ile engelli dostu olarak tasarlanmış bir binadır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde olduğu için, bütçe ve personel alımı ile ilgili Bakanlık
etkin rol oynamaktadır. Genç liderleri ve çalışanlar ile birlikte, her yıl bir sonraki yılın faaliyet
planlaması yapılır. Faaliyet takvimi ve bütçesi Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne
sunulur, onaydan sonra da Bakanlığa sunulur. Yönetmelik gereği Gençlik Merkezinin bünyesinde
olan Danışma Kuruluna üye gençler alınarak faaliyetlerin planlanmasında aktif rol almaları
sağlanmaktadır.
Onaylanan yıllık faaliyet planına göre bütçe belirlenmekte ve ilgili bütçe Bakanlıktan gelmektedir.
Gönüllülerin yıl içerisinde gerçekleştirmek istedikleri faaliyetler olduğunda Bolu Gençlik Merkezi
kolaylaştırıcı olarak destek olur. Gitar, bağlama, halk oyunları, Osmanlıca, İngilizce, işaret dili,
diksiyon, hızlı okuma, kat-ı sanatı, kaligrafi, hüsn-i hat, oryantiring, satranç, fotoğrafçılık, ritim,
resim, tiyatro, yaşam koçluğu gibi birçok farklı alanda gençlerin kişisel gelişimlerini sağlayacakları
atölyeler merkez bünyesinde devam etmektedir.
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İyi Uygulama:
“Hayallerine Dokun Projesi”

/

2014-2015
yılları
arasında
uygulanan
Hayallerine Dokun Projesi’nde, fidan dikimi,
ders çalışma ve mesleki rehberlik gibi birçok
faaliyet yoluyla 7. Sınıf öğrencilerinin gelecek
ile ilgili hedef belirlemelerine destek sağlandı.
Düzenli ve planlı ders çalışmalarını sağlamak,
temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavlarına
hazırlanmalarına yardımcı olmak ve yaşadıkları
problemlerle mücadele ruhunu geliştirmek;
hedefleri olan geleceğe umutla bakan, topluma
katkı sağlayacak, kendini tanıyan bireyler
olmalarına yardımcı olmak hedeflenmiştir. Genç
gönüllüler aynı zamanda çocuklar için birer rol
model oldular. 30 gencin gönüllü olarak katıldığı
proje kapsamında 80 çocuğa ulaşıldı.
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BOLU
GENÇLİK MERKEZİ

/

İyi Uygulama:
“Küçük Yüreklerin
Büyük Hayatları Projesi”

/

2015-2016 yılları arasında uygulanan Küçük Yüreklerin Büyük Hayatları Projesi, lösemili
çocukların hastalıkları sebebiyle yaşadıkları dezavantajları en aza indirmeyi amaçlar.
Yaklaşık 12 genç gönüllünün sürdürdüğü proje kapsamında, hastalıkları esnasında okuldan
ve arkadaşlarından uzak kalan çocukların gene hastalık sonrası dönemde sosyal hayata
katılımlarını hızlandırmaya yönelik çalışmaları içerir. Rehber öğretmen ve gençlik liderlerinin
koordinasyonunda, gençler tarafından çocukların yararlanacağı tişört boyama, sinema, uçurtma
yapımı gibi sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenir. Bunun yanı sıra, hastalık süresince okuldan
yaşadıkları kopukluğu gidermek amacıyla ders etütleri de proje kapsamında uygulanır. Proje
kapsamında 30 çocuğa ulaşıldı.

/

İyi Uygulama:
“Aydınlık Yüzler Projesi”

/

2012 yılından beri uygulanan Aydınlık Yüzler Projesi, hafif düzey zihinsel engelli gençlerimizin
sosyal hayata entegrasyonuna katkıda bulunmak amacıyla yapılmıştır. Bu proje kapsamında
düzenlenen halk oyunları, masa tenisi, maskot yapımı, ebru, mangala oyunu gibi birçok etkinliğe
yaklaşık 20 hafif düzey zihinsel engelli genç katılmıştır. 25 genç gönüllünün çalıştığı proje halk
oyunları ve ritim atölyeleri ile devam etmektedir.

Bolu Gençlik Merkezinde dikkat çeken projeler ağırlıklı olarak gençlerin aktif olarak içinde yer
aldığı; yararlanıcıların hastalıkları sebebiyle yaşıtlarına göre dezavantajlı konumda olan gençler
ve çocukların olduğu projelerdir. Bu bahsettiğimiz üç projede de gençler çevrelerinde gördükleri
sorunlar için fikir üretmişler ve çözümün bir parçası olarak sosyal fayda sağlamışlardır.
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Rakamlarla TOG İğne Deliği
Gençlik Merkezi

/

Mekansal Özellikler

TOG İĞNE DELİĞİ
GENÇLİK MERKEZİ

Bağlı Bulunduğu Kurum:
Toplum Gönüllüleri Vakfı

Gençlik Merkezi
Kapalı Alan (m2
Oda sayısı)

1 ofis, 1 gönüllü odası, 1 eğitim salonu; 1 sanat odası, 1 bilgisayar
odası, 1 değişim odası, 1 dönüşüm odası; 1 ortak alan, mutfak ve
müzik stüdyosu bulunmaktadır.

Gençlik Merkezi
Açık Alan (m2)

Bahçesi ve yan taraflarında araç ve bisiklet otoparkı
bulunmaktadır.

Gençlik Merkezi
Çalışma Gün ve
Saatleri

Pazartesi günleri hariç haftanın her günü 08.00-21.00 saatleri arası.
Gençlerin talebi olduğunda daha uzun saatlere kadar açık kalıyor.

Gönüllü / Yararlanıcı / Çalışan Profili
Profesyonel
Çalışan Sayısı ve
Görevi (Cinsiyet
Dağılımı)

1 gençlik merkezi koordinatörü, 1 gençlik merkezi aktivite
koordinatörü, 1 gençlik merkezi asistanı ve 1 gençlik merkezi destek
sorumlusu (Gençlik Çalışanı: 2 kadın, 1 erkek / İdari Personel: 1 kadın)

Aktif
Gönüllü Sayısı

250

Yararlanıcı
Sayısı (Cinsiyet
Dağılımı)

1000 kişi/ay (%70 kadın, %30 erkek)

Hedef Kitle

15-30 yaş arası gençler

Kuruluş Tarihi:
18.10.2003

Adres:

Mimar Sinan Mah. 118. Sok. No:11 Atakum/Samsun

Web Sitesi & E-posta:
www.ignedeligigem.com
ignedeligigm@gmail.com

Sosyal Medya:

Facebook: ignedeligigenclikmerkezi / Twitter: ignedeligigem
Instagram: ignedeligigem
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TOG İĞNE DELİĞİ
GENÇLİK MERKEZİ
Samsun’un Atakum ilçesinde merkeze 15 dakika mesafede tramvay, minibüs, otobüs gibi toplu
taşıma araçlarıyla ulaşımın mümkün olduğu, kendisine ait binada 2003 yılından beri gençlerin
kullanımında ve hizmetindedir. Giriş rampası, engelli dostu tuvalet ve odalar engelli gençlerin
katılımı kolaylaştıran unsurlardır.

Proje faaliyetleri ve çalışan maaşları Toplum Gönüllüleri Vakfının bütçesinden karşılanmaktadır.
Bunun yanı sıra Atakum Belediyesi, TOG İğne Deliği Gençlik Merkezinin kurumsal destekçisidir.
2016 yılı bütçesi 225.000 TL olan merkezde, gençler projeler kapsamında yerelden de kaynak
yaratmak için çalışmaktadırlar. Gençlerin “çözümün bir parçası olması” gerekliliğini vurgulayan
TOG’a idari olarak bağlı olan TOG İğne Deliği Gençlik Merkezi çalışanları gençlerin yaptıkları
projelerde kolaylaştırıcılık rolü üstlenmektedir.
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TOG İğne Deliği Gençlik Merkezinde yetişkin kadınlar için iğne oyası, nakış, dikiş kursları, karma
gruplara yönelik, yabancı dil, web tasarım, halk dansları, tango, Latin dansları, diksiyon, işaret
dili, güzellik uzmanlığı ve makyaj, keman, gitar gibi Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı kurslar Halk
Eğitim Merkezleri ile yapılmış protokol kapsamında ve/veya gönüllü eğitmenler vasıtası ile
düzenlemektedir. Gençlerin istekleri doğrultusunda oluşturulan atölye çalışmaları ve sosyal
sorumluluk projeleri, toplantı ve etkinliklerin planlandığı kulüpler mevcuttur. Diğer taraftan,
deneyimli yetişkin ve gençler tarafından, kişisel gelişim, felsefe ve güncel hayat üzerine yapılan
toplantılar gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemektedir. İğne Deliği GEM, gençlerin gençlerin
projelerini değerlendirip kaynak dağıtarak desteklemesine imkan veren GençBank Projesi
ve gençlerin Avrupa fırsatlarından ücretsiz bir şekilde yararlanmalarını sağlayan bir ağ olan
Eurodesk gibi uluslararası projelere de ev sahipliği yapılmaktadır.
BİR BAKIŞTA GENÇLİK MERKEZLERİ
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TOG İĞNE DELİĞİ
GENÇLİK MERKEZİ

/

İyi Uygulama:
“Atakum GençBank”

/

TOG İğne Deliği Gençlik Merkezinin 2011 yılından beri yürüttüğü GençBank Projesi farklı illerde
devam eden bir ağ projesinin Samsun ayağıdır. GençBank Projesi, 15-25 yaş arasında bütün
gençlerin katılabildiği ve
gençlerin gençleri desteklediği bir gençlik çalışması modelidir.
Projeleri değerlendirip bütçeleri dahilinde fonlayan gençler GençBank Proje Ekibini oluşturur
ve yine gençler yaşadıkları bölgelerde gördükleri eksikleri, sorunları çözüme yönelik fikirler
üretirler. Sonrasında, proje ekibiyle bir araya gelerek proje formuna döker ve destek sağlarlar.
Proje bütçesinin %30’unun yerelden kaynak yaratılarak sağlanması beklenir, bu şekilde gençler
tarafından hem yerel katılım hem de projelerin bilinirliliği sağlanır.
GençBank Projesi’nin işleyişinde, proje ekibi gençlerle bir araya gelir ve onların projelerini
dinledikten sonra kendi içlerinde bir değerlendirme yapar. Proje sayısında ve proje başına
aktarılacak azami bütçe miktarı bellidir. Projenin bütçesi ne kadar, proje hangi sorunu ortadan
kaldıracak, başka destekçi bulunabilir mi, proje kimlere etki edecek gibi sorulara cevap arayarak
bir sonuca varılır. Eğer proje bütçesi yüksek ise, GençBank Ekibi gençleri yereldeki başka
destekçiler ile bir araya gelmelerine yardımcı olur.
2011 yılından beri, her sene gençlerin kurguladığı ortalama 10 proje GençBank ekibi tarafından
desteklenmektedir. Atakum Gençbank Ekibi 8 gençten oluşmaktadır. Bu ekip her sene
yenilenmektedir.
GençBank Ekibinin desteklediği bazı proje örnekleri;
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“Radyo IDProjesi”
Gençlik merkezinde internet üzerinden yayın yapan bir radyo kuruldu. Gençler radyoculuk
eğitimleri alarak çeşitli programlar gerçekleştirdi. 4 yıldız Radyo ID yayınlarına devam etmektedir.
www.radyoid.org

“Rampalar Engelsiz!”
Gençlerin Atakum’da gerçekleştirdiği anlamlı bir projedir. Atakum İl Özel İdare önü ve karşısındaki
kaldırımlarda bulunan rampalara ve aynı şekilde Çobanlı Sapağına kadar rampalara renkli
işaretler konuluyor. Bu rampaların engelli vatandaşların kullanımında olduğu hatırlatılıyor ve
engelli haklarına dikkat çekiliyor.

“Konuşan Eller”
Gençler tarafından online işaret dili eğitimi sağlanmaktadır.
GençBank Ekibindeki gençlerin sorumluluk duygularını, özgüvenlerini, problem çözme
becerilerini artırmak, proje uygulama konusunda tecrübe kazandırmak, raporlama yapmak, iş
avansı almak/kapamak, kaynak görüşmesi yapmak gibi deneyimler kazandığı kurguya sahip bir
proje modelidir.
Gençlik merkezlerinde GençBank Modeli sayesinde farklı yaş aralığındaki gençler bir arada
çalışarak yaşadıkları yer hakkında projeler üretme şansına sahip oluyorlar. Projede gençler
yereldeki sorunların çözümünde yer alma, yerel sorunlar hakkında farkındalık yaratma ve yerel
kurumlarla ortak çalışmalar yapmayı yaşayarak öğreniyorlar.
BİR BAKIŞTA GENÇLİK MERKEZLERİ
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Rakamlarla Kılıçarslan
Gençlik Merkezi

/

Mekansal Özellikler

KILIÇARSLAN
GENÇLİK MERKEZİ

Bağlı Bulunduğu Kurum:
Konya Büyükşehir Belediyesi

Gençlik Merkezi
Kapalı Alan (m2
Oda sayısı)

1 etüt salonu, 1 toplantı salonu, 1 müzik atölyesi, 1 güzel sanatlar
atölyesi, 4 atölye salonu, 150 kişilik faaliyet salonu, 1 internet evi,
1 spor salonu, 1 okçuluk salonu, 3 sinema salonları, 1 mutfak ve
yemekhane, 1 çamaşırhane ve 1 kafeterya bulunmaktadır.

Gençlik Merkezi
Açık Alan (m2)

Merkezin arkasında ve ön cephesinde bahçesi bulunmaktadır.

Gençlik Merkezi
Çalışma Gün ve
Saatleri

Haftanın her günü 08:00- 23:00 saatleri arası açık. Gençlerin talebi
olduğunda daha uzun saatlere kadar açık kalıyor.

Gönüllü / Yararlanıcı / Çalışan Profili
Profesyonel
Çalışan Sayısı ve
Görevi (Cinsiyet
Dağılımı)

7 idari personel, 2 destek personeli, 3 güvenlik personeli, 4
kafeterya personeli
(Gençlik Çalışanı: 1 kadın, 6 erkek / İdari Personel: 1 kadın, 8 erkek)

Aktif
Gönüllü Sayısı

100

Yararlanıcı
Sayısı (Cinsiyet
Dağılımı)

3500 kişi/ay (%70 kadın, %30 erkek)

Hedef Kitle

15-30 yaş arası gençler

Kuruluş Tarihi:
2010

Adres:

Bosna Hersek, Yeni İstanbul Cad., 42250 Selçuklu/Konya

Web Sitesi & E-posta:
www.kilicarslangm.com

Sosyal Medya:

Facebook: KilicarslanGenclikMerkezi / Twitter: kilicarslangm
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KILIÇARSLAN
GENÇLİK MERKEZİ
Kılıçarslan Gençlik Merkezi Selçuk Üniversitesi Alaaddin Kampüsünün karşısında Türkiye’nin
en büyük öğrenci mahallesi olan Bosna Hersek Mahallesi’nde yer alan Konya Büyükşehir
Belediyesine ait bir binada 2010 yılından beri gençlere hizmet vermektedir. Selçuk Üniversitesi
Kampüsü karşısında bulunan merkeze tramvay ve dolmuş gibi toplu ulaşım araçları ile ulaşmak
mümkündür. Giriş kapısında engelliler için rampalar ve engelli tuvaleti gibi fiziksel özellikler
engelli gençlerin merkezdeki faaliyetlere ulaşımını kolaylaştırmaktadır.

Kılıçarslan Gençlik Merkezinin PDR, Eurodesk, kurslar, Gençlik Meclisi olarak dört birimi vardır.
Yönetiminin aldığı kararlar Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmektedir.
Gençler yeni bir proje hataya geçirmek istediklerinde, Gençlik Meclisindeki ilgili komisyon ile
görüşerek projeyi değerlendirmeye başlamaktadır. Aynısı yapılmış ya da ütopik projeler olmadığı
sürece tüm projeler onaylanmaktadır ve bütçeleri Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik
Merkezi tarafından karşılanmaktadır.
Kılıçarslan Gençlik Merkezi, GençKart
uygulamasına sahiptir. GençKart alan
üniversite öğrencisi gençler merkez
bünyesinde yer alan resim, keman,
ebru, bağlama, ney, gitar, okçuluk,
Kur’ân-ı Kerim, e-programlama, tiyatro,
autocad, diksiyon, İngilizce, fotoğrafçılık,
photoshop, mobil uygulamalar, sosyal
medya uygulamaları, Türk Sanat Müziği
Korosu gibi bilimsel, sanatsal, kültürel ve
sportif tüm faaliyetlere katılabilmektedir.
Gençlere yönelik kurslar dönemlik,
profesyonel eğitmenler tarafından verilir.
Üniversite gençlerinin yoğun bulunduğu
bölgede 7/24 açık etüt merkezi gençlerin
kullanımındadır. Diğer taraftan gençlerin
kariyer gelişimlerini desteklemeye yönelik
girişimcilik eğitimini de kapsayan kariyer
programı ve Eurodesk birimi tarafından
yürütülen Erasmus+ gençlik değişimi
projeleri vardır.
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KILIÇARSLAN
GENÇLİK MERKEZİ

/

İyi Uygulama:
“GençKart”

/

Kılıçarslan Gençlik Merkezi kapsamında üniversiteli gençlerin sahip olabildiği bir üyelik kartıdır.
Bu kart ile gençler gençlik merkezinin faaliyetlerinden yararlanırken aynı zamanda Konya’daki
farklı kurumların hizmetlerinden de indirimli olarak yararlanabilmektedirler. 2011 yılından
beri 12.000 gence dağıtılan Gençkart’ın 4000 aktif kullanıcısı vardır. Gencin hangi faaliyetlere,
ne sıklıkla katıldığı, ne zamanlar merkeze geldiği ya da merkez dışında ne tür hizmetlerden
faydalandığı izlenebilmektedir. Bu gençlerin alışkanlık ve ihtiyaçlarının neler olduğu konusunda
istatistiksel bir bilgi kaynağı sağlamakta, gençlik merkezi faaliyetlerinin planlamasında yardımcı
olmakta ve aynı zamanda bilgi güvenliği açısından bir sorumluluk yüklemektedir.
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Bir defaya mahsus bir bedel ödeyerek aldıkları bu
kart sayesinde üniversite hayatları boyunca yeniden
herhangi bir ücret ödemeleri gerekmeksizin sınırsız
bir şekilde kullanım hakkına sahip olabilmektedirler.
Japon Park, Akyokuş Park gibi restoranlar başta
olmak üzere kafeler, kültür merkezleri gibi
mekanlarda veya faydalanmak istedikleri birçok
farklı alanda %30-%50 indirim ve diğer avantajlardan
yararlanabilmekte olan öğrenciler için şehir içi
ulaşımda da indirimler sağlanması ile ilgili çalışmalar
yapılmaktadır.
GençKart, gençlerin, gönüllü olduğu kuruma
bağlılığını
artırmak
için
bir
araç
olarak
konumlandırılmıştır. Gençler için daha geniş fırsatlar
yaratmak için staj imkanları ve öğrenimlerine katkı
sağlayacak fırsatlar için farklı kurum ve kuruluşlar ile
görüşmeler yapılmaktadır. Bu şekilde yeni kurumsal
iş birlikleri ile gelişen ve büyüyen bir programdır.
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Rakamlarla Kocaeli Uluslararası
Gençlik Merkezi
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Mekansal Özellikler

KOCAELİ ULUSLARARASI
GENÇLİK MERKEZİ

Bağlı Bulunduğu Kurum:
Gençlik ve Spor Bakanlığı

Gençlik Merkezi
Kapalı Alan (m2
Oda sayısı)

Gençlik merkezi binası iki katlı olup 7 tane dersliği, 1 konferans
salonu, bir toplantı salonu, 1 squash salonu, 1 halk oyunu salonu,
1 resim atölyesi, 1 kütüphanesi, 1 bilgisayar sınıfı, 1 yemekhanesi, 1
kafeteryası, 1 müdür odası, 5 çalışma ofisi ve en üst katta 14 odalı
misafirhanesi bulunmaktadır.

Gençlik Merkezi
Açık Alan (m2)

Ön ve arka bahçesi var. (5000 m2 açık alan)

Gençlik Merkezi
Çalışma Gün ve
Saatleri

Haftanın her günü 24 saat açık. Faaliyetler 09:00-21:00 saatleri
arasında gerçekleşiyor. Gençlerin talebi olduğunda daha uzun
saatlere kadar açık kalıyor.

Gönüllü / Yararlanıcı / Çalışan Profili
Profesyonel
Çalışan Sayısı ve
Görevi (Cinsiyet
Dağılımı)

1 müdür, 1 şef, 2 memur, 10 gençlik lideri, 2 güvenlik görevlisi,
5 temizlik personeli (Gençlik Çalışanı: 5 kadın, 9 erkek / İdari
Personel: 4 kadın, 3 erkek)

Aktif
Gönüllü Sayısı

100

Yararlanıcı
Sayısı (Cinsiyet
Dağılımı)

2000 kişi/ay (%50 kadın, % 50 erkek)

Hedef Kitle

7-29 yaş arası çocuklar ve gençler

Kuruluş Tarihi:
14 Temmuz 2012

Adres:

Körfez Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi, 42-Evler 41040 İzmit/Kocaeli

Web Sitesi & E-posta:

kocaeliuluslararasigm@gsb.gov.tr

Sosyal Medya:

Facebook: GSBKocaeliGM / Twitter: Uluslararasi_GM
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KOCAELİ ULUSLARARASI
GENÇLİK MERKEZİ

Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi 2012
yılından beri Kocaeli merkezinde bulunan
kendisine ait binasında geçlere hizmet veriyor.
Gençlik Merkezi özel eğitim sınıfı, engelli
asansörü, engelli tuvaleti gibi fiziksel kolaylıklar
ile işaret dili bilen sekiz personeli engelli
gençlerin katılımını kolaylaştırmaktadır.
Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezinde adına
yakışır şekilde gençlik değişimleri ve Avrupa
Gönüllü Hizmeti gibi uluslararası projeler;
değerler eğitimi gibi bakanlık programına
uygun projeler ve proje hazırlama eğitimi gibi
yerel projeler hayata geçirilmektedir. 2013’te
Eurodesk irtibat noktası olunduktan sonra,
2014’te de Avrupa Gönüllü Hizmeti koordinatör,
gönderici ve ev sahibi kurum statüsü alındı.
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Bunların yanı sıra maket uçak, solidworks, 3dmax, nakış,
iğne oyası, Osmanlı Kültürü ve okçuluk gibi sportif, sanatsal,
kültürel atölyelerden gençler faydalanabilmektedir. Ayrıca,
80’i aşan kursta Halk Eğitim merkezi müdürlükleriyle yapılan
protokol çerçevesinde, MEB onaylı sertifika verilmektedir.
Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezinde disiplin ve danışma
kurulları mevcut, bu kurullarda gençler ve çalışanlar
var. Her yılın başında genel bir faaliyet programı ve
bütçe yapılmakta ve Gençlik ve Spor Bakanlığından gelen
bütçe kullanılmaktadır. 2016 yılı bütçesi 900.000 TL olan
gençlik merkezinde, etkinlik takviminin onayından sonra
kurgulanan yeni etkinlikler eklemlenebilmektedir. Ayrıca
Ulusal Ajans, Kalkınma Ajansı gibi kurumlara proje sahibi
olarak başvuru yapılarak kaynak yaratılıyor. 2015 yılında,
KOSGEP ile protokol imzalanarak gençlere yönelik hem
girişimcilik hem de mobil uygulama eğitimi düzenlendi.
Bakanlığın desteği ile yapılan bu çalışmanın sonunda 20
gençten 12-13 yeni uygulama çıktı.
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KOCAELİ ULUSLARARASI
GENÇLİK MERKEZİ

/

/

/

2016 yılı içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından pilot olarak Kocaeli ili özelinde gerçekleştirilen
bir eğitim projesidir. Mühendislik Fakültesi öğrencisi ya da mezunu 18-29 yaş aralığındaki
gençlerin hedef kitle olduğu projeye 165 genç başvuru yapıyor. Akademik personel ve bilişim
uzmanları tarafından hazırlanan eleme sınavından geçen 70 genç mülakat sürecinden sonra 20
kişiye indiriliyor. Bu gençlere IOS ve Android yazılım ve KOSGEB Girişimcilik Eğitimleri veriliyor.
Proje sonunda, 12 mobil uygulama geliştiriliyor. Bunlarda 3 tanesi Apple Store’da, 2 tanesi
Android Market’te yerini alıyor.

İyi Uygulama:
“Gelin Tanış Olalım, İşi Kolay Kılalım!”

/

2015 yılında başlayan Gelin Tanış Olalım, İşi Kolay Kılalım! Projesi gençlik çalışanlarının
hareketliliği projesidir. Proje kapsamında Türkiye’den on beş gençlik çalışanı Almanya’ya gidip
orada üç farklı ilde gençlik merkezleri, gençlik alanında çalışma yürüten STK’ları ve vakıfları ziyaret
edip iyi örnekler hakkında bilgi paylaşımında bulundular. Aynı zamanda Almanya’dan gençlik
çalışanları Türkiye’ ye gelip burada dört farklı ildeki gençlik çalışmalarını gözlemleyip aradaki
olumlu olumsuz sonuçlar hakkında fikir alışverişinde bulunmuşlardır.
Almanya’daki gençlik merkezlerinin ne yaptığına bakıldı, mekan, iyi uygulamalar yerinde görüldü.
Berlin’de yerelde dezavantajlı gençlerle çalışan gençlik merkezleri ve Weimar’da gençlik çalışması
yapan müze, gençlik sirki ziyaret edildi. Türkiye’de de Kocaeli, Sakarya, Bursa ve İstanbul’daki
gençlik merkezleri ve gençlik çalışma alanları ziyaret edildi. Ziyaretler esnasında binalar gezildi ve
soru cevap ile kurumların işleyişleri hakkında konuşuldu.

Bu proje iki ülke arasındaki gençlik çalışmalarının ortak ve farklı yanları hakkında fikir alışverişi
yapma imkanı sağlamıştır. Pedagojik çalışmalar açısından ön planda olan Almanya’nın çalışmalarını
gözlemlemek Türkiye’den katılan gençlik çalışanları için yeni bir bakış açısı oluşturmuştur. Diğer
taraftan, Almanya’dan katılan gençlik çalışanları için ise özellikle orada bulunan Türk toplumunu
anlayabilmek için bu proje önemli bir katkı sağlamıştır.
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“Genç Bilişim Girişimcisi Yetiştirme”
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İyi Uygulama:
“Genç Dönüşüm”

/

Genç Dönüşüm Projesi, 2016
yılında 15 gencin bir geri dönüşüm
kütüphanesi kurma fikri ile yola
çıktıkları bir projedir. Kütüphane için
gerekli mobilyalar gençler tarafından
tahta palet, kullanım ömrü tükenmiş
lastik, meyve sandıkları, cam kırıkları
vb. malzemelerden oluşturuldu.
Kütüphanedeki 1500 kitabın büyük
bölümü gençler tarafından Kocaeli
Kitap Fuarı’nda açtıkları stantta
ziyaretçilerin ve yazarların kitap
bağışları ile toplandı.
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Rakamlarla Mardin
Gençlik ve Kültür Evi

/

Mekansal Özellikler

MARDİN
GENÇLİK ve KÜLTÜR EVİ

Bağlı Bulunduğu Kurum:

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Gençlik Merkezi
Kapalı Alan (m2
Oda sayısı)

1 çok amaçlı salon, 1 bilişim sınıfı, 1 okuma odası, 1 sanat
galerisi ve 1 kurgu stüdyosu bulunmaktadır.

Gençlik Merkezi
Açık Alan (m2)

İç avlu ve bir açık teras bulunmaktadır.

Gençlik Merkezi
Çalışma Gün ve
Saatleri

Haftanın her günü 10.00-21.00 saatleri arasında açık.
Gençlerin talepleri doğrultusunda daha uzun saatlerde hizmet
verebilmektedir.

Gönüllü / Yararlanıcı / Çalışan Profili
Profesyonel
Çalışan Sayısı ve
Görevi (Cinsiyet
Dağılımı)

1 profesyonel çalışan (il asistanı) ve 10 aktif gönüllü (Yürütme
Kurulu) (Gençlik Çalışanı: 1 erkek / İdari Personel: yok)

Aktif
Gönüllü Sayısı

100

Yararlanıcı
Sayısı (Cinsiyet
Dağılımı)

2000 kişi/ay (%55 kadın, %45 erkek)

Hedef Kitle

10-30 yaş arası çocuklar ve gençler

Kuruluş Tarihi:
2001

Adres:

Şehidiye Mahallesi Üçyol Mevkii No:128 Artuklu-Mardin

Web Sitesi & E-posta:

www.genclikevi.net
mardingenclikkulturevi@gmail.com

Sosyal Medya:

Facebook: genclikevi / Twitter: genclikevi / Instagram: genclikevi
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MARDİN
GENÇLİK ve KÜLTÜR EVİ
2001 yılından beri faaliyet gösteren Mardin Gençlik ve Kültür Evi, Eski Mardin’de şehir merkezinde,
tarihi taş bir binada gençlerin oluşturduğu ve faydalandığı atölyeler düzenlemektedir. Binanın
fiziksel koşulları engelli dostu değil ve engellilere yönelik kurgulanmış bir program da bulunmuyor;
ancak katılımcı ulaşabildiği projelere dahil olabilmektedir.
Bütçe ve personel alımı konularında GAP Bölgesel İdare Kalkınma Başkanlığı karar alıcıyken,
diğer konularda karar alıcı organ aktif gönüllülerden oluşan yürütme kuruludur. İdari işler ve
yürütülen projeler için GAP Bölgesel İdare Kalkınma Başkanlığı nakdi destek olurken; belediyeler
ve kaymakamlıklar projelerin yerel ulaşım, faaliyet alanı tahsisi ve gerekli izinler konusunda ayni
yardım sağlamakta ve kolaylaştırıcı rolü üstlenmektedirler.

“Yasak” kelimesinin zikredilmediği merkezde gençler, projeleri il asistanın moderasyonu ve
yürütme kurulunun kolaylaştırıcılığında birbirleri ile tartışıp birbirlerini ikna ederek tasarlayıp
hayata geçirmekteler. GAP İdaresi, Mardin Gençlik ve Kültür Evinin çalışan maaşı ve ofis giderleri
için yıllık ortalama 80.000 TL’lik bir bütçe ayırırken; projeler ve atölyeler için ayni kaynak sağlıyor.
Projeler için bütçe olmadığında gençler Sivil Düşün, Ulusal Ajans, Kalkınma Ajansı vb. kamu ve
özel kurumlardan kaynak yaratmak için çalışıyorlar.
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“Mardin’de hiçbir şey yok diyenler için çok
şey var!” lafı dillerine pelesenk olan genç
gönüllüler sahadaki faaliyetlerin kurgusunda ve
uygulanmasında inisiyatif alırken; merkezdeki
çay demlemeden günlük temizliğe rutin
idari işlere de üstleniyorlar. Bu sahiplenme
ve özverili çalışmalar bütünü, en son Ulusal
Gençlik Parlamentosu 2016 Yılı Sivil Toplum
Kuruluşu Ödülü’nü Mardin Kültür Evi ve Gençlik
Merkezine getiriyor.
Merkezde gençlere yönelik bağlama, gitar,
halk oyunları, erbane, tiyatro, resim, bilgisayar,
sinema, İngilizce ve drama atölyelerinin
yanı sıra çocuklarla gençlerin iletişiminin
güçlendirilmesine yönelik gençlik çalışmaları
gerçekleştiriliyor. Ayrıca, Mardin Gençlik ve
Kültür Evinde atık malzemelerin sanatsal
çıktılara dönüştürüldüğü atık sanat atölyesi ya
da ekolojik duyarlılık geri dönüşüm atölyesi
ve gençlik değişim projeleri, Gapgenç Festivali
ve sirk eğitimlerinde uluslararası iş birlikleri yer
almakta.
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MARDİN
GENÇLİK ve KÜLTÜR EVİ

/

İyi Uygulama:
“Sirk ve Sokak Sanatları Atölyesi”

/

Mardin Gençlik ve Kültür Evinin iyi uygulama örneği dört yılı aşkın bir süredir devam eden
“Sirk Atölyeleri”dir. Gençlerin ve çocukların kendilerini sanatla daha iyi ifade ettiklerine inanan
gönüllüler, 2009 yılından beri odağında sinema, tiyatro gibi sanatın çeşitli kollarını barındıran
kültür ve sanat atölyeleri düzenlemekteydiler. 2012 Uluslararası Mezopotamya Sirk ve Sokak
Sanatları Festivali kapsamında Fransa’dan The Seriaus Road Trip yerel partner oluyor. Bu şekilde,
Mardin Gençlik ve Kültür Evi Fransa’dan gelen sirk eğitmenleri ile ilk çalışmalarına başladı.
2012-2015 arasında Mardin Gençlik ve Kültür Evinden Fransa’ya saha ziyareti gerçekleştirildi ve
sirk eğitimi alındı. 2015 yılına kadar diabola, hulla hoop, rolabola, trapez, üç top, tahta bacak,
varil, ip üstünde yürüme, big bal, perde, poi, çiçek çubuğu (devil’s stick), tabak çevirme, tül, gibi
disiplinlerde yaklaşık 450 çocuk ve 70 genç sirk atölyelerine katıldı. 2015 yılında eğitmen eğitimi
alınmasıyla, merkez bünyesinde 6 kişilik sirk eğitmen ekibi oluşturuluyor, akran eğitim modelinin
uygulanması ile sirk atölyelerinin sürdürülebilirliği güçlendiriliyor. Diğer taraftan düzenlenen sirk
gösterileri ile de bilinirliliği artırılıyor ve yaygınlaştırılması sağlanıyor.

Sirk atölyeleri, katılımcıların yaratıcılığını tetikleyen, ekip çalışmasını güçlendirirken odaklanma,
yaratıcılık, özgür düşünce, fiziksel ve motor becerilerin gelişmesiyle özgüveni de arttırarak çocuk
ve gençlerin kişisel gelişimlerine olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Sirk ve Sokak Sanatları
Atölyesi Mardin ilinin kültürel mozaiği içerisine dahil olan Suriyeli mülteci çocuk ve gençlerin
sosyal entegrasyonunu olumlu yönde etkileyen bir araçtır.
Başka bir deyişle, tüm bu çalışmalar gençlerin çocuklarla çalışma kapasitelerini artıracak
çalışmalardır. Bu şekilde hem eğlenip hem de kişisel kabiliyetlerini keşfeden gençler ve
çocuklar; gençten gence öğrenmenin mümkün kılındığı, yaratıcılığı tetikleyen sirk atölyelerine öz
motivasyonları yüksek olarak katılım göstermektedirler.
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Rakamlarla Muğla Uluslararası
Gençlik Merkezi

/

Mekansal Özellikler

MUĞLA ULUSLARARASI
GENÇLİK MERKEZİ

Bağlı Bulunduğu Kurum:
Gençlik ve Spor Bakanlığı

Gençlik Merkezi
Kapalı Alan (m2
Oda sayısı)

15 Oda + 1 Spor Salonu bulunmaktadır.

Gençlik Merkezi
Açık Alan (m2)

Bahçesi bulunmaktadır.

Gençlik Merkezi
Çalışma Gün ve
Saatleri

Haftanın her günü, hafta içi 08:00-21:00 saatleri arası, hafta sonu
09:00-19:00 saatleri arası açık. Gençlerin talepleri doğrultusunda
daha uzun saatlerde açık kalıyor.

Gönüllü / Yararlanıcı / Çalışan Profili
Profesyonel
Çalışan Sayısı ve
Görevi (Cinsiyet
Dağılımı)

1 müdür, 1 memur, 1 işçi, 6 gençlik lideri, 7 gönüllü gençlik
lideri, 3 hizmet alımı personeli, 2 özel güvenlik. (Gençlik
Çalışanı: 2 kadın, 7 erkek / İdari Personel: 4 kadın, 1 erkek)

Aktif
Gönüllü Sayısı

1000

Yararlanıcı
Sayısı (Cinsiyet
Dağılımı)

5000 kişi/ay (%50 kadın, %50 erkek)

Hedef Kitle

14-29 yaş arası gençler

Kuruluş Tarihi:
2007

Adres:

Orhaniye Mah. Bülent Önuçan Sok. No: 9 Menteşe / Muğla

Web Sitesi & E-posta:
mugla.gsb.gov.tr

Sosyal Medya:

Facebook: GSBMuglaGenclikMerkezleri / Twitter: MUGLAGM48
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MUĞLA ULUSLARARASI
GENÇLİK MERKEZİ
Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, şehrin merkezinde kurulu kendi binasında, 2015 yılından
beri gençlere hizmet vermektedir. Engelli asansörü, engelli tuvaleti, atölye odaları ile sağlanan
fiziki kolaylıklar yanında işaret dili bilen lider ve gönüllüler ile de engelli gençlerin aktif katılımı
desteklenmektedir. Ayrıca, yakında olan Muğla Engelliler Derneği ile ortaklaşa çalışmalar
yapılarak bedensel ve zihinsel engellilerin merkeze çekilmesine imkan sağlıyor.
Muğla Uluslararası Gençlik Merkezinde çalışmalar bakanlık tarafından yapılan merkezi faaliyetler
ve yerelde gençlik liderlerinin koordine ettiği topluluklar ile gerçekleştiriliyor. Gönüllü gençler
önce liderlerle konuşuyor sonra fikirlerini projeye dönüştürüp müdüre sunuyorlar. Sonrasında
valilik ya da bakanlık oluruyla faaliyet hayata geçiriliyor. Gençlerin yerelde kendi ürettikleri
ve uyguladıkları bu projeler için gençlik merkezinden ayni yardım, teknik bilgi gibi destekler
sağlanıyor. Yıllık olarak bakanlıktan gelen faaliyet planı ve bütçe dahilinde çalışmalar yapılır.
Yıl içerisinde, her ay liderler ve müdürle birlikte yapılan toplantılarda aylık, 3 aylık, yıllık rapor ve
program Gençlik ve Spor Bakanlığı ile paylaşılır.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi bünyesinde merkezi ve yerel projeler, topluluk çalışmaları,
EVS, Eurodesk, Gençlik Değişimleri vb. ulusal ve uluslararası projeler yürütülmekte. Eurodesk
ile Avrupa fırsatları, Gençlik ve Spor Bakanlığının çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmeler, liderlerden
gençlerin talepleri doğrultusunda CV yazma, proje yazma, organizasyon yönetimi ya da KOSGEB
ile protokol çerçevesinde girişimcilik eğitimleri verilerek gençlerin kişisel gelişimi destekleniyor.
Gerçekleşen faaliyetlerde genç gönüllülerin aktif katılımı bekleniyor ve “kurs” mantığına karşı bir
bakış açısıyla gençlerin istekleri doğrultusunda gönüllü eğitmenlerle gerçekleştirilen atölyeler
düzenleniyor.
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MUĞLA ULUSLARARASI
GENÇLİK MERKEZİ

/

İyi Uygulama:
“Lise Beyin Takımı”

/

2012 yılından beri uygulanan Lise Beyin Takımı Projesi 120 aktif gönüllüsü ile yaklaşık 10.000 gence
ulaşmıştır. Genç gönüllülerin, liseli gençlerin gençlik merkezini nasıl aktif kullanabileceklerine dair
sordukları sorunun projeye dönüşmesi ile başlamıştır. Yıllar içerisinde gençlerin sahiplenmesi ve
gençlik liderlerinin koordinasyonunda gelişerek devam etmiştir.

Liseli gençlerin neden gençlik merkezine gelmediği sorusu ile başlayan bir projedir. İlk aşamada,
Muğla’da 15 liseden %50 kadın kotası gözetilerek seçilen en az 2’şer temsilcinin katılımı ile en
az 30 kişinin katıldığı bir tanışma toplantısı düzenleniyor. Gençlerin proje yapma becerilerinin
gelişmesi amacıyla gerçekleştirilen Lise Beyin Takımı Projesi’nde, gençlerin proje yapma
becerilerinin artırılmasına yönelik gönüllülük, takım çalışması, iletişim gibi eğitimler ve proje
yazma atölye çalışmaları düzenleniyor. Bu genç temsilciler tarafından okullarda ihtiyaç analizleri
çıkarıyor ve 15 okulda 15 faaliyet yapılıyor. Yapılan ihtiyaç analizleri sonucunda her okul langırt,
paintball turnuvası, konser, trekking vb. projeler geliştiriyorlar. Kendi okullarında düzenledikleri
bu projelerin ardından, Mayıs ayında Gençlik Haftası’nda bu gençler üniversiteli gençlerle Muğla
ilinde görünürlüğü olan, büyük çapta, ortaklaşa bir büyük proje hayata geçiriyorlar.

Gençlerin yine gençlerden öğrendiği akran eğitim modeli ile proje yapma beceri ve deneyimleri
artırılmasına katkı sağlanıyor. Aynı zamanda, fikirden projeye giderken gençler ihtiyaç analizi,
fikri sınama, planlama ve uygulama aşamalarında iş birliği içinde çalışıyorlar. Oluşturdukları iyi
örneklerle de kendilerinden sonra gelen gençler için ilham kaynağı olurken, kişisel gelişimlerine
de katkı sağlıyorlar.
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Rakamlarla Sodes Engelsiz
Gençlik Merkezi

/

Mekansal Özellikler

SODES ENGELSİZ
GENÇLİK MERKEZİ

Bağlı Bulunduğu Kurum:

Genç Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Kuruluş Tarihi:
Kasım 2015

Adres:

Şehidiye Güzelyalı Mah. 81811 Sok. No:229 Çukurova / Adana

Gençlik Merkezi
Kapalı Alan (m2
Oda sayısı)

Çok amaçlı bir eğitim salonu, fitness salonu, paralimpik spor
alanları ve bir ofis bulunmaktadır.

Gençlik Merkezi
Açık Alan (m2)

2000 m2 bahçe içerisinde cirit, gülle, street workout, çok amaçlı
basketbol sahası ve atletizm alanları bulunmaktadır.

Gençlik Merkezi
Çalışma Gün ve
Saatleri

Haftanın her günü 09:00-18-00 saatleri arası açık. Gençlerin
faaliyetleri doğrultusundan daha uzun saatlerde açık oluyor.

Gönüllü / Yararlanıcı / Çalışan Profili
Profesyonel
Çalışan Sayısı ve
Görevi (Cinsiyet
Dağılımı)

1 tam zamanlı çalışan, 1 yarı zamanlı proje koordinatörü, 4
antrenör. (Gençlik Çalışanı: 2 kadın, 4 erkek /
İdari Personel: yok)

Aktif
Gönüllü Sayısı

100

Yararlanıcı
Sayısı (Cinsiyet
Dağılımı)

Engelli/engelsiz 2000 kişi/ay (%30 kadın, %70 erkek)

Hedef Kitle

6-33 yaş aralığında çocuk, genç, yetişkin, engelli
ya da engelsiz herkes

Web Sitesi & E-posta:
www.gencengelliler.org

Sosyal Medya:

Facebook: GencEngellilerGenclikVeSporKulubu / Twitter: GencEngelliler
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SODES ENGELSİZ
GENÇLİK MERKEZİ
SODES Engelsiz Gençlik Merkezi Adana’nın Çukurova ilçesinde biri prefabrik biri tek odalı iki
binada 2015 yılından itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Bedensel engelliler için yeterli
erişebilirlik ve görme engelliler kütüphanesi ile engelli dostu bir gençlik merkezidir.
Adana Valiliğine bağlı Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Fonu (SODES) kapsamında bir proje
çerçevesinde hayata geçen SODES Engelsiz Gençlik Merkezinde kararlar engelli ve engelsiz 7
kişiden oluşan bir yönetim kurulunda alınmaktadır. SODES’in desteği ile 2005 yılında kurulan
Genç Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü (GESK), genç engelli bireylerin sportif faaliyetlerinin
etkisini ve sürdürülebilirliğini arttıran fiziki bir mekana kavuştu.

2016 bütçesi, SODES tarafından 134.000 TL olarak belirlenen SODES Engelsiz Gençlik Merkezinin
elektrik masrafları ayni destek olarak Çukurova Belediyesi tarafından ödenmektedir. Ayrıca
Çukurova Belediyesinin desteği ile merkez bünyesinde Adana’nın ilk görme engelli kütüphanesi
hizmete açıldı. Var olan bu desteklerin yanında yerelden kaynak yaratmak için çalışmalara devam
ediliyor. Halk Eğitim Merkezi ile yapılan protokol çerçevesinde müzik, seramik, spor gibi kurslara
eğitmen desteği sağlanmaktadır. Engelli gençlere ve ailelerine öz bakım, iletişim gibi konularda
verilen eğitimlerle yaşam kalitelerine ve özgüvenlerine de katkı sağlanmaktadır.
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SODES ENGELSİZ
GENÇLİK MERKEZİ

/

İyi Uygulama:
“Sodes Engelsiz Gençlik Merkezi”

/

Türkiye’deki ilk engelsiz gençlik merkezi uygulaması olarak SODES Engelsiz Gençlik Merkezinin
kendisi bir iyi uygulama örneği olarak sunulmaktadır.
SODES Engelsiz Gençlik Merkezi engelli ve engeliz gençlerin bir arada faaliyetleri yürütmesine
imkan sağlamaktadır. Hak temelli bir yaklaşım ile projeler uygulanırken gençlerin engellilik
konusundaki farkındalıkları gelişmektedir. Engelli ve engelsiz gençler, aralarındaki farklılıklara
bakmaksızın gerçekleştirdikleri projelerle sosyal hayata birlikte katılım sağlıyorlar. Merkezde
ayrıca çevre koruma ve homofobi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 150 kişilik proje ekibinin
yarısı engelli gençlerden oluşmaktadır.
Tüm projeler sosyal hayatı çok kısıtlı olan ya da hiç olmayan engelli gençlerin sosyal hayata
katılımını güçlendirmeye yönelik faaliyetleri içermektedir. Spor bu alandan genç engelli
bireylerin katılımını kolaylaştıran önemli bir araçtır. 2016 Türkiye Bedensel Engelliler Türkiye
Şampiyonası’nda, 37 sporcu, çeşitli branşlarda 46 madalya alarak önemli bir başarıya imza
atmıştır. Gerek katılımcı sayısı ile gerekse kazanılan madalyalarla bir rekor kırılmıştır.

016 yılında Çukurova Belediyesi engelli yüzme havuzunun kas gelişimini sağlayamayan bedensel
engelli 100 genç tarafından kullanılmıştır.
SODES Engelsiz Gençlik Merkezinde, ayrıca mülteci engelli gençler için spor aktiviteleri ve
dil, resim ve seramik atölyeleri yürütülmeye başlanmıştır. Gençlik merkezi ulaşımı ücretsiz
sağlanıyor. Bu şekilde, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuk ve gençlerin yaşadıkları yerlerden
merkeze ulaşımları sağlanmıştır. Merkez bünyesinde gönüllü olarak çalışmaya başlayan Suriyeli
mülteci bir fizyoterapist iletişimi kolaylaştırmaktadır.
6-33 yaş aralığında olan çocuk ve genç engelli hedef grubuna ulaşmaya çalışan SODES Engelsiz
Gençlik Merkezi, genç ve çocukların öz güvenlerinin gelişimini desteklerken aynı zamanda
ailelerinin de çocuklarına güvenlerini pozitif yönde etkilemektedir.
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Rakamlarla Selçuklu Belediyesi
Talha Bayrakçı
Gençlik Merkezi

/

Mekansal Özellikler

SELÇUKLU BELEDİYESİ
TALHA BAYRAKÇI
GENÇLİK MERKEZİ
Bağlı Bulunduğu Kurum:
Selçuklu Belediyesi

Kuruluş Tarihi:
2013

Adres:

Bosna Hersek Mah. Osmanlı Cad. 36 T Selçuklu/Konya

Gençlik Merkezi
Kapalı Alan (m2
Oda sayısı)

1600 m2 kapalı alan. 30’ar kişilik 2 sınıf, 150 kişilik 1 konferans
salonu, 36 kişilik toplantı salonu, fuaye alanı, sohbet odası, 130
kişilik etüt salonu kafeterya ve oyun odası bulunmaktadır.

Gençlik Merkezi
Açık Alan (m2)

Açık alanı bulunmamaktadır.

Gençlik Merkezi
Çalışma Gün ve
Saatleri

Haftanın her günü 08.00-23.00 saatleri arası açık. Gençlerin
ihtiyaçları doğrultusunda daha uzun saatlerde açık kalıyor.

Gönüllü / Yararlanıcı / Çalışan Profili
Profesyonel
Çalışan Sayısı ve
Görevi (Cinsiyet
Dağılımı)

1 gençlik çalışanı, 1 idari personel, 6 yardımcı personel.
(Gençlik Çalışanı: 1 erkek / İdari Personel: 7)

Aktif
Gönüllü Sayısı

1200

Yararlanıcı
Sayısı (Cinsiyet
Dağılımı)

1400 kişi/ay (%55 kadın, % 45 erkek)

Hedef Kitle

18-30 yaş arası gençler

Web Sitesi & E-posta:

genclik.merkezi@selcuklu.bel.tr
talhabayrakcigm@gmail.com

Sosyal Medya:

Facebook: SelcukluGenclikMerkezi / Twitter: Sbgenclikmerkez
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SELÇUKLU BELEDİYESİ
TALHA BAYRAKÇI
GENÇLİK MERKEZİ
Selçuklu Belediyesi Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi, Konya’da gençlerin yoğun olarak bulunduğu
üniversite bölgesinde 2013 yılından beri faaliyetlerini sürdürmektedir. Kendisine ait bina fiziksel
engelli gençlerin rahat ulaşımını sağlayacak şekildedir.
Selçuklu Belediyesi proje tekliflerinin değerlendiricisi ve kolaylaştırıcısı fonksiyonunu üstlenmiştir.
Belediye tarafından uygun olarak değerlendirilen proje, Selçuklu Belediyesi Kültür Müdürlüğü
bütçesinden fonlanmaktadır. Herkesin kullanımına açık kütüphanesi ve ücretsiz wifi erişimi ile
gençler için bir cazibe yaratılması amaçlanmıştır.
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Gençlik Meclisi faaliyetleri, üniversitenin öğrenci
toplulukları faaliyetleri, kurslar, kamplar geziler
ve ayrıca öğrencilerin kendi yaptıkları projeler
bulunmaktadır. Diğer taraftan gençlerin kişisel
ve teknik gelişimlerine katkıda bulunan AB
projeleri, EVS, Erasmus+ gibi uluslararası
projeler yanında; KOSGEB ile yapılan protokol
çerçevesinde Girişimcilik Eğitimleri Projesi
merkez bünyesinde devam etmektedir.
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SELÇUKLU BELEDİYESİ
TALHA BAYRAKÇI
GENÇLİK MERKEZİ

/

İyi Uygulama:
“Genç Kitlenin Şehrin
Yöneticileriyle Buluşması”

/

Genç Kitlenin Şehrin Yöneticileriyle Buluşması Projesi, gençlerin kişisel gelişimlerine olumlu
katkı sağlaması açısından iyi örnek olarak görülmektedir. Yerel yöneticiler ile gençleri buluşturan
projede gençlerin özel sektör ve yerel yönetim temsilcileri ile buluşmaları hedeflenmektedir.
Bu şekilde, okulda öğrendikleri teorik bilgilerin pratikte ne şekilde işlediğine dair birinci ağızdan
deneyim aktarımı alabildiler.

Projenin başında gençlere özel sektör, yerel yönetim ya da kamu temsilcilerinden kimlerle
görüşmek isterler sorusu soruldu. Gençlerin talepleri doğrultusunda 50 yerel yönetici tespit
edildi. Belirleme aşamasına katılan gençler aynı zamanda bu kişilere kurumlarında ziyaretler
gerçekleştirerek koordinasyonu sağlıyorlar. Farklı öğrenci toplulukları yıl içerisinde düzenlenen
bu sohbet toplantılarına katılıyorlar. Gençler yaşadıkları kentin sorunlarına ya da taleplerine
dair muhataplarıyla birebir konuşma ve buluşma imkanı buldular. Selçuklu Belediyesi Belediye
Başkanı ve belediye yöneticileri ile gençleri haftalık olarak bir araya getirerek üniversite gençliğinin
beklentilerini direkt anlatabilecekleri bir ortam sağlanmaktadır.

Selçuklu Belediyesi Kent Konseyinin koordinasyonunu gerçekleştirdiği projelerde gençler karar
verici rolünü yerini getirirken, yine gençlerden gelen talepleri de birinci ağızdan duymaktadır.
Öğrenci toplulukları, öğrenci dernekleri ile birlikte gençlere yönelik yapılacak çalışmaların
tartışılması, alınan kararların benimsenmesi ve gençlerin katılımı açısından önemlidir. Diğer
taraftan gençlerin yerel yöneticiler ile gerçekleştirdikleri bu toplantılar, toplantı yapma ve
müzakere becerilerini geliştirmeleri için de bir fırsat yaratmaktadır.
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Rakamlarla Tepebaşı Belediyesi
Gençlik Merkezi

/

Mekansal Özellikler

Gençlik Merkezi
Kapalı Alan (m2
Oda sayısı)

TEPEBAŞI BELEDİYESİ
GENÇLİK MERKEZİ
( 19 Mayıs Gençlik Merkezi - 29 Ekim Gençlik Merkezi )

Bağlı Bulunduğu Kurum:
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi

Kuruluş Tarihi:

9 Mayıs Gençlik Merkezi: 2011
29 Ekim Gençlik Merkezi: 2014

Adres:

19 Mayıs Gençlik Merkezi: Yeni Bağlar Mah. Üniversite Cad. No:144 Tepebaşı Eskişehir
29 Ekim Gençlik Merkezi: Yeni bağlar Mah. Akıncı Sok. No:54 Tepebaşı Eskişehir

19 Mayıs Gençlik Merkezimizde; 4 adet çok amaçlı salon, yine çok amaçlı
olarak kullanılan kafeterya bölümü, açık mutfak (fırın, ocak) ve sonunda küçük
bir sahnenin bulunduğu büro kısmından oluşmaktadır.
29 Ekim Gençlik Merkezimizde ise, bir adet spor salonu, Ali İsmail Korkmaz
Sahnesi, ücretsiz çamaşırhane, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, 4 adet
çok amaçlı salon, 2 adet okul öncesi çocuklar için oyun odası, bahçe, Gençlik
Meclisi ve Eskişehir GençBank için ayrılmış bir oda ile birlikte; idari büro, AGH
Birimi Bürosu, sekreterlik, AGH Gönüllüleri için ayrılmış bir büro ve mutfak
bulunmaktadır.

Gençlik Merkezi
Açık Alan (m2)

29 Ekim Gençlik Merkezimizin kendisine ait bir arka
bahçesi bulunmaktadır.

Gençlik Merkezi
Çalışma Gün ve
Saatleri

19 Mayıs Gençlik Merkezi, haftanın her günü hafta içi 08:00-21:00
saatleri arası, hafta sonu 08:00-18:00 saatleri arası kullanıma açık.
29 Ekim Gençlik Merkezi ise Pazar günleri hariç haftanın tüm günleri
08:00-23:00 saatleri arası, Pazar günleri ise 15:00-23:00 saatleri
arası kullanıma açık.
Gönüllü / Yararlanıcı / Çalışan Profili

Profesyonel
Çalışan Sayısı ve
Görevi (Cinsiyet
Dağılımı)

11 tam zamanlı çalışan vardır: 1 merkez koordinatörü, 3 proje
koordinatörü, 2 sekreter, 2 okul öncesi eğitmeni, 3 temizlik görevlisi
(Gençlik Çalışanı: 6 kadın, 3 erkek / İdari Personel: 2 kadın, 1 erkek)

Aktif
Gönüllü Sayısı

100

Yararlanıcı
Sayısı (Cinsiyet
Dağılımı)

4000 kişi/ay (%70 kadın, %30 erkek)

Hedef Kitle

15-30 yaş arası gençler

Web Sitesi & E-posta:

www.tepebasigenclikmerkezi.com

Sosyal Medya:

Facebook: ESKTGM / Twitter: ESKTGM / Instagram: tepebasigenclik
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TEPEBAŞI BELEDİYESİ
GENÇLİK MERKEZİ
Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezi adı altında
iki ayrı binada çalışmalarına devam etmektedir.
2011’de 19 Mayıs Gençlik Merkezi açılmış,
ancak kısa bir zaman sonra gençlerin yoğun
talebini karşısında, 2014’te de 29 Ekim Gençlik
Merkezi faaliyete sokulmuştur. Birbirine beş
dakikalık yürüme mesafesinde bulunan bu iki
gençlik merkezi, farklı lokasyonlarda “Tepebaşı
Belediyesi Gençlik Merkezi” adı altında gençlere
yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir.
Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezi çalışanları,
Tepebaşı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü ile birlikte projelere karar vermekte,
ancak gençler bu sürece dolaylı ya da doğrudan
katılmaktadır. Gençlerin hayata geçirmek
istedikleri projeler dinleniyor ve tartışıldıktan
sonra uygun ise destekleniyor. İki üniversitenin
bulunduğu Eskişehir’de 100.000 üniversiteli
genç vardır. Gençlerin sınav dönemlerinde
rahat ders çalışmalarını desteklemek için,
gençlik merkezleri vize ve final dönemlerinde
24 saat açık kalmaktadır.
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Tepebaşı Gençlik Merkezinin bütçesi Tepebaşı Belediye tarafından fonlanmaktadır. Projeler
hayata geçirilirken sponsorluk arayışına gidilmiyor, ancak Eurodesk mali destek, Ulusal Ajans
hibelerinden kaynak yaratılmaktadır. Gençlerin teknolojiye ulaşmalarını kolaylaştıracak ya da
kişisel gelişimlerini destekleyecek Eurodesk, Avrupa Gönüllü Hizmeti, ücretsiz Avrupa fırsatları,
kişisel gelişim kursları, sosyal sorumluluk, gönüllülük, Living Lab, GençBank gibi projeler
yürütülüyor. 19 Mayıs Gençlik Merkezinde tasarım odaklı bir kuluçka merkezi kurulması için
çalışmalar devam etmektedir.
İngilizce speaking, gitar, ney, yan flüt, bağlama, ritim, taş boyama, kağıt takı tasarımı, işaret dili,
Fransızca, Almanca, şan, plates, wing tsun, zumba, senaryo yazarlığı, kısa film yazarlığı, öykü
yazarlığı, kısa film atölyeleri, illustrator, photoshop, c sharp, autodesk maya, 3d maxx, web
tasarımı, yaratıcı drama, drama ve animatörlük, diksiyon, hızlı okuma, yabancılar için Türkçe gibi
atölyeler ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
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TEPEBAŞI BELEDİYESİ
GENÇLİK MERKEZİ

/

İyi Uygulama:
“Tepebaşı Belediyesi Gençlik
Merkezi Sosyal Girişim Ekibi”

/

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezi sürdürdükleri çalışmalarda, Eskişehir ili genç nüfusu
potansiyelini toplumsal faydayı gözetecek şekilde gençlerin gönüllü çalışmalarını önemsiyor
ve sivil toplum çalışmalarına dahil olmalarını özendiriyor. Tepebaşı Gençlik Merkezi Sosyal
Girişim Ekibi, gençlerin yaşadıkları çevrede bulunan sorunların tespiti ve çözümüne yönelik
katılım göstermeleri amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Gençlerin yaşadıkları ya da çevrelerinde
gözlemledikleri sorunlar üzerinden çözüme yönelik fikirlerini projelendirerek hayata geçirmeleri
desteklenmektedir. Projeye, Anadolu Üniversitesinde verilen Topluma Hizmet Uygulamaları
dersini alan öğrenciler ve açık çağrı ile sürece dahil olan gönüllüler katılmaktadır.
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Bir araya gelen yaklaşık 150 kişilik ekip için öncelikle gönüllülük eğitimleri ve proje atölyeleri
yapılmaktadır. Bu şekilde bir fikri projeye çevirme ve gönüllü çalışma ile ilgili gençlerin kavramsal
bakış açılarının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Süreç içinde uygulama ve atölyeler ile iletişim,
takım çalışması, organizasyon kabiliyeti, zaman planlaması gibi kişisel gelişim ve bireylerin aktif
vatandaşlık olgusunu geliştirmeleri hedeflenmektedir.
Gerçekleştirilen bir dizi atölye sonunda gençler fikirlerini sunmuş ve ortaya çıkan 7 ana tema
üzerinden ekipler, 5 farklı proje geliştirdiler.
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GENÇLİK MERKEZİ

/
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İyi Uygulama:
“STK Rehberi”

/

Eskişehir özelinde ciddi bir genç popülasyonu
olmasına rağmen gençlerin yerelde bulunan
STK’ların çalışmaları hakkında yeterince bilgi
sahibi olmadığı, bu yüzden gönüllülük ile geç
tanıştıkları bir sorun olarak tespit edilmiştir.
Sorunun çözümüne yönelik olarak, proje ekibi
bir STK rehberi hazırlamaktadır.

İyi Uygulama:
“Hadi Bizi Gönülden Destekle Projesi”

BİR BAKIŞTA GENÇLİK MERKEZLERİ

/

Hastanede çeşitli sebeplerle yatarak tedavi
gören çocukların sosyal yaşantılarının sınırlı
olduğunu ve bu nedenle motivasyona
ihtiyacı olduğunu düşünen gençler, bu grup
için periyodik olarak motivasyon etkinlikleri
düzenlemektedir. Gönüllü çalışan grup içinde
henüz çocukken aynı hastalık ve iyileşme sürecini
tecrübe etmiş olan gençler, kendi yaşadıkları ve
gözledikleri sorunun çözümüne yönelik bir proje
oluşturması ile ortaya çıkıyor. Drama, müzik
dinletisi, resim atölyesi gibi motivasyona yönelik
çalışmaların yanında hastaların bazı ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik kaynak yaratma çalışmaları
da yapılıyor.

/

İyi Uygulama:
“I Had a Dream”

/

Engelli bireylerin kamusal alanları kullanırken yaşadığı zorlukları tespit edip düzeltilmesi için
çalışan ekip, bir Erasmus+ KA1 projesi yürütmüştür ve projenin hibesi bitmesine rağmen
sorunları tespit etmeye devam etmekte ve ilgili kurumların harekete geçmesi için çalışmalarını
yürütmektedir. Proje ekibi sorunun çözümüne yönelik proje oluşturmuş, fon kaynağı yaratmış
ve proje süresi sona ermesine rağmen projenin sürdürülebilirliği ile ilgili etkili adımlar atmıştır.
Engelli rampalarının kullanılabilir olmaması, trafik sinyalizasyonlarının yanlış yerleştirilmesi,
engelli park alanlarına hatalı park etme, bankamatiklerin engelli ulaşımına uygun olmaması gibi
problemler tespit eden gençler, bu konuda ilgili kurumlara resmi yollardan başvurular yaparak,
takipçisi oluyorlar.
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TEPEBAŞI BELEDİYESİ
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/

İyi Uygulama:
“Üstünüze Afiyet! İkinci El Eşya
Takas Pazarı ve Dönüşüm Sofraları”

/

Proje ekibi, Dünya’da ve Türkiye’de yaygın bir problem haline gelen tüketim toplumu kavramına
odaklanmıştır. Günümüzde bitmek bilmeyen tüketim çılgınlığına karşı bir duruş sergilerken,
paylaşım, dayanışma, üretim gibi değerleri desteklemek amacıyla her ay takas pazarı kurmaya
ve Dönüşüm Sofraları olarak adlandırılan, market, pazar ve hallerde kullanılabilir olmasına
rağmen rağbet görmemeleri nedeni ile atılması planlanan yiyecekleri toplayarak herkese açık
yemeklerin sunulduğu sofralar kurmaya başlamışlardır. “Üstünüze Afiyet! İkinci El Eşya Takas
Pazarı ve Dönüşüm Sofraları” adlı etkinliği her ay düzenleyen proje ekibi etkinlik içerisinde
çevreci çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına da yer vermektedir. Proje ekibi,
projelerini hayata geçirirken yerelde sahiplenilmesini de sağlayacak şekilde yerel kurumlarla iş
birliği yaparak tabana yaymaya çalışmaktadır.

/

İyi Uygulama:
“Survival Turkish Language’ Dersi”

/

Proje ekibi dilimizi ve alışkanlıklarımızı
bilmeyen yabancı öğrencilerin burada
misafir
oldukları
süreyi
görece
kolaylaştırmak adına “Survival Turkish
Language” dersi açmıştır. Bu kapsamda
Eskişehir’de yaşayan 15 yabancı gence
ders vermektedirler. Ekip aynı zamanda
“We are Tasting Eskişehir” adlı bir dizi
videodan oluşacak tanıtım çalışmaları ve
“Point It” adlı bir rehber hazırlığındadır.
Gençler tüm bu projeleri hayata
geçirirken yereldeki diğer sivil toplum
kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları,
yerel yönetim ve özel sektör temsilcileri
ile kaynak geliştirme ve projenin
yaygınlaştırılması
için;
yüz
yüze
görüşmeler ve diğer iletişim kanalları
yolu ile bağlantı kurmaktadır. Bu şekilde,
projelerin ve gönüllü çalışmaların
yerel halk tarafından desteklenmesi ve
katılımına olanak sağlamaktadır.
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Rakamlarla Van
Gençlik Merkezi

/

Mekansal Özellikler

VAN
GENÇLİK MERKEZİ

Bağlı Bulunduğu Kurum:

Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Gençlik Merkezi
Kapalı Alan (m2
Oda sayısı)

7 katlı binada, 8 oda (her katta bir büyük salon,
2 idari oda, 1 sinema odası) bulunmaktadır.

Gençlik Merkezi
Açık Alan (m2)

Açık alan bulunmamaktadır.

Gençlik Merkezi
Çalışma Gün ve
Saatleri

Haftanın her günü 08:00 - 20:00 saatleri arası açıktır. Gençlerin
talebi doğrultusunda daha uzun saatlerde açık kalabiliyor.

Gönüllü / Yararlanıcı / Çalışan Profili
Profesyonel
Çalışan Sayısı ve
Görevi (Cinsiyet
Dağılımı)

1 müdür, 4 gençlik lideri, 2 hizmet alımı müstahdem
(Gençlik Çalışanı: 2 kadın, 3 erkek / İdari Personel: 2 erkek)

Aktif
Gönüllü Sayısı

130

Yararlanıcı
Sayısı (Cinsiyet
Dağılımı)

6000 kişi/ay (%40 kadın, %60 erkek)

Hedef Kitle

14-29 yaş arası gençler

Kuruluş Tarihi:
03.08.2005

Adres:

Vali Mithat Bey Mah. Zübeyde Hanım Cad. İl Defterdarlığı Yanı Van

Web Sitesi & E-posta:
vangm@gsb.gov.tr

Sosyal Medya:

Facebook: GSBVANGM / Twitter: van65_GM
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VAN
GENÇLİK MERKEZİ
Van il merkezinde toplu taşımaya yakın, gençlerin kolay ulaşabileceği bir binada gençlere hizmet
vermektedir. Beş katlı binanın asansör ve girişi bedensel engelliler için uygun olsa da tuvalet
kullanımı engelli dostu değildir. Çeşitli etkinliklere engellilerin katılmasına ya da işitme engellilere
yönelik proje yapılmasına rağmen fiziki yapıdaki eksiklikler engelli katılımını zorlaştırıyor.
Van Gençlik Merkezinde kararlar kamu kurumu idari amirlerince alınıyor ve projelerin
uygulamasında Gençlik Spor İl Müdürlüğünden bütçe alıyor. Yıllık faaliyet takvimine göre haftalık
toplantılarda yapılacak çalışmaların planlanması yapılıyor.

Gençlik merkezi bünyesinde üç farklı proje tipinden bahsedebiliriz. Gençlik Kampları, Şehirler
ve Kültürler, Gençlik Merkezleri Akademisi, Tecrübe Konuşuyor gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı
projelerinin yerelde uygulanması, gençlik liderlerin öncülüğünde ağırlıklı olarak gençlerden
gelen fikirlerin gerçekleştirildiği yerel projeler ve Halk Eğitim Merkezi destekli atölyeler yıl içinde
gerçekleşiyor. Van Gençlik Merkezinde dört farklı branşta beş atölye çalışması yapılıyor. Seramik
çömlek yapımı, ahşap oyma, iki ayrı cam boyama ve ahşap boyama atölyelerinin her birine 150
genç katılıyor. Tüm faaliyetlerden toplamda 800 genç faydalanıyor. 160 genç katılım gösterdikleri
branşlarla ilgili şehir ziyaretleri yapacaklar ve ürettikleri ürünleri bir sergi kapsamında sunacaklar.
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VAN
GENÇLİK MERKEZİ

/

İyi Uygulama:
“Gençlik Merkezleri Akademisi”

/

Eğitim ve atölye çalışmalarının Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri Akademisi
formatındaki uygulamaları farklı Gençlik Merkezlerinde uygulanabilir. Proje kapsamında tarih,
kültür, medeniyet eksenli teknik, sanatsal, inovatif beceriler üzerine gelişim eğitimleri ile ilim,
irfan, ahlak eksenli Değerler Eğitimi Atölye Çalışmaları (seminer, sohbet, kurs, istişare toplantısı
şeklinde) düzenleniyor. Projenin hedef kitlesi çocuk ve gençlerdir. Projede hedef kitlenin
bir yandan ilerici, kalkınmacı anlayışları benimserken, diğer yandan kültür mirası taşıyıcısı
olan gençlerin sorumluluk sahibi birey ve yurttaş olarak yetişmesine katkıda bulunacağı
düşünülmektedir.

Bunun yanında aniden gerçekleşen ve toplumu derinden etkileyen olaylarda da hızlı bir şekilde,
inisiyatif alarak yerel kurumlarla koordineli çalışmanın gençlik merkezlerinin iyi bir uygulaması
olacağı düşünülmektedir. Van depremi sonrasında, Van Gençlik Merkezi konteyner gençlik
merkezi kurulumu yaparak, gelen yardımların dağıtılmasına destek vermiştir. Deprem sonrası
dönemde kurulan 9 konteyner gençlik merkezinde, donanım zayıf olmasına rağmen genç
ve çocukların deprem sonrası travmalarını atlatmalarına yardımcı olmaya yönelik atölyeler
yapılmıştır. 7-18 yaş arası çocuk ve gençlere mangala, satranç, afetten korunma gibi alanlarda
ilgili uzmanlar tarafından eğitimler verilmiştir.
Deprem sonrasında diğer gençlik merkezleri ve kurumlarla da iş birliği yapılmıştır. Bir yıl kadar
devam eden bu çalışmalar boyunca, 2.000 gençle doğrudan çalışılmıştır.
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Geçlik Merkezleri İçin Bir İyi
Uygulama Modeli
GençBank

GençBank Projesi
GençBank, öğrenim gören veya görmeyen, lisede veya üniversitede aktif
öğrencilik yapan ya da açık lisede okuyan, üniversite mezunu veya çalışan gençlerin
birlikte sosyal sorumluluk ve gençlik çalışması yapma ihtiyacını karşılamak amacıyla ilk
olarak 2011 yılında pilot uygulamasıyla Toplum Gönüllüleri Vakfı koordinasyonunda
başladı. Birçok ülkede uygulanmakta olan YouthBank Projesi Ağı’nın Türkiye ayağı
olarak başlayan GençBank, uluslararası uygulamalar dikkate alınarak ve Türkiye’nin
sosyokültürel yapısına uyarlanarak bir yerel gençlik çalışması modeli olarak kurgulandı.
GençBank, gençlerin kendilerini ait hissettikleri yaşam alanı sınırı içerisinde
katılım gösterdikleri bir gençlik çalışması aracı. Yaşam alanı sınırını proje kapsamında
genellikle mahalle ve ilçe olarak aldık. GençBank Projesi’nin genel amacını, belirli bir
yerde yaşayan tüm gençlerin fikirlerinin desteklenerek toplumsal katılımının sağlanması
olarak ifade edebiliriz. Projenin kullandığı metot ise gençler tarafından yürütülen yerel
hibe programı.

GENÇBANK

Mahalle ve ilçede gençlik çalışması yapmanın önemli bir nedeni de, nüfus
yoğunluğu büyükşehirlere ve kentlere göre düşük olan yerleşim birimlerinde yaşayan
gençlerin görece dezavantajlı konumda olduklarını söyleyebiliyor olmamız. Bu da dolaylı
olarak gençlerin demokratik katılımının önünde engeller olduğu çıkarımına götürüyor
bizleri. Bu engellerin başında da yaşadıkları yerlerde gençlik çalışması adına olanaklara
sahip olmamalarının, daha da doğrusu gençlik çalışmasına dair bir bilginin ve deneyimin
var olmamasının geldiğini söyleyebiliyoruz. Gençlerle iletişim kurmak, elbette gençlerin
kendilerini ifade edebildikleri özgür alanlar oluşturmakla sağlanabiliyor. Gençlerden
kendilerini ifade etmeleri istense bile bunu yaparken yetişkinlere benzemeleri
bekleniyor ve isteniyor. Bu beklenti de yetişkinler ve gençler arasındaki bilgi ve
deneyim alışverişini engelliyor. Bu engelin gençler ve yerel yönetimler arasında da
oldukça yaygın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Her ne kadar söylemde aksi olsa
da, eyleme gelindiğinde gençlerin yerel yönetimlerdeki katılım oranının bir hayli düşük
olduğunu biliyoruz. Örneğin, Türkiye’de her belediye bünyesinde kurulması beklenen
ve yasaya bağlanan Kent Konseyi Gençlik Meclislerinin sayısı yaklaşık 75’tir.

Mahallede ve ilçede gençlik çalışması vurgusunun bu proje özelinde önemli bir
yeri var: tüm gençler için erişebilirlik. Eğitimde olan-olmayan, çalışan-çalışmayan, mezun
ya da oturan tüm gençlerin GençBank Projesi’nden, herhangi birinin bir diğerine göre
önceliği olmaksızın yararlanabilir olması, gençlik çalışmasını herhangi bir kategoriye
veya sınıra bağlı olmadan tüm gençler tarafından ulaşılabilir hale getiriyor.
Böylelikle dezavantajlı olan gençlerin toplumsal katılımının kapısı aralanmış
oluyor. “Tüm gençler” diye üzerine basa basa dile getirilmesinin bir nedeni var. Gençler
denildiğinde akla her ne kadar homojen bir grup gelse de gençlerin farklı farklı özellikler
taşıyan bir toplumsal kategori olduğunu hatırlamak ve bunun üzerine biraz düşünmek
gerekli.
“Örgün eğitim”de olup da zamanının büyük bölümünü akranlarıyla belirli bir
program içerisinde lise ve yüksekokul/üniversitede geçiren gençlerin dışında, bu
kurumlarla zamansal ve mekansal bağı olmayan gençleri “görece dezavantajlı gençler”
olarak tanımladık. Çünkü gençlik nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan bu gençler,
devlet tarafından kendi akran grubuna ayrılan bütçenin ve hizmetlerin dörtte birinden
bile faydalanamıyor. Devletin ayırdığı bütçeden bahsettiğimiz için bu önemli bir tespit.
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Gençler ve yerel yönetimler arasındaki ilişki zayıfladıkça gençlerin kendilerini
ifade edebilme alanlarının da belirsizleştiğini görüyoruz. Gençler kendilerine hizmet
sağlayanları tanımıyor, yönetici yetişkinler ise gençlerin ihtiyaçlarına müfredat eğitimiyle
cevap verdikleri ezberlerinden kurtulamıyorlar. Diğer yandan farklı gençlerin farklı
ihtiyaçları olduğunun da altını tekrar çizelim. Bu gençler lise, yüksekokul, açık öğretim
okuyor; sınavlara hazırlanıyor, iş arıyor veya herhangi bir şeyle uğraşmıyor olabilirler.
Farklı dememizin nedenini de tekrarlamış olalım.
Gençlerin kendilerini istedikleri şekilde ifade edebilmeleri için yeni alanlar
kurgulanması gereği gözle görünür bir ihtiyaç. Yine gençlerin kendi bildikleri şekilde
demokratik ve sosyal katılımının sağlanabilmesi için gençlik çalışmasında yeni metotları
keşfetmek, bu metotları araçlara dönüştürmek gerekiyor. GençBank Modeli de bu
ihtiyaçlara cevap vermek için geliştirilmeye çalışılıyor.
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Geçlik Merkezleri İçin Bir İyi
Uygulama Modeli
GençBank

Yerel Yönetimleri Dahil Etmenin Önemi
Yerel yönetimlerin, özellikle de nüfus yoğunluğu düşük ilçe belediyelerinin
tüm hedef kitlenin ihtiyaçlarını tek tek değerlendirip, politika üretebilmeleri çok zor.
Yani kadınlara, çocuklara, gençlere, engellilere, yaşlılara vb. dezavantajlı tüm gruplara
cevap verebilecek çeşitlilik ve kalitede proje tasarlayabilmeleri çoğu zaman mümkün
görünmüyor. GençBank, tam da bu noktada daha önceden denenmiş ve olumlu
sonuçlar alınmış bir model öneriyor yerel yönetimlere. Gençlerle iletişim kurabilecekleri,
gençlerin ihtiyaçlarını tespit edip karşılayabilecekleri bir model.
Bu modelle gençler de yereldeki politika üretme süreçlerine dahil olabiliyor,
belediyelerin gençlerle ilgili çalışmalarına yön vererek hem demokrasi ile tanışıyor hem
de yerel yönetimle yakın ilişki kurabilme fırsatı yakalıyor.
Böylelikle hem gençlerin politik alana dahiliyetleri sağlanmış olurken hem de
belediyelerin gençlerin dünyasına girmelerinin ve hizmet verdikleri kenti genç dostu
bir kente dönüştürebilmelerinin yolu açılıyor. GençBank, yerel kurumlara güvenirliği
önceden gözlemlenmiş adımlarla yol haritası çizme kapasitesi ve aynı zamanda
uygulandığı yerelin özeline dair çözümler üretebilme potansiyeli olan “bir gençlik
çalışması modeli” öneriyor.

GENÇBANK

Proje Sahibi Gençler (Uygulayıcı Ekip)
Fikirleriyle GençBank’a başvuran ve destek alan gençlerin tümüdür. Herhangi bir
sosyal sorumluluk ya da gençlik projesi fikrini kâğıda döken ve GençBank’ın desteğini
isteyen gençlerdir.
Ev Sahibi Kuruluş
GençBank’ın ayakta durabilmesi için sırtını dayadığı tüzel kişiliktir. Belediye,
gençlik merkezi, yerel STK veya bir okul olabilir. Hem mekan, çalışma ortamı, iletişim
materyalleri gibi teknik destek sağlıyor hem de çekirdek ekip üyelerine mentorluk
yapacak profesyonel kişinin kim olacağına karar veriyor. Bu kişiler proje içerisinde abi/
abla olarak adlandırılıyor. Ev sahibi kuruluş ayrıca GençBank ekip üyelerinin seçiminde
de rol alıyor.
GençBank Türkiye Ağı (Toplum Gönüllüleri Vakfı)
GençBank çekirdek ekiplerine ve ev sahibi kuruluşlara bilgi, deneyim, eğitim
desteği veren ve tüm GençBank’lar arasındaki iletişimi sağlayan koordinatör kurumdur.
Kısacası Türkiye GençBank Ağı’nın yürütücü kuruluşu konumundadır. Elbette, bu
bugün için geçerli bir bilgi. Gelecekte Türkiye’de faaliyet gösteren GençBank’ların
koordinasyonunu sağlayacak olan bağımsız bir model için çalışmaların yapılması
kaçınılmaz.

GençBank’ın Metodu: Gençlerin Yerelde Yürüttüğü “Gençlik ve Sosyal
Sorumluluk Hibe Programı”
Bir yereldeki GençBank’ın sürdürülmesinden sorumlu 4 paydaştan söz edebiliriz.
Çekirdek Ekip (Yürütücü Ekip)
6-8 kişiden oluşan ve o yereldeki GençBank’ı koordine eden ekiptir. Tüm
GençBank’ın bütün döngüsünü üstlenen, takvimini, programını oluşturan, destek
olunacak başlıca konuları belirleyen, proje çağrılarını açan, yüz yüze görüşmeleri
gerçekleştiren ve hangi projelerin nasıl destekleneceğine karar veren ekiptir.
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Geçlik Merkezleri İçin Bir İyi
Uygulama Modeli
GençBank

Bir GençBank’ın var olabilmesi için paydaşların varlığı kadar önemli bir diğer
kavram da “hibe”, gençlerin projelerini hayata geçirebilmeleri için gerekli olan maddi
kaynakların tümü. Hibe tahsisi, gençlerin proje fikirleri için ayrılan nakdi ve/veya ayni
bağışın herhangi bir karşılık beklenmeden verilmesi anlamına geliyor. Böylelikle ev
sahibi kuruluş ve yürütücü ekip arasında önceden karar verilecek ve karşılıklı güven
temelinde şekillenecek bir anlaşma yapılması kaçınılmaz görünüyor. Toplamda kaç
projenin destekleneceğine, her bir projeye verilecek olan azami hibe tutarına ve
toplamda kaç proje fikrinin destekleneceğine karar verilmesi gerekiyor. Bundan
sonrası ise kısaca söyle işliyor: GençBank çekirdek ekipleri projenin yereldeki yürütücü
ekipleri olarak belediye, yerel STK veya bir gençlik merkezinin ev sahipliğinde hibe
programını yürütmek için bir yıllık bir takvim oluşturuyorlar. Aldıkları başlangıç
eğitiminden sonra, önce çalışma mekanlarını belirliyor ardından da yerelde gençlerin
ihtiyaçlarını öğrenmeye yönelik kısa bir araştırma yapıyorlar. Bu ihtiyaçlar temelinde
destekleyecekleri gençlik grupları ve sosyal sorumluluk projeleri için çağrı açıyor ve ev
sahibi kuruluşla birlikte kaynakları belirleyip dağıtacakları toplam hibe miktarını tespit
ediyorlar.
O mahallede/ilçede yaşayan gençler ise fikirlerini projelere dönüştürmek için
basit bir başvuru formuyla ekibin kapısını çalıyor (kapı çalmak denildiğine bakmayın,
genellikle sosyal medyanın nimetlerini kullanıyorlar). Başvurmak için olmazsa olmaz
iki önemli kriter var: proje fikri sosyal sorumluluk üzerine kurulmalı ya da gençlerin
hayatlarını doğrudan ilgilendiren bir konu olmalı ve ayrıca başvuru sahipleri de 15- 25
yaşları arasında olmalı. Tüm başvuruların değerlendirilmesi çekirdek ekip tarafından
yapılıyor ve proje fikri sahipleriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriliyor. Projelerin
hayata geçirilmesi sürecinde GençBank çekirdek ekipleri proje sahipleri ile birebir
çalışıyor, ihtiyaçlarını gideriyor, yerel yönetimlerle ilişki için bir köprü görevi görüyor
ve diğer yandan da yerel kaynağı harekete geçirmek üzere tüm kanalları kullanıyorlar.

GENÇBANK

Gençlerin Liderliği
GençBank faaliyetlerinin tümü gençler tarafından yürütülür. GençBank ekiplerini
oluşturan gençler, mahallelerinde ve ilçelerinde yürütecekleri çalışmaların aktörleridir.
Hangi konular hakkında çalışılacağı, hangi projelere destek verileceği, projeler
desteklenirken nasıl bir iş bölümünün yapılacağı gençlerin inisiyatifindedir.
Ayrım Gözetmeksizin Her Gence Açık Olma
GençBank’ın desteği, çevrelerinde değişim yaratmak isteyen tüm gençlere açıktır.
GençBank’ın bulunduğu çevrede yaşayan 15-25 yaş arasındaki tüm gençler fikirlerini
hayata geçirebilmek için GençBank’lara hibe başvurusunda bulunabilirler. GençBank
ekipleri tüm gençlerin başvurularına açıktır ve özellikle de dezavantajlı gençleri dahil
etmek için onların tüm başvurularını desteklerler. Bu nedenle çalışan-çalışmayan, iş
arayan, sınava hazırlanan, okuyan, evde oturan, engelli veya özel bakıma ihtiyacı olan
tüm gençlik gruplarının dahil olabilmesi için eşit fırsatlar yaratmaya çalışmaktadır.
Dahil Olma ve Dahil Etme
GençBank ekiplerindeki tüm bireyler eşit söz hakkına sahiptir. Hangi projelerin
destekleneceği, hangi konularda çalışılacağı ve nasıl çalışılacağıyla ilgili kararlar verilirken
her bireyin görüşü alınır. Dahil olmakta güçlük çeken ekip üyeleri (örneğin grubun en
küçüğü ya da en yenisi) cesaretlendirilir ve sorumluluk paylaşımında tüm ekip üyeleri
daha kolay dahil olabilecekleri konularda görev alır.
Anlamaya Teşvik ve Farklılıklara Saygı
GençBank farklı kültür, etnik köken, inanç ve politik duruştan olan gençlere
eşitlikçi ve sağlıklı bir ortam yaratarak deneyim paylaşımını sağlar. Kendisinden farklı
olanı anlamaya teşvik eder, farklılıklara eşit mesafede durur ve farklılıkların değerli
olduğuna vurgu yapar..

GençBank Projesi’nin gençlerin yürüttüğü ve gençlerin faydalandığı bir gençlik
çalışması yöntemi olarak birçok ülkede uygulandığını daha önce de söylemiştik. Fakat
GençBank, farklı ülkelerde farklı şekillerde uygulanmasına rağmen ortak değerleri olan
bir gençlik çalışması yöntemi.

Hibe Vermenin Basit ve Adil Metodu
GençBank’lar tarafından gençlerin projelerine sağlanan destekler için kullanılan
metot basit olarak kurgulanmıştır. Herkesin kolaylıkla anlayabileceği ve sıkıcı olmayan
sorumluluklar paylaşılır.

GençBank ekiplerinin yerel ihtiyaçlara yönelik farklı yollar geliştirebilmesi için
esnek bir yapısı var. Diğer yandan ortak amaç için oluşturulan bazı değerlerin korunması
gerektiği düşünülerek “GençBank Altın Kuralları” adı verilen bu değerler bütünü
oluşturuldu ve korunmaya çalışılıyor. İsmi her ne kadar “kurallar” olsa da bu maddeleri
birer öneri olarak ele alabilir ve yerelde uygulayacağımız gençlik çalışmalarında sürekli
göz önünde tutabiliriz.

Projelere sağlanacak olan destek, dağıtılan hibe ve seçimler adildir. Gençler
tarafından harcanan paranın nasıl ve nereye harcandığı şeffaf bir şekilde raporlanır ve
herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde arşivlenir.
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Geçlik Merkezleri İçin Bir İyi
Uygulama Modeli
GençBank

GENÇBANK

Olduğu Gibi Dile Getir
GençBank iletişimde olduğu tüm gençlerin bilgiye erişimini kolaylaştıracak açık,
basit bir anlatım ve yazım dili kullanılır. Böylelikle herkesin anlayabileceği ve katılırken
kendini rahat hissedebileceği iletişim kanalları oluşturulur. Katılan her genç kendisini
içinden geldiği gibi rahatça ifade edebilmelidir.
Gençlerin Yetenek ve Deneyimlerini Geliştirme
GençBank’ın tüm faaliyetlerinde yaratıcı ve eğlenceli yöntemler kullanılır.
Gençlerin bilgi, beceri ve tutumlarında olumlu yönde değişim hedeflenir ve deneyimsel
öğrenme metodu ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine odaklanılır. Tüm eğitimleri
ve hibe programı döngüsü gençlerin yetenek ve deneyimlerine katkı sağlamak üzerine
kuruludur.
Geribildirim ve Değerlendirme
GençBank ekipleri dahil oldukları tüm süreci ilk dahil oldukları andan eğitimlere,
ekip oluşumundan kurdukları ilişkilere, karar alma süreçlerinden projelerin sonuçlarına
kadar değerlendirmek için zaman ayırırlar. Neyin iyi gittiği ve bir dahaki sefere nasıl
daha iyi yapacakları konusunda birbirlerine geri bildirimde bulunurlar.
Kutlama ve Tebrik
GençBank faaliyetlerine katılan tüm genç ve yetişkinlerin başarılarını, ayırdıkları
zamanı, yarattıkları olumlu değişimi kutlamak ve paylaşmak olmazsa olmazlardandır.
Gençlerin, projeleriyle çevrelerinde yarattıkları değişim için tebrik edilmesi gerektiğine
inanılır. Kutlama etkinliği düzenleyerek projelere destek olanlar, hibe alarak proje
yapanlar ve yereldeki insanlarla bir araya gelinerek GençBank’ın o çevredeki olumlu
etkisinin herkes tarafından görünür olması sağlanır.

_bibaá vb

GençBank’ın Altın Kuralları, ideal bir gençlik çalışmasının ilkeleri aslında.
Her biri gençlere güvenmemizi ve ihtiyaçlarına onların perspektifinden bakmamızı
kolaylaştıracak ipuçlarıdır. Gençlerin kendilerini keşfetmeleri için sağlıklı bir ortamın
sağlanması, GençBank Projesi’nin değerlerini yaşanır kılacak en önemli katkı olacaktır.
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Gençlik Merkezi
Çalıştayı Sonuç ve
Önerileri

SONUÇ VE ÖNERİLER

Genç Alan Projesi kapsamında 9 farklı gençlik merkezinden 18 katılımcı ve
çalıştay organizasyon ve eğitim ekibinden 6 kişi olmak üzere toplam 24 kişi 12-14 Ekim
2016 tarihleri arasında 3 günlük bir çalıştayda Eskişehir’de bir araya geldi. Çalıştayda;
•
•
•
•
•

Gençlik merkezinde yapılan iyi uygulama sunumları,
GençBank Programı ve gençlik çalışması oturumu,
Gençlik ihtiyaçları oturumları,
Gençlik merkezlerinin mevcut durumu ve işleyişi oturumu,
Gençlik merkezlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri oturumu yer aldı.

Ayrıca çalıştayda gençlik merkezleri arasında yapılacak olan gençlik merkezleri
ziyaret tarihleri ve online eğitim konuları belirlendi. Gençlik merkezi ziyaretleriyle 10
gençlik merkezi çalışanının 10 gençlik merkezini yerinde ziyaret ederek, yaptıkları
çalışmalar hakkında bilgi edinmesi ve ortak iş birliği çalışmaları için zemin oluşturulması
hedefleniyor.
Online eğitimler video, canlı yayın vb. araçlarla gerçekleştirilecek, aynı zamanda
projeden yararlanan tüm gençlik çalışanları online eğitimlere katılabilecek. Talep edilen
online eğitim konuları:
• Gençlere ulaşma ve gençlik ihtiyaçları belirleme,
• Gençlik çalışmalarında yaygın eğitim metotları,
• Gönüllü yönetim sistemi,
• İnternette erişilen bilgi/haber/içeriğin doğrulanması (Verification),
• Sosyal medya kullanımı,
• Kaynak geliştirme,
• Gençlik politikaları.
Çalıştayda 6 ana başlık üzerinden gençlik merkezlerinde yaşanan öncelikli
sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Bu ana başlıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• İhtiyaç belirleme,
• Gençlerin katılımı (devamlılık, inisiyatif almak, karar almak, planlamak),
• Farklı gençlik grupları,
• Paydaşlar (gençler, kurumlar, yararlanıcılar, fon sağlayıcılar vd.),
• Etki / Değerlendirme / Görünürlük,
• Kaynak yaratma.
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Öncelikli Sorunlar

• GM’lerin bağlı olduğu kurumlardaki hiyerarşinin ve kurumsal çıkarların GM
ihtiyaçları üzerindeki olumsuz etkisi,
• Dezavantajlı gençlerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar düzenleyememe,
• Farklı gençlik gruplarının farklı özellikleri ve ihtiyaçları olduğunu bilmeme
veya buna yönelik düzenleme yapmama
• Salt çoğunluğa göre stratejiler geliştirme
• Gençlerin önceliklerinin hızla değişiyor olması
• GM’lerde kullanılan farklı öğrenme araçların yetersizliği
• Gençlik çalışmalarında yeni yaklaşımların geliştirilmemesi, öğrenilmemesi
ve uygulanmaması
• GM‘lerde gençlerin ihtiyaçlarını araştıracak uzman eksikliği (sosyolog, sosyal
hizmet çalışanı vs.)
• Gençlik çalışanlarının ihtiyaç analizi konusunda yeterli bilgiye sahip
olmaması
• Akran iletişiminin güçlü olduğu varsayımından yola çıkılarak, ihtiyaç belirleme
süreçlerinde akranların aktif katılımlarının sağlanması
• İhtiyaç analizlerinin doğru yöntem ve araçlarla yapılmaması
• Gençlerin ailelerine ekonomik olarak bağımlı olması
• Gençlerin aile ve toplum baskısı sebebiyle kendi hayatlarına dair kararları
alamamaları
• Ailenin gence olan güvensizliği
• Ailelerin GM çalışmaları ve etkisinden haberdar olmaması
• Ailelerin siyasi duruşlarından ötürü GM’lerin bağlı oldukları kurumlara ön yargı
geliştirmeleri ve bunun sonucunda gençleri GM’lerden uzak tutmaları, katılımları
yönünde engel oluşturmaları
• Zorunlu eğitimin gençlerin GM’lere katılım oranını düşüren uygulamaları
• Gençlerin GM’lerin faaliyetlerine katılmak için, bağlı bulundukları eğitim
kurumundan izin alamamaları
• Eğitim kurumuna dahil olan gençlerin, eğitim süresinin uzunluğu sebebiyle
GM’lere dahil olamamaları
• Gençlerin GM’lerde karar alma sürecinde doğrudan yer alamamaları
• GM’lerde gençlerin sorumluluk alanlarının az olması
• Gençlerin GM’lerin uygulamalarına dair eleştirilerinin göz ardı edilmesi
• Gençlerin GM’de inisiyatif almaları yönünde teşvik edilmemesi
• GM çalışanlarının gençlerin doğru karar alabileceğine dair güven eksikliği sebebiyle
gençlerin yerine karar alması
• GM çalışanlarına yönelik destek alanlarının az olması
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• İhtiyaç analizi süreçlerine gençlerin doğrudan dahil edilmesi
• Anket, sosyal medya gibi araçların doğru ve zamanında kullanılması
• Gençlerin ihtiyaçlarını söyleyebilecekleri alanların yaratılması (yüz yüze
görüşmeler, toplantılar yapılması)
• GM ile birlikte çalışan kurumların da, ihtiyaç analizi süreçlerine dahil
edilmesi (Milli Eğitim Müdürlükleri, Belediyeler vd.)
• Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlik çalışması yapan STK’lara araştırma fonu
sağlaması
• Gençlik çalışanının mesleki olarak tanımlanması
• Gençlik çalışanlarının araştırma kapasitesinin gelişimi için olanakların
arttırılması
• Yerelde geniş ve etkin bir ağ oluşturularak gençlere rahat ulaşılmasının
sağlanması
• Yereldeki kurumların gençlik ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik yaptıkları
araştırmaların artırılması
• GM’lerde gençlerin sorumluluk alabileceği alanlar oluşturması
• GM’lerin tanıtımını destekleyen ilgi çekici etkinlikler düzenlemesi
• GM’lerde gönüllü gençlerin motivasyonlarını arttıracak etkinlikler yapılması.
Bunun yanı sıra gençlere teşekkür edilmesi, ödül verilmesi, takdir edilmesi
vb.
• GM’lerin yerelde gençlerin ilgili olduğu alanlarda halkla ilişkiler ve tanıtım
çalışmaları yürütmesi
• GM’lerin sosyal medya reklamları, kampüs içi afiş vb. tanıtım alanlarını aktif
kullanması
• GM’lerde eğitim, seminer, kariyer planlaması gibi etkinliklerin sadece gençlere
yönelik değil, ailelerin de dahil edileceği faaliyetler olarak planlanması
• GM’lerin gençler için güvenilir alanlar olduğunun toplumla paylaşılması
• GM’lerin gençlerin kişisel gelişimine olan katkısının yapılan proje ve etkinliklerde
vurgulanması
• GM’lerin hizmet verdiği yerelin merkezi noktalarına konumlanması,
ulaşımın kolaylaştırılması
• GM’lerde siyasi görüşlere yönelik propaganda yapılmaması ve ayrımcılığa dair
söylemlerin yer almaması
• Özellikle dezavantajlı gençlere ulaşmak ve katılımlarını arttırmak için daha
fazla çaba gösterilmesi
• GM’lerin dışında da gençlere yönelik çalışmaların düzenlenmesi, bu şekilde
daha fazla gence ulaşılması
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Öncelikli Sorunlar

• GM çalışanlarının gençlik çalışması konusundaki deneyim eksikliği
• GM çalışanlarının gönüllü yönetimi konusunda yeterli donanıma sahip
olmaması
• GM’lerde gönüllü eğitmenlerin yeterli kapasiteye sahip olmaması ve
kapasitelerini arttıracak çalışmaların az olması
• GM’lerde gençlerin devamlılığını sağlayacak bireysel gelişim alanlarının
az olması
• GM’lere bir şekilde devamlılık sağlayan gençlerin zaman içinde değişen
taleplerine GM’lerin cevap verememesi ya da yetersiz kalması
• GM’lerin siyasi yapılarla ilişkisinin farklı gençlik gruplarının dahil
olmasını engellemesi
• GM’lerin bağlı bulunduğu kurumlarının siyasi duruşlarının GM üzerindeki
olumsuz etkisi
• GM’lerin siyasetin aktif bir kolu olarak görülüp dahil olunmak istenmesi
ya da istenmemesi
• Gençlik alanında çalışmalar yapan kuruluşların az ve yetersiz olması
• GM’lerde farklı gençlik gruplarının ilgisini çekecek etkinlik çeşitliliğinin
az olması
• GM’lerde sorumluluk alan/gönüllü gençlerin motivasyonunu sağlayıcı
çalışmaların azlığı
• GM’lere ulaşımın zor olması (metro, otobüs, bisiklet yolu vd.)
• GM’lerde dezavantajlı gençlere yönelik çalışmaların yetersiz olması
• LGBTİ ve benzeri dezavantajlı gruplara duyulan ön yargıların olması
• GM’lerin kısıtlı imkanlarından dolayı dezavantajlı gençlere gereken imkanı
sağlayamaması (Engelli gençlerin merkeze ulaşımı için transfer hizmetleri,
gençlerin merkeze ulaşım için bütçe ayrılmaması vd.)
•
GM’lerde dezavantajlı gençlerin kullanımına uygun halde
düzenlemelerinin olmaması (Engelli rampası, asansör, kütüphane vd.)
• GM’lere ayni veya nakdi desteklerde bulunan fon kaynaklarının yetersiz olması
• GM’lerde farklı görüşlerde olan gençlerin zaman içinde kutuplaşması,
gruplaşmalar arasında geçişkenliğin azalarak farklı gençlik gruplarının ya
da bireylerin dışlanması
• GM’lerde liseli ve üniversiteli gençlerin bir arada çalışacağı alanların yetersiz
olması
• GM’lerde çatışma yönetimi ve akran arabuluculuk çalışmalarının az
olması
• GM’lerde yürütülen çalışmaların amacının paydaşlar tarafından iyi bir şekilde
bilinmemesi
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• GM’lerin yurt içi ve yurt dışındaki ortak olduğu projelerle gençlerin
hareketliliğinin desteklenmesi
• GM’lerde yapılan çalışmaların odak noktasının gençlerin olduğunun
vurgulanması ve bu doğrultuda faaliyetlerin gençlerle birlikte planlanması
• Dezavantajlı gençlerin ailelerine yönelik bilinçlendirme çalışmalarının
artırılması
• GM’lerin halkla ilişkiler, tanıtım ve görünürlük çalışmaları için bütçe ayrılması,
gerektiğinde profesyonel ekiplerden destek alınması
• Farklı gençlik gruplarına yönelik tematik çalışmalar yapan GM sayılarının
artırılması
• Farklı gençlik gruplarına yönelik çalışmalarda bulunan rol modellerin gençlerle
buluşturulması
• GençBank gibi farklı gençlik gruplarının ortak çalıştığı projelerin artırılması
ve geliştirilmesi
• Gençlik çalışmalarına yönelik geliştirilen politikaların anayasal düzeyde ifade
edilmesi
• Gençlik çalışması yapan kurum temsilcilerinin belirli aralıklarla bir araya
getirilmesi, bilgi paylaşımı ve iş birliğinin artırılması
• GM’ler arasında dayanışma ve paylaşımı artıracak çalışmalar geliştirilmesi ve
uygulanması
• İlgili bakanlık veya kurumlar öncülüğünde yerel veya ulusal düzeyde
GM’lerin bir araya gelebilecekleri alanların yaratılması
• Gençlik alanında çalışan STK, GM ve ilgili paydaşların birbirlerine destek
olacakları mekanizmaların arttırılması
• GM’lerde planlanan faaliyetlerin hedeflerinin somut ve net olarak
belirlenmesi
• GM’lerde planlanan faaliyetlerin performans göstergelerinin doğru ve
ölçülebilir olarak ifade edilmesi
• GM faaliyetlerinin raporlanma süreçlerinin net bir şekilde planlanması
• GM faaliyet raporlarının GM paydaşlarıyla düzenli olarak paylaşılması
• GM faaliyetlerin raporlanması sürecine, gençlerin doğrudan katkısının
sağlanması
• GM’lerde yapılan etkinliklerin değerlendirme süreçlerinin net bir şekilde
planlanarak, paydaşların da değerlendirme süreçlerine dahil edilmesi
• GM’lerde faaliyetlerin değerlendirme süreçleri sonucunda alınan derslerin
ve öğrenilenlerin karar alma sürecine dahil edilmesi
• GM’nin görünürlüğüyle ilgili performans göstergelerinin belirlenerek, düzenli
takibinin yapılması
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• GM’lerde yapılan çalışmaların paydaşlar tarafından benimsenmemesi
• Paydaşlarla yapılan çalışmalarda gençlerin çalışmasına olan katkıdan çok kurumsal
reklama önem verilmesi
• GM’nin bağlı olduğu kurum yöneticilerinin GM ile görüş farklılığı olması ve
yöneticilerin kendini öne çıkarma kaygısı
• Yerel kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin prosedürlerinin ve resmi evrak sürecinin
zor olması, zaman alması, standart olmaması
• GM’lerin bulunduğu ildeki kurumlar arası siyasi anlaşmazlıklardan
etkilenmesi
• GM paydaşlarının gençlerden siyasi beklentilerinin olması
• Yerel yönetimlere bağlı GM’ler üzerindeki siyasi baskıların yerel paydaşların
katılımı ve iş birliğini olumsuz yönde etkilemesi
• Paydaşlar arasındaki iş birliği ve iletişimin az olması
• GM’lerin tanıtım, halkla ilişkiler ve görünürlük çalışmalarının yetersiz olması
• GM’lerin tanıtım, halkla ilişkiler ve görünürlük bütçelerinin yetersiz olması
• GM çalışanlarının tanıtım, halkla ilişkiler ve görünürlük araçlarının kullanımı
konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması
• GM’de hedeflerin belirlenmemesi ve belirlenen hedeflere ulaşılamaması
• GM’lerin gençlerin üzerindeki etkisinin görünür olmaması
• GM’lerde izleme, değerlendirme, planlama çalışmalarının yetersiz olması
• GM’lerin bağlı olduğu kuruma, yapılan faaliyetler hakkında düzenli olarak
bilgilendirme yapılmaması
• GM’lerde yürütülen proje ve etkinlikler sonrası takip ve rapor eksikliği
• GM’lerde yürütülen çalışmaların sürdürülebilirliğinin iyi kurgulanmaması
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Çözüm için Temel Araçlar

• GM etkinliklerinde, GM görünürlüğünün sağlanması için gerekli
tedbirlerin faaliyet planlama sürecinde alınması
• GM’nin halkla ilişkiler ve tanıtım stratejisinin GM’nin amaçları ve hedef
kitlesi göz önüne alınarak belirlenmesi
• GM’nin halkla ilişkiler ve tanıtım hedeflerine ulaşılması sürecinin
izlenmesi ve raporlanması
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Gençlik merkezleri yararlanıcıları ve
çalışanlarına yönelik anket sonuçlarından
çıkarılabilecek tespitler ve öneriler
Gençlik merkezleri yararlanıcıları ve çalışanlarının bulundukları gençlik
merkezleriyle ilgili düşüncelerini öğrenmek amacıyla Avrupa Gençlik Bilgilendirme
Şartı (2004) ve gençlik merkezleri hakkında yapılmış diğer çalışmalardan taranarak
oluşturulan 37 soruluk online bir ankete aktarılmış ve Genç Alan Projesi’ne dahil olan 10
adet gençlik merkezindeki proje irtibat kişilerine gönderilmiştir. Gençlik çalışanlarının
yaygınlaştırdığı anketi 13 Nisan - 1 Ağustos 2016 tarihleri arasında 290 kişi yanıtlamıştır.
Anket sonuçlarından elde edilen veriler doğrultusunda gençlik çalışanlarıyla birlikte
ortaya konan tespit ve öneriler aşağıdaki gibidir:
Bu bölümde kullanılacak olan kısaltmalar
GSB: Gençlik ve Spor Bakanlığı
STK: Sivil Toplum Kuruluşu
BEL: Belediye 		
GM: Gençlik Merkezi
Tespit:
GSB’ye bağlı gençlik merkezlerinde yararlanıcı yaş aralığının STK ve BEL grubuna oranla
daha geniş olduğu görülmüştür.
Öneriler:
GSB’ye bağlı gençlik merkezlerinde belirli bir yaş aralığına odaklanılarak çalışılması
(örneğin 15-29) verimi artırabilir. 15 yaş altı bireylerin hayatı algılama şekli, gelişim
alanları, iletişim yolları 15 yaş üstü gençlere göre farklılık gösterecektir.

Tespit:
Tüm gençlik merkezleri, genel olarak dezavantajlı olarak adlandırılabilecek (örn. engelli,
mülteci, ekonomik açıdan imkanı kısıtlı, eğitim hayatından kopmuş) gençleri dahil edecek
faaliyetler kurgulama konusunda kapasitelerinden daha az çaba göstermektedirler.

Öneriler:
Gençlik çalışanları, bulundukları bölgelerde dezavantajlı gençleri de gençlik merkezlerine
sosyal olarak dahil etmek için, onların ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar yapabilirler ya
da gönüllü gençleri bu konuda çalışmaya teşvik edebilirler. İhtiyaçların belirlenmesinin
ardından, dezavantajlı gençlerin diğer gençlere birlikte dahil olacağı faaliyetler
kurgulanabilir ve söz konusu gençler gençlik merkezi ekosisteminin bir parçası haline
gelene kadar bu yaklaşımın kendi kendini beslemesi sağlanabilir.
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Tespit

Öneriler

Tespit:
Gençlik merkezleri yararlanıcılarının yarısından fazlası kadınlardan oluşmakla beraber,
sorumluluk alma, karar süreçlerine dahil olma gibi stratejik görevlerde kadınların daha
az sayıda bulunduğu görülmektedir.
Öneriler:
Genç kadınların gönüllü faaliyetlerde sorumluluk alması, faaliyetler belirlenirken karar
verme süreçlerine katılımları, kadın gençlik çalışanı sayısının artırılması teşvik edilebilir.

Tespit:
GSB’ye bağlı olan gençlik merkezleri yararlanıcıları, diğer gençlik merkezlerinin
yararlanıcılarına oranla daha yüksek bir oranda faaliyetlerin ücretsiz olduğunu
belirtmişlerdir.
Öneriler:
Faaliyetlerinin ağırlıkla ücretsiz olması GSB grubunun etki alanını olumlu bir şekilde
artırmaktadır, dolayısıyla dezavantajlı gençlere ulaşmaya odaklanması durumunda GSB
grubunun daha kolay sonuç alabileceği değerlendirilebilir.

Tespit:
Kendilerini gönüllü olarak tanımlayan gençlerin, gençlik merkezlerine olan aidiyetlerinin
daha yüksek olduğu görülmektedir.
Öneriler:
Gençlerin kurgulanan faaliyetlerde sorumluluk almasının teşvik edilmesi, faaliyetlerin
kurgulanması ve karar süreçlerine dahil edilmeye yüreklendirilmesi durumunda gençlik
merkezinin etki alanının genişleyeceği ve gençlik çalışmalarının niteliğinin artabileceği
değerlendirilebilir.
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Tespit:
GSB grubunda gençlerin düzenlenen faaliyetlerle ilgili geri bildirimde bulunma
imkanlarının diğer gruplara göre daha kısıtlı olduğu görülmektedir.
Öneriler:
GSB grubunda gençlik çalışanlarının anketler, yüz yüze görüşmeler gibi metotlarla
düzenlenen faaliyetler hakkında gençlerin fikirlerinin alınması teşvik edilebilir.

Tespit:
GSB grubu, gençlerin ihtiyaçlarına göre çalışmalar yapılması konusunda diğer gençlik
merkezlerine göre daha az yol almıştır.
Öneriler:
Gençlerin karar alma süreçlerine dahil edilmesiyle, doğrudan gençlerin ihtiyaçlarına cevap
verecek faaliyetlerin kurgulanması süreci hızlanacaktır.

Tespit:
Gençlik çalışanlarının, çalışmalarını nasıl daha iyi yapabilecekleri konusunda
değerlendirmeler yapması konusunda gelişim alanları olduğu görülmektedir.
Öneriler:
Gençlik çalışanlarının, faaliyetlerin kurgulanması sürecinde başarı göstergelerini
belirlemesi, gençlik çalışmaları süreçlerini izlenmesi ve değerlendirilmesi konusundaki
yöntem ve araçları öğrenmelerinin teşvik edilmesi sağlanabilir.
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Tespit

Öneriler

Tespit:
Gençlik çalışanlarının, tüm gençlere eşit mesafede olma yolunda gelişim alanları olduğu
tespit edilmiştir.
Öneriler:
Gençlik çalışanlarının siyasi görüş, cinsiyet, etnik kimlik gözetmeksizin tüm gençlere eşit
mesafede olması teşvik edilmelidir. Düzenlenen faaliyetlerin farklı gençlik gruplarına hitap
edecek şekilde kurgulanması sağlanabilir.

Tespit:
Gençlik çalışanlarının, aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirme konusunda gelişim
alanları olduğu tespit edilmiştir.
Öneriler:
Gençlik çalışanlarının bağlı bulunduğu kurumlar, gençlik çalışanlarına mesleki ve kişisel
gelişimlerini destekleyecek eğitimi, zamanı ve kaynağı sağlayabilir. Gençlik çalışanlarının,
kendi alanlarındaki gelişimlerini işlerinin önemli bir parçası olarak görmesinin teşvik
edilebileceği, böylelikle gençlik çalışmalarının hazır reçetelerle ezbere yapılan işlere
dönüşmesi riskinin azaltılabileceği değerlendirilmektedir.

Tespit:
BEL grubunun, bölgelerindeki diğer gençlik yapılanmalarıyla birlikte çalışma, yerel
basında yer alma, bulunduğu bölgedeki kurumlarla iletişim halinde olma konularında
STK ve GSB grubuna göre daha başarılı olduğu görülmektedir.
Öneriler:
Gençlik çalışmalarında yerel kurumlarla iş birliği konusunda GSB ve STK’ların da daha çok
gayret gösterebileceği değerlendirilebilir.
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Tespit:
Gençlik merkezleri, sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadırlar.
Öneriler:
Kentlerdeki gençlere ulaşmanın en kolay ve hızlı yolunun sosyal medya olduğu dönemde,
gençlik merkezlerinin bu teknolojiye uyum sağlamaları bir avantajdır. Sosyal medyanın
nasıl daha etkili bir şekilde kullanılması gerektiği (paylaşımların niteliği, sayısı, içeriği) gibi
konular üzerinde durulabilir. Kırsal bölgelerde hala sosyal medya kullanımının yeterli
oranda olmadığı, sosyal medya kanalları haricinde de gençlere ulaşma konusunda çaba
gösterilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Tespit:
STK grubunda gençlerin, internet dışında yüz yüze görüşmeler, anketler gibi yöntemlerle
bölgesinde araştırma yapmasının GSB ve BEL grubuna göre daha çok desteklendiği
görülmüştür.
Öneriler:
Gençlerin yaşadıkları yerlerin sorunlarını araştırmak için, yüz yüze görüşme ve anket gibi
metotları kullanmaları teşvik edilebilir. Böylelikle aktif vatandaşlık ve toplumsal duyarlılık
gibi konularda gençlerin kişisel gelişimleri desteklenecektir.
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Tespit

Öneriler

Tespit:
STK grubunda BEL ve GSB’ye oranla gençlerin vakit geçirebileceği boş alanların daha
fazla olduğu görülmüştür.

Öneriler:
Gençlere alan tanınması, süreç içinde bu alanların gençlerin ihtiyaçlarına göre gençler
tarafından kullanım şekillerinin belirlenmesi sonucunu doğuracaktır.

Tespit:
BEL grubunda en çok yetersiz görülen ilk iki çalışma Spor Çalışmaları (%44,6) ve
Uluslararası Çalışmalar (%39,1) olarak kaydedilmiştir. GSB grubunda en çok yetersiz
görülen ilk iki çalışma Kişisel Gelişim Kursları (%44,6) ve Gönüllü Çalışmalar (%43,5)
şeklinde yanıtlanmıştır. STK grubunda ise Spor Çalışmaları (%45,5) ve Uluslararası
Çalışmalar (%31,2) en çok yetersiz görülen ilk iki çalışma olarak kaydedilmiştir.

Öneriler:
Gençlik çalışanlarının kendi gençlik merkezleri yararlanıcılarının yetersiz gördüğü
çalışmaları araştırmaları, ulaştıkları bulguları gençlerle birlikte değerlendirerek gençlerle
birlikte faaliyet ve proje kurgulamaları teşvik edilmelidir. Gençlik merkezi gencin talebine
cevap veremez olduğu durumlarda o talebi karşılayabileceği ilgili yerlere yönlendirilmeli ve
bu konuda bilgilendirmeler yapılmalıdır.

Tespit:
STK grubuna bağlı gençlik merkezlerinin, duvarlarda afiş ve broşür gibi bilgilendirme
araçlarını daha az kullandıkları görülmüştür.

Öneriler:
Afiş ve broşür gibi materyallerin maliyetleri sebebiyle STK’ların duvarlarda daha az
afiş ve broşür kullandığı değerlendirilmesi yapılabilir. Siyah-beyaz ve baskı kalitesinin
düşürülmesi ya da ek kaynaklar yaratılması gibi yöntemlerle STK’ların bu alanda gelişimleri
desteklenebilir.
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SON SÖZ

Genç Alan Projesi’nde çalışmalarımızı planlarken, çalışmada iyi uygulamalarıyla yer alacak
gençlik merkezlerini nasıl genç dostu alanlar haline getirebileceğimiz üzerinde kafa yorduk.
Türkiye’de Gençlik ve Spor Bakanlığının, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının yüzlerce
gençlik merkezi olduğunu öğrendik. Yöntemleri, işleyişleri, hedef kitlesi, etkinlik çeşitliliği, coğrafi
konumu, bağlı bulundukları kurumları birbirinden farklı olan bu merkezlerde öne çıkan ve bağlı
bulundukları kurumların gençlik merkezlerini temsil yeteneği kuvvetli olan gençlik merkezlerini
projemize dahil ettik. Gençlik merkezlerinin belirlenmesi sonrasında 3 STK, 3 Belediye, 4 Gençlik
ve Spor Bakanlığı’na bağlı olmak üzere 10 gençlik merkezinin birbirlerinden öğrenmesi sürecini
başlatmaya ve bu süreci sürdürülebilir hale getirmek için adımlar atmaya çalıştık.
Proje kapsamındaki çalışmalarımıza 42 gençlik merkezi temsilcisi katıldı. Bu merkezlere
Mart-Haziran 2016 tarihleri arasında proje koordinasyon ekibi ve danışmanları tarafından saha
ziyaretleri gerçekleştirildi. Yapılan ziyaretlerde gençlik merkezinin yapısı, işleyişi ve gençlere
yönelik yaptığı iyi uygulamalar hakkında bilgi alındı ve Genç Alan Projesi ile GençBank Programı
tanıtıldı. Gençlik merkezindeki yararlanıcıların/ gönüllülerin/çalışanların katıldığı gençlik merkezi
algısına yönelik 270 kişi ile anket çalışması yapıldı. Bu anket çalışmasıyla, gençlik merkezlerinin
gençler ve gençlik çalışanları tarafından nasıl algılandığı, ortak veya farklı yönlerinin neler
olduğu öğrenilmeye çalışıldı. Anketten çıkarılabilecek tespitler çalıştayda paylaşılarak, gençlik
çalışanlarının bu sonuçlara dair fikir alışverişi sağlandı.
Gençlik merkezleri temsilcileriyle birlikte düzenlenen gençlik merkezleri çalıştayında,
iyi uygulama paylaşımlarıyla farklı bölgelerden gelen gençlik merkezlerinin edindiği deneyimin
paylaşılması sağlandı. Bu noktada gençlik merkezlerinin birbirinden neler öğrenebileceği fark
edilerek, bir gençlik merkezleri ağı oluşumunun önemi bir kez daha hatırlandı. Genç Alan
Projesi’nin ilerleyen aylarında, gençlik merkezleri arası ziyaretlerin düzenlenmesi, merkezler
arası iş birliğinin güçlenmesine ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına katkı sunacaktır.
Araştırma kitabımızın basımına kadarki bu süreçte “Genç dostu gençlik merkezi nasıl
olmalıdır?” sorusunun cevabını aradık. Gençlik merkezleri ziyaretleri, gençlik merkezleri çalıştayı
ve gençlik merkezleri araştırması sonucunda ulaşılan bilgi ve gözlemlere göre genç dostu bir
gençlik merkezinin özellikleri aşağıdaki gibi 25 maddede özetlenebilir.
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25 Maddede Genç Dostu Gençlik Merkezinin Özellikleri:
• Gençlik merkezi konum, köken, cinsiyet, din veya sosyal statü gözetmeksizin bütün gençlere
açıktır.
• Gençlik merkezine ulaşım kolaydır.
• Gençlik merkezinde bilgi ve hizmetler ücretsizdir.
• Gençlik merkezi gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışma saatlerini düzenler ve değiştirir.
• Gençlik merkezinde gençlerin vakit geçirebileceği boş alanlar mevcuttur.
• Gençlik merkezinde mümkün olan en çok sayıda gence ulaşabilme konusunda gayret
gösterilmektedir.
• Gençlik merkezi imkanı kısıtlı gruplara ve özel ihtiyaçları olan gençlere özel ilgi gösterir.
• Gençlik merkezi sağladığı samimi atmosferle gençler için çekicidir.
• Gençlik merkezinde gençlere sunulan bilgi, gençlerin istek ve ihtiyaçları üzerine kuruludur.
• Gençlik merkezindeki etkinlikler/ atölyeler/ projeler hakkında gençler özgürce geri bildirimde
bulunabilir ve bu yorumlar dikkate alınır.
• Gençlik merkezi yerelin ve gençlerin ihtiyaçlarını belirler ve kaydeder. Bu bilgiyi, olanaklara ve
hizmetlere dönüştürür. Dönüştüremediği durumlarda gençleri ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri
doğru yerlere veya kişilere yönlendirir.
• Gençlik merkezindeki gençlik çalışanları, çalışmalarıyla ilgili mevzuatın (mesleki kuralların, telif
haklarının, kanunların vs.) bilincindedir.
• Gençlik merkezindeki gençlik çalışanları, çalışmaların kalitesini devamlı gözden geçirir, ve
eleştirel sorgulama ile “nasıl daha iyi yapabiliriz” üzerinde değerlendirme yapar.
• Gençlik merkezindeki gençlik çalışanları, gençlerin siyasi görüşleri ve sosyal statülerini
gözetmeksizin tüm gençlere eşit mesafede ve tarafsızdırlar.
• Gençlik merkezi çalışanları sürekli eğitimlerle mesleki gelişimleri teşvik edilir.
• Gençlik merkezi bulunduğu bölgedeki diğer gençlik yapılanmalarıyla birlikte çalışır.
• Gençlik merkezi basın yayın organlarını etkinliklerinden haberdar eder.
• Gençlik merkezi gençlerle birlikte çalışan diğer paydaşlarla iletişim içerisindedir
• Gençlik merkezinin finansal kaynakları ve destekçileri, gençlik merkezinin amaç ve hedeflerini
kısıtlamaz.
• Gençlik merkezi gençlerin modern bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bilgiye ulaşmalarına
yardımcı olur.
• Gençlik merkezinde gençlerin internette araştırma, bulma ve bulunan bilgiyi değerlendirme
yetilerinin gelişmesi desteklenir.
• Gençlik merkezi gençlerin kullandığı sosyal medya araçları hakkında bilgi sahibidir ve bunları
aktif olarak kullanır.
• Gençlik merkezinin duvarları genç dostu düzenli bilgilendirme araçları, afişler ve broşürler
için kullanılır.
• Gençlik merkezi gençlerin, internet dışında yüz yüze görüşmeler, anketler gibi yöntemlerle
bölgesinde araştırma yapmasını destekler.
• Gençlik merkezi gençlerin aktif vatandaşlığını destekleyerek, gençlerin gençlik politikaları
geliştirmesine katkı sağlar.
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Gençlik Merkezi
Modeli Önerisi

Genç dostu gençlik merkezinin temelinde gençlerin katılımı yer almaktadır. Gençlik katılımı
aynı zamanda bir tür genç-yetişkin ortaklığı olarak da görülebilir. Gençlik merkezinde bunun
anlamı; amaçlar, hedefler, roller, sorumluluklar, kararlar üzerinde tartışılması, uzlaşılmasıdır ve
gençlerle yetişkinlerin;
- nereye gittiklerini,
- kendilerinden neler beklendiğini,
- onların başkalarından neler beklediklerini,
- bunu nasıl gerçekleştireceklerini,
- ne tür destek aldıklarını ve bu desteği nereden aldıklarını tam olarak bilmeleridir.
Bu bakış açısıyla Roger A. Hart’ın 1992 yılında geliştirdiği Katılım Merdiveni kavramı, genç
dostu gençlik merkezi ile gencin ilişkisini incelemek için kullanılabilir:
Gençlerin Katılım Basamakları:
8. Basamak: Gençlerin Başlattığı ve Kararların Gençler Tarafından Verildiği Süreçler
Kararlar ortak alınır. Fikirler veya projeler gençler tarafından başlatılır. Gençlik merkezi bu
sürece destek verir ve çalışmalara ortaklaşa karar verilir. Bu basamakta, genç tamamen gençlik
merkezinin öznesi konumundadır.
7. Basamak: Gençlerin Başlattığı ve Gençlerin Yürüttüğü Süreçler
Fikirleri veya projeleri gençler başlatır ve yönetir. Gençlik merkezini gerekirse destek
almak üzere davet edebilirler, ancak proje, genel olarak gençlik merkezi müdahalesi olmadan
yürütülür. Ortaklık sınırlıdır.
6. Basamak: Gençlik Merkezinin Başlattığı Kararların Gençlerle Alındığı Süreçler
Fikirleri veya projeleri gençlik merkezi başlatır ancak gençler karar alma sürecine ve
sorumlulukları paylaşmaya eşit ortaklar olarak davet edilir ve kararlar ortak alınır. Merdivenin
bu basamağı gerçek katılımı ifade eder çünkü her ne kadar bu basamaktaki süreçleri gençlik
merkezi başlatmış olsa da, gençler karar mekanizmasında yer alır.
5. Basamak: Danışılarak Bilgilendirme
Gençlere danışılır ve gençler bilgilendirilir. Gençler proje veya fikirlerin başlatılmasında
önerilerde bulunarak gençlik merkezine danışmanlık yaparlar. Süreç gençlik merkezi tarafından
tasarlanıp yürütülür. Süreçte gençlerin görüşleri ciddiye alınır ve gençler önerilerinin nihai
kararlara veya sonuçlara katkısından haberdar edilir.
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4. Basamak: Bilgilendirerek Görevlendirme
Gençler görevlendirilir ve bilgilendirilir. Projeler, gençlik merkezi tarafından başlatılır ve
yönetilir. Gençler proje içindeki belirli bazı rol ve görevleri üstlenmeye davet edilir. Gençler, bu
projelerde gerçekte ne kadar etkileri olduğunun, projenin amaçlarının, kararların kim tarafından
ve neden alındığının bilincindedir.
3. Basamak: Kuklalaştırma
Gençlere söz hakkı tanınıyormuş gibi yapılır lakin gençlere seçme ya da görüş oluşturma
şansı verilmez. Gençlere gençlik merkezlerinde bazı görevler verilir ancak alınan kararlarda
gerçek bir etkileri yoktur. Burada gençlerin katıldığı yanılsaması yaratılır (kasten veya bilmeyerek)
ama gençlerin neyi nasıl neden yapacakları konusunda bir söz hakları yoktur.
2. Basamak: Dekorasyon
Gençlik merkezinin düzenlediği herhangi bir faaliyette bir grup gence ihtiyaç vardır.
Bu gençlerin orada bulunmalarından başka, anlamlı bir rol veya görevi bulunmamaktadır.
Bir dekorasyon nesnesi gibi, dışardakiler tarafından kolaylıkla görülebilecekleri bir yere
yerleştirilirler. Dekorasyon basamağının manipülasyon basamağından bir adım daha ileride
olmasının nedeni gençlik merkezinin gençleri bilinçli olarak amaca hizmet ediyormuş gibi
göstermeye çalışmamasıdır. Gençler sadece dekoratif bir öğe olarak dolaylı bir biçimde amaca
hizmet ederler.
1. Basamak: Manipülasyon
Gençler gençlik merkezine katılmaya davet edilirler ancak gerek kararlarda gerekse
bunların sonuçları üzerinde gerçek bir etkileri olmaz. Gençler etkinliklerin amacını anlamadan
oraya dahil olurlar. Aslında gençlik merkezinin yaptığı çalışmaların, oy kazanmak, siyasi çıkar
elde etmek, bir kuruluşla ilgili daha iyi bir izlenim yaratmak veya gençlik katılımını destekleyen
bazı kurumlardan fon almak gibi başka nedenleri vardır. Bu basamakta, genç tamamen gençlik
merkezinin nesnesi konumundadır.
Bu model, gençlik merkezlerine yaptıkları çalışmalarda gençleri ne kadar sürece dahil
ettiklerini ölçmeleri için bir araç olabilir. Aynı zamanda her ne pahasına olursa olsun, gençlik
merkezindeki tüm gençleri merdivenin en üst basamağına ulaştırma gayretlerine de neden olabilir.
Burada her bir gencin katılım derecesinin gencin bilgisine ve tecrübesine, katılacağı projenin
hedefine, yerelin durumuna vb. bağlı olduğunu hatırlamak gerekir. Bir genç, katılım merdivenin
herhangi bir basamağında gençlik merkezine dahil olabilir ve süreç içinde basamaklardaki yerini
değiştirebilir. Katılım derecesi her bir genç için zaman içerisinde gelişebildiği gibi, aynı faaliyetteki
gençlerin, farklı katılım basamağında olabileceği de göz ardı edilmemelidir.
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Sodes Engelsiz Gençlik Merkezi

Bolu Gençlik Merkezi
Gençlik Merkezi Lideri
Gençlik Merkezi Lideri
Gençlik Merkezi Lideri
Gençlik Merkezi Müdürü
Gençlik Merkezi Lideri

Bircan Mazlum
İlker Yılmaz
Ebru Avci
Muzaffer Akdoğan
Yeşim Ertekin

Oğuzhan Öztanır
Sevimnur Kal
Seher Çakır

Kılıçarslan Gençlik Merkezi
Eurodesk İrtibat Kişisi
Proje Koordinatörü
Gençlik Merkezi Müdürü
Gönüllü
Gönüllü
Gönüllü
Gönüllü

Neslihan Hiçdönmez
Cihat Özer
Alper Oral
Melike Sıla Acar
Sadık Cafer Kırşanlı
Şerife Özcan
Nural Cengiz Yamakoğlu

Ömer Ataç
Emine Öztürk
Saffet Öge

Robin Askar
Muhammed Serhat Çiçek
Yusuf Kurt

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi
Gençlik Merkezi Lideri
Gençlik Merkezi Müdürü
Gönüllü
Gönüllü
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Onur Keleş
Muharrem Karakuş
Enes Koç
Muhammet Güven

Birim Koordinatör Yardımcısı
Proje Koordinatörü
Birim Koordinatörü

Ezgi Gedik
Çağlar Yenilmez
Kerem Sezerler

Van Gençlik Merkezi
Gençlik Merkezi Müdürü
Gençlik Merkezi Lideri
Gençlik Merkezi Lideri
Eğitim Uzmanı
Gençlik Merkezi Lideri

Cevdet Arslan
Erdal Sinan
Adem Özer
Metin Yıldız
Mustafa Günbaş

Toplum Gönüllüleri Vakfı

Mardin Gençlik ve Kültür Evi
Yürütme Kurulu Üyesi
Yürütme Kurulu Üyesi
İl Asistanı

Gençlik Merkezi Müdürü
Gençlik Meclisi Başkanı
Gönüllü
Gönüllü

Tepebaşı Gençlik Merkezi

Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi
Gençlik Merkezi Müdürü
Gençlik Merkezi Lideri
Gençlik Merkezi Lideri

Celal Karadoğan
Yavuz Lavkor
Hanım Yeşildağ
Mehmet Çelikcan
Umutcan Olmuş
Ahmet Hazım Aydınoğlu

Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi

İğne Deliği Gençlik Merkezi
Gençlik Merkezi Aktivite Koordinatörü
Gençlik Merkezi Asistanı
Gençlik Merkezi Stajyeri

Genç Engelliler Spor Kulübü Başkanı
Spor Eğitmeni
Gönüllü
Proje Koordinatörü
Gönüllü
Sporcu

İbrahim Dikici
Zülfikar Türedi
Ozan Yaran
Hasan İrfan Bircan

Genç Alan Proje Koordinatörü
Genç Alan Danışmanı
Genç Alan Danışmanı
GençBank Program Koordinatörü
GençBank Proje Asistanı
Projeler Departmanı Yöneticisi

Sevcan Koç
Barış Şahin
Şükriye Tümay Erdil
Emine Kaya
Hasan Altunok
Özlem Ezgin

Gelecek Daha Net Platformu

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi

Çalıştay Kolaylaştırıcısı
Derya Kılıçalp

Çalıştay Kolaylaştırıcısı
Halil Öz
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